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„Не повређује нас оно што нам се догоди, повређује нас
наш одговор на то...“
АКО НИСМО СВЕСНИ СЕБЕ, КАКО СМО ТОЛИКО СИГУРНИ ДА СМО СВЕСНИ
СВЕГА ОКО СЕБЕ? И МОЖЕМО ЛИ ИШТА ДА УРАДИМО ДА НЕКЕ СТВАРИ
ПРОМЕНИМО?

Човек је моћно биће, најчешће несвесно своје моћи.
У тежњи да се заштити и окружи познатим, заправо ту своју моћ
човек стопира.. губи.. јер моћ јесте способност промене. Мозак
је чудна справа илузија.. не плашите себе лошим мислима,
негативним предвиђањима и страхом.. изаберите да живите
што квалитетније можете у околностима у којима сте.
Изаберите да сте моћни јер утичете на ствари на које можете и
које се тичу лично вас.

Реч, две о емоцијама
ЕМОЦИЈЕ СУ НЕШТО ШТО БОЈИ НАШ ЖИВОТ. ЊИХОВ ЗНАЧАЈ ЈЕ ОГРОМАН
КАКО НА ЛИЧНОМ ПЛАНУ ТАКО И У ШИРЕМ, ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ.
КАКВИ БИСМО БИЛИ ДА НЕМАМО ОСЕЋАЊА? КАКО ДА РАЗУМЕМО СЕБЕ
АКО НЕ РАЗУМЕМО ШТА НАМ СЕ ДЕШАВА.. А КАКО ТЕК ДА РАЗУМЕМО
ДРУГЕ?
ОВО ЈЕ ВРЛО ОЗБИЉНА И ДУБОКА ТЕМА КОЈОМ БИ СЕ ТРЕБАЛО
ОПШИРНИЈЕ ПОЗАБАВИТИ, АЛИ ХАЈДЕ ЗА ПОЧЕТАК ДА СХВАТИМО НЕКЕ
ОСНОВНЕ ПОЈМОВЕ.
ДАКЛЕ,
ВАЖНОСТ ЕМОЦИЈА НИКО НЕ СПОРИ, АЛИ И ДАЉЕ НЕМА ЈЕДИНСТВЕНОГ
МИШЉЕЊА О ЊИМА..
ЗА ЈЕДНЕ ОНЕ СУ ПОСЕБНА ВРСТА СВЕСТИ О СОПСТВЕНОМ СТАЊУ, ЗА
ДРУГЕ ПОСЕБНА ВРСТА ПОНАШАЊА, ЗА ТРЕЋЕ СУ СКУП
НЕУРОФИЗИОЛОШКИХ И БИОЛОШКИХ ПРОЦЕСА.
ДА ЛИ ЈЕ ОПРАВДАНО ОВАКО СХВАТАТИ ОСЕЋАЊА?

др Зоран Миливојевић у својој књизи „Емоције“, каже: „...данас већина људи размишља
осеби као о нечему што је подељено на два дела: на део који мисли и
који је рационалан и на део који осећа и који је ирационалан. Из таквог односа
савременог човека према сопственим осећањима сасвим логично произлази његова
борба против њих, његова тежња да им не подлегне, његово одупирање како оне не
би над њим завладале и како га неби завеле. Пошто у таквом контексту осећања
имају значење нечега ирационалног, логичан је стид због сопствене осећајности
због кога се осећања скривају пред другим људима. Дакле, трагично неразумевање
сопствене осећајности какво показује савремени човек, кристализује се у заблудама да
су емоције „ирационалне”; да оне „владају људима”; да о њима „не треба говорити”;
да су „опасне”; да им не треба „подлећи”; да доводе до „прекида свести” итд.
Неразумевање сопствене осећајности нужно води у неразумевање туђе осећајности,
а ова се манифестује као нелагода или страх пред туђим осећањима, односно пред
туђом ирационалношћу. Описана заблуда да су емоције ирационалне односи се
првенствено на непријатна осећања.

Савремени човек Запада, који живи у цивилизацијским благодетима које обезбеђују
значајан комфор, све више се помера ка инфантилном хедонизму. С једне стране,
порасла је осетљивост савременог човека према свим оним ситуацијама које
изазивају непријатна осећања, а с друге, смањила се његова осетљивост према
ситуацијама које изазивају пријатна осећања. Отуда прво за последицу има
нетрпељивост према непријатним осећањима која се схватају лошима по себи, те
се, као таква, морају избећи, а друго, све теже изазивање пријатних осећања. То
доводи до непрестаног тражења нових и нових стимулуса који треба да у
што краћем року изазову што пријатније осећање. Великим технолошким
напретком фармацеутске индустрије и стварањем нових дрога које производе
жељена емоционална стања - избегавање бола и непријатних осећања или
изазивање пријатних осећања - савремени човек је добио оруђе за директно
манипулисање својом осећајношћу. Овакав цивилизацијски образац који доводи до
смањења дијапазона емоционалног реаговања доводи до, како је то истакао
нобеловац Конрад Лоренц (Лоренз, 1974), „топлотне смрти осећања” и до културе
равнодушности или„cооl” културе.“(Миливојевић, 2000)

Емоције настају кроз интеракцију бића и света, оне су резултат надражаја нашег система
вредности. Да бисмо имали емоционалну реакцију, потребно је да региструјемо
промену, дамо јој значење и одредимо њену вредност, важност. Између стимулуса и
реакције, налази се читав систем правила, кодова и вредности којима дешифрујемо
те стимулусе. Ако је нека појава за нас важна, ако јој дајемо велику вредност,
на негативан начин, јавиће се реакција непријатним осећањем. Ако је појава
позитивно вредна, реаговаћемо пријатним осећањем. Емоција је оно што нас
повезује са дешавањем око нас. Она дакле није ни споља, ни унутра, већ је веза између та два.
У ПРИЈАТНЕ ЕМОЦИЈЕ УБРАЈАМО: РАДОСТ, ЗАДОВОЉСТВО, ОСЕЋАЊЕ СИГУРНОСТИ, ПОВЕРЕЊЕ, НАДУ, ЉУБАВ... А У НЕПРИЈАТНЕ: СТРАХ, БЕС, ЉУТЊУ, МРЖЊУ,
ЗАБРИНУТОСТ...
ЕМОЦИЈЕ МОЖЕМО ДА ПОДЕЛИМО И НА ОНЕ КОЈЕ СУ ЗА НАС ФУНКЦИОНАЛНЕ, САМОПОМАЖУЋЕ, КОЈЕ НАМ ПОМАЖУ ДА ПОСТИГНЕМО СВОЈЕ ЦИЉЕВЕ, И НА ОНЕ КОЈЕ
СУ ДИСФУНКЦИОНАЛНЕ, НЕЗДРАВЕ, САМОПОРАЖАВАЈУЋЕ И КОЈЕ НАМ НЕ ДОЗВОЉАВАЈУ ДА ДО ЦИЉА СТИГНЕМО.
ДА ЛИ СУ ОНЕ НЕКАД ПОМЕШАНЕ...ПА, ДА.. ЈЕСУ. ОНЕ СУ НЕКАД У ИСТОМ ТРЕНУТКУ ПОТПУНО ЗБРКАНЕ. МОГУ БИТИ СУПРОТНЕ ЈЕДНА ДРУГОЈ, РАЗЛИЧИТЕ АЛИ НЕ И
СУПРОТНЕ, ИРАЦИОНАЛНЕ (КАДА ЈЕДАН ДЕО ЛИЧНОСТИ РЕАГУЈЕ ОСЕЋАЊЕМ А ДРУГИ ТО НЕ ОПРАВДАВА), РЕГРЕСИВНЕ..

И једна и друга ситуација изаваће реакцију која нас покреће на активност како бисмо се прилагодили... уколико је наша процена тачна.
Ако наша процена није тачна, јавиће се емоција која није одговарајућа ситуацији, и не само то, таква емоција може да нас омета.

А да ли је наша процена увек тачна? Па наравно да није.. Свако од нас на се и
својствен начин тумачи стварност око се е. Неке ситуације које једни процењују
као изузетно важне, другима немају скоро никакву важност, зар не? Сигурно сте
то до сада уочили много пута. А како нешто вреднујемо, зависи од много фактора: од
начина на који смо васпитавани, од уверења која имамо, од претходног искуства,
система вредности... од неке наше мапе која нам помаже да протумачимо оно што
се дешава споља. Зато и реагујемо на исте стимулусе на различите начине. А,
зато је и важно да удемо свесни својих осећања, да их истражимо мало ду ље, да
их разумемо.
У зависности од тога како размишљамо о догађајима које процењујемо као лоше,
неповољне, можемо да реагујемо на два начина: на здрав начин, иако имамо
непријатне емоције, и на нездрав начин емоцијама које су настале из ирационалног
начина размишљања и које су за нас нефункционалне.

ЖЕЛИМ ДА БУДЕМ СРЕЋАН!
Како, на пример, емоције утичу на остварење
наших жеља... Шта може да уде узрок томе да
нешто јако желимо али нам се жеља не остварује?
Управо емоција, јака емоција која се јавља и која
нас инхи ира, кочи.. У јакој жељи скоро увек –
изгоримо, ез јасне свести о самом циљу који
желимо да постигнемо.
Без јасне свести о циљу, немамо ни могућност да
направимо до ар план активности ни јасну слику
о приоритетима..

А ШТА ЈЕ КЉУЧНО ДА У ОВАКВОМ
МОМЕНТУ ИМАМО?
Веру у се е и јасан циљ. Спремност да
се уде другачији, па чак иако смо з ог
тога од ачени, спремност да
погрешимо, да упрскамо целу ствар..
спремност да прихватимо оно
што нам је вредно. Па чак и кад оли.
Једини начин да превладамо ол јесте
у томе да научимо како да га
прихватимо.
Сви и тежимо срећи, али јесте ли икад
размишљали о томе шта је то срећа?
Па и ол је део среће.. срећа је пут.
Активност. Она се постиже решавањем
про лема а не мери се њиховим
одсуством.

Када имамо про лем, ми га најчешће
поричемо. Не желимо да га видимо и да се
суочимо са њим.
Несуочавањем са њим ми од ијамо да се
суочимо са стварношћу.
Краткорочно, осећаћемо се оље.
Дугорочно, испунићемо живот несигурношћу
и потискивањем емоција.

Када имамо про лем, склони смо да
упаднемо у замку лагодети коју
нам нуди „улога жртве“.
Пре ацујемо кривицу на другога,
уживљавамо се у своју драму и
чврсто се држимо уверења да ми ту
ништа не можемо да предузмемо. У
првом моменту, улога жртве чини
да се оље осећамо, али у ствари
упадамо све ду ље у еспомоћност,
очајање и гнев.

Зашто је важно да освестимо наша осећања?
Осећања тре а да нас „погурају“ у правцу корисне промене.
И непријатна осећања су у ствари позив на акцију.
Када о њима не размишљамо и када их потискујемо, ми поричемо
могућност да про лем решимо.
А зашто их потискујемо? Разлози за то могу ити друштвени, културни,
морални...
Али је највероватније то да их потискујемо јер ће њихово признавање
да нам стави до знања да нисмо савршени. Нисмо. А стално, у свему
што радимо, тражимо потврду аш за то. Увек тежимо ка томе да
удемо задовољни со ом, а потврду за то колико вредимо тражимо у
догађајима око се е..
Какав апсурд... Ми вредимо више или мање у зависности од тога како
доживљавамо непријатна искуства, а не како се
осећамо у односу на позитивна.

Живот свакога, али аш свакога од нас са со ом носи много лепих али и много
ружних момената. Некада су они не само ружни, већ ужасни, трагични. Сваки
такав догађај наведе нас на помисао да про лем не можемо да решимо, да смо
потпуно еспомоћни, да смо очајни... та емоција се појачава.. ми не освешћујемо
своје осећање и не видимо решење да до циља дођемо другим путем, и....
упадамо поново у замку своје потре е да удемо савршени.. - савршено супер
или савршено јадни, док су сви други у супротности од нас, и аш з ог тога
сматрамо да заслужујемо посе не услове (живота, рада, односа...) Шта онда
урадимо? Па врло је једноставно, прогласили смо се за највећег мученика или
краља над краљевима и за се е доносимо посе на правила којима ћемо
вештачки направити осећање лагодности и по едити ол. Опет смо маскирали
осећања, из егли ол а самим тим и пут ка решењу и тако ћемо у круг док се круг
не излиже и о руч који смо сами поставили пукне, или док се не уморимо и
превише па одлучимо да ћемо лепо да изађемо и да про амо да кренемо и
другим путем..

ХАЈДЕ ДА СЕ ОСВЕСТИМО, БАР МАЛО.. ЗА ПОЧЕТАК, КОЛИКО
МОЖЕМО...
СХВАТИЛИ СМО ДО САДА ДА НИСМО САВРШЕНИ, ЧАК ДА
НИСМО ЗАИСТА НИШТА ПОСЕБНО. ДА ИМАМО
БОЛНЕ СИТУАЦИЈЕ КОЈЕ ЖИВИМО И ПРЕЖИВЉАВАМО. ДА
СРЕЋА НИЈЕ У ИЗБЕГАВАЊУ БОЛНИХ МОМЕНАТА И
ПРОБЛЕМА ВЕЋ У ЊИХОВОМ РЕШАВАЊУ.
СВЕТ У КОМ ЖИВИМО НАМЕТНУО ЈЕ СА ДРУГЕ СТРАНЕ ЈЕДНО
НОВО ПРАВИЛО – ДА МОРАМО ДА БУДЕМО ИЗУЗЕТНИ.
И КАКО СЕ САДА ОСЕЋАМО? ЈАДНО, НЕДОВОЉНО ДОБРО,
ОЧАЈНО И НЕСИГУРНО.
ЈЕСМО ЛИ У ПРАВУ? ДА ЛИ ЈЕ ДОВОЉНО ДА СЕ УТЕШИМО
НЕКОМ ОД ОНИХ САМОДОНЕТИХ ТИТУЛА – ЈА САМ
ЈАДАН ИЛИ ЈА САМ НАЈБОЉИ.. И ДА ТИХО ПАТИМО
ОЧЕКУЈУЋИ САМО НАМА ДОЗВОЉЕНЕ
ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ, ИЛИ ЈЕ ПОТРЕБНО НЕШТО ВИШЕ?
ПОТРЕБНО ЈЕ. ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ЗАИСТА
БУДЕМО ИЗУЗЕТНИ. ДА ПОСТАВЕНО САВРШЕНО
НЕСАВРШЕНИ. ДА ПРЕВАЗИЂЕМО ПРОСЕК КОЈИ
СМО. ОСВЕШЋИВАЊЕМ, УСАВРШАВАЊЕМ, УВИЂАЊЕМ И
ПРИХВАТАЊЕМ СВИХ ТИХ „МАНА“ КОЈЕ СУ
У НАШЕМ ВЛАСНИШТВУ.

Хајде за почетак да про амо да потуно о јективно
опишемо се и како је то, како изгледа кад смо срећни?
З ог чега се растужимо?
Штанас плаши? З ог чега смо несигурни?
Шта нам даје наду?
Сви људи имају тамну тачку у којој живе наше емоције,
које смо научени да из неког разлога не покажемо..
Наш први задатак је да ту тачку извучемо из таме.
Дакле, ту си- изађи на светло, свануло (нам) је!
А затим, тре а да поставимо се и питање – зашто?
Зашто осећамо те емоције.. Тек када освестимо узрок,
можемо да радимо на томе да то променимо. Када смо то
урадили, следи нам још сложенији задатак... да откријемо
зашто нешто вреднујемо на тај начин?

Ок, имамо проблем. Али наш проблем и настаје из нашег система вредности. Од тога
како ћемо га вредновати, зависи и то колико ћемо (не)квалитетно да живимо. А које су то вредности које су опасне, чак и погубне по људе а потпуни
су тренд садашњице?

Вечито позитиван став. Да ли аш на све што нам се
дешава можемо да реагујемо „позитивно“.. некад су про леми изузетно тешки, а
ситуације кроз које пролазимо јако олне. Да ли и у таквој ситуацији ило корисно
за нас да удемо насмејани и у „све је аш супер“ фазону? Па, не аш. Порицање
про лема не може нас учинити срећнима, већ доводи до све ду љих и дуготрајнијих
негативних осећања.. или, оље да кажем осећања која нас локирају, која нас не
покрећу у правцу акције којом ћемо решити про лем. Јер сваки про лем има
решење, а управо решавање про лема води срећи и задовољству.
Бити увек у праву. Да ли је могуће да удемо увек у
праву? Како? Зашто уопште да желимо тако нешто? Неоправдана тврдња да смо
стално у праву спутава наш сопствени развој, доводи до неспосо ности да се
ситуација сагледа из различитих углова и да научимо из сопствених грешака. Мислите
ли да је уопште могуће да узети у о зир СВЕ чињенице, факторе, који доприносе
формирању мишљења и ставова, стално се изнова и изнова преиспитујући емоционално,
интелектуално и вољно? Срећно са тим...
Задовољство које је изнад свега осталог. Стварно?
Задовољство з ог задовољства је циљ који оправдава средство. Тежити сталном
задовољству смањује праг толеранције на ситуације које га не изазивају. Људи
који су окренути задовољству као таквом, заправо су емоционално неста илнији и
несигурнији. Задовољство је вредно само ако долази као последица среће.
Материјални успех. За неке људе, количина зарађеног
новца представља властиту вредност. Вреднујући се тако, за орављају се до ре
вредности, као што су поштење, ненасилност и саосећање..

КАКО ОНДА?!
Такозване непријатне емоције саставни су део живота и као такве ми их морамо
прихватити. Оне иако такве за нас тре а да постану – функционалне. Потре но је да их
изразимо на прихватљив начин и да их не поставимо изнад својих вредности.
Под условом да су оне праве!
Оне вредности које можемо да оценимо као до ре, су вредности засноване на
стварности, које су непосредне и подложне контроли и које су друштвено корисне.
Такве вредности су самопоштовање, саосећање, поштење, залагање за се е и друге,
рањивост, креативност, милосрдност, радозналост, поштовање, смерност, захвалност...
Лоше вредности су неосноване, некорисне и посредне и неподложне контроли. Такве
вредности су доминација манипулацијом или насиљем, вечито о итавање у центру
пажње, тежња да се уде омиљен, жеља да се уде огат ради огатства...

како да се превазиђемо...
ДА БИСМО СЕ ПРЕВАЗИШЛИ НАЈПРЕ ТРЕБА ДА СЕ ПРОБУДИМО. ХАЈДЕ
ДА ЛЕПО ИЗАЂЕМО ИЗ СОПСТВЕНЕ ДРАМЕ..
Погрешно
иза ране вредности много могу да закомпликују живот а да тога нисмо ни свесни.
Погрешне
за луде доводе до дога да човек се и дозволи пре ацивање одговорности за
решавање про лема на другога и то изазивањем осећаја кривице. Када то уради,
у ацује се у улогу „жртве“ која есни јер је повређена. За такву „жртву“ од ијање
да преиспита вредности даје двоструку до ит: за свој ес она захтева одређену
количину пажње и то је чини усхићеном. Она мисли да је на то има право! А,
затим се ори за своју правду сматрајући се е морално супериорном. Ух.. какав
филм... јесте ли и даље сигурни да нисте манипулативни? Баш никад?

Хајде да признамо се и најпре да не знамо све и да наша
уверења нису неоспорива. Пустите се е да не знате!
Дакле – ја грешим. И други греше. Увек и свуда. Да нема
грешака не и ило ни напретка.
Наши доживљаји се е, света, других људи, читавог
универзума... – су погрешни. Сталним понављањем количина
погрешног се смањује.. што више пута погрешимо, лижи смо
томе да мало мање погрешимо сваки следећи пут... али никако
нећемо стићи до апсолутне истине и савршенства. Ако сте то
помислили, значи да сте престали да трагате и да се развијате.
За нас је исправно оно што ми мислимо и што се из нашег
искуства показало као такво. Мислећи да смо стално у праву,
спречава нас да живимо живот и да се развијамо.
Управо у трагању и јесте смисао живљења ..

Већ смо рекли да је једним делом тако, јер се
плашимо неуспеха. Али ми се чврсто држимо својих
уверења не преиспитујући их, и з ог тога што
мислимо да знамо како ће се прича завршити! Ми
претпостављамо да знамо крај. Таква чврсто
укорењена уверења су постала део нашег система
вредности. Уколико не учинимо ништа по том
питању и не посумњамо ни на тренутак у њих, ми
нећемо моћи да напредујемо, да се мењамо..
„Људски ум је спосо ан да осмисли и поверује у
ез рој глупости које нису стварне..“
Није ли нам се то до сада ез рој пута догодило. А
ми заправо лаге везе немамо шта је стварно а шта
не.. шта је позитивно а шта не. Ми само знамо да
нешто оли, или не оли.

ЉУДСКИ МОЗАК ЈЕ САВРШЕНА СПРАВА ИЛУЗИЈА. ЗБРКА НЕТАЧНОСТИ.
ГРЕШИМО У ОПАЖАЊУ, У ТУМАЧЕЊИМА, У ЧВРСТОМ ДРЖАЊУ ЗА ЗНАЧЕЊА
КОЈА ЈЕ НАШ УМ КРЕИРАО А МИ НЕ ЖЕЛИМО ДА ИХ МЕЊАМО. А СВА
УБЕЂЕЊА СУ ПОГРЕШНА. И НЕ МОЖЕМО ДА ЧЕКАМО ДА ВИДИМО ЈЕСУ ЛИ
МАЛО ИЛИ МНОГО ПОГРЕШНА.. ТО НЕ ПОСТОЈИ.
СВАКУ НОВУ СИТУАЦИЈУ МИ ПРОЦЕЊУЈЕМО НА ОСНОВУ ОНОГА ШТО СМО ВЕЋ
ИСКУСИЛИ. СВАКУ НОВУ СИТУАЦИЈУ ПРОЦЕЊУЈЕМО НА ОСНОВУ НАШИХ
ЗНАЊА И УВЕРЕЊА КАО И СИСТЕМА ВРЕДНОСТИ И ЗАКЉУЧАКА КОЈЕ ВЕЋ
ИМАМО. НА ОСНОВУ НАШЕ ИСТИНЕ. ТЕК КАДА СХВАТИМО ДА НИСМО
СИГУРНИ У НЕШТО, ОТВОРИЋЕ НАМ СЕ И ПУТ КА НАПРЕТКУ.
АЛИ, БОЈИМО СЕ И ИЗБЕГАВАМО СИТУАЦИЈЕ КОЈЕ СУ НЕСИГУРНЕ И КОЈЕ
ДОНОСЕ БОЛ... ЗАТО СВЕ ШТО МОЖЕ ДА НАС ПРОМЕНИ, ИЗБЕГАВАМО, БЕЗ
ДА СЕ И ЈЕДНОГ МОМЕНТА ЗАПИТАМО –
А ШТА АКО ГРЕШИМ? АКО НИСАМ У ПРАВУ? ШТА БИ ЗНАЧИЛО ТО ДА
ГРЕШИМ? ДА ЛИ МОГУЋНОСТ ДА ГРЕШИМ ЗНАЧИ ДА ЋЕ ТРЕНУТНИ
ПРОБЛЕМИ ПОСТАТИ ВЕЋИ ИЛИ МАЊИ ЗА МЕНЕ
И ДРУГЕ?

ХАЈДЕ ДА ТРЕНУТНУ СИТУАЦИЈУ ИСКОРИСТИМО БАШ ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ УВЕРЕЊА.. ХАЈДЕ ДА
РАЗУМЕМО СЕБЕ И ЉУДЕ ОКО СЕБЕ... ЗАШТО РЕАГУЈЕМО ТАКО? КОЈИ СУ НАШИ МОТИВИ? КОЈИ
СУ НАШИ ЦИЉЕВИ? ИМАМО ЛИ ИХ УОПШТЕ ИЛИ СУ ТО САМО ЖЕЉЕ КОЈЕ ЋЕМО ПРОМЕНИТИ
ОСТВАРИЛЕ СЕ ИЛИ НЕ? ЈЕСУ ЛИ ЦИЉЕВИ КОЈИМА ТЕЖИМО СТВАРНО НАШИ? ХОЋЕМО ЛИ СЕ
ПРОМЕНИТИ СУШТИНСКИ? ПРОЧИТАЛА САМ СКОРО:
„НЕОПХОДНО ЈЕ ДА НЕШТО ОДБАЦИМО, У СУПРОТНОМ НЕ ПОДРЖАВАМО НИШТА..“
ХАЈДЕ ДА СЕ СВЕСНО ОПРЕДЕЛИМО ЗА НЕШТО! ИЗБЕГАВАЊЕ ОДБАЦИВАЊА МОЖЕ НАМ НА КРАТКО ДОНЕТИ
ОСЕЋАЊЕ МИРА И ЗАДОВОЉСТВА... АЛИ НА ДУЖЕ СТАЗЕ, НЕЋЕМО ВИШЕ УПРАВЉАТИ МИ И
НЕЋЕМО ИМАТИ ЈАСАН ЦИЉ ПРЕД СОБОМ.
ЗАПАМТИТЕ ДА СТЕ ЈАЧИ ОД СВЕГА ШТО ПРЕТИ ДА УТИЧЕ НА ВАС, ЈЕР ВИ БИРАТЕ КАКО РЕАГУЈЕТЕ.

СВЕ ЈЕ МОГУЋЕ. СВЕ ЈЕ РЕШИВО.

