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ШТА ЈЕ ЗАПРАВО СРЕЋА?

 “Пре него што кренете да тражите срећу, 

 проверите – можда сте већ срећни.

 Срећа је мала, обична и неупадљива 

 и многи не умеју да је виде.”

Душко Радовић



А ШТА ВИ ЖЕЛИТЕ?

“Када сам имао пет година, мајка ми је рекла, 

да је срећа кључ живота. 

Када сам пошао у школу, питали су ме шта желим 

да будем када порастем. 

Написао сам “срећан”. 

Рекли су ми да нисам 

разумео задатак, 

а ја сам им одговорио 

да они нису разумели живот.”

Џон Ленон



ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ДА И СРЕЋА ИМА И СВОЈ ДАН? 

Предлог да се Светски дан среће

прославља сваког 20. марта

је прихваћен једногласно –

све земље чланице (193)

су гласале „ЗА“

и донеле резолуцију 66-281. 



ДА ЛИ СРЕЋА ИМА ДЕФИНИЦИЈУ? 

Уопштена дефиниција: Срећа је здрава, позитивна

емоција, стање засновано на задовољству 

животном ситуацијом, које је у тесној вези са 

осећајем испуњености и уживања;

Шта некога чини задовољним, испуњеним...?

Породичне вредности, пословна каријера, материјалне вредности, 

духовне вредности...

Срећа је прилично субјективан појам, индивидуалан феномен;

Колико људи – толико ћуди.

Колико људи – толико срећа.



А ШТА О СРЕЋИ КАЖЕ НАУКА?

ХОРМОН СРЕЋЕ!  Главни неуротрансмитери. 

Срећа је у хемијским процесима нашег организма. 

Признаћете, нимало романтично објашњење 

Ендорфин – посредно повећава 

срећу, омогућава да лакше 

подносимо екстремни стрес, бол, 

смањује глад, повећава имунитет; 

Серотонин – молекул поверења 

и среће, повећава осећај 

достојности и ствара осећај припадности;

Допамин – повезан у нашем мозгу са “системом награђивања”. 

Повећава се када тражимо начине да пронађемо задовољста и 

постигнемо жељени циљ. 

Окситоцин – “љубавни хормон” директно повезан са људским 

везивањем, повећањем поверења и лојалности; 



ПРОИЗВОДЊА ХОРМОНА СРЕЋЕ?

Ендорфин – физичка активност (шетња, јога, трчање ...);

Серотонин – хормон доброг расположења - уживање на сунцу, ваздуху, 

уредан и здрав сан, угљени хидрати, 

чоколада, зачињена храна, ораси, 

семенке, млеко, банана, риба ... ;

Допамин – хормон уживања – пријатне и 

награђујуће активности 

(пријатни мириси, смех, масажа, музика, 

стицање нових вештина, 

постављање разумних циљева и остваривање истих, 

пракса захвалности – будите захвални за сваки нови тренутак); 

Окситоцин – проводити време са вољеним, драгим, блиским особама 

(разговор, додир...);



ЗАШТО СУ НЕКИ ЉУДИ ЧЕШЋЕ НЕСРЕЋНИ, НЕГО СРЕЋНИ?

Срећа је као и свака друга емоција, краткорочна и пролазна;

Срећа није просто одсуство несреће.

Јурећи за предметом своје жеље и 

мислећи да је срећа циљ, људи губе 

процес доласка до “среће”, 

а тај процес назива се живот.

У стравичној потрази за тамо неком 

“мистичном срећом”, пролазе сати, дани, године, пролази живот…

Срећа се не проналази. Срећа се ствара.



ОД ЧЕГА ЗАВИСИ ДА ЛИ ЋЕ НЕКО БИТИ СРЕЋАН?

ДА ЛИ ЈЕ ЧАША ПОЛУПУНА ИЛИ ПОЛУПРАЗНА?

Зависи од особе како доживљава ситуацију.

НИЈЕ ДО „ЧАША“, ДО ЉУДИ ЈЕ.



СРЕЋА У ДАНАШЊИМ ОКОЛНОСТИМА?

• Друштвене мреже?!

• Срећа као императив?!

• Инстант срећа (полуготова, 

• недовршена, брза …)?!

• „XXL паковања“ 

• (амбалажа, прославе, куповина, …)?!

• Курсеви среће, рецепти, пречице за срећу

• Ставити до знања себи и другима 

• да смо „срећни“?!

• Данашње „вредности“?!

• Учестало објављивање фотографија на којима смо „срећни“?!

• У ишчекивању реакција бројних посматрача, пратиоца, 

„пријатеља“…?!



СРЕЋА КАО ИМПЕРАТИВ, АПСОЛУТ, МОРАЊЕ?

Припрема, позор, сад ... Осмех ... Пази, снима се 

Не морамо увек бити расположени, ведри, насмејани, савршени ...!

Морање је исцрпљујуће.

Дозволимо себи да осетимо -

бес, тугу, кривицу, бол, кајање, страх ...

И сузе су ОК. 

Оне су знак да смо људи, са свим својим 

манама и врлинама. 

Да живимо живот, да имамо осећања ...

Суштина није бити толико “срећан” колико бити присутан у тренутку 

“овде и сада” и уживати у њему.



КО СУ И КАКВИ СУ „СРЕЋНИЦИ“?

 Резултати студија о срећним особама:

 Ако имате и једну од ових особина, па Ви сте прави „срећник“. 

 Своју срећу ширите даље!

Јер, срећа се множи када се са другима дели 

1. Не дефинишу срећу. Мењају дефиницију среће зависно од околности. 

Радују се и због малих и великих ствари, зависи од ситуације, тренутка.

2. Захвални су. Сваки тренутак им је повод 

за срећу на чему су захвални животу, 

другим особама који их чине срећним, 

које су им упутиле лепу реч, поглед, учиниле пријатан гест ...

3. Не упоређују се са другима. Не завиде другима. 

Не праве градацију своје среће са срећом других,

јер знају да је то субјективни доживљај.

4. Радују се туђој срећи. Од срца се радују када неко из њиховог окружења има 

разлога за срећу.

5. Привлаче друге срећне особе. „Како зрачиш тако и привлачиш“;

6. Раде на себи. Када им је тешко труде се да снагу и оптимизам поврате радом на 

себи, а не „бацањем отровних стрелица“ на друге. 



И ЗАТО ... 

ТЕГЛА СРЕЋЕ

На крају сваког дан напишите на папирић 

шта вас је тог дана учинило срећним

(поглед, загрљај, позив, разговор, гест, 

вест, здравље, догађај, помоћ, сусрет, 

позив, вест, куповина, излет, успех, пријатељи, деца, 

партнер, родитељи, провод, дружење, посао, нови дан, сан, плата...)

На крају године, месеца, недеље или када год вам се догоди нека 

лоша ситуација, осетите неку негативну емоцију … отворите теглу и 

узмите “слатки залогај”.

Колико лепих тренутака је у њој, у вама ... 

Колико разлога да баш Ви будете срећни 

БУДИТЕ ЗАХВАЛНИ!




