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U~estvuju>

\ur|a i Petar> домаћини књиге

Deca> јунаци књиге

Svitac> Ја сам твоја интуиција!

Cvr~ak> Ја сам твоја савест.

Crv sumwe> Свуда бушим рупе и говорим без длаке на језику!

Treneri> Боримо се за здрав дух у здравом телу. 

Stru~waci za marketing> Објашњавамо утицај реклама и порука које шаљу.

Nau~nik> глас науке
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1.  NE – mala re~ koja 
ima VELIKO zna~ewe

Re~ NE nas odre|uje i pokazuje na{ karakter
Њом изражавамо све оно што јесмо и што нисмо, оно штo нам се 
допада и што нам се не допада, оно што желимо и што не желимо.

Re~ NE te {titi
Ако не умемо да кажемо НЕ, злонамерни људи могу то да протумаче 
као нашу слабост, незрелост или неодлучност и да нам нашкоде.  

Vi{e volim 
kubizam.

Voli{ li 
bioskop?

Volim 
speleologiju.

Voli{ li 
impresioniste?

Naje`im se 
od same pomisli 

na wu!

Crno je 
moja boja.Da, ali volim

i operu.

Volim 
ru`i~asto.

Zla ve{tica je slatki{ima 
namamila Ivicu i Maricu 

i zatvorila ih u ku}u. 
Htela je da ih pojede. 



99

Re~ NE je odraz na{e savesti 
Често нам савест указује на то како да поступимо исправно.

Re~ NE postavqa granice
Када кажемо НЕ, одређујемо границе сопствене отворености према 
другима. Уколико то не урадимо, многи неће знати како да нам приђу, 
док други неће знати где да се зауставе. 

Pinokio nije poslu{ao svoju savest, 
bacio je kwige, po{ao s lopovima 

i upetqao se u razne nevoqe...

Napravi ru~ak!

Pri~uvaj Flokija!
Pri~uvaj bebu!

Dodaj mi baterijsku lampu!

Donesi stolicu! Ustani odatle!

Sedi tamo!

Donesi mi ~a{u vode! 

Aman! Reci ve} 
jednom NE, Ana!
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Re~ NE je direktna
Ако не кажемо јасно, гласно и недвосмислено НЕ, људи ће се правити 
као да нису разумели да се нечему противимо и искористиће нашу 
љубазност.

Re~ NE izra`ava na{u intuiciju
Често нас инстинкт упозорава на опасност, најпре тихо, а затим све 
гласније, док не повиче НЕ!

Sne`ani je bilo neprijatno 
da ka`e NE starici koja joj je 

ponudila jabuku. Pojela ju je iako 
je oklevala i ... pala je mrtva!

Ne{to mi se ovde ne svi|a...
Za{to je tako qubazan prema meni... 

... kad me ne poznaje?
... kad se tako ne razgovara s decom?

Zar nema prijateqe me|u svojim vr{wacima?
Za{to govori da ima ro|aku koja li~i na mene?

[ta ho}e od mene?



11

Re~ NE je za decu koja govore jasno i glasno!

Ne poznajem te!
Ne dopada{ mi se!

Ne `elim te bombone 
koje mi nudi{!

Ne `elim da vidim 
tvoje fotografije!
Ne `elim da {etamo 

tvoju kucu!
I uop{te me ne zanima 
{to ima{ ro|aku koja 

li~i na mene!

Ka`i jasno 
i glasno!

Dole qubaznost!
@iveo instinkt!
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2.  Ali … ponekad je re~ NE 
izraz inata i mrzovoqe

Kada je glupo re}i NE…

NE, ne}u da obu~em kaput! 
(Meni hladno}a ne smeta!)

NE, nije mi potrebna tvoja 
pomo}! (Nisam ja slabi}!)

NE, ne}u da ve`em pojas! 
(Samo kukavice vezuju pojas!)

NE, ne}u da nama`em mleko 
za sun~awe! 

(Meni to nije potrebno!)



13

Kad je NE izraz inata…

У том случају послушај она два гласа у себи – глас интуиције и глас 
савести. 

Ho}e li neko 
da se javi 

na telefon?!

Spremi sobu!

Po~ela je ki{a, 
unesi bicikl!

Ho}e{ li da mi 
donese{ nao~are?

Ho}e{ li 
da mi pomogne{ da 

uradim doma}i 
iz matematike?

NE

Da li to neko 
ka`e NE ili 

mi se u~inilo?

Hladno je! Smesta 
stavi kapu na glavu!

Nisi ispravno 
postupio... 
Odmah se 

izvini baki!
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