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UVOD

Ако же лиш да по ве ћаш сво ју спо соб ност ре

ша ва ња про бле ма, да уса вр шиш ве шти ну по

ста вља ња и оства ри ва ња ци ље ва и да сва ког 

да на осе ћаш за до вољ ство со бом, ова књи га ће 

ти по мо ћи.

До бра ми сао за сва ки дан књи га је ко ја се чи

та сва ко днев но, што зна чи да је сва ком да ну у 

го ди ни (укљу чу ју ћи 29. фе бру ар за пре ступ ну 

го ди ну) по све ће на по себ на стра на. Сва ка по

чи ње ци та том ко ји тре ба да те за ин те ре су је 

и на ве де на раз ми шља ње. Кра так ко мен тар за

ди ре ду бље у про блем; у ње му ћеш на ћи пи та

ња о ко ји ма тре ба да раз ми слиш, са ве те, при
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ме ре или при чу по ве за ну с ци та том. Из ја ва у 

пр вом ли цу јед ни не на кра ју ука зу је на оно што 

мо жеш да пре ду змеш, на од лу ку ко ју мо жеш да 

до не сеш или на чин на ко ји мо жеш да ис ко ри

стиш ове иде је у сва ко днев ном жи во ту.

Ово је тво ја књи га – мо жеш да је чи таш ка ко 

год же лиш. Нај лак ше и нај при род ни је је сте да 

на по чет ку сва ког да на про чи таш од го ва ра ју ћи 

текст. Та ко мо жеш да раз ми шљаш о ње му у то ку 

да на, а има ћеш и вре ме на да спро ве деш пред

ло же ну од лу ку. Ако ти ви ше од го ва ра да чи таш 

пре спа ва ња, про чи тај текст за на ред ни дан и 

пу сти га да пре но ћи. Уко ли ко же лиш да и дру ги 

про чи та ју ову књи гу, за мо ли на став ни ка да сва

ког да на про чи та је дан ци тат пред це лим оде ље

њем. А ка ко би би ло да књи гу чи таш за јед но с 

ро ди те љи ма, бра том, се стром или при ја те љи ма?

Не што од ово га што ћеш про чи та ти по твр

ди ће оно што већ знаш или чи ниш. Не што ће 



vii

ти мо жда би ти но во. А не што ће по кре ну ти 

пи та ња на ко ја нећеш умети да од го во риш или 

ће ти ука за ти на про блем ко ји не мо жеш са мо

стал но да ре шиш. Ка да се то до го ди, мо лимо те 

да по раз го ва раш с не ком од ра слом осо бом у 

ко ју имаш по ве ре ња и ко ју по шту јеш. То мо же 

би ти ро ди тељ, ро ђак, на став ник, ком ши ја, ро

ди тељ дру га или дру га ри це, школ ски пси хо лог, 

све ште ник или би ло ко од оних ко је по зна јеш.

Док чи таш књи гу дан по дан, мо жда ћеш 

по же ле ти да во диш днев ник (ако то већ не 

ра диш). За пи ши сво је ми сли, иде је и пи та ња, 

пиши о својим сно вима, гре шкама и успесима. 

Та ко ћеш мо ћи да пра тиш свој раз вој као лич

ности и има ћеш до каз да се тру диш да у нај ве

ћој мо гу ћој ме ри ис ко ри стиш сва ки дан.
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DANAS

Направићусписа
кциљева

заовугодину.

1.  JANUAR

Жи вот је ве ли ко сли кар ско плат но.  
Стави на ње га што ви ше бо је.

Де ни Кеј

За бо ра ви но во го ди шње од лу ке. (Мо жеш ли да 
на ве деш две особе ко је су ствар но спро ве ле своје 

новогодишње одлуке?) Уме сто то га, обој сли кар ско 
плат но свог жи во та на да ма, сно ви ма и ци ље ви ма. 
Поч ни та ко што ћеш на пра ви ти спи сак ци ље ва за 
ову го ди ну. Где же лиш да бу деш за го ди ну да на? 
Шта за то време же лиш да ура диш? Узми не што у 
шта то мо жеш да за пи шеш (ро ков ник или днев ник, 
све ску ко ју сва ко днев но ко ри стиш), про на ђи мир
но ме сто на ко јем те ни ко не ће пре ки да ти и поч ни 
да пи шеш.
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DANAS
Поставићусебиконкретнециљеве.

2.  JANUAR

Што су ти ци ље ви кон крет ни ји, то је ве ћа 
ве ро ват но ћа да ћеш их оства ри ти и да ћеш 

зна ти да си их оства рио.
Џу ди Гал брајт и Џим Де лил

Осе ћаш ли уз бу ђе ње због сво јих ци ље ва и је два 
че каш да их оства риш или се бри неш због то га 

што мо жда не ћеш ус пе ти? Ако се бри неш, мо гу ће 
је да су ти ци ље ви су ви ше нео д ре ђе ни. На при мер, 
ка да ка жеш: „Сте ћи ћу но ве при ја те ље“, то зву чи 
до бро, али ни је до вољ но кон крет но. Уме сто то
га, бо ље је да ка жеш: „Учла ни ћу се у пла ни нар ско 
дру штво јер је у ње му и Мар ко, с ко јим же лим да 
се спри ја те љим. Осим то га, во лим пла ни на ре ње.“ 
Оста ви ма ло вре ме на да пре и спи таш и, ако је по
треб но, пре и на чиш сво је ци ље ве. Не ка сва ки од 
њих бу де што пре ци зни је од ре ђен.
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DANAS

Позитивноћура
змишљати

освојимциљевима.

3.  JANUAR

За пут до успе ха нај пре је по тре бан ја сан,  
а не ма гло вит циљ.

Нор ман Вин сент Пил

Као аутор књи ге Моћ по зи тив ног ми шље ња, 
Нор ман Вин сент Пил знао је све о по ста вља њу 

ци ље ва и успе ху. Имао је оби чај да ка же: „Из о штри 
циљ та ко да по ста не кон кре тан и ја сно од ре ђен у 
тво јој све сти. Др жи га ту док не пре ђе у под свест. 
Стал но га оба ви јај по зи тив ним ми сли ма и ве ром. 
Сле ди га до кра ја. Та ко се по сти же успех.“
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DANASУврстићумеђусвојециљевесвеоноучемууживам.

4.  JANUAR

Очи глед но је да основ но жи вот но пра ви ло  
гла си: Тре ба се за ба вља ти.

Брен дан Гил

Ка да пра виш спи сак ци ље ва за ову го ди ну, не 
за бо ра ви оно што ти при чи ња ва за до вољ ство 

– хо би је, ин те ре со ва ња, дру же ње с при ја те љи ма и 
све оно у че му нај ви ше ужи ваш. Не мој о то ме да 
раз ми шљаш као о на гра ди за по сти за ње „ствар
них“ ци ље ва; не ка то бу ду ци ље ви за се бе – за пи ши 
их, ис пла ни рај њи хо во оства ри ва ње и оства ри их. 
Да ли же лиш да идеш на плес сва ке су бо те уве че? 
Ста ви то на спи сак. Желиш да на у чиш ви ше о ком
пју тер ској ани ма ци ји? По ста ви то се би као циљ.
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DANAS

Вероваћуусвој
ециљеве.

Ивероваћудамогудаих

остварим.

5.  JANUAR

Ве ћи на љу ди ни ка да не оства ри сво је  
ци ље ве за то што их не од ре ди ја сно и за то 
што ни ка да озбиљ но не раз ми шља о њи ма  

као о не чем мо гу ћем и оствар љи вом. 
Де нис Веј тли

Пи тај ро ди те ље (или дру ге од ра сле осо бе ко је 
по зна јеш) ка кве су ци ље ве има ли ка да су би

ли тво јих го ди на. Да ли су их оства ри ли? Ако је су, 
за мо ли их да ти о то ме при ча ју. Мо жда ћеш слу
ша ти о на пор ном ра ду, по све ће но сти, пла ни ра њу 
и слу чај ној сре ћи. Уко ли ко ни су оства ри ли сво је 
ци ље ве, по ку шај да са знаш шта их је спре чи ло да 
то учи не. Мо жда су им ци ље ви би ли нео д ре ђе ни и 
не ре ал ни. Мо жда ни ка да ни су ствар но ве ро ва ли у 
њих. Циљ у ко ји не ве ру јеш са мо је пу ста же ља. 
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DANAS
Подсетићусетогадајепостављањециљевапроцес.

6.  JANUAR

Рим ни је са гра ђен за је дан дан.
Џон Хеј вуд

Ова ста ра из ре ка по ја ви ла се у књи зи штам па
ној 1546. го ди не. Ве ро ват но је већ та да пред

ста вља ла отр ца ну фра зу, али је би ла исти ни та као 
и да нас. Ако још не маш спи сак ци ље ва за ову го ди
ну, не ма про бле ма. По ста вља ње ци ље ва је сте про
цес ко ји тра је до жи вот но. Уко ли ко тек по чи њеш, 
не жу ри. Не мој да по ста вљаш пре ви ше ци ље ва од
јед ном. Не по ку ша вај да жон гли раш са сви ма њи
ма исто вре ме но. Мо жда ћеш мо ра ти да их ме њаш у 
скла ду са окол но сти ма. Мо гу ће је да ћеш од не ких 
ци ље ва ус пут мо ра ти и да од у ста неш. Прилагођавај 
се и не до зво ли да те би ло шта обес хра бри. А пре 
све га – не мој да се пре да јеш!
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DANAS

Увешћунавикуда

постављамсебициљеве.

7.  JANUAR

Чо век ко ји је стекао на ви ку да по ста вља  
ци ље ве и да их оства ру је на ла зи се  

на по ла пу та до успе ха. 
Ог Ман ди но

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да су за сти ца ње но ве 
на ви ке по треб не две до три не де ље. Да би ти 

по ста вља ње ци ље ва ушло у на ви ку, ра ди то сва ког 
дана (и ви кен дом) током две или, још бо ље, три не
де ље. То ће те од ве сти та мо где же лиш, а сва ко днев
ни жи вот до би ће сми сао у ве ћој ме ри. Ог Ман ди но 
да ље ка же: „Чак и нај мр ски ји по сао по ста ће ти под
но шљи ви ји ако га оба вљаш у уве ре њу да те сва ки 
за да так, ма ко ли ко био про за и чан и до са дан, при
бли жа ва оства ре њу тво јих сно ва.“
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DANASПочећудапишемдневникилићузаписатинештоудневниккојивећводим.

8.  JANUAR

Са ве ти за цео жи вот: 1. Во ли се бе.  
2. Бу ди оно што је си. 3. Увек во ди днев ник.

Џе си ка Вил бер

Во ђе ње днев ни ка ли чи на пра вље ње соп стве не 
ма пе скри ве ног бла га. Док пи шеш, от кри ћеш 

мо ре по да та ка о се би: сво је те жње, тај не же ље, на де 
и сно ве. То ће бити тво је нај ве ће бла го.
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DANAS

Замислићусвојуб
удућност

упозитивномсветлу.

9.  JANUAR

Кад по гле дам у бу дућ ност, то ли ко је све тла 
да ме за сле пи. 

Опра Вин фри

Шта ти до но си бу дућ ност? Све… Ако же лиш. 
Сно ви се не оства ру ју слу чај но; мо раш да се 

по тру диш да би по ста ли ствар ност. Ка ко? Вред но 
ра ди. На дај се. По ка жи упор ност. И, пре све га, ве
руј да је бу дућ ност све тла.
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