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УВОД: КАКО CAM И ЗБОГ ЧЕГА НАПИСАО     
ОВУ КЊИГУ 

Пре тридесет пет година био сам један од најнесрећнијих младића који су се могли 
наћи на улицама Њујорка. Зарађивао сам за живот тргујући камионима, премда о 
њима ништа поближе нисам знао. Трговина камионима није ме ни најмање занимала, 
па сам чак и презирао такав посао. Гадило ми се што морам да живим у јефтино 
намештеном собичку на периферији Њујорка. Никада нећу заборавити како би 
изјутра, када сам са вешалице у орману узимао чисту кравату, истог часа почеле да 
миле бубашвабе. При помисли да бубашвабе опседају и јефтине ресторане у којима 
сам се хранио, унапред би ме спопадала мука. 

Увече сам се у тај бедни собичак враћао са ужасном главобољом. Глава ми је 
пуцала од умора, разочараности, јада и осећања побуне која је тињала у мени. Шта 
се то у мени бунило? Па, то што од мојих прелепих снова из студентских дана није 
остало готово ништа, осим те сурове стварности налик на кошмар. „Зар је ово 
живот?" питао сам се. „Онај живот пун авантура, који сам тако нестрпљиво очекивао? 
Зар је ово све што живот треба да ми пружи  овај мучан посао, ово сустанарство са 
бубашвабама, ову одвратну храну...? Зар нема баш никакве наде у бољу будућност?" 
Жудео сам за тренуцима одмора испуњеним читањем и писањем - писањем књига о 
којима сам маштао у студентским данима. 

Било ми ј е јасно да ништа нећу изгубити, а можда бих могао много добити, 
уколико напустим трговину камионима, Није ми било стало ни до зараде, ни до 
напредовања. Желео сам само да живим као човек. Другим речима, налазио сам се 
пред својим животним Рубиконом, пред тренутком одлуке с којим се суочавају 
многи млади људи на прагу живота. И, када сам једног дана најзад о длучио да 
напустим посао, та ми је одлука из темеља изменила будућност. Следећих тридесет 
пет година донеле су ми срећу, задовољство и остварење мојих најсмелијих снова. 

Одлучио да потражим намештење у једној вечерњој школи за одрасле, јер сам 
као дипломирани наставник испуњавао све неопходне услове за такво место. 
Радовала ме је помисао да бих уз такав посао могао дању читати, припремати 
предавања и писати романе и новеле. Желео сам да 'живим за писање, и да пишем за 
живот'. 

Требало је још само одлучити шта бих могао да предајем полазницима таквих 
вечерњих течајева. Размишљајући о свом знању, стеченом на факултету, закључио 
сам да су ми умеће и искуство у вежбама из говорништва били на послу много 
драгоценији него свеукупно знање стечено током студија. Због чега? Због тога што 
ми је говорништво помогло да се ослободим стидљивости и несигурности, 
истовремено ми дајући храброст и самопоуздање у опхођењу са људима. Напросто, 
натерало ме је да схватим како вођа постаје онај човек који је спреман и зна да 
устане и каже шта мисли. 

Учествовао сам на конкурсу за место наставника јавног говорништва на 
вечерњим течајевима универзитета Колумбија и Њујорк, али нисам имао среће. 

Био сам разочаран, иако сам данас пресретан што су ме одбили, јер сам мало 
времена после тога добио место наставника у вечерњој школи Y. М. С. А.,1 где сам се 
од првог тренутка морао доказивати конкретним резултатима. Био је то велики 

                                                           

1
 Young Men Christian Association (Хришћанска заједница младих људи), организација са карактеристикама 

задужбине, ради пру-жања помоћи младим људима и неговања моралних и других начела. (Ред.) 
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изазов. Људи нису долазили на.моја предавања из жеље за академским напредовањем 
или друштвеним престижом. Похађали су их само зато што су желели да реше 
непосредне, и те како важне животне проблеме. Пословни људи, на пример, желели 
су да науче како ће на пословним састанцима устати и рећи шта мисле. Трговци су, 
опет, желели да науче како ће најлакше изаћи на крај са тешким муштеријама. 
Хтели су да стекну сигурност и самопоуздање, да успеју у послу и да обезбеде 
безбрижан живот себи и својим породицама. Будући да су школарину плаћали у 
ратама и престајали да плаћају уколико би успех изостао, то ни ја нисам добијао 
сталну плату већ само постотак од школарине; стога сам морао да будем ђаволски 
практичан да би се могао везати крај с крајем. 

Тада ме ј е, наравно, дубоко повређивао тај начин плаћања, али данас увиђам да 
ми је та поука била од непроцењиве вредности. Желео ја то или не, био сам принуђен 
да мотивишем своје полазнике. Морао сам да им помогнем у решавању животних 
проблема. Сваки час морао сам да учииим занимљивим и корисним, како бих их приволео 
да течај похађају до краја. 

Био је то узбудљив посао и ја сам га заиста волео. Изненађивала ме је брзина са 
којим су ти пословни људи стицали осећај самопоуздања, и у сразмерно кратком 
року били унапређивани и добијали новчане повишице. To је значило да моји 
течајеви постижу жељени циљ. После три семестра, школа ми је вишеструко 
повећала плату- са пет, на тридесет долара по вечери. Испрва сам подучавао само 
вештину говор-ништва и изражавања на јавним местима, али сам током година 
дошао до закључка да су одраслима често потребни и вештина склапања 
пријатељства и вештина задобијања људске наклоности. Будући да нисам могао да 
нађем одговарајући приручник о људским односима, одлучио сам да га сам напишем. 
Тај приручник настао је и развио се из искуства мојих одраслих ученика. Назвао сам 
га Како стећи пријатеље и наклоност људи (How to Win Friends and Influence People). 
Будући да сам поменути приручник написао искључиво за полазнике мојих 
вечерњих течајева, a како сам у међувремену штампао још четири слична 
приручника, нисам могао ни сањати да ће приручник достићи готово милионске 
тираже. Када се то ипак догодило, нисам могао да дођем себи од изненађења! 

Радећи с људима, схватио сам да је брига око наоко неважних ситница један од 
великих проблема с којим се у животу сусрећу. Већина мојих ученика би-ли су 
пословни људи: директори, трговачки путници, инжењери, књиговође - једном речју 
пресек најразноврснијих звања и занимања. Све њих одреда мучили су проблеми на 
послу и у личном животу. Међу полазницима било је и жена из пословног света, 
али и домаћица. Ни оне нису биле поштеђене брига. Кре-нуо сам у потрагу и за таквом 
књигом. Обишао сам две највеће њујоршке библиотеке и са запрепашћењем 
установио да поседују само двадесет два наслова под назнаком БРИГЕ. Открио сам и 
смешну чињницу да поседују ни мање ни више него стотину осамдесет наслова под 
назнаком ЦРВИ. Дакле, готово девет пута више наслова о црвима него о људским 
бригама! Невероватно, зар не? Па, бриге су један од највећих проблема с којима се 
људски род свакодневно сусреће, па би било природно очекивати да ће свака 
средња или виша школа у земљи имати, између осталог, и неки течај на тему 'Како 
се ослободити непотребних брига'. Уколико такав течај и постоји, ја за њега никад 
нисам чуо. Није, стога, никакво чудо што Дејвид Сибери у својој књизи Како успешно 
бринути (How to Worry Successfully) каже: „Човек закорачује у зрело животно доба 
исто тако неспреман за проблеме и недаће свакидашњег живота као што је и неки 
црв неспреман за извођење балетских пируета." 

Али, какве су последице такве неспремности? Болнице пуне пацијената са живчаним и 
емоционалним тегобама, као и хиљаде људи код којих су органске болести у доброј мери 
узроковане живчаном напетошћу. 

Проучио сам оних двадесетак књига из њујоршких библиотека, и покуповао све 
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до чега сам могао доћи на тему брига. Будући да ми, на жалост, ништа од тога није 
могло послужити као приручник за рад са одраслима, одлучио да га сам напишем. 

За писање сам се припремао пуних седам година. Прочитао сам мисли и изреке 
свих светских философа који су се бавили темом људских брига. Проучио сам 
биографије стотина људи, од Конфуција до Черчила. Разговарао сам са низом 
истакнутих људи различи-тих звања. Међутим, то је био тек почетак. 

Пошто сам на тај начин стекао какво такво теоретско знање, посветио сам се 
његовој примени у пракси. Пуних пет година провео сам у 'лабораторији за 
сузбијање брига', то јест у 'лабораторији' мојих течајева за одрасле. Колико ми је 
познато, то је прва и једина 'лабораторија' те врсте у свету. Рад у њој састојао се у 
давању низа савета полазницима за сузбијање брига. Они су те савете морали да 
примењују у свакодневном животу, а затим да у расправљањима о постигнутим 
резултатима пореде своје поступке са навикама из прошлости. 

Морам признати да сам се наслушао разговора о савладавању брига више него 
иједан живи створ на кугли змаљској. Истовремено сам прочитао и стотине писмених 
извештајa noлазника сличних течајева, који су се већ у то време одржавали у више од 
стотину седамдесет градова Сједињених Држава и Канаде. Ова књига, дакле, није 
настала у кули од слоноваче. Она не представља високопарну теоријску проповед о 
могућим начинима субијања брига. Трудио сам се да јој дам облик динамичног, 
сажетог, документарног приказа о томе како су бројни одрасли људи превладали своје 
бриге. Једно је, међутим, сигурно: ово јепрактична књига, коју читалац може дубоко 
да 'загризе'. 

Веома ми је мило што могу да кажем да у њој нећете наићи на измишљене приче 
и неуверљиве ликове. Она говори о искуствима живих људи и наводи њихова права 
имена. Ово је, дакле, посве аутентична и документарна књига. Књига настала из 
људских потреба, и намењена потребама хиљада људи. 

„Наука представља збирку делотворних рецепата", рекао је једном француски 
песник Пол Валери. Таква је управо и ова књига: збирка делотворних, опробаних 
рецепата за одстрањивање брига. Морам вас, ипак, упоозорити да вам она неће 
открити ништа што до сада нисте знали, али и да ће вам отворити очи за ситне 
мудрости које у животу обично не примењујете. Признаћете да и ви и ја, као зрели и 
искусни људи, знамо већ поприлично ствари да бисмо могли живети савршено 
мирним животом. Невоља је, међутим, у томе што то знање не примењујемо. Циљ 
ове књиге је, стога, да изнова формулише, осавремени и изнесе на видело прастаре 
истине о људској природи, да вас тргне из учмалости и да вас натера да почнете да их 
у животу примењујете. 

Нећу вам више досађивати причама о настанку ове књиге. Вама је стало да нешто 
научите. Па, у реду, кренимо! Најлепше вас молим да прочитате првих шездесет 
страница. Уколико вам се после тога учини да нисте научили ништа ново, да вам 
њени савети о сузбијању брига ни најмање не користе - па, завитлајте је кроз 
прозор. Она очигледно није за вас! 
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Поглавље 1 

ЖИВИТЕ 'HA ЈЕДНОДНЕВНЕ PATE' 

„Човеков задатак није да напреже очи гледајући у магловите даљине, већ да се 
ухвати укоштац с оним што му се јасно оцртава пред очима." Ово су речи енглеског 
историчара Томаса Карлајла, речи које су крајем прошлог века снажно деловале на 
младог аме-ричког студента медицине Вилијема Ослера. По при-роди склон да се 
оптерећује мислима о будућности, Ослер је озбиљно схватио Карлајлове речи и 
трудио се да их примењује у пракси. Колико је у томе успео, показује његова 
биографија. Поставши један од најугледнијих лекара свог доба, Ослер је утемљио 
чувену медицинску школу 'Џон Хопкинс', био именован за почасног професора 
медицине на Оксфордском универзитету и од енглеског краља добио титулу витеза. У 
свом дугогодишњем педагошком раду сер Вилијем Ослер често је разговарао са 
студентима и причао им о тајни свог успеха. Ево шта је једном приликом испричао 
студентима Јејлског универзитета: 

„Људи мисле да човек који ј е професор на четири универзитета мора поседовати 
надпросечну интелигенцију. To, међутим, није тачно, што вам могу потврдити и моји 
најприснији пријатељи који знају да спадам у људе сасвим просечне 
интелигенције. У чему је тајна мог успеха? Само у начину живота, начину који сам 
назвао 'животом на једнодневне рате'. Шта то значи? Покушаћу да вам наведем 
један пример... Пре него што сам дошао овамо, прешао сам Атлантик великим 
прекоокеанским бродом. Посматрао сам капетана који је, стојећи на командном 
мосту, притиском на дугме могао да активира безбедносне уређаје за затварања 
водопропусних врата на појединим деловима брода. Размишљајући о том изуму 
људског ума, наметнуло ми с једно поређење. Сваки човек је много сложенији 
механизам, намењен много дужој пловидби него онај пркоокеански брод. Важно је, 
стога, поседовати безбедносне уређаје којима ћемо, кад затреба,притиском на дугме 
затварати челична врата над коморама наших брига. Попните се на командни мост, 
будите капетани свог живота и трудите се да вам барем најважнији делови механизма 
функционишу како ваља. Када навале бриге, сетите се чаробног дугмета, не дозволите 
да вам бујица преплави коморе. Решавајте проблеме редом: један по један. 
Искључите предње и стражње моторе, заборавите прошлост и не оптерећујте се 
бригама о будућности. Развијајте навику живљења на 'једнодневне рате'. Тек тада 
ћете са поуздањем гледати у садашњицу. Јер, прошлост се не може променити, а 
будућност је садржана у данашњици." 

Да ли је то, можда, др Ослер желео да каже да не морамо да се трудимо да се 
припремамо за будућност? He, нипошто. Хтео је да каже да ћемо се за будућност 
најбоље припремити уколико се свим силама усредсредимо на садашњост, то јест на 
савесно обављање послова које нам доноси садашњица. To је, по др Ослеру, једини 
могући начин припреме за будућност. 

Уосталом, 'хлеб наш данашњи' једини је хлеб који можемо да сваримо: док га 
једемо, не размишљамо о бајатом јучерашњем, ни о несигурном сутрашњем хлебу. 

Многи од вас без сумње ће рећи да морамо да се бринемо за сутра, да морамо да 
напредујемо у послу и обезбеђујемо срества за живот себи и својој породици, да морамо 
да штедимо новац за старе дане. Слажем се, морамо. Морамо размишљати о 
сутрашњици, брижљиво је планирати и настојати да је учинимо што лепшом - али се 
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не морамо оптерећивати непотребним бригама о њој. 
За време рата војни команданти планирају сутраш-њицу, али немају времена да 

разбијају главу бригама о њој. „Најбољу опрему разделио сам најбољим људима", 
рекао је једном приликом адмирал Ернст Кинг, један од заповедника америчке 
морнарице у Првом светом рату, „и упутио их на најкориснији могући задатак. To је 
све што сам могао учинити. Ако се некад догоди да брод потоне, није у мојој моћи да 
га извучем на површину. Зато своје време користим радећи на задацима који стоје 
преда мном, и не разбијам главу јучерашњим пропустима. Када бих дозволио да 
такве бриге почну да ме опседају, не бих могао дуго издржати на овом послу." 

У рату или миру, главна разлика између конструктивног и неконструктивног 
размишљања састоји се у следећем: конструктивно размишљање полази од узрока 
и последица, те стога води ка логичном планирању, док је неконструктивно 
размишљање збркано, па често доводи до напетости и нервних сломова. 

Недавно ми се пружила прилика да разговарам са Артуром Сулцбергером, 
издавачем 'Њујорк Тајмса'. Сулцбергер ми је причао како је за време Другог 
светског рата био толико потиштен збивањима у свету да је почео да пати од 
несанице. Често би у сред ноћи устајао из кревета, узимао боје и платно, и покушавао 
да наслика властити портрет. Није имао појма о сликању, али је сликао да одагна 
бриге. To му, ипак, није помогло, све док једног дана није прочитао доле наведене 
стихове из неког црквеног псалма: 

Господе, светлости милостива, Заустави кораке моје; He жудим за 
пределима далеким; Један ми је корак довољан. 

Отприлике у то исто време млади амерички војник Тед Бергамино на властитој је 
кожи искусио куда води сувишно оптерећивање бригама о будућности. Бергамино се 
борио на европском војишту, и средином 1945. озбиљно ј е оболео. „Радио сам у 
документацијском одељењу Двадесет четврте пешадијске дивизије", пише Бергамино. 
„Водио сам документацију о погинулим, несталим и рањеним борцима. Уједно сам 
помагао друговима у ископавању лешева, како савезничких тако и непријатљских 
војника, на брзину покопаних у плитке раке. Морао сам да сакупљам ствари које су 
припадале тим људима и да их шаљем њиховим родитељима и најближој родбини. 
Живео сам у непрекидном страху да би могло доћи до озбиљних и непријатних 
забуна. Бринуо сам и за себе: да ли ћу преживети ратне страхоте и дочекати дан да 
загрлим шеснаестомесечног сина кога никад нисам видео. Био сам толико 
исцрпљен и опхрван бригама, да сам смршао петнаест килограма. Ни мало не 
претерујем када кажем да сам био на ивици лудила. Спопадали су ме грчевити 
напади плача, поготово када бих остао сам. Био сам већ посве изгубио наду да ћу икада 
више бити налик на нормално људско чељаде. И, завршио сам у болници. Тамо сам, 
на сву срећу, наишао на једног искусног лекара, који ме је својим мудрим саветима 
дословно вратио у живот. Пошто ме је помно прегледао, рекао ми је да су све моје 
тегобе психичке природе. „Теде, замисли на тренутак пешчани сат, па покушај да га 
упоредиш са властитим животом", рекао ми је. „Познато ти је да је једна половина 
пешчаног сата пуна ситних пешчаних зрнаца што кроз уско грло у средини цуре у 
доњу половину сата. Нико на свету није у стању да убрза проток пешчаних зрнаца 
кроз то уско грло, а да при том не оштети сам сат... И људи су налик на тај пешчани 
сат: сваког дана суочавају се са хиљадама проблема и задатака. Мудар човек решава их 
један по један, лаганим и једноличним темпом, као што зрнца песка једнолично 
протичу кроз стаклено грло. Неразборито је да човек покушава да реши све 
проблеме одједном, при чему неминовно постаје жртва свих својих брига о 
будућности. Уколико тако поступамо, нема сумње да ћемо оштетити своје телесно и 
душевно устројство, као што би се и стаклени зидови на пешчаном сату оштетити 
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уколико бисмо покушали да сва зрнца истоврмено прогурамо кроз његов сужени 
део." 

Запамтио сам речи тог лекара", наставља Бергамино. „Зрнце по зрнце... задатак 
по задатак. Само су ми оне помогле да дочекам крај рата, душевно и телесно здрав. 
Користилe су ми и касније у животу, а и данас их се често сећам. На мом садашњем 
послу, на пример, сусрећем се са сличним проблемима као и у рату. Радим као 
службник у контроли складишта једне велике балтиморске фирме, па ми се често 
догађа да морам обављати и по десетак послова одједном. Недавно смо морали да 
израдимо нове формуларе, да уговоримо нове послове, изменимо неке адресе и да 
обавимо још неколико важних задатака.Настојећи да избегнем напетост и нервозу, 
сетио сам се речи оног лекара - 'зрно по зрно!' Неуморно сам их понављао и најзад све 
обавио и боље и брже него обично, а да при том нисам осетио смушност и исцрпљеност 
које су ме у рату скоро стајале главе." 

Застрашу ући по датак о савременом начину живота огледа се у чињници да је 
половина кревета у нашим болницама пуна пацијената са живчаним тегобама- људи који 
су се сломили под бременом нагомиланих јучерашњица и страхом испуњених 
сутрашњица.Многи међу њима би данас били здравији и живели сретнијим, 
кориснијим животом, да су се придржавали савета Вилијема Ослера: „Живите на 
једнодневне рате." 

У овом тренутку и ви и ја стојимо на раскршћу двеју вечности: прошлости којој 
не знамо почетак, и будућности којој нисмо у стању да сагледамо крај. Ни у једној од 
тих вечности нисмо у могућности да проборавимо ни један једини тренутак. 
Покушамо ли да то ипак учинимо, уништићемо се и душевно и тлесно. Зато се морамо 
задовољити животом у једином могућем времену које нам је на располагању: од 
тренутка кад устанемо, до тренутка када пођемо на починак. „Свако може носити 
своје бреме, па ма како оно било тешко, само до вечери", написао је Роберт Луис 
Стивенсон. „Свако може обавити свој посао, ма како тежак био, за један дан. Свако 
може да живи складно, чисто и ведро, до смираја дана. У томе је, заправо, и једини 
смисао живота." 

Да, и то ј е, уједно, све што живот од нас тражи. Па ипак, гђа К. Шилдс беше себе 
довела до ивице очајања пре но што је схватила да треба живети до одласка на 
починак. Ево њене приче: 

„Мужа сам изгубила 1937. године. Била сам по-тиштена, a пopeд тога и готово 
без икаквих средстава за жuвoт. Морала сам да се поново запослим у предузећу у којем 
сам радила пре него што ми је муж оболео. Обављала сам аквизитерски посао, па 
сам морала да купим аутомобил. Једва сам прикупила новац за неку половну 
крнтију. 

Мислила сам да ћу, путујући, успети да се ос-лободим потиштености, али се 
догодило управо обрнуто. Нисам могла да поднесем самоћу приликом дугих вожњи 
и обедовање у јефтиним ресторанима. Посао ми у неким местима није ишао баш 
најбоље, па ми је било тешко да отплаћујем аутомобил, премда рате нису баш биле 
велике. 

У пролеће 1938. радила сам на иодручју државе Мисури. Школе су тамо биле 
сиромашне, посао никакав, и ја сам се осећала толико усамљена u малодушна да сам 
у једном тренутку почела да размишљам о самоубиству. Чинило ми се да ми живот 
више нема никаквог смисла. Свега сам се плашила: да нећу моћи да отплатим ауто, 
да нећу имати довољно пара за станарину, да на крају нећу имати довољно ни за 
храну. Здравље ми је слабило, а нисам имала довољно новаца ни за лечене. Једино ме је 
помисао на сестру одвраћала од самоубиства. Било ми јe добро знано да бих јој тиме 
нанела бол - a u изложила је трошковима око сахране. 

Једног дана случајно сам прочитала чланак који ме је извукао из очајања и улио 
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ми храброст да наставим да живим. Увек ћу се са захвалношћу сећати једне једине 
реченице из тог чланка: За мудрог човека, сваки нови дан значи нови живот. 
Откуцала сам ту реченицу на листу папира и прилепила га с унутрашње стране 
ветробрана, да би ми све време био пред очима. Убрзо сам увидела да није тешко 
живети за само један дан. Постепено сам научила да заборављам јучерашњицу и да 
не мислим на сутрашњицу. Сваког јутра, говорила сам самој себи: „Данас почиње 
нови живот." 

Пошло ми је, коначно, за руком дa савладам страх од самоће u немаштине. Сада 
сам сретна, у послу имам прилично успеха, живим са вољом и љубављу према 
животу. Тек сада знам да се више никада нећу бојати, ма шта ми живот донео. 
Знам да не морам бринути о будућности. Знам да могу да живим за један дан, и да за 
'мудрог човека сваки нови дан значи нови живот'." 

Римски песник Хорације је још тридесет година пре наше ере сретником назвао 
оног човека „који данашњицу може мирно назвати својом", и не бојати се зла што га 
доноси сутрашњица, јер зна да је данашњицу до краја проживео. 

Једна од најтрагичнијих црта људске природе јесте да сви ми на неки начин 
бежимо од живота. Сви сањамо о неком чаробном врту живота с оне стране обзорја, 
уместо да уживамо у ружама што нам данас цветају крај прозора. 

Због чега смо такве будале? 

„Како је само чудан тај наш животни след!" на-писао ј е ј едном оприликом Стивен 
Ликок. „Дете каже: „Када постанем велики дечак..." Али, шта то значи? Велики дечак 
каже: „Када само одрастем..." А кад одрасте, каже: „Када се будем оженио..." Дође и 
женидба, и он се почне заносити другим мислима: „Кад одем у пензију..." И кад на 
крају оде у пензију, почне се освртати за собом, за пређеним путем. Чини му се да је 
много тога пропустио, и да је живот отишао у неповрат. Тек у старости човек научи 
истину да се живот састоји од живљења, и да је оно саткано од нити сваког дана, 
сваког сата." 

Покојни Едвард Еванс из Детроита готово се убио од брига пре но што је научио да 
се 'живот састоји од живљења, и да је оно саткано од нити свакод дана, сваког сата'. 
Одрастао у немаштини, Еванс је прву плату зарадио продајом новина, и након тога је 
радио као продавац у трговини мешовитом робом. Када је 

постао отац седморо деце, запослио се као библи-отекарски помоћник. Премда је 
зарада била мала, ни-је се усуђивао да напусти посао. Осам година скупљао је 
храброст да оснује властиту радњу и на крају је успео. Од позајмљених педесет 
пет долара које је уложио у посао као почетни капитал, развио је властито предузеће 
које му је доносило двадесет хиљада долара годишње. А онда су заређале невоље. 
Потписао је као жирант велику меницу пријатељу који је банкротирао. Банка у којој је 
држао уложен сав капитал- пропала је. He само што је изгубио сав новац, до 
последње паре, већ се нашао и у дугу од шеснаест хиљада долара. „Нисам више 
могао ни да једем ни да спавам", рекао ми је. „Оболео сам од неке чудне болести. 
Ходајући улицом, једног дана онесвестио сам се и пао. Нисам више могао да станем 
на ноге. Однели су ме кући и стрпали у кревет. Тело ми се убрзо прекрило чирвима. 
Постајао сам све слабији, и лекар ми је напокон рекао да ми преостаје највише две 
недеље живота. Премда сав потресен, написао сам тестамент и препустио се 
судбини. Будућност за мене беше изгубила сваки смисао. Опустио сам се, побеђен, и 
на послетку заспао. Недељама нисам био у стању да склопим очи ни на два сата, а сада, 
са престанком свих земаљских брига, спавао сам као новорођенче. Умор је полако почео 
да ишчезава. Вратио ми се и апетит, и почео сам да добијам на тежини. 

После неколико недеља, успео сам да станем и на ноге, а након месец и по дана 
вратио сам се и на посао. Премда сам раније зарађивао двадесет хиљада го-дишње, 
сада сам био сретан и са зарадом од тридесет долара недељно. Добио сам посао као 
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продавац металних подметача за осигурање аутомобила у бродском транспорту. 
Поучен крвавим искуством, нисам више ни о чему бринуо. Нисам жалио за 
прошлошћу, нити сам се бојао будућности. Сву своју енергију, вољу и време 
посветио сам продаји подметача." 

Еванс је убрзо почео да напредује у послу, и кроз неколико година догурао је до 
председника фирме. Та његова фирма - 'Тхе Еванс Продуцт Цомпани' - већ је 
годинама присутна на њујоршкој берзи. Када је, 1945, Еванс умро, био је један од 
најуспешнијих пословних људи у Сједињеним Државама. Уколико икада будете 
летели изнад Гренланда, може вам се догодити да слетите на аеродром Еванс - назван у 
част Едварда Еванса. 

Какву поуку можемо извући из Евансове приче? Он никада не би успео у животу 
да није схватио сву бесмисленост забрињавања, да није научио да живи на 
једнодневне рате. 

Пет стотина година пре Христа грчки философ Хераклит учио је своје ученике 
да се „све мења, осим закона о промени". „Немогуће је два пута закорачити у исту 
реку", подучавао је Хераклит. Река се мења сваког трена, као и човек који је гази. 
Живот је непрестана промена, и једино је у њему извесна данашњица. Чему онда 
нарушавати лепоту живљења у данашњици, настојањима да решимо проблеме 
будућности обавијене непрестаном променом и несигурношћу - будућности коју нико 
на свету не може да предвиди? 

Стари Римљани беху измислили изреку Царпе дием. Искористити дан. Уживај 
у ономе у чему можеш. Да, искористите дан и уживајте у њему што више можете. 

Било је то гесло и Лоуела Томаса. Недавно сам провео два дана на Томасовом 
имању, и уочио да му на зиду радне собе стоје уквирена два стиха из 118, псалма: 

Овоје дан што Господ га створи; Радујемо се и задовољни смо њиме. 

Енглески писац и историчар уметности Џон Раскин држао је на радном столу 
камен у који је била урезана једна једина реч: ДАНАС. Ја немам камен, али имам 
песму прилепљену за огледало, тако да је гледам сваког јутра када се бријем. Та 
песма, која је увек стајала и на столу Вилијема Ослера, дело је индијског драмског 
писца Калидасе: 

ПОЗДРАВ ЗОРИ 

Загледај се у овај дан. 

Јер онје.живот, живот живота. 

У његовом кратком даху 

Скривене су све истине, сва збиља постојања твога: 

Блаженство раста, 

Дивота рада, 

Благослов испуњења. 

Јуче је тек сан, 

А сутра тек слутња. 

Добро проживљено данас у сретни сан претвориће јуче, 

А свако сутра у слутњу пуну надања. 

С тог' добро загледај се у овај дан! 

Такав је мој поздрав зори. 

 

Дакле, прво што ваља научити о бригама јесте следеће: желите ли да их 
избегнете, прихватите савет Вилијема Ослера. Сетите се речи: 

Затворите челична врата над прошлошћу и будућношћу. Живите на једнодневне 
рате. 
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Покушајте да одговорите на ова питања, и запишите одговоре: 
1. Јесам ли склон бежању од живота због тога што бринем о будућности или жу- 

дим за неким 'чаробним вртом живота с оне стране обзорја'? 
2. Загорчавам ли себи живот жалећи због онога што се догодило у прошлости, а 

што је неповратно и непоправљиво? 
3. Устајем ли с одлуком да ћу 'искористити дан' и извући што више могу из два- 

десет четири сата? 
4. Би ли ми живот пружио више када бих живео на 'једнодневне рате'? 
5. Када ћу почети да примењујем ове савете? Идућег понедељка? Сутра? Данас? 

  



12 

 

 
Поглавље 2 

ЧАРОБНА ФОРМУЛА ДА СЕ 

ОТАРАСИТЕ БРИГА 

Желите ли да проверите рецепт за понашање у криз-ним ситуацијама, технику коју 
увек можете почети да примењујете, пре него што наставите да читате ову књигу? 

Упознаћу вас са методом који је измислио инжењер Вилис Каријер, утемељивач 
индустрије расхладних уређаја. За мене је то једна од најбољих техника за 
савладавање брига, и за њу сам сазнао од Каријера лично. 

„Као младић, радио сам у ливници у Бафелу, у држави Њујорк. Био сам добио 
задатак да у погон једне питсбершке фабрике стакла поставим уређаје за 
пречишћаване технолошког гаса. Наш метод за пречишћаване гаса била је посве нов. 
Била је испробана само једном ранијом приликом, и то у другачијим условима. Радећи 
иа том изазовном задатку, суочио сам се са непредвиђеним тешкоћама. Уређајјесте 
прорадио, али је квалитет иречишћеног гаса био далеко испод наших очекивања. 

Био сам очајан. Почео сам да добијам грчеве у желуцу, и неко време уопште 
нисам могао да спавам. 

Напослетку су ипак превладали здрав разум и спознаја да оптерећивањем 
бригама нећу ништа постићи, па сам почео трезвено да размишљам. Резултат тога био 
је изванредан. Тако сам открио технику за сузбијање брига, којом се служим већ више 
од тридесет година. Техника је једноставна u свима доступна, и састоји се из три 
фазе. 

Прва фаза: Отворено и без страха анализовао сам ситуацију, и покушао да 
замислим могуће последице неуспеха Закључио сам да ми не прете ни затвор ни смрт 
стрељанем. Истина, могло се догодити да изгубим посао, као и да се ливница у којој 
сам радио нађе у губицима од двадесет хиљада долара уложених у уређаје за 
пречишћаване гаса. 

Друга фаза: Пошто сам замислио најгоре могуће последице, помирио сам се с 
мишљу да ћу их, буде ли било потребно, спремно прихватити. Рекао сам сам себи: Овај 
неуспех биће велики ударац мојој репутацији. Може се догодити да изгубим посао, па 
ћу, сходно томе, морати да потражим други. Што се тиче ливнице, људи на 
руководећим положајима свесни су да изналажење нових метода за прчишћавање гаса 
представља одређен ризик. Ук-лико их тај експеримент буде стајао двадесет хиљада долара, 
мораће да се пошире са губитком. Па, нека ту своту урачунају у трошкове истраживања, 
јер, на крају крајва, ово и јесте експеримент. После оваквог размишљана догодило се 
нешшо заиста необично. Одахнуо сам, опустио се и почео да се осећам смиреније него 
раније. 

Трећа фаза: Од тог тренутка сву своју енергију улагао сам у смирено и трезвено 
размишљање о томе како да барем донекле ублажим катастрофу са којом сам се у 
души већ био помирио. Како бих спасао оно што се дало спасти. 

Почео сам да изналазим средства и начине за умањивање губитка од двадесет 
хиљада долара. Обавио сам неколико проба, и на крају дошао до закључка да бисмо 
додатном инвестицијом од пет хиљада долара могли спасти уређаје и тако решити 
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проблем. To смо и учинили, па је ливница на крају зарадила петнаест, уместо да 
изгуби двадесет хиљада долара. 

Све ово без сумње никада не бих постигао да сам у тренутку панике изгубио 
главу и препустио се бригама. Једна од најпогубнијих последица обрваности бригама 
је немогућност усредсређивања. У стању забринутости мисли нам скачу с предмета 
на предмет, па губимо способност одлучивања. Уколико, међутим, присилимо себе 
на помисао о најгорем и прихватимо могуће последице, избећи ћемо песимистичка 
нагађања и слутне и омогућити сами себи да се трезвено предамо решавању проблема. 

Ово што сам вам испричао догодило се пре много година. Стечено искуство 
толико ми је користило да сам га примењивао колико год сам могао. Живот ми је 
стога протекао мирно и без много узрујавања." 

Због чега је, психолошки гледано, Каријерова чаробна формула толико вредна 
и практична? Зато што нас са тмурних облака по којима посрћемо заслепљени бригама 
враћа у стварност. Зато што нам помаже да станемо на чврсто тле, да схватимо на чему 
смо. 

Философ Вилијем Џејмс, отац примењене психологије, овако је подучавао 
студенте: „Помирите се са ситуацијом, јер је прихватање први корак у савладавању 
било какве невоље." 

Исту мисао изрекао је и Лин Јутанг у својој књизи О важности живлења. 
„Истински душевни мир", рекао је овај кинески философ, „произилази из прихватања 
најгорег. Мислим да са психолошке тачке гледишта прихватање значи ослобађање 
енергије." 

Тачно! Са психолошке тачке гледишта, прихватање заиста значи ослобађање 
нове енергије! Када прихватимо најгоре, немамо више шта да изгубимо. To 
аутоматски значи да можемо све и да добијемо! „Пошто сам се суочио са најгорим", 
рекао је Каријер, „одахнуо сам, опустио се и почео се осећати смиренијим него икада 
раније. Од тог тренутка, могао сам да почнем да размишљам." 

Разумно, зар не? Па ипак, милиони људи упро-пастили су себи живот због 
паничног страха од трезвеног размишљања или зато што нису били спремни да се 
помире са најгорим. Зато што нису били вољни да покушају да спасу оно што се даје 
спасти. Уместо да учине све како би вратили воду на свој млин, они су се 'предали 
судбини' и завршили као жртве измишљеног комплекса - меланхолије. 

Описаћу вам случај још једног човека који је прихватио Каријерову чаробну 
формулу. 

„Постао сам жршва уцене", почео је своју причу један Њујорчанин, полазник мојих 
течајева и човек који се бавио продајом нафте. „Нисам могао да поверујем да је то 
могуће. Чинило ми се да се тако нешто догађа само у филмовима. Ево шта ми се 
догодило: 

Предузеће за продају нафте у којем сам био директор поседовало јв одређен број 
камиона и неколико возача. Прописи удружења за продају нафте били су у то време 
веома строги, па ни једној муштерији нисмо смели да продамо више од одређене 
количине. Једног дана, међутим, установило се да неки возачи закидају на испорукама 
редовним муштеријама, и да вишак нафте препродају. 

За ту противзакониту работу сазнао сам када ми је једног дана дошао неки човек 
који се представио као државни инспектор и тражио мито за ћутање. Имао је 
документоване доказе о прекршајима наших возача, па је претио да ће, уколико му не 
исплатим мито, случај предати окружном суду. 

Знао сам, наравно, да сам лично посве чист, али сам као директор био пред 
законом одговоран за поштење својих намештеника. Шта више, било ми је јасно да 
ће ми реклама у новинама, буде ли случај дошао пред суд, упропасшити и углед и 
предузеће. Било ми је страшно и да помислим да би се то могло догодити мени, који 
сам се толико поносио преду-зећем којег двадесет година раније беше утемељио мој 
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отац! 

Пуна три дана нисам ни јео ни спавао. Улицама сам ишао као опседнут. 
Покушавао сам да одлучим да ли да платим мито - своту од пет хиљада долара - или да 
се иредам на милосш и немилосш инспек-тора и закона. И једно u друго чинило ми се 
ужасним. 

Једне недељне вечери, док сам се избезумљено шеткао по кући, случајно ми је до 
руку дошла књижица Како сузбити бриге, коју бејах добио на Карнегијевом течају 
говорништва. Прелиставајући је, наишао сам на Каријерову причу. Суочите се са нај - 
горим, писало је у њој. Упитао сам самог себе: Шта би ми се у најгорем случају могло 
догодити уколико одбијем да платим мито, и уцењивач ме потом преда суду? 
Одговор је био: Предузеће ће пропасти, углед ће ми бити нарушен, али ме у затвор не 
могу стрпати! 

Добро, помирићу се са чињеницом дa ћe ми посао бити упропашћен, рекао сам сам 
себи. Шта ће се након тога догодити? Бићу приморан да нађем нови посао. To неће 
бити нарочито тешко, јер имам ис-куства у продаји нафте и знам неколико фирми у 
којима бих могао добити посао! Лакнуло ми је. Мора која ме је притискала три дана и 
три ноћи помало се почела расплињавати. Почео сам да се смирујем. На моје велико 
изненађење, одједном сам поново био у стању да мислим. 

Сада сам био довољно разуман да пређем на Каријерову трећу фазу: Спасти оно 
што је могуће спасти. Док сам размишљао о могућим решењима, пало мије на ум 
нешто чега се дo тада не бејах сетио. Одем ли до адвоката и испричам ли му читаву 
причу, можда ће он наћи неко мудро решење. Глупо је рећи да ми ова мисао није раније 
пала на памет, али не заборавите да до тог тренутка нисам размишљао, и да сам се 
само излуђивао бригама. Одлучивши да одмах сутра похитам до адвоката, легао сам у 
кревет и заспао као клада. 

Адвокат ми је идућег јутра посаветовао да одем до окружног јавног тужиоца и 
испричам му читав случај. To сам и учинио. Када сам завршио своју причу, 
запрепастила ме је тужиочева изјава да је мој 'инспектор' најобичнији криминалац 
који се већ ме-сецима бави сличним уценама, при чему полиција никако није у стању 
да му стане на реп. Можете замислиши колико ми је лакнуло! 

Била ми је то добра лекција. Од тада се у таквим нерешивим ситуацијама увек 
служим Каријеровом чаробном формулом." 

Отприлике у исто време када је Вилис Каријер бринуо због својих уређаја за 
пречишћавање тех-но лошког гаса, један човек из Брокен Броуа, у држави Небраска, 
покушавао је да напише тестамент. Звао се Ерл Ханеј, и боловао је од чира на 
дванаестопалачном цреву. Тројица лекара, међу којима и један чувени специјалиста, 
прогласили су Ханеја за безнадежан случај. Прописали су му дијету и посаветовали га да 
се помири са судбином и да напише тестамент. 

Због чира на дванаестопалачном цреву, Ханеј се већ раније морао одрећи посла, 
па му не беше преостало ништа друго до да очекује смрт. 

Размишљајући о свему и свачему, једног дана донео је фантастичну о длуку. 
„Будући да ми до смрти не преостаје још много времена", рекао је сам себи, „добро 
би било да то време искористим на најбољи могући начин. Увек сам желео да пођем 
на пут око света. Учинићу то сада или никада." Више се не предомишљајући, отишао 
је у агенцију и купио карту. 

Лекари су били згранути. „Дужност нам је да вас опоменемо да ће вас то 
путовање стајати живота", рекли су му. 

„Неће", одговорио им је он. „Родбини сам обећао сахрану у породичној гробници у 
Брокен Боуу. Купићу мртвачки ковчег и понети га са собом на пут." 

Ханеј је заиста набавио мртвачки ковчег, утоварио га на брод, истовремено са 
поморском агенцијом утаначивши све појединости у случају смрти: мртво тело биће 
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стављено у уређај за дубоко замрзавање и враћено у Небраску. Потом је, изврсно 
расположен, кренуо на пут. 

Није му било ни на крај памети да се придржава прописане дијете. Пио је 
најскупља вина, пушио цигаре и јео најразноврснија јела, чак и локалне спе- 
цијалитете којих је, судећи по дијети, требало да га отерају у гроб. 

„Никад у животу нисам толико уживао", писао ми је Ханеј. „На мору су беснили 
монсуни и тајфуни, али сам се ја радовао попут детета. Спријатељио сам се с 
путницима на броду, забављао се, веселио се и банчио с њима по читаве ноћи. Када 
смо стигли у Кину и Индију, тек ту сам схватио шта је права беда. У Америку сам се 
вратио са двадсеткилограма више, готово и заборавивши да сам икад патио од чира на 
дванаестопалачном цреву. Никада у животу нисам се боље осећао. Сандук сам 
одмах продао погребном предузећу и вратио се на посао. Могу се похвалити да се од 
тада никада више нисам разболео, ни на један једини дан." 

У време када му се ово догађало, Ерл Ханеј није имао појма о Каријеру и 
његовом методу за одстрањивање брига. „Тек сада схватам", рекао ми је 
недавно, „да сам се посве несвесно служио истим начелом. Помирио сам се с 
најгорим, то јест са смрћу. Затим сам покушао да спасем све што се спасти 
дало, настојећи да извучем што је могуће више благодати из оно мало 
времена што ми још беше преостало. Да сам се на броду препустио 
меланхолији и бригама о будућности, сигуран сам да бих се у Небраску вратио 
у мртвачком ковчегу. Ја сам се, међутим, опустио и заборавио на смрт. Тај 
душевни мир био је извор нове енергије, која ми је заправо спасла живот." 

Поучно, зар не? Ако је, дакле, Каријер спасао уређај вредан двадесет 
хиљада долара, ако се онај њујоршки продавац нафте ослободио уцене, а 
Ханеј изиграо смрт применом 'чаробне формуле', не мислите ли да би она 
могла и вама да помогне у решавању неких проблема? Јесте ли сигурни да 
њоме не бисте могли решити и оне проблеме који вам се у овом тренутку 
чине нерешивим? 

Друго правило, дакле, гласи: Муче ли вас бриге, примените Каријерову 
чаробну формулу. Овако: 

 
1. Упитајте се: Шша ми се у иајгорем случају може догодити? 
2. Помирите се са могућим последицама. 
3. Смирено покушајте да спасете што се спасти може. 
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Поглавље 3 

КАКВЕ СУ ПОСЛЕДИЦЕ 

ПРЕПУШТАЊА БРИГАМА 

Пословни људи који не умеју да се супротставе бригама умиру млади. 

                                 Др Алексис Карел 

Недавно ми је, сав узбуђен, на врата зазвонио један комшија, саветујући ми да са 
читавом породицом хитно пођем да се вакцинишем против богиња. Био је само један 
од хиљада добровољаца који су упозоравали Њујорчане на опасност од те опаке 
болести. Преплашени људи сатима су стајали у редовима не само пред болничким 
амбулантама, него и пред ватрогасним и полицијским станицама и у фабричким 
двориштима. Више од две хиљаде припадника медицинског особља грозничаво је, 
дању и ноћу, вакцинисало упаничене људе. Шта је био узрок читавој тој гужви? 

У Њујорку је од богиња било оболело осам особа, при чему су две умрле. Дакле, 
два смртна случаја на бројку од скоро осам милиона житеља једног велеграда. 

Живим у Њујорку више од тридесет седам година и нико ми никад није 
зазвонио на врата да ме упозори на бољке изазване емоционалним проблемима или 
бригама, премда су таква обољења у последњих тридесет седам година била узрок 
десет пута већих катастрофа него богиње. 

Ниједна добра душа није још дошла да ме упо-зори да ће сваки десети 
становник Сједињених Држава завршити као жртва нервног слома, узрокованог 
претераним бригама и или емоционалним сукобима. Стога сам одлучио да напишем 
ово поглавље, да зазвоним на узбуну. 

Добитник Ноблове награде за медицину, др Алексис Карел, једном је приликом 
рекао: „Пословни људи који не умеју да се супротставе бригама умиру млади." To 
ce, дабоме, односи и на све остале људе. 

Пре неколико година провео сам годишњи одмор у друштву др Гобера, главног 
лекара за подручје Сан-та Феа. Повели смо разговор о последицама претераног 
опхрвавања бригама, и др Гобер ми је рекао: „Седамдесет одсто болесника који 
траже медицинску помоћ могли би се сами излечити када би се ослободили страхова и 
брига. He кажем да су њихове болести умишљене. Оне су стварне као и најстрашнија 
зубобоља, а понекад и много озбиљније. Мислим на болести као што су сметње на 
органима за варење на живчаној бази, неке врсте желудачних чирева, срчане сметње, 
несаница, главобоље и неке врсте парализе. 

To cy праве правцате болести. Говорим из властитог искуства, јер сам дванаест 
година боловао одчира на желуцу. Последица страха су бриге, а брижан човек постаје 
напет и нервозан, што делује на желудац, мења састав желудачних сокова и често 
доводи и до чира на желуцу" 

Др Џозеф Монтегју, писац књиге Живчане сметње и желудачна обољења, каже 
отприлике исто: „Чир на желуцу није последица онога што једете, него онога што вас 
изједа." 

Др В. Ц. Алварез, са клинике Мејо, каже: „Појава или повлачење чира на желуцу 
често се може довести у везу са 'брдско-долинским пејсажом' емоционалног стреса." 
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Ова изјава темељи се на испитивању петнаест хиљада пацијената са желудачним 
сметњама на клиници Мејо. Код четири од пет пацијената није било никакве 
физичке подлоге за развој желудачних тегоба. Узроци њихових сметњи били су 
углавном страхови, бриге, мржња, себичност и неспособност прилагођавања свету 
стварности... Ваља имати на уму да чир на желуцу може бити смртоносан. Према 
не-ким статистикама, он је као узрочник смртности на десетом месту. 

Недавно сам водио преписку с др Харолдом Холбајном са клинике Мејо. Холбајн 
је на годишњој скупштини Америчког удружења индустријских лекара и хирурга 
прочитао реферат о здравственом стању близу стотину осамдесет испитаника, 
пословних људи просечне старости нешто изнад четрдесет четири године. Закључак 
истраживања био је да нешто више од трећине испитаника патш од једне или трију 
бољки специфичних за велику нервну напетост. To cy: срчана обољења, чиреви пробавног 
тракта и висок крвни притисак. Замислите: једна трећина наших пословних људи 
испод четрдесет пет година упропашћује се срчаним болестима, чиревима и 
циркулаторним сметњама! He чини ли вам се да је цена коју плаћају за успех у послу 
сувише висока? Ваља се запитати да ли ти људи уопште постижу икакав успех. 
Можемо ли успешним назвати човека који напредовање у послу плаћа чиром на желуци 
или болесним срцем? Шта вреди имати славу и богатство, а изгубити здравље? Чак и 
када би поседовао читав свет, човеку је за починак довољна само једна постеља, а за 
одржавање у животу само три оброка дневно. Толик оима и перач улица, који 
сигурно мирније спава и више ужива у јелу него неки уважени пословни човек. Руку 
на срце, радије бих био берач памука у Алабами, са бенџом у руци и песмом у срцу 
него рушевина од човека на челу железничке компаније или фабрике цигарета. 

Говорећи о цигаретама, недавно је од срчаног удара умро најпознатији светски 
произвођач цигарeта. Био је милионар, а умро је у шездесет првој години живота. 
Сигуран сам да је на десетине година уложио у оно што називамо пословним 
успехом. 

По мом скромном мишљењу, тај познати произвођач са свим својим милионима 
није био ни упола толико успешан као мој отац, фармер из Мисурија који је умро у 
седамдесет деветој години, без пребијене паре. 

Подаци са клинике Мејо упућују нас на чињеницу да је више од половине 
болесничких кревета у Сједињеним Државама резервисано за болеснике са 
живчаним сметњама. Испитивања живчаног ткива под снажним микроскопима 
приликом аутопсије већине таквих болесника показују, међутим, да је ткиво физио- 
лошки било посве здраво. Узроци живчаних сметњи поменутих болесника нису, 
дакле, физиолошке аномалије, већ осећање депресије, фрустрације, забринутости, 
страха и сумњичавости. Још је Платон рекао да лекари највише греше када 
покушавају да излече тело, а да при том не лече дух, премда су тело и дух 
јединствени, па их не би ваљало одвојено посматрати. 

Медицини је, на жалост, требало две хиљаде и три стотине година да спозна ову 
велику истину. Тек недавно се почела развијати нова грана медицине, названа 
психосоматска медицииа, која се подједнако бави телом и духом. Крајње је време да 
пређемо на такав начин лечења, јер је традиционална медицина већ увелико 
сузбила заразне болести узроковане микробима - заразе попут богиња, колере, куге и 
сијасет других обољења која су милионе људи отерала у гроб. Задатак савремене 
медицине је да се ухвати укоштац са живчаним обољењима што настају из осећања 
фрустрације, депресије, страховања и мржње, јер број жртава поменутих болести 
расте застрашујућом брзином. 

Према медицинским предвиђањима, сваки двадесети човек ће у скорој 
будућности провести бар неко време у болници за лечење менталних обољења. Ево 
још једног застрашујућег податка: приликом регрутације војника за Други светски 
рат, у Америци је сваки шести мушкарац био проглашен за ментално оштећену 
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особу! 

Шта је узрок менталних поремећаја? На то питање тешко је одговорити, али је 
врло вероватно да су страх и преоптерећеност бригама плодно тле за развој већине 
душевних обољења. Човек који не уме да се супротстави суровој свакодневици, а 
муче га страх и бриге, обично прекида све везе са околином и повлачи се у свет 
властите маште, верујући да на тај начин 'решава' све своје проблеме. 

Навешћу наслов само неких поглавља из занимљиве књиге др Едварда Подолског 
Престаните да бринете, па ћете оздравити: 

БРИГЕ И СРЧАНЕ СМЕТЊЕ  

БРИГЕ И ПОВИШЕН КРВНИ ПРИТИСАК 

БРИГЕ МОГУ БИТИ УЗРОК РЕУМАТИЗМА  

ШТО МАЊЕ БРИГА, TO МАЊЕ ЖЕЛУДАЧНИХ СМЕТЊИ  

КАКО БРИГЕ МОГУ БИТИ УЗРОК ПРЕХЛАДЕ 

БРИГЕ И БОЛЕСТИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ  

ДИЈАБЕТИС И БРИГЕ 

Друга корисна књига с овог подручја је Човек против себе (Ман Агаинст 
Химселф) др Карла Менингера, у којој аутор на изузетно занимљив начин анализује 
погубно деловање брига на човеково здравље. Уколико желите да престанете да 
делујете против самог себе, набавите ту књигу и прочитајте је. Поклоните је и 
пријатељима. Није скупа, а вреди милионе. 

Понекад се и нај сталоженији човек улови у замку брига. To ce догодило 
америчком генералу Гранту пред крај грађанског рата. Грант је девет месеци 
опседао град Ричмонд. Војска генерала Лија, гладна и полугола, била је најзад 
потучена. Дошло је до масовног дезертирања. Они који нису дезертирали скупљали су 
ce y шаторима и у стању близу лудила молили, викали, плакали и доживљавали 
сваковрсне визије. Ближио се крај. Лијеви људи најзад су запалили складишта памука 
и дувана у Ричмонду, уништили складиште муниције и побегли из запаљеног града. 

Заузет ратовањем на другој страни, генерал Грант није имао појма о стању 
непријатељске војске. Догодило се, међутим, да га је једне ноћи ужасно заболела глава, 
па је заостао са војском и зауставио се у неком селу. Ноћ је провео са облозима против 
главобоље, са ногама у кориту са топлом водом и семеном од горушице, све у нади да 
ће на тај начин излечити главобољу. 

Главобоља је идућег јутра заиста нестала, али не захваљујући облозима и 
горушици, већ гласнику са Лијевом поруком о предаји. 

„Када сам угледао официра са Лијевом поруком", пише Грант у својим 
Мемоарима, „глава ме је још увек лудачки болела, али је главобоља престала оног 
тренутка када сам прочитао садржину поруке" 

Грантова главобоља била је очигледно узрокована напетошћу, забринутошћу и 
премором. Излечи-ло ју је осећање сигурности, надмоћности, победе. 

Седамдесет година касније, шеф државне благајне у Рузвелтовој влади, Хенри 
Моргенто, готово је оболео када је сазнао да је председник у једном једином дану 
купио готово четири и по милиона барела жита, како би му подигао цену. У свом 
дневнику Моргенто пише: „Сазнавши за ту вест, добио сам напад вртоглавице. Није 
ми преостало ништа друго него да одем кући и срушим се у кревет." 

Када је чувени француски философ Монтењ био именован за градоначелника 
свог родног Бордоа, суграђанима се обратио овим речима: „Спреман сам да све ваше 
бриге преузмем у своје руке, али не и у своју јетру и плућа." 
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Претерана забринутост може вас довести до инвалидских колица - то јест, може 
бити узрок тешког реуматизма и артритиса. Познати реуматолог Расел Сесил 
наводи четири најучесталија узрочника артритиса: 

1. Брачне невоље 
2. Финансијске недаће 
3. Усамљност и бриге 
4. Потиснута мржња 

Ова четири емоционална стања нису једини, али јесу најучесталији узрочници 
артритиса. Рецесеија између два рата тешко је погодила једног мог пријатеља. 
Остао је без пребијене паре. Плинара му беше искључила довод гаса у кућу, док му 
је банка обуставила кредит за кућу. Жена му је готово истовремно добила тежак 
напад артритиса, који се није смирио све док им се финансијска ситуација није 
побољшала. 

Бриге могу бити узрочник и болести усне дупље и зуба. Др Вилијем Мак Ганигл 
је на скупштини америчких стоматолога изјавио да „непријатне емоције узроковане 
бригама, страхом и љутњом... могу пореметити равнотежу калцијума у организму и 
проузроковати кварење зуба." Др Мак Ганигл је као пример навео случај једног 
пацијента који је имао одличне зубе, док се није почео оптерећивати бригама због 
жениног здравља. Током непуне три седмице, колико му је жена била у болници, 
почело му се кварити ни мање ни више него девет зуба! 

Јесте ли икада видели особу са хиперактивном штитном жлездом? Ја јесам, и 
могу вам рећи да је страшно. Такве особе дрхте, тресу се, преплашене су - речју -  
мењају ћуд. Поремећаји у лучењу штитне жлезде убрзавају рад срца и толико мењају 
функције организма да тело почиње да живи лудачком брзином. Изостане ли 
лечење, жртва овакве болести може умрети, то јест 'сагорети' властити организам. 

Недавно сам био у Филаделфији са пријатељем који је имао проблема са 
штитном жлездом, па смо пошли на преглед једном познатом специјалисти. 
Запањио сам се када сам на зиду чекаонице угледао савете пацијентима, налепљене 
на велику дрвену таблу, и на крају сам их преписао на комадић папира. 

РЕЛАКСАЦИЈА И РЕКРЕАЦИЈА 

Оно што вам највише може помоћи да се опус-тите јесу здрав живот, сан, 

музика и смех. Верујте у живот, научите да добро спавате. Уживајте у музици и 

настојте да сагледавате смешну страну живота. Прихватите ли овај савет, 

сазнаћете шта значе здравље и срећа. 

Прво питање филаделфијског лекара мом пријатељу гласило је: „Какве су 
емоционалне сметње претходиле појави болести? " Уједно га је опоменуо да му, уколико 
не престане да се оптерећује бригама, прете даље компликације: срчане тегобе, чир на 
желуцу или дијабетис. „Све су то сродне болести, и настају због претераних брига", 
рекао је он. 

Позната глумица Мерл Оберон испричала ми је како је још у младим данима 
схватила да је претерана забринутост штетна не само за здравље, већ и за леп телесни 
изглед. 

„Први покушај да се пробијем на филм донео ми је страх и бриге. Тек што сам 
стигла из Индије у Лондон, где никог живог нисам познавала, почела сам да 
тражим посао. Данима сам безуспешно обилазила продуценте. Залиха новца коју 
сам донела са собом почела се опасно смањивати, па ми убрзо није преостало ништа 
друго до да штедим на храни. Читавих четрнаест дана живела сам на води и кексу. 
Тако сам, поред забринутости за будућност, морала и да гладујем. После неког 
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времена, схватила сам да то нема никаквог смисла. „Можда се никада нећу пробити 
на филм", рекла сам самој себи. „Немам искуства, никада нисам глумила, и леп спољни 
изглед једини ми је капитал." 

Погледала сам се потом у огледало и устукнула пред властитим исцрпљеним, 
забринутим лицем. Heмa смисла толико бринути о будућности, помислила сам. Ти то 
себи не можеш приуштити, јер је лепо лице једино што можеш понудити филму, а 
бриге су га већ учиниле поружнелим. 

Сушта истина! Ништа на свету не може толико нагрдити жену колико бриге. 
Израз горчине и забринутости заоштрава црте лица, чини их тврдим, ствара нежељене 
боре и чини га старијим. Познато је да од брига можемо и оседети, да ни не говоримо 
како оне неповољно делују на тен, изазивајући бубуљице, чириће и лишајеве. 

У данашње време срчане болести су у Америци и у свету на првом месту 
узрочника смрти. Број њихових жртава скоро је једнак броју страдалих у Другом 
светском рату. Подсетимо ли се да већина срчаних тегоба настаје због превелике 
напетости и брига, сложићемо се са тврдњом др Алексиса Карела да 'пословни људи 
који не умеју да се супротставе бригама умиру млади'. 

Црнци и Кинези ретко пате од срчаних болести узрокованих бригама, зато што 
по природи и животној философији све примају мирно и сталожено. Од срчаног 
удара умире двадесет пута више лекара него пољопривредника. Живчану напетост на 
послу лекари, дакле, плаћају животом. 

„Бог ће нам опростити грехе", рекао је једном приликом Вилијем Џејмс, „али 
живчани систем неће." 

Још један запрепашћујући и готово невероватан поатак:број самоубистава у 
Америци већи је од броја смртних случајева од заразних болести! 

Због чега? Одговор на то питање углавном гласи: Због сувишне забринутости. 

Сурови кинески метод мучења ратних заробљеника водом доводио је људе до 
лудила. Кинези су оковане заробљенике стављали под мешину из које им се на 
главу даноноћно изливала вода, кап по кап. Излуђујући звук упорних капи био је гори 
од удараца чекића. Истим методом мучења служили су се и шпанска инквизиција и 
нацисти у Хитлеровим концентрационим логорима. 

Бриге су налик на упорно капање воде, кап... кап... кап... Даноноћно оптерећивање 
капима брига тера људе у лудило и самоубиство. 

Страховите хришћанске визије пакла нису ни упола тако страшне као што је 
пакленска мука духа и тела што их сувишне бриге могу изазвати на овом свету.Хро- 
нични бригобрижници, на пример, често завршавају као жртве ангине пекторис. 
Оболите ли једном од те болести, крици из Дантеовог пакла чиниће вам се као дечји 
плач у поређењу са мукама које ћете морати да подносите. Уколико сматрате да 
претерујем, питајте било ког лекара! 

Волите ли живот? Желите ли да живите дуго, сретно и здраво? Уколико је ваш 
одговор потврдан, навешћу вам још једну мисао др Алексиса Карела: „Они људи 
који у трци и вреви савременог живота умеју да задрже унутрањи мир имуни су на 
живчана обољења." 

Спадате ли у такве људе? Умете ли да у трци и вреви модерног живота задржите 
унутрашњи спокој? Уколико спадате у нормалне људе, одговор је сигурно потврдан. 
Апсолутно потврдан. Људи су чвршћи но што то и сами мисле, јер су у свакоме од 
нас скривене тајне резерве, којих понекад нисмо ни свесни. Торо је у својој 
бесмртној књизи Волден рекао: „Оно што ме највише охрабрује јесте неоспорна 
чињеница да човек поседује способност свесног оплемењивања властите 
природе... Човек који корача стазом властитих идеала и труди се да живи у складу 
са њима, доживеће успех о каквом обичан смртник не може ни да сања." Многи међу 
вама који читате ову књигу сигурно имате исто толико снаге и унутрашњих резерви 
као и Олга Џарвев, жена која је и у најтрагичнијим тренуцима живота успела да 
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сачува мир. 
„Пре осам и по година лекари су установили да болујем од рака и да ми нема 

спаса", прича она. „ To су иошврдили и најбољи сиецијалисши у земљи, браћа Мејо. Била 
сам млада и нисам желела да умрем. Назвала сам стога свог дугогодишњег лекара у 
Келогу, и плачућим гласом саопштила му дијагнозу. Одговорио ми је помало нервозно и 
прекорно: „Шта је то с тобом, Олга? Зар си одлучила да се предаш? Јасно је да ћеш 
умрети ако будеш плакала и жалила саму себе. Слажем се, није ти лако, али сузама 
нећеш ништа постићи. Погледај истини у очи и престани да мислиш на смрт. Тек оида 
моћи ћеш да се бориш." Након тог телефонског разговора свечано сам се у себи заклела 
да ћу га послушати. „ Заклињем се да ћу престати да мислим на смрт. Заклињем се 
да ћу престати да плачем - да ћу учинити све што је у мојој моћи да победим 
болест. Заклинем се да ћу живети!" 

Уобичајено време зрачења рендгенским зрацима у узнапредовалим случајевима као 
што је био мој, где је употреба радијума немогућа, износи десет и по минута дневно 
током тридесет дана. Мене су читавих четрдесет девет дана зрачили четрнаест и по 
минуша дневно. Кости на мом омршавелом телу штрчале су као страшила, ноге су 
ми биле тешке као да су од олова, али се ипак нисам бринула. Нисам више плакала. 
Шта више, присиљавала сам себе на смешак. 

Нисам толико глупа да бих поверовала да ме је смешак излечио од рака. 
Међутим, сматрам да добро располажење и оптимизам помажу организму у борби 
против болести. Ја сам победила рак. Захваљујући изазовним, борбеним речима мог 
лекара, никад се нисам осећала здравијом него током те две године док сам се 
борила са болешћу. 'Погледај истини у очи и престани да бринеш. Само ћеш тако 
моћи да се бориш'." 

Завршавам ово поглавље подсећајући вас на речи др Алексиса Карела: „Пословни 
људи који не умеју да се супротставе бригама умиру млади." 

Желео бих да упамтите те речи, да их носите у себи, као што су фанатични 
следбеници пророка Мухамеда на грудима носили истетовиране изреке из Кур'ана. 

Да ли је др Карел мислио и на вас? 

Можда. 
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КРАТАК ПРЕГЛЕД 

 

ОСНОВНО ШТО МОРАТЕ ЗНАТИ О БРИГАМА 

 

 

1. Желите ли да избегнете бриге, послушајте савет Вилијема Ослера:  

'Живите на једнодневне рате'. He оптерећујте се размишљањем о будућности.  

Живите од јутра до поласка на починак. 

 
2. Када у будуће западнете у неприлике, покушајте да примените Каријерову  
 
чаробну формулу: 
 

а) Упитајте се: 'Шта ми се у најгорем случају може догодити уколико не 
решим овај проблем?' 
б) Духовно се припремите да прихватите најгоре. 
в) Смирено покушајте да поправите све што се даје поправити. 
 
 

3. Имајте на уму cyвume високу цену коју би сте могли платити властитим  
 
здрављем. 'Пословни људи који не умеју да се супротставе бригама умиру млади.' 
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     Други део 
 
 
� 
 

 

ОСНОВНЕ ТЕХНИКЕ ЗА 

АНАЛИЗОВАЊЕ БРИГА 
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    Поглавље 1 

АНАЛИЗА И 

ТРАЖЕЊЕ РЕШЕЊА 

Оданих слугу имам шест (oд њиx стек'о сам знање); a зову се 

Шта и Зашто, Када, Како, Ко и Где. 

                                Радјард Киплинг 

Мислите ли, можда, да ће Каријерова чаробна формула, описана у другом поглављу 
првог дела ове књиге, решити све ваше бриге? 

Разуме се да неће! 

Шта нам, дакле, ваља чинити? Па, ваља се наоружати техником за борбу против 
различитих врста брига, a то ћемо најбоље постићи научимо ли три основна правила за 
анализу проблема: 

1. Суочити се са чињеницама. 

2. Анализирати чиненице. 
3. Донети одлуку и почети деловати у складу са њом 

Чини ли вам се то одвећ очигледним? Да, томе је већ подучавао, а и свој наук сам 
примењивао, још Аристотел. А и ви и ја морамо почети да се служимо овим 
техникама уколико желимо да решимо проблеме који нас попут море оптерећују и 
дању и ноћу. 

Проучимо прво правило: Суочити се са чињеницама. Због чега је суочавање са 
чињеницама толико важно? Па, зато што ниједан проблем нећемо моћи да инте- 
лигентно решимо уколико не знамо из чега се састоји. Без увида у чињенично стање 
само ћемо се смушено вртети око проблема као мачак око вруће чорбе. 

Херберт Хокс, декан факултета Колумбија, који је пуне двадесет три године 
помагао студентима у решавању свакодневних проблема, рекао ми је да је 
„смушеност главни узрок брижности."„Половина брига на свету настаје због тога што 
људи покушавају да учине нешто да реше проблем пре него што су сакупили довољно 
знања које би им могло помоћи у доношењу одлуке. Уколико, на пример, имам пред 
собом проблем с којим се морам суочити у уторак", рекао је Хокс, „настојим да о 
њему не доносим одлуке пре уторка. У међувремену прикупљам податке у вези са 
проблемом. He забрињавам се и не мучим, једем и спавам нормално, али се свим 
силама усредсређујем на анализу чињеница. Када најзад дође уторак, ја сам већ 
наоружан толиким бројем података да се проблем обично реши сам од себе." 

Питао сам декана Хокса значи ли то да се он никада и ни због чега не 
забрињава. „Тако је", одговорио је он, „искрено вам могу рећи да је мој живот сада 
посве лишен брига. Дошао сам до закључка да се бриге, уколико посветимо довољно 
времена смиреној, непристрасној и објективној анализи чињеница у вези са 
одређеним проблемом, у светлости стечених спознаја редовно сами од себе 
расплињују." 
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Како се, међутим, понаша већина људи? Настоје да што мање размишљају, јер, 
по речимаТомаса Едисона, „нема тог средства којем човек неће прибећи да би 
избегао напор размишљања." Уколико се потрудимо да размислимо о околностима 
које су нас довеле до проблема, понашамо се као пси трагачи, изналазећи само 
чињенице које поткрепљују наше већ створене судове, а занемарујемо све остало. 
Прихватамо само чињенице које оправдавају наше понашање - чињенице које се 
лепо подударају са нашим жељама и оправдавају наше устаљене предрасуде. 

Француски пиосац Андре Мороа једном је рекао: „Све што је у складу са нашим 
личним жељама чини нам се истинитим. Све што је у супротности са њима, доводи 
нас до беса." 

Треба ли се стога чудити што нам је понекад толико тешко да нађемо решење 
за све проблеме? He би ли смо се исто толико мучили када бисмо покушавали да 
решимо неки аритметички проблем,убеђени да су два и два пет? Па ипак, има 
много људи на овом свету који и свој и живот својих ближњих претварају у прави 
пакао, тврдећи да су два и два пет, или, чак, пет стотина! 

Шта, дакле, да радимо? He смемо допустити својим емоцијама да утичу на наше 
размишљање. Као што је рекао декан Хокс, „морамо посветити довољно времена не- 
пристрасној и објективној анализи чињеница у вези са одређеним проблемом." Ево 
како ја то решавам: 

1. Док се трудим да прикупим чињенице, претварам се да то не чиним за себе 
него за неког другог. To ми помаже да добијем трезвен, непристрасан увид у право 
стање ствари. На тај начин искључујем емоције. 

2. Понекад замишљам да сам адвокат који заступа противничку странку. Другим 
речима, изналазим аргументе против себе - све оно што је у супротности са мојим 
жељама, све оно са чиме подсвесно не желим да се суочим. 

3. Потом написмено излажем разлоге за и против властитог става, при чему оби- 
чно дођем до закључка да ј е истина негде у средини, између двеју крајности. 

Шта овим желим да вам кажем? Да ни ви ни ја, као ни највећи мудрац на свету, не 
може да донесе интелигентну одлуку о било ком проблему уколико се претходно не 
позабави околностима у којима је проблем настао. Томасу Едисону било је то познато. 
Када је био на самрти, код њега су нашли две хиљаде пет стотина бележница са 
пописом проблема са којима се сусретао и подробном анализом околности које беху 
довеле до њиховог настанка. 

Стога, правило број један за решавање проблема гласи: Прикупите податке у вези 
са одређеним проблемом. Поступите по савету декана Хокса: настојте да при том 
будете непристрасни. 

To ћe вам бити много лакше уколико себе принудите да и писмено образложите 
своје ставове. Наиме, сам чин писмене анализе увелико нам помаже да сами себи 
растумачимо суштину проблема, и наводи нас на разложно размишљање и помаже 
нам да донесемо трезвену одлуку. Чарлс Кетеринг једном је рекао: „Добро 
разложен проблем напола је решен проблем." Кинези имају обичај да кажу да једна 
слика вреди колико и десет хиљада речи, па ћу вам илустрације ради испричати како се 
мој познаник Гален Личфилд, један од најуспешнијих америчких пословних људи 
на Далеком истоку, послужио горе наведеним саве-тима. Године 1942, када су 
Јапанци напали Шангај, Личфилд се беше затекао у Кини. 

„Не дуго после напада на Перл Харбур", причао ми је касније Личфилд, „Јапанци су 
нагрнули у Шангај. У то време био сам на челу Азијског осигуравајућег друштва у 
Шангају. Јапанци су нам убрзо послали 'ликвидатора', који је заправо био адмирал, а 
мени наредили да му се нађем при руци приликом ликвидације рачуна осигуравајућег 
друштва. Нашао сам се у небраном грожђу. Било ми је јасно да таква наредба значи 
сарадњу или смрт. 



26 

 

Механички сам обављао све што су Јапанци од мене тражили, јер другог избора 
нисам имао. Састављајући списак имовинског стања за јапанског 'ликвидатора', на- 
мерно сам изоставио неколико вредносних папира у износу од седам стотина педесет 
хиљада долара, јер су они били власништво наше подружнице у Хонг Конгу и нису 
имали никакве везе са имовинским стањем шангајског друштва. При том сам, 
разуме се, зазирао да би Јапанци могли открити шта сам учинио, што се ускоро и 
догодило. 

Био сам одсутан у тренутку тог 'великог открића', али ми је шеф 
рачуноводства касније испричао како се јапански адмирал разбеснео и назвао ме 
лоповом и издајником јапанске војске. Добро сам знао шта то значи: стрпаће ме у 
тамницу Бриџхаус, мучионицу јапанског Гестапоа! Имао сам u неке пријатеље који 
беху починили самоубиство, само дa би избегли мучења у Бриџхаусу. Познавао сам и 
људе који су издахнули након десетодневног мучења у том казамату. Сада је и мене 
чекала иста таква судбина! 

Шта сам могао да учиним? За вест сам сазнао у недељу по подне. Да нисам имао 
разрађену техиику за решавање проблема, сасвим нормалио - на смрт бих се пре- 
плашио. Међутим, ту технику сам већ годинама примењивао када бих запао у 
неприлике. Сео бих за писаћу машину, откуцао два пишања и одговоре на њих: 

1. Шта је то што ме брине? 

2. Шта бих тим поводом могао да учиним? 
Испрва сам ову технику примењивао усмено, али сам убрзо схватио да писање 
помаже јаснијем и систематскијем размишљању. С тога сам се тог недељног 
поподнева сместа латио писаће машине и написао: 

1. Шта је то што ме брине? 

Одговор: Бојим се да ће ме сутра стрпати у тамницу. 

2. Шта бих тим поводом могао да учиним? 
Одговор: Чини ми се да постоје четири решења. 
 а)  Растумачити неспоразум јапаиском адмиралу. Будући да он не говори 
енглески, сигурио би се разбеснео када бих га замолио за тумача. To би значило 
смрт, јер је Јапанац суров, и радије ће ме бацити у тамшцу него што ће аслушати 
моја објашњења. 

б) Могао бих да покушам да побегнем из града. Међутим, то је немогуће, јер ме 
уходе. Приликом сваког изласка из куће и поновног повратка, дужан сам да се јавим 
настојнику. Према томе, покушам ли да побегнем, cва је прилика да ће ме ухватипш и 
стрељати. 

в) Остати закључан у стану и не појављивати се на послу. To би могло 
побудити сумње, па би јапански адмирал сигурно послао војнике да ме одведу у 
Бриџхаус. На тај иачин би ми одузели последњу прилику да покушам да објасним не- 
споразум. 

г) У понедељак изјутра кренуо сам на посао као да се ништа није догодило. 
Јапаиац ће можда бити толико заузет другим пословима да неће ни обратити 
пажњу на мене. Уколико се и сети шта сам учииио, можда се већ охладио, па ме 
неће мучити даљим питањима. Уколико би тако заиста било, извукао сам живу 
главу. С друге стране, уколико буде покушао да .ме испитује, пружиће ми прилику да му 
објасним неспоразум. Одлазак на посао у понедељак изјутра пружа  ми, дакле, могућност 
да избегнем тамницу. 

Чим сам све ово написао и потом се одлучио за четврто решење, то јест да у 
понедељак одем на посао, пао ми је камен са срца. 

Када сам у понедељак освануо у канцеларији, Јапанац је већ седео за столом и 
нервозно пушио. Упутио ми је уобичајен претећи поглед, али није изустио ни једну 
једину реч. Као да се ништа није догодило! Два месеца касније врашио се у Токио, a ca 
њим cy нестале и све моје бриге! 
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Врло је веровашно да сам себи спасао живот оног тренутка када сам сео за 
писаћу машину и трезвено анализовао могућа решења и нихове пос-ледице. Да нисам 
тако поступио, тапкао бих у мраку, оклевао и мучио се, и у критичном тренутку 
реаговао на нај гори могући начин. Да трезвеним размишљањем нисам дошао до 
најбољег решења, чита-во поподне бих се излуђивао бригама; те ноћи не бих ни ока 
склопио и у понедељак освануо бих у канцеларији аветињски блед и забринут, што би, 
највероватније, побудило сумње код јапанског адмирала и навело га да ступи у 
акцију." 

Искуство ми је безброј пута потврдило да се труд око доношења одлука и те како 
исплати. Оклевање, околишање и тапкање у зачараном кругу доводе човека до 
живчаног слома. Уверио сам се да педесет одсто брига нестаје оног тренутка када 
донесем јасну, коначну одлуку, а других педесет одсто када је почнем спроводити у 
дело. 

Сходно томе, првих педесет одсто брига настојим да уклоним у четири етапе: 
1. Запишем шта ме мучи. 
2. Забележим могућа решења. 
3. Одлучим како ћу поступити.    

      4.Одмах почињем да своју одлуку спроводим у дело. 
     Као што сам већ рекао, Гален Личфилд данас је један од најуваженијих 
пословних људи у Азији, при чему и сам признаје да свој успех увелико дугује горе 
описаном методу анализе брига и ступања у акцију после доношења трезвене 
одлуке. 

Због чега је овај метод толико делотворан? Па, зато што задире у срж проблема. 
Зато што укључује акцију. Руку на срце, узалуд нам је и најподробнија анализа 
проблема, уколико нисмо спремни да донесену одлуку спроведемо у дело. 

Вилијем Џејмс једном је приликом рекао: „Када једном донесете одлуку коју 
ваља спровести у дело, одбаците апсолутно сваку одговорност и бригу о исходу." 
Тиме је хтео да каже да после доношења промишљене одлуке ваља одмах кренути у 
акцију. Да одлуку не ваља преиспитивати, да не ваља оклевати и губити се у 
сумњама које, опет, рађају нове сумње. Да се не ваља освртати за оним што је већ 
прошло. 

Замолио сам Вејта Филипса, једног од највећих произвођача нафте у Оклахоми, 
да ми каже како он долази до важних одлука. Одговорио ми је: „Дошао сам до 
закључка да постоји граница размишљања о проблемима, после чега свако даљње 
размишљање несумњиво рађа нове бриге. To je граница након које свака даљња 
анализа постаје сувишна и штетна. Желели ми то или не желели, дође тренутак 
када морамо донети одлуку, спровести je y дело и притом се не освртати за собом." 

Да ли можда желите да испробате Личфилдову технику на нечем што вас овог 
тренутка мучи? 

Питање бр. 1 гласи: Шта је то што ме брине? (Молим вас да упишете одговор). 
Питање бр. 2: Шта у вези с тим могу да предузмем? (Молим вас да упишете 

одговор). 
Питање бр. 3: Одлучио сам... 

Питање бр. 4: Када ћу почети да своју одлуку спроводим у дело? 
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     Поглавље 2 

КАКО ИЗБЕЋИ ПЕДЕСЕТ ОДСТО 

БРИГА НА ПОСЛУ 

Уколико сте послован човек, сигурно ћете рећи: „Смешног ли наслова! Већ 
двадесет година радим свој посао и познајем га боље од било ког другог на 
свету. Апсурдно је и помислити да би ми неко могао делити савете о томе како 
ћу избећи педесет одсто пословних брига." 

Слажем се, јер бих и ја тако реаговао када би ми неко пре неколико година 
показао наслов овог поглавља. Ипак, сматрам да га је вредно прочитати. 
Много обећава, а обећања ништа не коштају. 

Бићу искрен: можда вам нећу помоћи да избегнете педесет одсто брига на 
послу. На крају крајева, то не може нико осим вас. Сигуран сам, међутим, да вам 
могу показати како је то неким људима пошло за руком, а остало препуштам 
вама. 

Можда се сећате да сам на почетку трећег поглавља цитирао др Алексиса 
Карела: „Пословни људи који не умеју да се супротставе бригама умиру млади." 

Уколико је забрињавање толико штетно, н би ли вам било драго да вам помогнем 
да решите бар десет одсто брига на послу?... Јесте?... Добро. Испричаћу вам како је 
један пословни човек успео да реши педесет одсто пословних брига, и да при томе 
још на минимум скрати време које је претходно проводио на састанцима у решавању 
пословних проблема. 

Реч је о Леону Шимкину, пословном партнеру и генералном директору велике 
њујоршке издавачке куће 'Сајмон и Шустер'. 

Дајем реч Шимкину: 
„Пуних петнаест година трошио сам готово половину сваког радног дана на 

пословне састанке u решавање пословншх проблема. И ја u моји сарадници често смо се 
нервирали, мешкољили у столицама, шет-кали горе доле по соби, споречкавали се и 
вртели у круг. На крају радног дана били смо обично исцрп-љени и изнемогли. Живео 
сам тако пуних пешнаест година и мислио да друкчије не може бити. Никад ми није 
пало на памет да би могао постојати бољи, делотворнији начин решавања пословних 
проблема. Да мп је неко у то време рекао дa je могуће избећи траћење времена на 
неделатна састанчења и упола смањити нервну напетост, назвао бих га краткови-дим, 
лакомисленим, салонским оптимистом. Упркос свему, напослетку сам сам дошао до 
метода за уклањање брига, метода којим се служим већ пуних осам година. Потврда 
њене ваљаности састоји се у новим и све већим успесима у послу, у здрављу и личном 
задовољству. 

Звучи чаробно, али је попут сваке чаролије, врло једноставно када схватите како 
функционише. 

Ево у чему је тајна: најпре сам прекинуо са петнаестогодишњим састанчарским 
навикама, то јест са испитивањем пословних сарадника о невољама на послу и са 
тражењем решења. Друго, увео сам ново правило, то јест дa свако ко жели дa ми 
изложи неки свој проблем мора претходио да припреми и разради кратак извештај у 
облику одговора на следећа четири питања: 
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Питање бр. 1: У чему је проблем? 

(Напомињем да смо до тада проводили два до три сата на састанцима, a дa нико 
жив није знао да кратко u јасно формулише суштину проблема. Запетљавали смо се у 
бескрајне распре о сваковрсним пословним невољама, a дa заправо нисмо знали о чему 
је конкретно реч). 

Питање бр. 2: Шта је до њега довело? 

(Данас с ужасом гледам на све оне протраћене сати у петнаестогодишњој 
састаничарској пракси, када нисмо ни покушавали да јасно дефинишемо околности у 
којима је проблем настао). 

Питане бр. 3: Постоје ли могућности за решавање проблема ? 

(До тада смо практиковали да неко од нас пред-ложи иекакво решење, после чега је 
редовно следило неколико посве супротних мишљења, што је доводило до речи и 
свађа. На тај начин смо се често удаљавали од теме и завршавали састанак са 
опречним теоријама о могућем решењу проблема). 

Питање бр. 4: Која решења ви предлажете? 

До тaдa сам сате и сате слушао магловита излагана без конкретних сугестија 
које би ми помогле дa кренем у акцију). 

Данас ме сарадници ретко салећу проблемима. Због чега? Због тога што знају да 
најпре морају размотрити све податке о одређеном проблему и добро о њему 
размислити. Моја помоћ им је након тога ретко када потребна, јер се решење у 
седамдесет одсто случајева само од себе наметне приликом подробнијег 
разматрања проблема. Чак и у оним случајевима када је консултација неопходна, на 
дискусију трошимо трипута мање времена него раније, јер је све унапред припремљено, 
промишљено и води логичном, конкретном закључку. 

У издавачкој кући 'Сајмон и Шустер' много мање времена трошим на 
нервирање, бриге и распре о оном што не ваља, па нам остаје више времена за 
акцију и исправљање евентуалних грешака." 

Мој пријатељ Франк Бетгер, службеник једног великог осигуравајућег 
друштва, причао ми је како је истим тим методом редуковао пословне бриге и 
готово удвостручио зараду. 

„Моје почетно одушевљене за paд y осигуравајућем друштву убрзо је спласло и 
претворило се у незадовољство. Почео сам презирати посао, и сигурно бих га и 
напустио да једног дана нисам покушао да и писмено формулишем узроке 
незадовољства. Упитао сам се: 

1. Шта ме мучи? Одговор је био: Недовољна награда за уложени труд. Наиме, 
проводио сам сате и дане у свесрдном убеђивању клијената да ће им се полиса за 
осигуране и те како исилатити, а они су само климали главом, смешкали се и на 
крају одговарали: „Размислићу. Јавите ми се за неколико дaна." Узрок мог 
нерасположења и потиштености било је време које сам траћио на поновне обиласке 
таквих муштерија. Према томе, упитао сам се: 

2. Постоји ли излаз из ове ситуације? 

Да бих одговорио на то питање, морао сам да проучим узроке мојих неприлика. 
Извадио сам бе-лешке о свим својим посетама у протеклих дванаест месеци и почео да 
проучавам бројке. 

Дошао сам дo запањујућег закључка! У белеш-кама је црно на бело стајало дa сам 
у протеклих годину дана седамдесет одсто послова закључио при првом виђењу. 
Двадесет три одсто послова било је закључено при другом виђењу, а само седам 
одсто послова приликом трећег, четвртог или петог оби-ласка муштерија! Другим 
речима, траћио сам по-ловину радног дана на посао који ми је доносио само седам 
одсто продатих полиса! 

3. Какав је закључак? Било ми је јасно као дан да сместа морам престати са 
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обиласцима након другог виђења, а тако добијено време утрошити на разраду нових 
пословних планова. Резултати су били фантастични. Не дуго после тога готово сам 
удвостручио чист добитак приликом сваког појединачног обиласка муштерија." 

Франк Бетгер данас је један од најпоузданијих људи у свету америчких 
осигуравајућих друштава. Ради за фирму 'Фиделитио Мутуал оф Пхиладелпхиа', и 
годишње оствари послове у полисама вредне милионе долара. А хтео је да 
напусти посао! Био је већ спреман да призна пораз, када га је анализа проблема 
упутила на стазу успеха. 

Желите ли да примените метод питања и одговора на властите проблеме у 
послу? Поновићу шта сам рекао у почетку: такав метод може вам помоћи да 
уклоните педесет одсто брига. Понављам четири питања од којих се тај метод 
састоји: 

1. У чему је проблем? 
2. Шта је УЗРОК проблема? 
3. Која су могућа решења? 
4. Које решење предлажете? 
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КРАТАК ПРЕГЛЕД 

 

 

ОСНОВНЕ ТЕХНИКЕ ЗА АНАЛИЗУ БРИГА 

 

 

1. Прикупите све чињенице у вези са проблемом. Сетите се Хоксових речи да 
'половина брига на свету потиче од људи који покушавају да донесу одлуку пре него 
што су сакупили довољно података на темељу којих ћете одлучивати', 

 
2. Пошто сте поново одвагали прикупљене податке, треба да одлучите шта вам 
ваља чинити. 

 
 
3. После пажљиво донесете одлуку, крените у акцију! Латите се посла и не 
оптерећујте се размишљањем о исходу. 
 
4. Уколико ви или неки ваш сарадник почне да сумња, прибегните методу четирију 
питања: 

 
 

а) У чему је проблем? 
 

б) Шта је узрок проблема? 
 

в) Која су могућа решења? 
 

г) Које је решење најбоље? 
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Поглавље 3 

ДЕВЕТ САВЕТА КО ЈИ ЋЕ ВАМ ПОМОЋИ ДА ИЗ 

ОВЕ КЊИГЕ ИЗВУЧЕТЕ НАЈВЕЋУ КОРИСТ 

1. Уколико заиста желите да вам ова књига буде од користи, мораћете се 
придржавати једног важног пра-вила. Без њега ће сав ваш труд остати узалудан, 
док ћете с њим постићи чуда. Питате ме какво је то чудесно правило? Pа, ево га: 

He узимајте у руке ову књигу, уколико не осећате дубоку и искрену жељу да 
нешто научите, снажну потребу да се отарасите сувишних брига и почнете да 
живите новим животом. 

Како ћете то постићи? Уколико се будете непрес-тано подсећали да вам је то 
нужно потребно. Уколико увек будете имали на уму да ће ваш однос прма 
про-блемима утицати на вашу личну срећу, здравље, па чак и на приходе. 

2. Прелистајте пажљиво свако поглавље пре него што га прочитате, како 
бисте добили увид у тему о  којој оно расправља. Принудите себе да наредно 
поглавље почнете да читате тек пошто сте добро и помно проучили претходно. Тиме 
ћете уштедети време и постићи боље резулате. 

3. Заустављајте се при читању, како бисте могли да размислите о ономе што сте 
научили. Упитајте се где бисте и како могли да примените научено. Такав начин 
читања помоћи ће вам много више него безглаво гутање страница. 

4. Читајте с оловком у руци и подвуците оно што вам се чини корисним. Тако 
ћете се у обиљу савета касније моћи лакше да снађете. 

5. Имајте на уму да се научено брзо заборавља и да се памћење постиже једино 
савесним и систематским понављањем. Стога будите спремни да саветима из ове књиге 
сваког месеца посветите неколико сати понављања. Држите је на свом радном столу и 
често је прелиставајте. Упамтите да примена ових начела може да вам постане 
навика само уколико их будете доследно спроводили у животу. Других начина нема. 

6. Бернард Шо једном је приликом рекао: „Подучавањем нећеш научити човека." 
Био је у праву, јер је учење активан процес који се остварује праксом. 
Желите ли, дакле, да овладате начелима ове књиге - служите се њима. Примењујте их 
када год вам се за то пружи прилика, иначе ћете их брзо заборавити. Памтимо само оно 
знање које смо применили у пракси. 

Знам да вам неће увек бити лако да примењујете ове савете. Знам то због тога 
што је и мени понекад тешко да се служим оним што вама саветујем. Сви смо ми исти. 
Када нам нешто није по вољи, много нам је лакше да критикујемо него да покушамо 
да разумемо разлоге других људи. Често је лакше кудити него хвалити, и 
природније је говорити о властитим жељама него проникнути у стремљења 
других. И стога, када будете читали ову књигу имајте на уму да то чините зато 
што желите да стекнете нове навике. А за стицање нових навика треба нам 
времена, истрајности и храбрости да их применимо. 

Враћајте се прочитаним страницама. Схватите ову књигу као уџбеник за 
сузбијање брига. Када се нађете у неприлици, настојте да се уздржите од 
тре-нутне и 'природне' реакције. Она је обично погрешна. Уместо да поступите 
онако како вам налаже инстинкт, прелистајте странице ове књиге и одломке што 
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сте их приликом читања по двукли. Тек тада испробајте нове начине понашања. 
Видећете да се нећете покајати. 

7. Претворите учење у забаву. Замолите брачног партнера, дете или нај- 
ближе сараднике да вас упозоре сваки пут када прекршите неко од наведених 
начела. 

8. Нађите времена за размишљање о властитом понашању, за ана- 
лизовање властитих грешака. На крају сваке недеље посветите пола сата пи- 
тањима као што су ова: Какве сам грешке починио ове седмице? Шта ме је на 
њих навело? Како сам могао боље да поступим? Какву сам поуку извукао из 
таквог понашања? 

To he вам бити двоструко корисно. Прво, на тај начин ћете упознати себе и 
постати властити учитељ. И друго, помоћк ће вам да развијете способност 
одстрањивања сувишних брига и научити вас да жи-вите пуним животом. 

9. На крају ове књиге наћи ћете Дневник, то јест неколико празних 
страница на којима ћете моћи да исписујете успехе које сте постигли применом 
ових начела. Молим вас да будете одређени. Уписујте датуме, имена и резултате. 
Вођење дневника навешће вас на нове напоре и послужити вам као водич на нимало 
лаком путу самоваспитавања. 
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КРАТАК ПРЕГЛЕД 
 
 

 

1. Развијајте у себи искрену жељу за усвајањем начела неопходних за сузбијање 
сувишних брига. 
 
2. Свако поглавље прочитајте два пута, пре него што пређете на наредно. 
 
3. Заустављајте се док читате и упитајте се како бисте могли да примените сваки 
поједини савет. 
 
4. Подвлачите важне мисли. 
 
5. He заборавите на месечно понављање стеченог знања. 
 
6. Примењујте начела из ове књиге кад год вам се пружи прилика. Служите се 
књигом као приручником за решавање свакодневних проблема. 
 
7. Претворите учење у забаву. Замолите брачног партнера или пријатеља да вас 
упозори сваки пут када прекршите неко од наведених начела. 
 
8. Напредак проверавајте сваке седмице. Упитајте се где сте погрешили, у чему 
сте се поправили, које сте лекције научили за будућност. 
 
9. Водите дневник на крају ове књиге - записујте како сте и када примењивали 
одређена правила. 
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Поглавље 1 

КАКО ИСТЕРАТИ  

БРИГЕ ИЗ ГЛАВЕ 

Тешко да ћу икада заборавити потресну животну причу мог ученика Мариона Дагласа, 
причу коју је тај човек једне вечери исприповедао пред читавом групом полазника. 
(Назвао сам га измишљеним именом, јер ме је изричито замолио да му, из личних 
разлога, не откривам идентитет). Испричао нам је како су он и његова жена током само 
једне године дана доживели двоструку трагедију. Први ударац задесио их је у виду 
губитка петогодишње кћери, девојчице коју су обоје напросто обожавали. Мислили 
су да неће моћи да поднесу тај први ударац, али им се десет месеци касније родило 
друго дете, девојчица која је умрла пет дана након рођења. 

Тај двоструки ударац био им је обома готово нeпoдношљив. „Био сам очајан", 
причао је он. „Нисам био у стању ни да једем ни да спавам. Ни у чему нисам налазио 
утеху. Живци су ми попустили, изгубио сам самопоуздање." Даглас је најзад затражио 
помоћ лекара. Један му је препоручио таблете за спавање, a други путовање. 
Покушао је и једно и друго, али му ништа није помогло. „Имао сам утисак да ми је 
тело укљештено у челичне менгеле, које су ме све снажније, све суровије стезале." 
Уколико сте икада доживели неку велику несрећу и били паралисани болом, сигурно 
знате о чему је реч. 

„Срећом", наставио је он, „било нам је остало још једно дете, четворогодишњи 
синчић. Веровали или не, тај дечко ме је извукао из невоље. Док сам једног поподнева 
седео обузет самосажаљевајућим мислима, пришао ми је и замолио ме: „ Тата, сагради 
ми бродић." Није ми било ни на крај памети да се упуштам у градњу бродића. 
Заправо, не беше ми ни до чега стало, али нисам могао одолети упорним детињим 
молбама. 

Градња бродића посве ме је занела: радио сам на њему пуна три сата. Када је посао 
био довршен, схватио сам да су та три сата проведена у градњu дечје играчке била 
заправо прва три caтa опуштености и мира што их бејах искусио у последња три 
месеца! 

To откриће тргло ме је из aпaтuje u натерало на размишљање. Први пут у три 
месеца почео сам да размишљам! Схватио сам да се човек лако отараси брига ако је 
запослен нечим што изискује планирање и размишљање. Градња бродића посве је 
одагнала моје бриге... и стога сам одлучио да почнем да се нечим бавим. Било чиме, 
тек толико да нешто непрестано радим. 

Узео сам лист папира и обишао стан, попис-јући све ситне поправке које раније 
никако нисам доспевао да обавим. Нашло се и те како много посла: ваљало је учврстити 
полице за књиге, офарбати дрвено степенишше и прозоре на тавану, поправити браве и 
славине. Можда ће вам се чинити невероват-ним, али за само две недеље обавио сам 
готово двеста педесет ситних поправки! 

Требало ми је две године да све доведем у ред, a y међувремену почео сам се бавити 
и другим стварима. Сада два пута недељно похађам вечерње течајеве у Њујорку. Постао 
сам активан и у месној школској заједници, где сам тренутно председник школског 
одбора. Сакупљам новац за Црвени крст. Једном реч-ју, толико сам заузет да немам 
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времена за бриге." 

„Немам времена за бриге." Да, управо је то рекао и Винстон Черчил, када 
је у јеку Другог светског рата радио и по осамнаест сати дневно. Неко га је тих 
дана упитао да ли га брине силна одговорност која почива на његовим 
плећима, и он је одговорио: „Сувише сам заузет. Немам времена за бриге." 

Слично је размишљао и Чарлс Кетеринг, проналазач електропокретача за 
аутомобилске моторе. Кетеринг је касније постао потпредседник 'Џенерал 
Моторса' и његовог познатог истраживачког одељења, али је у по-четку животне 
каријере био толико сиромашан да је, уместо у лабораторији, био принуђен да 
ради у стаји. Дајући часове клавира, Кетерингова жена тешком је муком 
зарађивала новац, при чему су морали и да га позајмљују. Упитао сам гђу 
Кетеринг како јој је било. „Толико сам се бринула шта ће се са нама догодити, да 
нисам могла ни да спавам", одговорила ми је, „док је мој муж био толико обузет 
послом да није ни имао времена за бриге." 

Пастер говори о „спокоју библиотека и лабораторија." Како то да мир 
налазимо баш на тим местима? Па, зато што су људи у библиотекама и 
лабораторијама толико обузети послом, да немају времена да размишљају о 
себи. Научници и истраживачи ретко када доживљавају живчане сломове: они 
напросто немају времена за такав луксуз. 

Због чега нас запосленост лишава брига? Због природног закона који гласи 
да се људски мозак, ма како бриљантан био, не може истовремено бавити 
двема стварима. He верујете? Добро, направићемо једну пробу. 

Завалите се у столицу, затворите очи и покушајте да истовремено мислите и 
на Кип слободе и на оно што ћете сутра радити. Хај'те, покушајте! 

Уверили сте се, зар не, да се на те две различите мисли можете усредсредити 
само уколико идете редом, то јест најпре на једну, а онда на другу, али никако 
истовремено. To важи и за осећања. Човек не може са радошћу и одушевљењем 
обављати неки узбудљив посао, а да се истовремено осећа потиштеним и 
притиснутим бригама. Једна врста осећања искључује другу. Овим јед- 
ноставним законом успешно су се служили и амерички војни психијатри током 
Другог светског рата. Војницима који би се враћали из борбе дубоко потресени 
оним што су доживели, лекари су за оздрављење прописивали 'активност'. 

Сваки слободан тренутак растројених војника био је испуњен неком 
активношћу. Обично су то биле телесне активности на чистом ваздуху: риболов, 
фудбал, голф, фотографија, вртларство или плес. Војницима на тај начин није 
остајало времена за размишљање о доживљеним страхотама. 

'Радна терапија' назив је којим се служи савремена психијатрија када 
уместо лека за оздрављење прописује рад. Замисао није нова. Проповедали су 
је још грчки лекари пет стотина година пре нове ере. 

И амерички квекери проповедали су је у доба Бенџамина Франклина. Један 
човек, који је 1774. го-дине посетио квекерски санаторијум у Филаделфији, био 
је шокиран када је угледао душевне болеснике како преду вуну. Схватио је то 
као најобичнију експлоатацију болесника, док му нису објаснили да рад заправо 
повољно делује на пацијенте, јер им смирује живце. 

Сваки психијатар ће вам рећи да је активност најбољи анестетик за слабе 
живце. Амерички песник Лонгфелоу у то се и сам уверио када му је несрећним 
случајем страдала жена. Топећи комадић печатног воска на пламену свеће, 
несретници се била запалила хаљина, па је изгорела пре но што јој је муж могао 
да притекне у помоћ. Лонгфелоуа је неко време толико опседала мисао на овај 
страшан догађај, да је готово полудео. Срећа у несрећи била је да су 
Лонгфелоуи имали троје нејаке деце, за коју се ваљало бринути. Песник је 
преузео улогу и оца и мајке. Изводио је децу у шетњу, играо се са њима, и све 
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то овековечио у песни Дечји тренутак. Поред писања песама, преводио је и 
Дантеа. Једном речју, био је толико заокупљен послом да је заборављао на 
властите јаде. Тако је поново стекао душевни мир. 

Када је изгубио најбољег пријатеља, Артура Халама, енглески песник 
Алфред Тенисон написао је: „Морам се утопити у раду, да се не бих утопио у 
очају." 

Обично није тешко 'утопити се у раду' када нас посао занима или када смо 
принуђени да обављамо свакодневне дужности. Опасност, заправо, вреба из 
ча-сова доколице. Демони брига почињу да нас нападају баш у тим тренуцима, 
када бисмо морали да уживамо у слободном времену и да се осећамо најсрећнијим. 
Тада почињемо да се мучимо питањима. Шта сам, уопште, постигао у животу? 
Ког ђавола радим на овом послу? Шта је шеф мислио данашњом примедбом? 
Јесам ли почео да ћелавим?" И тако редом. 

Сликовито речено, када немамо посла свест нам се испуњава неком врстом 
вакуума. Сваки студент физике зна да 'природа не подноси празнину'. Вакуум се, 
на пример, налази у електричној сијалици. Али, разбијемо ли је, њена 
теоретски празна унутрашњост истог часа испуњава се ваздухом! 

Природа на исти начин реагује и на 'празну свест'. Али, чиме је пуни, 
сигурно се питате. Понајчешће емоцијама. Због чега? Због тога што су 
осећања забринутости, страха, мржње, љубоморе и зависти толико снажни да 
веома брзо потискују из свести све смирене, ведре мисли и осећања. 

Професор Џејмс Марсел, педагог са Колумбијског универзитета, имао је 
обичај да каже: „Бриге нас обично не тиште док смо обузети послом, већ након 
рада. Тада машта почне да се распаљује и ствара сваковрсне смешне 
комбинације, и понекад и најмању ситницу претвара у голем проблем. Људска 
свест у таквим је тренуцима налик на захукталу машину која се услед брзине на 
крају запали или распадне у хиљаду делова. Једини лек против брига у 
потпуном је предавању конструктуивном раду." 

He треба бити универзитетски професор да би смо схватили ову истину и 
спровели је у дело. За време рата упознао сам домаћицу из Чикага која ми је 
причала како је и сама дошла до закључка да је „једини лек против брига 
потпуно предавање конструктивном послу." Ту жену и њеног мужа упознао сам у 
вагон-ресторану воза на релацији Њујорк-Мисури. 

Причали су ми о сину јединцу који је био регрутован само дан после 
јапанског напада на Перл Харбур. Када је син отпутовао, мајка је била очајна. 
Где је? Како му је? Да ли ће бити рањен? Или, можда, погинути? Била су то 
питања која је непрестано себи постављала. 

Када сам је упитао шта је предузела да би престала да претерано брине, 
одговорила ми је: „Запослила сам се." Испрва се свим силама бацила на кућне 
послове, али је убрзо увидела да механички рад није делотворан против црних 
мисли. „Прање судова и пеглање остављали су ми довољно времена за 
раз-мишљање. Увидела сам да ми је потребна друга врста посла, нешто што ће ме 
посве заокупити. Стога сам се запослила као продавачица у великој робној кући. 
To је било право решење. Окружена муштеријама које су ме салетале питањима, 
нисам имала ни тренутка времена за размишљање. Радила сам свој посао, а увече 
сам била толико уморна да сам само мислила на починак. Нисам више имала ни 
времена ни енергије за бриге." 

Ова мајка сама је открила оно што је Џон Каупер Повис у својој књизи 
Уметност заборављања непријатних ствари изразио речима: „Нека врста пријатне 
сигурности, неки дубоки унутрашњи мир, одређена сретна обамрлост смирује 
живце људске животиње заокупљене задатим послом." 

Права је срећа што је тако! Недавно ми је Oca Џонсон, позната жена 
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истраживач, испричала како је пронашла лек против туге и бола. Можда сте 
читали њену духовито насловљену аутобиографију Како сам се удала за авантуру. 
Заиста, ако је иједна жена икада живела с авантуром, онда је то засигурно била 
Oca Џонсон. У шеснаестој години удала се за Мартина Џонсона, који ју је из 
Канзаса одвео право у цунгле Борнеа. Џонсонови су читавих четврт века 
путовали светом и снимали филмове о животу у дивљинама Азије и Африке. 
Када су се пре девет година вратили у отаџбину, кренули су на турнеју, држали 
предавања и приказивали филмове са својих путовања. Лет из Денвера у Сан 
Франциско, међутим, трагично се окон-чао: авион је ударио у планину, Мартин 
Џонсон остао је на месту мртав, док је Oca била тешко повређена. Лекари су 
мислили да ће до крај а живота остати непо кретна, јер нису знали с ким имају 
посла. Oca ce, међутим, три месеца касније већ кретала у инвалидским 
колицима, наставивши са предавањима! Заправо, већ исте те године била је 
започела нову турнеју по земљи. У инвалидским колицима! Када сам је упитао 
због чега је то учинила, одговорила ми је: „Да не бих имала времена за 
самосажаљење и бриге." 

Oca Џонсон, напросто, схватила је сву истинитост Тенисонових речи: 
„Морам се утопити у раду, да се не бих утопио у очајању." 

До истог тог закључка беше дошао и адмирал Берд, који је пет месеци 
провео посве сам у маленом склоништу у сред ледених глечера Јужног пола. 
Сам и изложен страховитој хладноћи, Берд је једва извукао живу главу. У својој 
књизи Сам он описује како је, захваљујући раду, успео да сачува здрав разум. 

„Увече, пре него што бих угасио фењер, приси-лио бих себе да скицирам 
план задатака за сутрадан. При том бих тачно распоредио време: један сат 
провешћу на раду у леденом тунелу, пола сата чистићу снежне наносе, један сат 
ћу радити на полицама на зидовима оставе, и два сата утрошити на поправку 
санки..." 

„Било је дивно", наставља Берд, „што сам дошао на замисао да распоређујем 
време и послове. To ми је уливало осећање сигурности, осећање да умем да 
владам собом. Да тога није било, дани би ми били бесциљни, а живот без циља 
довео би ме до очајања и самоуништења." 

Запамтимо: „Живот без циља довео би ме до очајања и самоуништења." Ако 
вас нешто тишти, прибегните старом, опробаном рецепту: раду. Чујте сада шта 
је о томе рекао покојни др Ричард Кабот у својој књизи Од чега људи живе... „Као 
лекар, имао сам срећу да уочим до које мере рад постаје средство излечења 
многих људи који су патили од паралишућег бола душе, тегоба које настају 
због превеликих сумњи, оклевања, неодлучности и страха... Храброст коју 
сти-чемо радом налик је на самопоуздање што га Емерсон беше опевао у свом 
бесмртном делу." 

Уколико не пронађете нешто чиме ћете се забавити, уколико беспослено 
размишљате о тегобама живота, постаћете плен демона оча а, демона који ће вам 
испити крв и уништити моћ и вољу. 

Познајем једног Њујорчанина који је из борбе са поменутим демоном изишао као 
победник. Име му је Тремпер Лонгман, и ево његове приче: 

„У једном раздобљу живота, пре осамнаестак година, бриге ме беху довеле до 
потпуне живчане растројености. Био сам нервозан, груб према ближњима, а ноћу 
готово да нисам могао да спавам. Узрок мојим бригама биоје губитак инвестиције од 
пола милиона долара у предузећу за продају воћа, где сам радио као благајник. 
Предузеће је, наиме, пуних двадесет година продавало воће произвођачима сладоледа. 
Све је било у реду док произвођачи нису почели да купују јагоде на велико, то јест у 
бурадима, од других накупаца. Нисмо знали шта да радимо. He само да нам је пола 
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милиона долара било уложено у јагоде које нисмо могли да продамо, већ смо и према 
уговору били обавезни да купујемо нове количине јагода у вредности од милион долара. 
Од банке смо већ имали позајмицу од триста педесет хиљада долара, па нисмо могли 
добити нови кредит, а некамо ли исплатити стари. Није чудо шшо сам био 
избезумљен! 

Отпутовао сам у Калифорнију и генералном директору наше фабрике покушао да 
објасним новонасталу ситуацију. Мислите ли да ми је поверовао? Ђавола! Упорноје 
тврдио да је непословност њујоршког руководства довела предузеће до пропасти! 

После вишедневиих убеђивања, најзад сам успео да га наговорим да престане да 
ставља јагоде у конзерве и да почне да их испоручује за продају на тржници у Сан 
Франциску. To нас је спасло. 

Помислићете да ми је овај срећни завршешак донео смирење. Варате сe! 
Напросто, нисам могао да се опустим. Оптерећивање бригама је навика, a навике је 
тешко искоренити. 

Када сам се вратио у Њујорк, било ми је још горе. Почео сам да се изједам због 
најмане ситнице. Вечито мш је нешто сметало, п плашило ме, опседало. Бивао сам 
све нервознији, све напетији, док се напокон, као што сам рекао, нисам нашао на ивици 
нервног слома. 

Од потпуне растројености спасао ме је један посао... Почео сам лудачки да 
радим, како не бих мислио на оно што ме је мучило. Уместо уобичајених седам, радио 
сам петнаест до шеснаест сати дневно. У канцеларију сам стизао у осам изјутра, a 
одлазио око поноћи. Преузео сам нове дужности и одговорности. Када сам се после 
поноћи враћао кући, био сам толико исцрпљен да бих се само срушио у кревет и одмах 
заспао. 

Издржао сам тим темпом три месеца, и напокон се решио старе навике 
оптерећивања непотреб-шм бригама. Тек тада сам се посве опустио, и вратио се 
нормалном радном времену од осам сати дневно. Премда се све ово збило пре осамнаест 
година, никад ме више нису мучиле бриге и несаница." 

Бернард Шо био је у праву када је рекао да је „тајна очајника у томе што има 
довољно слободног времена да размишља о томе да ли је сретан или није." Стога је 
најбоље да се не замарате јаловим размишљањима. Пљуните у шаке и баците се на 
посао. Крв ће вам живље потећи венама, мозак ће вам прорадити, а ново пронађени 
живот тела отераће вам бриге из главе. Акшивирајше се. Останите активни. To je 
најјефтинији лек на свету и један од најбољих. Прво правило против брига, дакле, 
гласи: Активирајте се. Човек опседнут бригама мора се утопити у раду, да се не би 

утопио у очају. 
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Поглавље 2 

HE ДОЗВОЛИТЕ ДА ВАС 

СИТНИЦЕ ОБЕСХРАБРЕ 

Док год будем жив памтићу драматичну причу Роберта Мура, па вас молим да је 
и ви саслушате: 

„Највећу животну лекцију научио сам у марту 1945. године, у дубинама 
Индокинеског мора, у подморници Баја СС 318. Када нам је радар најавио 
приближавање мањег јапанског конвоја, припремили смо се за напад. Кроз перископ сам 
угледао два брода која је пратио јаиански разарач: били су то један танкер и један 
миноносач. Испалили смо три тор-педа на разарач и сва три пута промашили. 
Очигледно, нешто није било у реду са торпедима. He слутећи да га гађамо, разарач је 
наставио да плови, али се управо у тренутку када смо се спремали да нападнемо 
последњи брод, миноносач, окренуо u појурио нас. (Један јапански авион био је открио 
наш положај на дубини од тридесет метара, и сместа то дојавио миноносцу). 
Заронили смо на дубину од седамдесет метара и припремили се за дубинско ронење. Све 
смо отворе затворили и притегли безбедносне коморе, погасили вентилаторе и уређаје 
за хлађење, и искључили струју. Три минута касније, настао је прави пакао. 
Експлозија шест подводних мина бацила нас је на дно, то јест на дубину од деведесет 
метара. Били смо престрављени, добро знајући да нам на таквој дубини нема спаса. 
Јапански миноносач пуних је петнаест сати бацао мине, и многе су експлодирале на 
удаљености од петнаестак метара од нас, што је било близу кри- тичне границе. 

Било намје наређено да се 'осигурамо', то јест да легнемо и мирујемо. 
Температура у подморници, због искључених расхладиих уређаја, износила је око 
четрдесет степени целзијусових, док се мени крв у жилама ледила од страха. Нисам 
престао да цвокоћем ни када сам навукао џемпер и дебелу, постављену виндјакну. Ово је 
смрт. Сигурна смрт, понављао сам у себи, док ми се телом цедио леден зној. Јапанци су 
нас гађали петнаест сати, а онда одједном пре-тали. Очито им беше понестало 
мина. Одахнули смо. Чинило нам се да је оних петнаест сати трајало пет-шест 
милиона година. Читав ми се живот био одвио пред очима: сетио сам се свих 
неправди што их бејах нанео људима, свих безначајних ситница због којих сам се 
нервирао... Пре него што сам ступио у морнарицу радио сам у банци. Нервирало ме је 
заморно радно време, мала плата и готово никаква могућност напредовања. Био сам 
незадовољан због тога што нисам био у стању да купим ни стан ни аутомобил, као ни 
да супрузи приуштим лепе хаљине. Мрзео сам шефа, који је вечито гунђао и 
зановетао. Сетио сам се како сам се увече враћао кући мрзовољан и натмурен, 
спреман да због најмање ситнице заподенем свађу са женом. Сетио сам се још стотина 
брига које су ми некад загорчавале живот, а које су ми се под кишом јапанских мина 
сада чиниле тричаво безначајним и смешним. И тада сам се зарекао да се - угледам ли 
поново сунце -никада више нећу оптерећивати бригама. Никада више! 

Тако сам за циглих петнаест сати научио лекцију о умећу живљења, и то ми је 
користило више него четворогодишње студије на факултету." 

Људи обично храбро подносе велике животне недаће, али истовремено 
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допуштају да буду улов-љени у замке ситних, глупих брига. Тако је Семјуел 
Пепис  у свом чувеном Дневнику описао како је сер Хенри Вејн, попевши се на 
губилите, почео преклињати целата да припази и не удари га по чиру на врату! 

Адмирал Берд, опет, пише да су његови људи пока-зали изванредну храброст и 
издржљивост на језивој хладноћи и у мраку поларних ноћи, али и невероватну 
ситничавост и тврдоглавост у неважним стварима. „У поларном логору", каже 
Берд, „ситнице понекад умеју да до лудила доведу и најдисциплинованије људе." 

Могли бисмо на овом месту додати да и у браку ситнице доводе људе на 
ивицу излуђености и да су управо оне узрок половине свих неспоразума међу 
људима. Такво је, уосталом, и мишљење стручњака. Чикашки судија Џозеф 
Сабат, који је посредовао у четрдесет хиљада бракоразводних парница, 
једном је приликом изјавио: „У темеље већине брачних невоља уграђена је 
ситничавост", док је њујоршки окружни јавни тужилац Хоган са своје стране 
додао:„Педесет одсто случајева који доспевају пред кривични суд засновани су 
на ситницама. Распре у гостионицама, брачне чарке, увредљиве примедбе, 
погрдне речи, безобзирно понашање - све су то ситнице које доводе до 
физичких обрачуна, па чак и убиства. Те ситне повреде човекове таштине и 
самопоштовања узрок су већине неспоразума међу људима." 

Елинор Рузвелт испричала је, опет, како је у првом браку данима патила 
због тога што јој је кувар једном приликом лоше справио обед. „Када би му се 
то поново догодило", каже она, „равнодушно бих слегла раменима." 

Изванредно! To значи понашати се као емоционално одрасла особа. Чак би се 
и Катарина Велика, која је, као што знамо, била неприкосновени аутократа, само 
насмејала на понеки куварски промашај. 

Једном сам са супругом био позван на вечеру код неких пријатеља у Чикагу. 
Док је секао месо - код Англосаксонаца је то мушки посао - мој јадни при-јатељ 
нешто је погрешно исекао. Ја то нисам ни при-метио, а и да јесам не бих томе 
придавао никакву важност. Међутим, жена мог пријатеља скочила је као 
разбеснела тигрица и поштено га изгрдила. „Да ли ћеш икада научити како се 
сече месо", добацила му је она злобно, а затим се окренула према нама и додала: 
„To му се увек догађа, само зато што се никад није потрудио да научи како 
треба сећи месо." Можда се јадни Џон заиста никада није потрудио да научи како 
треба сећи месо, али му ја одајем признање што већ двадесет година живи у 
браку са таквом роспијом. Морам признати да бих ја радије на миру појео 
виршле са сенфом, него пекиншку патку и чорбу од пераја морског пса уз кишу 
њених грдњи! 

Недуго после тог догађаја моја жена и ја имали смо неко друштво на 
вечери. Неколико минута пре него што су гости стигли, моја жена установила је 
да јој, уз одабрани столњак, недостају три салвете. „Отрчала сам до кррпе са 
прљавим вешом и установила да су, некако, остали неопране", причала ми је 
касније. „Гости су већ били на вратима. Нисам имала времена да променим стони 
чаршав. Једва сам се уздржавала да не бризнем у плач. Због чега ми таква глупа 
ситница мора покварити читаво вече, помислила сам бесно, и готово истог 
тренутка се упитала: Стварно, због чега? Па, не мора ако ја то нећу! Охрабрена 
овом помишљу, дочекала сам госте насмејана и добро расположена. Боље да кажу 
да сам неуредна, него нервозна и мрзовољна домаћица, тешила сам се. Међутим, 
колико ми је познато, нико није ни приметио моје три различите салвете." 

Позната латинска правна изрека гласи: Dе minimis поп curat lex, TO јест: Закон 
не мари за ситнице. Ваљало би да то вреди и за човека - уколико му је стало до 
мира у кући. 

Скретање пажње на друге ствари често ће послужити као лек против тира- 
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није ситница. Мој пријатељ Хомер Крој, писац бројних романа, испричао ми је 
како то њему беше пошло за руком. Кроја је, наиме, до лудила доводило 
пиштање пape y радијаторима, поготово док је писао. 

„Једном сам кренуо са пријатељима на логоровање под шаторима", 
причао ми је. „Док сам увече седео уз ватру, пуцкетање и праскање сувих 
гранчица подсетило ме је на пиштање nape y радијаторима. Због чега ми се ово 
сада свиђа, а оно тамо ме доводи до лудила? упитао сам се. И када сам се вратио 
у Њујорк, рекао сам сам себи: Ако си већ могао да уживаш у пуцкетању сувих 
гранчица, мораћеш да научиш и да живиш са звуком nape y радијаторима. За 
дивно чудо, навикао сам се на тај звук, и убрзо га више нисам ни примећивао! 

Чини се да ово важи и за многе друге ситне људске бриге. Нервирају нас и 
излуђују само због тога што им придајемо сувише важности." 

Енглески политичар Дизраели једном је рекао: „Живот је одвише кратак 
да би био ситан", док је Андре Мороа признао да су му Дизраелијеве речи 
увелико помогле у многим болним животним тренуцима. „Често себи 
допуштамо да се узрујавамо због глупих, презира вредних ситница", рекао је 
Мороа. „Немамо на овом свету више од неколико тричавих деценија живота, а 
траћимо ненадокнадиве сате разбијајући главу бригама, које ћемо већ идуће 
године заборавити као лањски снег. Није ли много боље посветити живот 
корисним делима,позитивним осећањима, великим мислима, истинским љубавима 
и далекосежним подухватима? Живот је одвише кратак да би био ситан." 

Чак је и мудри Радјард Киплинг понекад заборављао да је 'живот одвише 
кратак да би био ситан'. Последице такве заборавности избиле су на видело у 
судском процесу између Киплинга и његовог шурака, овековеченом у књизи Завада 

Радјарда Киилинга у Вермонту. 

Шта се догодило? Киплинг се оженио једном девојком из Вермонта, и 
саградио лепу кућу у Бретлбороу у којој је намеравао да остане до краја живота. 
Женин брат, Бити Балестијер, био му је у то време најбољи пријатељ. Киплинг 
је једног дана купио комад земље од Балестијера, уз прећутан договор да ће овај 
задржати право на откос сена. Једном приликом је, међутим, Балестијер затекао 
Киплинга како прекопава ливаду, са намером да је претвори у цветне алеје. 
Крв му је ударила у главу, полудео је и почео да се дерња. Киплинг му, наравно, 
није остао дужан. Био је то, међутим, тек почетак. 

Неколико дана касније, док се Киплинг возио бициклом по околини, на путу 
му се испречио шурак у колима са коњском запрегом и оборио га са бицикла. На 
то је Киплинг - онај исти Киплинг који је у својој чувеној песми Ако написао и 
стихове „Ако сачуваш трезну главу, кад је сви око тебе буду губили, и тебе за то 
кривили..." - одјурио у полицијску станицу и затражио да ухапсе Балестијера! 
Уследио је сензационалан процес. Судницу су опседали новинари из читаве 
Америке. Вест о глупој завади обишла је и свет. Будући да суд није могао да 
донесе пресуду ни у чију корист, Киплинг и његова жена заувек су напустили 
Америку! 

Завршавам ово поглавље занимљивом причом Харија Фосдика - причом о 
изгубљеним биткама једног шумског дива: 

На једном обронку Лонг Пика у Колораду лежи оборено неко џиновско 
стабло. Природњаци кажу да je то дрво живело пуних четири стотине година. 
Било је још садница у доба када је Колумбо допловио у Сан Салвадор, и беше тек 
стасало у младо дрво када су се Енглези доселили у Плимут. 

У свом дугом животном веку стабло је одолевало бурама и олујама, 
громовима, мразу и снежним лавинама. А шта га је уништило? Рој скакаваца! 
Дубећи му кору, напасници су полако али сигурно исисавали сокове старог 
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дрвета. Тако је шумски див пао побеђен сићушним створењима које свако дете 
може здробити између палца и кажипрста! 

Нисмо ли и ми, људи, налик на шумског дива? Зар и ми не одолевамо олујама 
живота, а изједамо душу ситним бригама- безначајним мушицама које бисмо 
могли здробити између два прста? 

Према томе, друго правило за сузбијање брига гласи: 
Немојте се узрујавати због глупости. Имајте на уму да је 'живот одвећ кратак да 

би био ситан'. 
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Поглавље 3 

 

 

 

ЗЛАТНО ПРАВИЛО 

Моје детињство на фарми у Мисурију није било ни лепо ни лако. Због чега? 
Због тога што су ме опседале бриге о будућности. Једног дана, док сам са мајком 
чистио трешње, бризнуо сам у плач. „Шта ти је, Дејле?" забринуто ме је упитала 
мајка. „Због чега плачеш?" „Због тога што се плашим да ће ме једног дана неко 
живог закопати." 

Није ме само то прогањало. Бојао сам се и грома и веровао да ће ме једног 
дана сигурно ошинути. У неродним годинама страховао сам од смрти због 
глади. Плашио сам се пакла и загробног живота. Ужасавала ме је и помисао да 
ће ми дечак из суседства одсећи уши, чиме ми једном беше запретио. Бојао сам 
се да ме ниједна девојка никад неће хтети за мужа. Ако се нека гуска на то ипак 
буде и одлучила, о чему ћу с њом разговарати када се после венчања будемо 
враћали из цркве? Такве и сличне бриге вечито су ме прогониле док сам каскао 
за плугом. 

Током времена сам ипак схватио да су моје бриге у деведесет одсто случајева 
биле пуке измишљотине. 

Истина, страхови о којима сам говорио муче без сумње свако дете, сваког 
адолесцента. Ипак, ваља признати да су многе бриге одраслих људи готово исто 
тако апсурдне. Сваки човек могао би се отарасити деведесет одсто брига када би 
макар за тренутак престао да се боји и размислио да ли, по закону вероватноће, 
постоји стварно оправдање за сва његова страховања. 

Најпознатије осигуравајуће друштво на свету, лондонска фирма 'Лојд', 
зарадила је милионе фунти на људској склоности да страхује од недаћа које ће 
нас, заправо, ретко задесити. Осигуравајуће друштво налик је на кладионицу: 
клади се са клијентима да се катастрофе од којих страхују никада неће 
догодити. Разуме се, не називају се кладионицама већ осигуравајућим 
друштвима, премда се њихова делатност заправо темељи на закону 
вероватноће. Лондонски 'Лојд' постоји већ две стотине година, и уколико се 
људска нарав не промени, постојаће још вековима и осигуравати обућу и 
бродове, очи и ноге против несрећа које се према закону вероватноће не догађају 
ни упола тако често као што људи замишљају. 

Проучите ли закон вероватноће, доћи ћете до занимљивих открића. Када 
бих, на пример, знао да ћу за пет година морати да се борим у рату какав је био 
Други светски рат, полудео бих од страха. Сигурно бих се осигурао код 
најбољег осигуравајућег друштва на свету. Написао бих тестамент и средио све 
своје земаљске ствари. Пожелео бих да искористим тих пет последњих година 
живота, па бих лудовао и забављао се до бесвести. Закон вероватноће, међутим, 
каже да је животно раздобље од педесете до педесет пете године исто тако 
смртно у миру као и у рату, то јест да једнак број људи у том животном добу плаћа 
данак смрти, без обзира на то да ли људи ратују или не. 

Док сам писао уводна поглавља ове књиге упознао сам брачни пар Селинџер. 
Стекао сам утисак да се уздржана, смирена госпођа Селинџер никада у животу није 
оптерећивала бригама. И, једног дана заподенуо сам с њом разговор о томе. 

„Бриге?" узвикнула је она. „Бриге су ми скоро уништиле живот. Једанаест година 
живела сам на пакленим мукама које сам сама себи наметала. Била сам раздражљива, 
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живела сам у вечитој напетости. Једанпут недељно одлазила сам у куповинуу Сан 
Франциско, али се ни тада нисам могла ослободити брига: увртела бих себи у главу да 
сам можда заборавила да искључим пеглу, и да ће планути пожар у кући; да су деца 
сигурно изашла на улицу са бициклима, и дa ћe их прегазити неки ауто. Често би ме у 
сред куповања облио хладан зној због мисли које су ми се ројиле у глави, па бих обично 
одјурила до аутобуса и вратила се кући да видим шта се догодило. Није никакво чудо што 
се мој први брак завршио крахом. 

Мој други муж. по занимањује правник - миран, аналитичан човек који се никад не 
оптерећује бригама. Он ме је научио да је потребно опустшти се, размислити о 
ономе што нас брине, и на темељу закона вероватноће закључити да ли би се нека 
одређена несрећа могла догодити или не. 

Сећам се, на пример, једне наше вожње Њу Мексиком, када нас је затекла 
страховита олуја. Друм је био блатњав и клизав, па је мој муж с муком одржавао 
контролу над управљачем. Била сам сигурна да ћемо склизнути са друма и сурвати се 
у јарак, али ми је муж непрестано понављао: „Возим полако. Ништа нам се озбиљно 
не може догодити. Чак и ако склизнемо у јарак, по закону вероватноће сигурно се 
нећемо повредити." Напокон ме је његово самоуверено и трезвено размишљање 
смирило. 

Једног лета кренули смо на логоровање у канад-ске планине. Када нас је у 
планинском беспућу изненадила олуја, премрла сам од страха да ће нам ветар однети 
шатор. Муж ми је, међутим, стално понављао: „Смири се... Водичи са којима 
путујемо искусни су планинари, који већ шездесет година логорују у нај неповољнијим 
условима. Није им први пут да су шаторе разапели баш на овом месту, u дo сада се није 
ништа догодило. Према закону вероватноће, шатор ће и ове ноћи издржати све налете 
ветра, a ако га баш и однесе, увек можемо потражити прибежиште у неком другом 
шатору. Опусти се и спавај..." Послушала сам га и заспала. 

У Калифорнији је пре неколико година избила епидемија дечје парализе. 
Захваљујући мужевљевој смирености, није ме захватила моја стара хистерија. 
Предузели смо све могуће превентивне мере: децу нисмо водили у школу, нити на места 
где се окупља много људи. Поуздали смо се у закон вероватноће и заиста се ништа није 
десило. 

„Према закону вероватноће, ништа се неће догодити." Ова реченица много пута 
ми је помогла да се решим бриге о евентуалним будућим несрећама. Уједно ми је 
улепшала живот, и донела смиреност и ведрину о којима раније нисам ни сањала." 

Као што је рекао амерички генерал Џорџ Крук: „Готово све људске бриге и 
осећања незадовољства плод су људске маште и немају везе са стварношћу." 
Осврнете ли се на властити живот, увидећете да је то тачно. 

Прича Џима Гранта веома лепо илуструје горњу тврдњу. Грант је био 
власник трговине воћем на велико, па је из Калифорније често наручивао 
товаре јужног воћа, у количинама од по неколико вагона. Причао ми је како се 
мучио мислима да би се воз могао преврнути, или мост преко којег је прелазио 
срушити. Шта би се тада догодило са воћем? Истина, воће је било осигурано, али 
уколико га на време не би испоручио купцима, изгубио би тржиште. Такве и 
сличне мисли толико су га опседале да је на крају отишао лекару, бојећи се да 
је зарадио чир на желуцу. Није, додуше, било баш тако црно, али му је лекар 
рекао да су му живци попустили и да се мора клонити нервирања и непотребних 
брига. „To ми је отворило очи", причао је касније Грант. „Упитао сам се: 
Колико се товара воћа преврнуло у протеклих двадесет пет година? Одговор је 
гласио: Пет. А колико си товара превезао? Опет одговор: Око двадесет пет 
хиљада вагона. На то сам рекао сам себи: Знаш ли ти шта значи пет товара од 
укупно двадесет пет хиљада вагона? Ради се о сразмери од један према двадесет 
пет хиљада! Другим речима, према закону вероватноће, који се у овом случају 
темељи на мом властитом искуству, могућност да се товар робе преврне износи 



47 

 

један према двадесет пет хиљада! Па, због чега онда бринеш? 

Ђаво ми ипак није дао мира. Могао би се срушити железнички мост, почео 
сам стару игру забринутости. Па, да ли се то икада догодило? Одговор: He, 
није. Поново сам се упитао: Није ли у том случају глупо мучити се црним 
мислима и зарадити чир на желуцу? упитао сам се. Када сам почео да тако гледам 
на ствари, увидео сам колико сам био шашав. Одлучио сам, стога, да бриге 
препустим закону вероватноће, и на тај начин сам излечио живце и избегао чир на 
желуцу." 

Ал Смит, гувернер државе Њујорк, на нападе својих противника увек је 
одговарао речима: „Хајде да проанализујемо ситуацију!" Потом би почео да 
износи чињенице. Идући пут, када почнете да бринете о ономе шта би се могло 
догодити, сетите се мудрог Смитовог савета: анализујте ситуацију и покушајте 
да установите да ли се ваше црне слутње темеље на стварности, или су само 
плод забринуте маште. Тако је поступио и Фредерик Малстет у тренутку када 
му се учинило да му је одзвонило. Ево његове приче: 

„Почетком јуна 1944. године, као припадник 999-е јединице за везу, лежао сам у 
плитком рову покрај плаже Омаха. Били смо се управо укопали на обалама 
Нормандије. Плитак ров у облику правоугаоника неодољиво ме је подсећао иа гроб. 
Покушавао сам да заспим, али ми то никако није полазило за руком. Можда ово и 
јесте мој властити гроб? понављао сам у себи. Када су нас око једанаест часова Немци 
почели да бомбардују, укочио сам се од страха. Прве две или три ноћи ни ока нисам 
склопио. Живци су почели да ми попуштају, и чинило ми се да ћу излудети. Пета ноћ 
била ми је нај страшнија, али сам, исцрпљен од страха, ипак почео да трезвеније 
размишљам. Прошло је пет ноћи, тешио сам се, a ипак нико из моје јединице није 
погинуо. Рањена су само два човека, и то не од немачких бомби већ од шрапнела наше 
противавионске артиљерије! Такво размишљање помогло ми је да се смирим и да 
учиним нешто конструктивно. Наредног јутра подигао сам дебели дрвени кров изнад 
рова, како бих се заштитио од шрапнела. Убедио сам самог себе да би ме само 
директан погодак бомбе могао усмртити, а могућност да се то догоди била је један 
према хиљаду. После неколико ноћи таквих самоубеђивања сасвим сам се смирио, и на 
крају сам спавао као заклан чак и током ваздушних напада!" 

Америчка морнарица се за време рата служила законом вероватноће да би 
подигла морал међу људима. Један бивши морнар испричао ми је како су он и његови 
другови напросто прецркли од страха када су добили прекоманду на танкере са 
висооктанским горивом. Веровали су, наиме, да ће танкер са високооктанским 
горивом, погођен торпедом, експлодирати за тили час и разнети их на комадиће. 

Статистике су, међутим, показале да од стотину танкера са високооктанским 
горивом, погођених торпедом, шездесет остаје да плови, а од преосталих четрдесет 
који потону само пет тоне за мање од десет минута. To је значило да се посада може 
спасти, као и да је број погинулих минималан. „Када смо сазнали за ове податке, 
одахнули смо", причао је касније Клајд Mac. „Било нам је сада јасно да имамо 
поприлично изгледа да останемо живи и да нам се, по закону вероватноће, чак ништа 
неће догодити." 

Значи, треће правило против брига гласи: 
Анализирајте ситуацију. Упитајте се какви су изгле-ди да се према закону вероватноће 

остваре ваше нај црње слутње. 
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Поглавље 4 

CAPАЂУЈТЕ CA НЕИЗБЕЖНИМ 

У детињству сам једном приликом тако неспретно повредио кажипрст леве руке, да 
су морали да ми га ампутирају. Било ми је страшно. Мислио сам да ћу умрети. 
Међутим, када је рана најзад зарасла, није ми преостало ништа друго већ да се 
помирим са чињеницом да ћу проживети животни век са четири прста на левој руци. 

Данас ми се често догоди да се недељама ни не сетим да ми недостаје прст. 
Пре неколико година упознао сам човека без читаве леве шаке. Када сам га упитао 

да ли му тај недостатак смета, одговорио ми је: „He, нимало. Понекад посве 
заборавим да је немам. Међутим, будући да нисам ожењен, недостаје ми једино када 
удевам конац у иглу." 

Невероватно је како брзо прихватамо недаће -уколико то морамо - и како им се 
прилагођујемо и посве на њих заборављамо. 

Често се сетим фламанског натписа на рушевинама једне средњовековне 
катедрале у Амстердаму, натписа који гласи: ТАКО ЈЕ, И ДРУКЧИЈЕ HE МОЖЕ 
БИТИ. 

Сви се ми у животу сусрећемо са непријатним ситуацијама, које су онакве 
какве јесу и које не могу бити друкчије. Остаје нам једино да бирамо. Можемо их 
прихватити као неизбежне, помирити се и саживети се са њима, или пак 
упропастити себи живот опирањем и вечитим јадиковањем. 

Вилијем Џејмс једном је рекао: „Најбоље је спремно прихватити дату 
ситуацију. Прихватање је први корак према савладавању последица било какве 
невоље." 

Елизабета Конли је путем једног горког искуства својевремено дошла до 
истог закључка. Ево шта ми је недавно написала: 

„На дан победе америчких оружаних снага у Северној Африци стигао ми је 
телеграм са обавештењем о погибији мог нећака, младића кога сам волела као 
рођеног сина. Занемела сам од бола. Чинило ми се као да се читав свет срушио, и да је 
све оно лепо што сам имала у животу ишчезло у неповрат. Срећа ми је до тог дана 
била прилично склона: имала сам занимљив посао и са љубављу сам по-магала у 
васпитавању вољеног нећака. А сада сам одједном остала сама на свету! Почела сам 
да запуштам посао u пријатеље. Ни за шта више нисам марила, па сам се ускоро 
претворила у мрзовољно џангризало. Због чега се то баш њему морало догодити ? Због 
чега је морао да погине баш он, пред којим је стајао читав живот? непрестано сам се 
питала. Никако се нисам могла помирити са горком истином о нећаковој смрти. 
Скрхана болом, одлучила сам да напустим посао и да одем некуда где ћу моћи да будем 
насамо са својом несрећом. 

Док сам се припремала за пут, случајно сам у писаћем столу нашла писмо које ми 
тај исти нећак беше написао неколико година раније, када ми је умрла мајка. „Разуме се 
да ће нам свима недостајати, a посебно теби, драга тетко", писао је. „Ипак, знам да 
ћеш храбро поднети тај велики губитак. У томе ће ти помоћи твоја животна 
мудрост и весела нарав. Никада нећу заборавити како си ме учила да човек и у невољи 
мора остати човек. Ма где био, ма шта радио, увек ћу имати на уму твоје речи да 
морамо задржати смешак и храбро поднети несрећу и онда када нам је у животу 
најтеже." 

Читала сам и прочитавала нећаково писмо. Чи-нило ми се да је поред мене, да ми се 
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обраћа. Готово да сам га чула како ми говори: „ Зар си заборавила оно чему си ме учила? 
Немој посустати, ма шта се догодило. Насмеши се, пригуши бол, буди храбра до 
краја. Буди човек." 

To ме је писмо вратило у живот. Вратила сам се на посао и обновила везе са 
старим пријатељима. Престала сам да ропћем на судбину и у себи сам стално 
понављала: Оно што се догодило, догодило се. Живот је немогуће изменити. Морам и 
могу да смогнем снаге да наставим да живим онако како би то њему било драго, да је 
жив. И, бацила сам се на посао жестином очајника. Почела сам да пишем писма другим 
војницима, синовима других људи. Уписала сам се у вечерњу школу, тражећи нове 
интересе, нове пријатеље. To ми је помогло да се променим и постанем боља као 
људско биће. Престала сам да жалим за прошлошћу, схватајући да је не могу 
променити. Помирила сам се са животом, прихватила га. Упознала сам радост о 
којој раније нисам могла ни да сањам. Сада је мој живот испуњен бригом и љубављу 
за друге људе, љубављу коју нисам стигла да до краја поклоним вољеном нећаку." 

Ето, тако је Елизабета Конли научила оно што свако од нас раније или касније 
мора да научи: да мора прихватити неизбежно, сарађивати с њим. Тако је, и друкчије 
не може бити. He кажем да је лако савладати ту животну лекцију, али знам да је она 
једна од највреднијих поука живота. Шопенхауер је једном приликом рекао: „Добра 
доза резигнације нај важнија је залиха на животном путу." 

Да ли ћемо се осећати срећним или несрећним не зависи од околности, већ од 
начина на који се према њима поставимо. Тачно је, зар не, да свако од нас носи у себи 
свој рај и свој пакао. Да ли ћемо бити срећни или несрећни, само је питање избора. 

Свако од нас може поднети трагедију и изаћи из ње као победник - уколико мора. 
Можда мислимо да је то немогуће, не знајући да се у свакоме од нас крију неизмерне 
залихе снаге, снаге која ће нам помоћи уколико будемо умели да је искористимо. 
Човек је снажнији него што и сам то мисли. 

Покојни Бут Таркингтон увек је говорио: „Све у животу могао бих да поднесем, 
осим једног: слепила! Са слепилом се никад не бих могао помирити!" 

Као да је сам себе урекао, Таркингтон је у шездесетој години ослепио. И, како 
је реаговао на ту несрећу? Зачудо, посве смирено, па чак и са хумором. „Уверио 
сам се да губитак вида није највећа траге-дија у животу", говорио је касније. 
„Подносим је као што човек подноси било какву недаћу. Када би ми се догодило 
да изгубим свих пет чула, знам да бих и даље могао да живим. Живео бих мозгом, 
јер мозгом човек ради и у мозгу живи, био он тога свестан или не." 

У нади да ћe повратити вид, Таркингтон је за циглих годину дана оперисан 
више од дванаест пута! И то само уз локалну анестезију! Знајући да су 
опе-рације неизбежне, настојао ј е да прихватањем судбине умањи властите 
патње. Није пристао на приватну собу у болници, већ је тражио вишекреветну, 
како би могао да буде са људима који су имали сличне проблеме... И, шта је 
учинио? Увесељавао их је! А када је морао да се подвргава узастопним 
операцијама, потпуно свестан свега што се догађа, сам себе је убеђивао да је 
сретан што живи у двадесетом веку. „Дивно је", говорио је, „што је медицина 
данас толико узнапредовала, да се може ухватити укоштац са тако тананим и 
сложеним механизмом као што је људско око!" 

Просечан смртник посустао би, суочен са више од дванаест операција и 
потпуним слепилом. Таркингтон је, међутим, рекао: „He бих мењао ово 
искуство за неко срећније искуство."Оно га беше научило прихватању. Показало се 
да нема невоље у животу која би га као човека могла сломити. Потврдила му се 
истинитост речи енглеског песника Џона Милтона, који је рекао, када је 
ослепио: „Није страшно бити слеп, али је страшно не моћи поднети слепило." 

Заиста! Неизбежно не можемо изменити ни побуном, ни горчином, ни 
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бесом. Можемо једино да изменимо сами себе и да упропастимо живот себи 
и својим ближњима. 

О, када бисмо знали да се попут дрвећа  и животиња 

суирошсшавимо ноћи, олуји и несрећи, глади, - понижењу и руглу! 

певао је стари Волт Витмен. Размишљајући о тим Витменових стиховима, 
схватио сам колико достојанства има у смиреном, благостивом прихватању 
животних недаћа, колико поноса у болу и умирању рањене животиње. 

Помислићете можда да заговарам слепо покоравање судбини, прихватање 
свега што нам живот доноси. Никако! Па, то би био чист фатализам. Човек се мора 
борити док има наде - борити се до краја. Међутим, када нам здрав разум почне 
указивати на бесмисленост борбе, људски је да у име здравог разума прихватимо 
дато стање и не жалимо за оним што не може бити. 

Професор Хокс са Колумбијског универзитета рекао ми је једном 
приликом да је његова животна крилатица садржана у једној једноставној 
дечјој песмици коју беше научио још у детињству: 

Свакој бољци што нас може снаћи Лека има или нема. Има ли га, ваља 

нам га наћи, Заборавит', ако ли га нема. 

Припремајући се за писање ове књиге, водио сам разговоре са приличним 
бројем водећих пословнх људи Америке. Запањила ме је чињеница да сви они 
у свом пословном и приватном животу сарађују са неизбежним и настоје да 
имају што мање брига. Дато не чине, сломили би се под теретом непрестане 
напетости под којом живе. Ево, даћу вам и неколико примера: 

Џ. С. Пени, оснивач познатог ланца америчких робних кућа 'Пени', рекао 
ми је: „He бих се забрињавао ни онда када бих изгубио све пшто имам, јер не 
схватам шта бих сталним бригама могао да добијем. У сваком послу дајем све од 
себе и радим најбоље што могу, а резултат, пун поверења, препуштам судбини." 

Хенри Форд ми је дао сличну изјаву: „Када осетим да више не могу да 
управљам догађајима, пуштам догађаје да управљају сами собом." 

Када сам га упитао какав је његов рецепт против брига, К. Т. Келер, 
председник компаније 'Крајслер', одговорио ми је: „Када се нађем у тешкој 
ситуацији, учиним све да се из ње извучем. Уколико излаза нема, мирим се са 
ситуацијом. Никада не бринем о будућности, јер знам да човек никада не може 
да предвиди шта ће се догодити. Много је разноврсних чинилаца који делују на 
човекову будућност. Никоме није поз-нато како се они активирају- нико не 
може да продре у њихову суштину. Због чега бисмо онда бринули?" Када бисте 
Келеру рекли да је философ, бесумње би се насмејао; а ипак, он живи у 
сагласју са философијом коју је пре деветнаест векова проповедао славни грчки 
философ Епиктет. „Само је један пут који води ка срећи", говорио је Епиктет, „и 
тај пут захтева од нас да престанемо да бринемо о стварима који су изван 
домашаја наше воље." 

Чувена француска глумица Сара Бернар, позната као 'Божансгвена Сара', 
сјајан је пример жене која је знала како треба 'сарађивати са неизбежним'. 
Читавих пола века Сара Бернар била је краљица позоришне сцене на четири 
континента, најомиљенија глумица на свету. У седамдесетој години посве је 
банкротирала, и при томе још тако незгодно пала да ј е повредила ногу, тако да 
није било другог решења осим ампутације. Познавајући жестоку нарав 
'Божанствене Cape', лекар се једва усудио да јој помене истину. Очекивао је да 
ће страшна вест о ампутацији изазвати у њој праву провалу хистерије. 
Преварио се. Када јој је саопштио немилу вест, Сара га је за тренутак погле- 
дала, а потом мирно рекла: „Ако мора бити, мора." Таква јој је била судбина. 

На путу у салу за операције, Сара Бернар почела је да рецитује стихове из 
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једне од својих омиљених драма. Упитали су је да ли то чини зато да би се 
ободрила... „He, већ да ободрим лекаре и сестре", одговорила је. „Знам да им 
неће бити лако." 

Опоравивши се после операције, Сара Бернар је још пуних седам година 
путовала светом и очаравала публику светских метропола. 

„Када престанемо да се боримо са неизбежним", каже Елси Мак Кормик, 
ауторка једног чланка у Reader's Digestu, „почињемо да ослобађамо енергију која 
нам помаже да живот учинимо богатијим и лепшим." 

Лепо речено! Нико на свету нема довољно снаге и жилавости да се бори са 
неизбежним и да истовремено, остатком енергије, гради нови живот. Морамо 
одабрати: или једно или друго. Или ћемо се повиновати неизбежним олујама 
живота, или ћемо им се опирати - и сломити се! 

У то сам се уверио док сам радио на имању у Мисурију. Био сам засадио 
двадесет стабала, која су у почетку сјајно напредовала. Једног дана, међутим, 
осванула су окована ледом. Уместо да искористе гипкост својих младих гранчица и 
да се повину под тежином леденог окова, моја стабла поносито су се одупирала 
свом терету - и на крају се сломила. Као да нису била упућена у мудрост шума 
севера, које знају како се треба свијати, како сарађивати са неизбежним. 

Вештина старог источњачког спорта, цију-џице, у томе је да се рвач 'савија 
попут врбе, уместо да се опире попут храста'. 

Шта одржава аутомобилске гуме на друму? Гипкост, растегљивост, 
способност да преузимају на себе апсорбовање неизбежних удараца. Тако је и 
са нама, људима. Дуже ћемо и задовољније поживети уколико научимо да 
апсорбујемо ударце и шокове по каменитом друму живота. 

А шта ће се догодити уколико им се будемо опирали? Будемо ли тврдоглаво 
одбијали да се 'савијемо попут врбе'? Непрестано ћемо трпети од унутрашњих 
сукоба, мучити се са самим собом. Постаћемо напети, забринути, неуротични. 

Пођемо ли још даље и одбацимо сурови свет збиље, повлачећи се у властити 
свет снова, чека нас лудило. 

За време рата милиони уплашених војника суочавају се баш са таквим 
избором: прихватити неизбежно, или се сломити под теретом ратних страхота. 
Узмимо за пример причу Вилијема Каселијуса: 

„Недуго пошто сам ступио у америчку морнарицу добио сам прекоманду на једну 
од најврућих тачака с ове стране Атлантика. У задатак ми беше пало да се бринем о 
залихама америчког експлозива. Замислите! Трговац кексом одједном бива задужен за 
ексилозив, одговоран за хиљаде тона тринитротолуола! Крв ми се ледила у жилама при 
помисли на такву одговорност. Било ми је још горе када сам после дводневне обуке 
сазнао нешто више о природи експлозива. Никада нећу заборавити свој први задатак: 
надзор над бродским складиштем експлозива. Са мном су у тој трупи радила још 
иесторица лучких радника. Ти плећати момци нису имали појма каквим се опасним 
послом заправо баве. Истоваривали су експлозив са покретне платформе на којој се 
сваког пута налазила тона тринитротолуола - то јест, довољна количина 
експлозива да разнесе брод у парампарчад. Платформа се у склониште спуштала 
помоћу два челична ужета. Мене је прогонила и до лудила доводила помисао да би 
уже могло искочити из лежаја и покидапш се. Презнојавао сам се, тресао се од 
страха, док ми је срце лудачки тукло. Ипак, нисам могао да побегнем. To би значило 
дезертирати, а такав чин у ратним условима готово по правилу повлачи за собом 
смртну казну. Морао сам да останем и обављам свој опасан задатак. Беспомоћно сам 
гледао раднике како немарно баратају опасним теретом. Брод је сваког тренутка 
могао да одлети у ваздух. После готово двочасовниог премирања од страха, почео сам 
трезвеније да размишљам Рекао сам сам себи: Добро, одлетећеш у ваздух. Па шта? 
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Биће безболно. То је, заоправо, лака смрт. Много лакша него, рецимо, лагано умирање 
од рака. He буди луд. Нико не живи вечито. Обављаћеш свој посао, или ћеш бити 
стрељан,. Па, ако је тако, због чега га онда не би обављао са задовољством? 

Сатима сам тако разгаварао сам са собом, и на крају сам се малчице опустио. 
Победио сам страх, присиљавајући се да прихватим неизбежно. 

Ове животне лекције сетим се увек када дођем у искушење да почнем да бринем 
због нечега на шта, сам, нисам у стању да утичем. Потом слегнем раменима и 
кажем: Није то вредно ни труда ни живаца. Признајем да је то једна од 
најдрагоценијих лекција које сам у животу научио." 

Смрт грчког философа Сократа једна је од нај узвишенијих и најдирљивијих 
смрти у читавој историји човечанства. Људи ће без сумње читати Платонов предиван 
опис те смрти, док буде света и века, јер спада међу најлепше одломке светске 
књижевности. Због чега је Сократ морао да умре? Због тога што га је неколико 
Атињана, љубоморних на старог босоногог философа, оптужило да квари омладину 
и предало га суду, где му је изречена смртна казна. 

У тренутку када му пружа чашу са отровом, тамничар се овако обраћа Сократу: 
„Гледај да што лакше поднесеш оно што је неминовно." Сократ, наравно, то и чини. 
Он гледа смрти у очи са ведрином и помиреношћу који се граниче са божанским. 

„Гледај да што лакше поднесеш оно што је неминовно." Те речи биле су изречене 
готово четири стотине година пре нове ере, али се чини да су овом нашем модерном 
свету у садашњем тренутку неопход-није него икада раније. „Гледај да што лакше 
поднесеш оно што је неминовно." 

Четврто правило за сузбијање брига, дакле, гласи. 

Сарађујте са неизбежним. 
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Поглавље 5 

ПРИХВАТИТЕ НАЧЕЛО 

 

'АУТОМАТСКЕ ПРОДАЈЕ' БРИГА 

Прича Чарлса Робертса, саветника за берзанске ин-вестиције, неће вам помоћи да 
зарадите милионе, али ће вас можда научити да у животу, као и на послу, ваља познавати 
границе властитих могућности, способности и стрпљења... Ево Робертсове приче: 

„ У Њујорк сам стигао из Тексаса, са двадесет хиљада долара у џепу, то јесш са 
новцем који ми пријатељи беху дали да га уложим у берзанске деонице. Мислио сам да 
сам стручњак за деонице, али сам се грдно преварио. Уложио сам новац - и изгубио све 
до последнег цента. Било ми је страшно, највише због тога што новац није био мој, 
премда сам знао да мојим богапшм пријатељима свота од двадесет хиљада не значи 
ништа нарочито. Од стида нисам могао да им погледам у очи, а када сам им на крају 

саопштио истину, изненадио сам се како су је спремно, чак и са хумором прихватили, не 
одбацујући наду да ћу једном ипак успети у берзанским пословима. 

Када сам се опоравио од шока, почео сам да размишљам где сам погрешио. 
Схватио сам да сам играо на све или ништа, ослањајући се највише на срећу. Одлучио 
сам стога да, пре него што се поново опробам у берзанским пословима, претходно 
научим понеку берзанску 'цаку'. Тако сам се упознао са најве-ћим живим берзанским 
комбинатором, Бертоном Кастлсом, од кога сам заиста много научио. Ево шта 
мије он рекао: 

„ У берзанским пословима увек примењујем наче-ло аутоматске продаје... Шта то 
значи? Купим ли, рецимо, деонице по педесет долара, сместа им ограничавам пад на 
четрдесет пет долара, тако што потпишем налог о аутоматској продаји. To значи 
да у случају пада вредности купљених деоница за више од пет долара, мој налог о 
аутоматској про-даји зауставља даљи пад вредности на тај начин што деонице 
бивају сместа продате за четрдесет пет долара. Губим, дакле, пет долара по 
деоници. Свођење губитка на минималан постотак допушта ми да се у предвиђанима 
често преварим, a дa ипак зарадим велике своте новаца." 

Прихватио сам Кастлсов савет, којим ми је помогао да себи и својим 
клијентима уштедим иа хиљаде долара. Уједно сам, међутим, схватио да је он 
применљив и у свакодневном животу. 

Имам, на пример, пријатеља са којим често обедујем ван куће. Невоља је, 
међутим, у томе што мој пријатељ скоро по правилу касни. Раније ми се догађало да 
га чекам ио читав сат, нервирајући се када ћe се и да ли ће се уопште појавити. Сада 
је друкчије. Растумачио сам му начело 'аутоматске продаје' и рекао му да ћу га 
чекати тачно десет минута. He појави ли се за то време, сматраћу да је обед отказан 
и отићи ћу да обављам своје послове." 

Изванредно! Било би дивно да сам и ја имао ту памет и пре много година 
почео да примењујем ово начело. Због чега само нисам имао довољно соли у 
глави да у тешким ситуацијама кажем сам себи: „Слушај, Дејле Карнеги, овај 
проблем вредан је три дана труда и ни трунчице више!" 
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Морам, ипак, да себи одам признање за једну животну грешку коју сам 
сразмерно лако преболео. О чему је реч? У младости сам се заносио идејом да ћу 
постати романописац. Сањао сам о признањима и слави, о романима који ће стати 
уз бок најбољим светским књижевним достигнућима. Отпутовао сам у Европу и 
тамо провео две године у бесомучном писању. Наслов мог будућег великог дела 
био је Мећава. Када сам најзад завршио роман и понудио га издавачу, наишао 
сам на хладан пријем (у складу са насловом). Када ми је, још, уредник саопштио 
да мој роман нема никакве књижевне вредности, јер немам дара за писање, 
мислио сам да ће ме ударити кап. Чини ми се да би ми било лакше да ме је 
опалио лопатом по глави. Ошамућен и чемеран, изашао сам из издавачке куће 
и схватио да стојим на великој животној раскрсници. Шта да радим? Куда да се 
упутим? Требало ми је добрих неколико недеља да дођем себи. У то време 
нисам знао за Кастлсово начело 'аутоматске продаје' брига. Гледајући уназад, 
чини ми се да сам га, ипак, инстинктивно применио. Отписао сам оне две године труда 
у писању романа, као занимљив и користан експеримент - и нисам се више заносио 
мислима о писању и слави. Вратио сам се свом првобитном послу: образовању 
одраслих, организовању вечерњих течајева, писању биографија и књига попут ове. 
Схватио сам да нисам кројен за романописца. 

Поносан сам и сретан што сам имао довољно соли у глави да се помирим са 
чињеницом да нисам Толстој. Прихватио сам истину о себи, будући да ми ништа 
друго не беше ни преостало. 

Чувени енглески забављачи Гилберт и Саливен нису, на жалост, били свесни 
истине да је сулудо придавати сувише велику важност ситницама које нам могу 
загорчати живот и покварити пријатељство. Годинама су увесељавали публику 
мјузиклима за које су сами писали и речи и музику - али нису знали како да хумор и 
радост унесу и у властити живот и пријатељство. Једног дана жестоко су се 
посвађали око цене за неки ћилим, и никад се више нису помирили. Наставили су да 
сарађују у писању мјузикла, али тако што је Саливен писао музику, а Гилберт 
либрета - с тим што су их размењивали поштом. Када су једном приликом морали да 
се заједно појаве на позорници, пред публику су стали одвојено: свако се клањао на 
своју страну, да им се погледи не би случајно сусрели! 

Мудри Абрахам Линколн сматрао је да се не исплати истрајавати у 
непријатељству према људима који су нас једном повредили. „Немам толико 
времена да бих пола живота провео у свађи са људима. Ако непријатељ престане да 
ме напада, заборавићу да ми је некада био непријатељ." 

Да је бар моја стара тетка Едита имала и трунчицу Линколнове 
помирљивости! Тетка Едита и теча Франк живели су на оскудној фарми у 
Мисурију. Будући да су једва састављали крај с крајем, морали су да штеде 
сваки долар. Тетка Едита била је вредна домаћица, али је имала и један мали 
'порок': желела је да јој дом буде леп и удобан. Једног дана наумила је да га 
улепша новим завесама, па се крадимице задужила код месног трговца Дена 
Еверсола. Теча Франк то је убрзо открио и наложио Еверсолу да обустави 
зајам. Повређена мужевљевим поступком, тетка Едита му то до краја живота 
није опростила. Причала је и препричавала немили догађај познаницима, 
пријатељима, родбини и суседима. Мени га је последњи пут испричала када јој 
је било осамдесет година. „Тетка Едита", рекао сам јој тада, „истина је да те је 
ујак повредио. He чини ли ти се, ипак, да је смешно што то не можеш да му 
опростиш ни после педесет година?" Саслушала ме је без разумевања и умрла 
без опроштаја. А заправо је скупо платила властиту непомирљивост - платила 
ју је мржњом, зловољом, једом и губитком душевног мира. 

Бенџамин Франклин је као седмогодишњи дечак починио грешку које се 
сећао до краја живота. Једног дана, сву своју уштеђевину потрошио је на неку 
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безвредну дрвену пиштаљку, и браћа и сестре због тога су му се жестоко 
наругали. Франклина је то, дабоме, дубоко повредило, па је више патио него 
што се радовао својој несмотреној куповини. „Када сам одрас-тао и упознао 
људе, схватио сам да многи одвише скупо плаћају тричарије попут моје дрвене 
звиждаљке. Дошао сам до закључка да људи загорчавају себи живот због тога што не 
знају да процене праву вредност ствари, па плаћају и преплаћују најобичније трице 
и кучине." 

Примери Гилберта, Саливена и моје тетке Едите потврђују ове Франклинове речи, 
а подједнако је поучан и случај великог руског романописца Толстоја. 

Толстој и његова млада жена били су у почетку неизрециво сретни. Невоље су 
заређале када је Толстојева жена почела да испољава своју љубоморну природу. 
Била је толико љубоморна да се пресвачила у сељанку и следила сваки мужевљев 
корак, чак и када би овај одлазио у шуму. Љубоморна и на властиту децу, једног дана 
узела је пушку и пуцала у кћеркину фотографију. Другом приликом је, опет, 
запретила мужу самоубиством, и пред децом се бацила на под са бочицом отрова у 
руци. Свађе међу Толстојевима ускоро су се претвориле у прави пакао. 

Како је Толстој реаговао на женину љубомору? Напрасит какав је био, добијао је 
нападе беса и разбијао покућство, док на крају није смислио и једну много подлију 
освету. Почео је да пише дневник у којем је сву кривицу за неуспели брак сваљивао 
на своју жену. To је био његов вентил, његова 'дрвена звиждаљка'. Желео је да 
будућим поколењима покаже ко је кривац за све невоље што су их он и његова жена 
преживљавали у браку. Жена се, пак, једног дана дочепала дневника и спалила га, и 
потом почела д а пише властити дневник, чији је главни зло дух био Толстој. Написала је 
чак и роман под насловом Ко је крив?, у коме је мужа приказала као злочинца, а себе 
као мученицу. 

А због чега? Због чега је то двоје људи претворило свој дом у 'лудницу' - како га 
је сам Толстој једном приликом окрстио? Одговор на ово питање није једноставан. 
Чини се, ипак, да је главни разлог писања тих смешних дневника била жеља 
Толстојевих да се оправдају пред будућим поколењима и гану их својим 
жалопојкама. Ко су, међутим, та будућа поколења? To смо ми, ви и ја, које је на крају 
крајева баш брига ко је крив за неуспели брак. Какву су цену Толстојеви платили за 
своју 'дрвену звиждаљку"? Педесет година заједничког живота у правом правцатом 
паклу, само због тога што ни једно ни друго нису имали памети да мржњу и злобу 
замене праштањем и разумевањем. Због тога што нису умели да процене вредност 
трица и кучина и примене на себе начело 'аутоматске продаје'. 

Искрено верујем да је способност процене вредности животних ситуација једна 
од највећих тајни за очување душевног мира. Сматрам, уједно, да бисмо могли да 
избегнемо педесет одсто свеукупних брига када бисмо се потрудили да пронађемо 
неку врсту личног златног мерила - мерила за процењивање вредности ситуацијa y 
односу на вредност властитих живота. 

Сходно томе, правило број пет за сузбијање брига гласи: 
He чините ништа напречац. Уколико вас нека животна ситуација доведе у дилему, 

застаните и упитајте се: 
1. Колико је та ствар важна за моју личну срећу? 

2. Где је граница до које смем да идем? Када да применим начело 'аутоматске 
продаје'? 

3. Колику цену ћу морати да платим за своју 'дрвену звиждаљку'? Нисам ли је можда 
већ претплатио? 
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Поглавље 6 

HE ПОКУШАВАЈТЕ ДА 

ТЕСТЕРИШЕТЕ СТРУГОТИНУ 

Припадате ли оним људима који проводе дане, сате и непроспаване ноћи жалећи 
за почињеним грешкама? Уколико то јесте случај, морамо вам одмах рећи да 
узалуд трошите време, енергију и живце, јер ништа на свету не може променити 
прошлост. Можемо ублажити последице прошлих догађаја, али их променити 
никако не можемо. 

Постоји један једини начин под капом небеском на који прошлост можемо 
учинити конструктивном, a то je да смирено анализујемо почињене грешке, да 
из њих извучемо поуке за будућност. 

Ален Сондерс испричао ми је један догађај из својих школских дана, који 
му се као животна поука дубоко урезао у памћење. 

„Још као момчић у пубертету показивао сам знаке болесне забринутости. 
Узнемиравала ме je u најмана ситница, био сам ужасан тремаш, патио због 
почињених грешака, дане и ноћи проводио у мазохистичким размишљањима о томе 
како је у одре-ђеним ситуацијама требало да поступим, шта је требало да кажем, и 
тако даље. Једног јутра наставник хигијене повео нас је у лабораторију, ставио на 
катедру боцу с млеком и наредио нам да седнемо. И седели смо, зурећи у боцу с млеком 
и питали се какве везе боца с млеком има са нашим предметом. Наставник је онда 
нагло устао, дохватио боцу и завитлао је у судоперу, пропративши то речима: „He 
жалите за просутим млеком!" 

Затим нам је наложио да устанемо и приђемо судопери. „Добро погледајте 
остатке ове боце са млеком", рекао нам је. „Желим да до краја живота упамтите 
шта ћу вам рећи. Као што видите, млека више нема: излило се у судоперу. Никакво 
нам жаљење, плакање или кајане неће повратити ни кап просутог млека. Уз мало 
пажње и предострожности, могли смо га спасшти; међутим, сада је прекасно. 
Преостаје нам једино да га отпишемо, прежалимо, заборавимо, и да пређемо на 
следећи задатак." 

Ове мудре поуке сећао сам се и онда када већ бејах заборавио геометрију и 
латинске глаголе, па ми се данас чини даје то највреднија жкција коју сам иаучио 
током четири године средношкожког образовања. Научила ме је да се ваља клониши 
узалуд просутог млека, али да - уколико је већ до тога дошло - не ваља за њим 
жалити." 

Неки читалац ће вероватно помислити да траћим време на отрцану енглеску 
пословицу - да 'нема смис-ла плакати за просутим млеком'. Знам да је та изрека 

банална и већ излизана, и познато ми је да су је многи чули већ хиљаду пута. Знам, 
међутим, и то да је управо у отрцаним изрекама садржана суштина вековне 
народне мудрости. Изреке и пословице настале су на темељу горких искустава 
људског рода и усменим предањима преносиле су се са једног поколења на 
друго. Можете прочитати томове књига о мудрости живљења, али нигде нећете 
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наћи сажетије и дубље мудрости од оних садржаних управо у таквим изрека-ма. 
Када бисмо се придржавали бар неколико народних пословица, ова нам књига не би 
била ни потребна. Када бисмо узнастојали да их већину примењујемо у свом 
животу, били бисмо готово савршено срећни. Знање нема снагу уколико га не 
примењујемо, а циљ ове књиге и јесте да вас подсети на оно што већ знате, да 
вас муне у ребра и потакне на акцију. 

Увек сам се дивио покојном Фреду Фулеру, који је старе истине умео да 
заодене у ново, сликовито рухо. Фулер је био уредник часописа Пхиладелпхиа 
Буллетин. Једном је пред дипломцима неког факултета одржао говор, а онда их 
упитао: „Ко међу вама уме да тестерише дрва? Нека дигне руку!" Наравно, 
већина их је дигла руку. Потом их је упитао: „Ко је међу вама икада тестерисао 
струготину?" Настао је тајац. „Нико, наравно", наставио је Фулер, „јер је 
струготину немогуће тестерисати. Она је производ тестерисања. Слично вам је и 
са прошлошћу. Оно што је учињено, учињено је и више се не може променити, 
као што ни струготину више не можете тестерисати." 

У разговору са осамдесетогодишњим Конијем Маком, ветераном 
бејзбола, сазнао сам како је Мак у својој дугогодишњој спортској каријери 
подносио поразе. „У почетку сам се изједао и забрињавао, и тек касније сам 
схватио да то нема никаквог смисла", рекао ми је. „He можеш млети жито 
водом која је већ отекла низ поток." 

Истина је, не можемо! Можемо једино добити боре на лицу или чир на 
желуцу - и ништа више! 

У разговору са Џеком Демпсејем, некадашњим шампионом света у тешкој 
категорији, сазнао сам како је поднео коначан пораз од Танија. „У сред борбе 
схватио сам да сам постао старац... На крају десете рунде још сам се држао на 
ногама, али сам био дословно претучен и изнакажен. Видео сам када је судија 
подигао Танијеву руку у знак победе и схватио да више нисам светски 
шампион. Кренуо сам у свлачионицу. Неки су покушали да ме дохвате за руку, 
док су ме неки гледали са сузама у очима. Признајем да ми је било тешко. 
Годину дана касније, победио сам Танија. Знао сам да ми је то последња победа. 
Морао сам самог себе принудити да кажем: „Нећу живети у прошлости, и нећу 
жалити за њом. Шта је било, било је. Храбро ћу поднети тај ударац и нећу 
допустити да ме сломије"." 

Џек Демпсеј управо је тако и поступио. Прих-ватио је пораз, отписао га, а 
потом се посветио плановима за будућност. Отворио је ресторан на Бродвеју и 
хотел у њујоршкој 57. улици. Радио је на унапређивању бокса и организовању 
изложби из историје тог спорта. Испунио је живот толиким активностима, да 
није имао ни времена ни потребе за размишљањем о прошлости. „Признајем да 
сам током последњих година сретнији него када сам био светски шампион у 
боксу", рекао ми је на крају. 

Читајући биографије и посматрајући понашање људи које живот није мазио, 
увек се поново дивим способности таквих особа да се ухвате у коштац са 
трагедијама, а да при том не изгубе ведрину и животну радост. 

Посетивши једном приликом злогласни затвор Синг Синг, био сам изненађен 
понашањем затвореника. Чинили су ми се ведрим, попут обичних, слободних људи. 
Управник затвора касније ми је рекао да код оних интелигентнијих затвореника 
почетно раздобље огорчења и потиштености траје само неко-лико првих недеља. 
После тога се мире са судбином, прихватају затворски начин живота, настојећи да га 
учине што је могуће пријатнијим. Неки чак обављају затворске послове - певајући! 
Због чега бисмо онда ми морали да проливамо сузе над почињеним грешкама? 
Погрешили смо, па шта? Који човек није у животу погрешио? Чак је и Наполеон 
изгубио трећину својих најважнијих битака. Нисмо ли, дакле, и ми у својој 
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просечности слични Наполеону? 

Имајмо на уму да је прошлост нешто што никаквим напором воље не можемо да 
променимо. Имајмо, стога, на уму правила број шест, које гласи: 

He покушавајте да тестеришете струготину. 
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КРАТАК ПРЕГЛЕД 

 
 
 

1. Посветите се раду. То је најбољи начин да заборавите бриге. 

 

2 He брините због ситница. He допустите да вам неважне ствари загорчавају 
живот. 
 

3. У кризним ситуацијама примењујте закон вероватноће. Упитајте се: „Постоје 
ли реалне шансе да баш мене задеси невоља?" 
 
4. Сарађујте са неизбежним. Уколико сте сигурни да дату ситуацију не можете 
да промените, помирите се с њом. Прихватите је. 

 
 
5. Прихватите начело 'аутоматске продаје' брига. Оцените колико је дати про- 
блем вредан ваше пажње и не прекорачујте постављену границу. 
 
6. Шта је било, било је. He покушавајте да тестеришете струготину. 
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Четврти део 
 
 
� 

 

СЕДАМ НАЧИНА 

 

3А ПОСТИЗАЊЕ ДУШЕВНОГ 
 

МИРА, РАВНОТЕЖЕ И 
 

ЗАДОВОЉСТВА 

  



61 

 

Поглавље 1 

ДЕВЕТ РЕЧИ КОЈЕ МОГУ ДА ВАМ 

ПРОМЕНЕ ЖИВОТ 

У једном радио-интервјуу пре неколико година, један ме је новинар упитао: 
„Која је најдрагоценија лекција коју сте у животу научили?" 

На то питање није ми било тешко да одговорим. Најдрагоценија лекција 
коју сам у животу научио гласи да је важно шта човек мисли и како се поставља 
према свету. Када бих знао шта мислите, знао бих ко сте. Мишљење нас чини 
онаквима какви јесмо. Начин на који се постављамо према свету одлучан је 
чинилац у развоју наше судбине. Амерички песник Емерсон једном је рекао: 
„Човек је збир онога о чему свако-дневно размишља..." Заиста, како би и могао 
бити нешто друго? 

Сасвим сам уверен да је избор правих мисли нај већи, а рекао бих и једини 
проблем са којим се у животу суочавамо. Избором правилног става, то јест 
позитивног начина размишљања, налазимо пут за решење свих животних 
проблема. Римски цар и философ Марко Аурелије сажео је ову мудрост у циглих 
девет речи: „Живот човека онакав је каквим га обликују његове мисли." 

Шта то значи? Препустимо ли се радосним мис-лима, и живот ће нам бити 
радостан. Предамо ли се очајничким мислима, бићемо очајни. Болесно раз- 
мишљање без сумње ће нас одвести у болесно стање духа. Будемо ли свој живот 
сматрали промашајем, сигурно ће и бити промашен. Будемо ли кукали, жалећи 
саме себе, људи ће почети да нас избегавају. „Ниси оно што мислиш да јеси", 
рекао је једном Норман Пил, „већ оно што је од тебе начинило твоје 
мишљење." 

Значи ли то да проповедам заслепљени оптимизам у односу на животне 
проблеме? He, jep живот, на жалост, није тако једноставан. Залажем се за 
заузимање позитивног става према животу. Другим речима, сматрам да нас 
проблеми морају заокупљати, али не и забрињавати. Али, каква је разлика 
између заокупљености и забринутости неким проблемом? Покушаћу да вам то 
непосредно прикажем... Када прелазим преко неко прометне улице у Њујорку, 
заокупљен сам али не и забринут оним што радим. Заокупљеност значи 
поимање проблема и предузимање мера за њихово решавање. Забринутост је, 
међутим, излуђивање самог себе, узалудно окретање у кругу. 

Могуће је да човек буде заокупљен озбиљним проблемима, а да ипак 
корача уздигнуте главе, са смешком на лицу. Амерички филмски редитељ Лоуел 
Томас, аутор филмова о подухватима Аленбија у Палестини и Лоренса у 
Арабији, искусио је у животу и славу и богатство, али и неуспех. Једном 
приликом, када је остао и без посла и без новаца - а ја сам се баш у TOM тренутку 
затекао у Лондону - Томас је храбро и ведро подносио присилно сиромаштво. 
Хранио се у нај јефтинијим ресторанима и позајмљивао новац, али је сваког јутра 
куповао каранфил, задевао га у рупицу на реверу и ведар и насмешен кретао у 
потрагу за послом. Знао је да се не сме препустити очајању, јер ћe ra y том 
случају сви напустити, укључујући и пријатеље од којих је позајмљивао новац. 
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Сматрао је да је и неуспех део животне игре, корисна вежба коју човек мора да 
прихвати уколико намерава да се издигне изнад просека. 

Човеков став према животу, неоспорно, утиче и на његове физичке 
способности. У својој књизи Психологија моћи, чувени британски психијатар Џ. 
Хедфилд изванредно лепо илуструје ту чињеницу. „Замолио сам три особе", пише 
Хедфилд, „да се подвргну тесту за испитивање учинка што га духовно 
расположење има на телесну снагу. За то ми је послужио динамометар." 
Испитаници су притискали дугме на динамометру у разним околностима, то 
јест у будном стању или под хипнозом. Притисак на динамометар у будном 
стању износио је просечно четрдесет кп. Када је, пак, испитаницима под 
хипнозом било сугерисано да су физички врло слаби, притисак је износио 
свега дванаест кп; дакле, мање од једне трећине испод нормале. (Ваља 
напоменути да је један од испитаника био боксер, и да је под хипнозом, када 
му је сугерисано да нема снаге, изјавио „да му је рука сићушна, као у детета.") 

Приликом трећег испитивања под хипнозом, испитаницима је било 
сугерисано да су необично снажни, и да могу постићи притисак већи и од педесет 
шест кп. Исход је био заиста сјајан: испитаници су премашили властите могућности 
за готово петсто одсто! 

Таква је, ето, моћ човековог става према било ком проблему. 
Постоји низ примера 'чудесног' излечења пацијената од разних болести, излечења 

до којих ј е дошло после пацијентове одлуке да се не препусти болести и смрти. 
Сетите се само примера из Новог завета, у којима је вера на симболичан начин 
приказана као пут ка оздрављењу. 

Ево и једне истините приче о оздрављењу. Испричао ми је мој ученик, Франк 
Вали. 

„Бринуо сам због свега и свачега", причао је Вали. „Због тога што сам био сувише 
мршав, због тога што је почела да ми опада коса, због тога што сам страховао да 
никада нећу имаши довољно новаца да заснујем породицу, што никад нећу бити добар 
отац. Пopeд тога, био сам опседнут и мишљу да ћу обо-лети од чира на желуцу. 
Претераншм бригама довео сам себе у такво стање да више нисам могао да радим, а 
недуго потом доживео сам и нервни слом. Билоје то тегобно искуство, какво ни 
непријатељу не бих пожелео... Пошто сам се како тако опоравио, одлучио сам да 
отпутујем на Флориду, у нади дa ћe ми промена околине користити. Отац ми је при 
одласку гурнуо у руке један коверат и замолио ме да га не отварам пре него што 
стигнем на Флориду. Међутим, тамо сам доживео ново разочаране: нисам могао да 
нађем ни посао ни пристојан смештај, па сам морао да спавам у некој напуштеној 
гаражи. Прекраћивао сам време излежавајући се на плажи, али ми је било горе него 
код куће. Једног дана, у очајању, отворио сам очев коверат, на који бејах готово 
сасвим заборавио. „Сине", писао је отац, „знам да се ни сада, када cu двe u по хиљаде 
километара далеко од куће, не осећаш боље него раније. Разлог томе је што си са 
собом повео и узрочника свих својих невоља - себе самог. Хтео бих да ти кажем да за 
твој слом није крив положај у ком си се нашао, већ твој став према нему, то јест начин 
на који о њему размишљаш. Човек је збир властитих мисли. Када то схватиш, сине, 
врати се кући, јер ћеш тек тада бити излечен." 

Очево писмо ме је разљутило. Чинило ми се да ми нису потребне придике, већ 
разумевање. У бесу бејах одлучио да се никада више не вратим кући. Провео сам 
бесану ноћ, лутајући улицама Мајамија. Размишљајући о очевом писму, на које сам се 
ипак стално враћао, сетио сам се и новозаветне изреке: „ Онај ко победи властити дух 
моћнији је од онога ко освоји град." Мало помало, почео сам да схватам 
добронамерност очевих речи. Први пут у животу почео сам да јасно и трезвено 
размишљам. Први пут сам угледао себе у правој светлости: па, ја сам хтео да 
променим свет и све људе, а једина ствар коју је заправо требало мењати био је фокус 
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моје духовне камере! 
Следећег јутра спаковао сам се и отпутовао кући. Недељу дана касније, вратио 

сам се на посао. После четири месеца оженио сам се девојком за коју сам раније мислио 
да ме никада неће заволети. Сада имам петоро деце. Задовољан сам послом. Осећам 
да ми је живот пунији, а срећа наклоњенија. Разлог је без сумње у томе што бејах 
научио да ценим ираве вредности у животу. У тренутцима потиштенос-ти, 
настојим да се разведрим мишљу да је сваки проблем онакав како му човек приступи, а 
онда покушавам да управим фокус камере у властити дух, и то ми заисша много 
помаже. 

Могу искрено да кажем да ми је драго што сам доживео нервни слом, јер ми је то 
искуство помогло да схватим колику моћ има човеков начин размиш-љања над 
неговим духом и телом. Захваљујући том немилом догађају, стекао сам способност да 
влас-тите мисли учиним савезницима, а не непријатељима. Сада знам да је мој отац 
био у праву када ми је рекао да нису спољне околносши узрочнице мојих патњи, већ да 
су их моје мисли учиниле таквима. Чим сам то схватио, излечио сам се и остао 
излечен." 

Дубоко сам убеђен да духовни мир и радост што нам их живот доноси не 
зависе од тога ко смо, где се налазимо и шта поседујемо, већ искључиво од 
нашег духовног става према животу. Спољне околности немају много везе с 
тим да ли ћемо бити срећни или нећемо. Узмите, на пример, случај старог Џона 
Брауна, човека који је био осуђен на смрт вешањем због тога што је провалио у 
државно складиште оружја и покушао да подигне робове на устанак. Браун се 
на губилиште возио седећи на властитом мртвачком ковчегу, смиренији и 
хладнокрвнији од радозналаца који се беху окупили да посматрају смакнуће. 
Обазревши се према планинама Вирџиније у даљини, Браун је узвикнуо: „Дивне 
ли земље! До овог тренутка нисам ни приметио колико је лепа!" 

Поучна је и прича о Роберту Скоту и његовим друговима, људима који су први 
освојили Јужни пол. Повратак Скотове дружине са Јужног пола одвијао се у нечовечно 
тешким условима. Нису имали ни хране ни горива, а нису могли ни да се крећу, јер 
их је једанаест дана и једанаест ноћи шибао ледени ветар. Знали су да морају да умру. 
При себи су имали опијум, који беху понели за случај да буду принуђени да се суоче 
са смрћу. Могли су, дакле, узети повећу дозу опијума и заспати, да се више никада не 
пробуде. Они су, ипак, одабрали другачију смрт: умрли су са песмом на уснама. To 
нам је познато из опроштајног писма које је, осам месеци касније, спасилачка екипа 
нашла покрај мртвих тела. 

Када је ослепио, енглески песник Џон Милтон написао је: 

Дух је сам свој господар; он у себи може Рај створити од пакла, и пакао од 
раја. 

Наполеон и Хелен Келер савршено илуструју Милтонову мисао. Наполеон, који је 
имао све за чим човек може да жуди - моћ, богатство и славу - изјавио је на Св. Јелени: 
„Никада у животу нисам саставио шест сретних дана", док је, опет, Хелен Келер, слепа 
и глувонема девојка, рекла: „Живот је предиван." 

Уколико ме је педесет година живота ичему научило, онда ме је научило истини 
да вам „ништа не може донети мир осим вас самих." 

To cy речи којима Емерсон завршава свој есеј Самопоуздање. Наводим завршну 

реченицу у целини: „Политичка победа, побољшана материјална ситуација, оздрављене 
драгог болесника, повратак пријатеља или неки сличан спољни догађај бодре човеков дух и 

наводе га на мисао да му се спремају бољи дани. He верујте у то! He дозволите себи да 

будете обманути! Ништа вам не  може донети мир осим вас самих." 

Грчки философ Епиктет рекао је једном приликом да би отклањању погрешних 
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мисли из свести требало поклањати више пажње него одстрањивању „тумора и 
чирева из тела." 

Модерна медицина потврђује Епиктетове речи. Др Кенби Робинсон установио 
је да четири од пет пацијената његове болнице пате од болести чији су узроци 
делимично емоционалне природе. To често важи и за наоко посве органске сметње. 
„На крају се све своди на неприлагођеност животу и његовим проблемима", закључио 
је др Робинсон. 

Животни мото француског философа Монтења био је да „човека не повређује 
толико оно што му се догађа, колико његово мишљење о ономе што му се догађа." А 
наше мишљење о ономе што нам се догађа зависи искључиво од нас самих. 

Можда вам се чини дрским што вам држим придике, тврдећи да можете 
променити своје животне околности једноставним напором воље. Ако је тако, 
утешићу вас, то јест открићу вам тајну како ћете у томе успети. Мораћете се, 
међутим, мало потрудити, премда је тајна у суштини крајње једноставна. 

Амерички философ Вилијем Џејмс, изврстан познавалац практичне психологије, 
једном је рекао: „Наоко се чини као да дело следи осећања, док, у ствари, и дело и 
осећања иду заједно, те регулисањем нашег делања - које је под непосредним 
утицајем воље - можемо посредно регулисати и осећања, која нису под њеним 
утицајем." 

Другим речима, Вилијем Џејмс каже да вољним чином не можемо тренутно 
променити емоције, али можемо променити понашање. Променимо ли понашање, 
аутоматски ћемо променити и осећања. 

„Најбољи пут према добром расположењу - уколико вас је добро расположење 
напустило - састоји се у томе да весело подигнете главу, да се понашате и говорите 
као да вам се добро расположење већ вратило", каже Џејмс. 

Сигурно ћете се упитати: А да ли пали тај штос? Пали! Испробајте га на себи. 
Развуците лице у широк осмех, дубоко удахните - и запевајте! Уколико не умете да 
певате, звиждућите. Уколико ни то не умете, певуцкајте. И убрзо ћете установити шта 
је Вилијем Џејмс имао на уму - да је физички немогуће остати потиштен, уколико 
истовремено глумите симптоме доброг расположења. Та мала, једноставна истина 
може имати чудесно дејство на ваш живот: може вам га потпуно променити. 

Познајем једну старицу у Калифорнији која би се свих брига и невоља могла 
отарасити за двадесет четири сата, када би само знала ту малу тајну. Удовица је и 
стара је, што је, признајем, прилично тужно, али зар нема на хиљаде таквих жена 
широм света? Упитате ли ту старицу за здравље, одговориће вам да 'није лоше' - али 
са таквим горким осмехом на лицу да ће вас одмах проћи воља за животом. А шта јој 
заправо фали? Ужива пристојну мужевљеву пензију, а има и лепу уштеђевину, која 
ће јој потрајати до краја живота; има и три кћери, које се просто надмећу да јој угоде. 
Па ипак, ја ту жену нисам никад видео насмешену. Вечито кука, као да тражи разлоге 
за незадовољство. Час јој зетови нису довољно добри, час јој кћери не поклањају 
довољно пажње. Својим незадовољством трује и себе и своје најближе. А зар не би 
могла бити другачија? Наравно да би могла, само кад би хтела. Могла би се од 
заједљиве, потиштене, вечи-то незадовољне старице претворити у милу, поштовану, 
омиљену мајку породице. За то јој не би требало ни много напора; ваљало би само да 
почне да макар глуми мало боље расположење, и остало би сигурно дошло само по 
себи. 

Познајем и једног човека из Индијане - име му је X. Енглерт - који поменутој 
малој тајни дугује ни мање ни више већ властити живот. Сигурно мислите да 
претерујем? Па, почујте Енглертову причу. 

„ Пре десет годииа оболео сам од шарлаха, а када сам се најзад опоравио, лекари су 
установили да болујем од нефритиса, једне врсте бубрежне болести. Обилазио сам 
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лекаре, чак и надрилекаре, али нико није био у стању да ми помогне. После неког 
времена, силно ми је скочио крвни притисак. Лекари су убрзо дигли руке од мене, дајући 
ми још највише годину дана живота. Био сам очајан. После неколико недеља 
потиштености, када већ бејах долијао и себи и својој околини, тргао сам се и рекао: У 
реду, човече. Имаш још годину дана живота пред собом. Зашто не би искористио ту 
последњу годину и био сретан? А ако не можеш да будеш сретан, покушај барем да се 
понашаш као да то јеси. 

Развукао сам лице у осмех, испрсио се и принудио себе да се понашам као да је све у 
најбољем реду. Признајем да ми у почетку није било лако, да је глума изискивала силан 
труд, али сам био упоран. Увидео сам и сам да ми је лакнуло. Мало помало и сам сам 
почео да се боље осећам, тако да ускоро више нисам ни морао да глумим. За дивно чудо, 
почео сам да се и физички боље осећам. Злокобне лекарске прогнозе никад се нису 
обистиниле. He само што сам жив, здрав и весео, већ ми се и притисак спустио на 
нормалу. Једно је извесно: лекарске прогнозе сигурно би се оствариле да сам остао у 
првобитном стању депресије, да сам се непрестано мучио мислима о смрти. Излечило 
ме је то што сам властитом телу пружио шансу за исцељење, на тај начин што сам 
променио став према животу и смрти." 

Дозволите ми да вас упитам: уколико је глумљење доброг расположења 
спасло том човеку живот, због чега бисмо ви и ја морали да се приклањамо 
ситним депресијама и повременим осећањима потиштености? Због чега бисмо 
себе и све око себе чинили несретним, када сами можемо да будемо творци своје 
среће? 

Пре много година прочитао сам књигу под насловом Онако како човек 
мисли, од Џејмса Алена, књигу која је знатно утицала на моје размишљање о 
животу. Наводим неколико кратких одломака из Аленове књиге: 

„Променимо ли начин размишљања о људима и стварима, промениће се и 
они према нама... Радикална промена начина рамишљања резултира и 
преображајем човековог начина живота. Људи не привлаче оне које би желели 
да привуку, већ онакве какви су и они сами... Божанска сила која нас обликује 
скривена је у нама самима. Она је суштина нашег бића... Човекова достигнућа 
непосредан су резултат његових мисли. Неговањем и уздизањем мисли према 
позитивном, човек се издиже на површину, побеђује и постиже успехе. 
Одбацивањем позитивног начина размишљања он остаје слабић, и осећа се 
несретним и одбаченим." 

Према Књизи постања, Бог ј е човеку подарио власт над земљом - дар вредан 
сваког поштовања. Мене, међутим, не занимају такви краљевски дарови. 
Једино за чим тежим јесте да постигнем власт над самим собом, да постанем 
господар својих мисли, својих страховања, свог духа. Дивно је што знам да ми 
је та моћ у сваком тренутку доступна, да је могу постићи пуким обуздавањем 
властитог деловања, које заузврат обуздава моје реакције. 

Наводим још неколико мисли Вилијема Џејмса: 
„Већину онога што називамо Злом могуће је, једноставном променом 

човековог унутрашњег става,од застрашености према борбености, преобрати- 
ти братити у окрепљујуће и благотворно Добро." 

Борите се, дакле, за властиту срећу! 

Прихватите опробани рецепт Сибила Партриџа, рецепт у виду дневног 
програма за ведро и конструктивно размишљање. Наводим га овде у целини, 
под насловом САМО ДАНАС. Надам се да ћете се применом тог програма 
ослободити многих сувишних брига и обогатити свој живот великом дозом 
онога што Французи називају јоие де вивре, то јест радошћу живљења. 
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   САМО ДАНАС 

1. Само данас трудићу се да будем сретан и добро расположен. Имаћу на уму 
Линколнове речи да је„већина људи сретна у оној мери у којој одлучи да буде сретна." 
Стално ћу се подсећати да је срећа у човеку, а не изван њега. 

2. Само данас настојаћу да се прилагођавам околностима, уместо да се трудим да 

околности прилагођавам властитим жељама. 

3. Само данас бринућу се за властито тело. Радићу гимнастику, неговаћу га и 

хранити. Нећу га запуштати ни злоупотребљавати, јер желим да ме дуго и добро служи. 

4. Само данас посветићу мало времена вежбању ума. Научићу нешто корисно. Прочитаћу 

нешто што изискује напор, размишљање и концентрацију. 

5. Само данас учинићу нешто u за душу. Учинићу макар једно добро дело, не очекујући 

ни награду ни добитак. Урадићу две ствари које ми иначе тешко падају, како бих вежбао и 

дух и вољу. 

6. Само данас бићу љубазан према својој околини. Трудићу се да делујем што боље могу 

бићу пажљив и љубазан за сваког ћу настојати да пронађем неку лепу реч. Ништа и 

никога нећу критиковати. Нећу покушавати да мењам људе. 
7. Само данас покушаћу да живим само за дaнас. Нећу решавати стотину проблема 

одједном, јер знам да дан траје само двадесет четири сата. 
8. Само данас придржаваћу се унапред утврђеног дневног плана. Распоредићу време 

тако да унапред знам шта ћу радити неколико наредних сати. Клонићу се и двеју великих 
напасти: журбе и неодлучности. 

9. Само данас потрудићу се да нађем пола сата времена за потпуно опуштање, пола 
сата када ћу моћи да будем сам са собом. 

10. Само данас решићу се свих својих страховања. Нећу се плашити да будем онакав 
какав јесам, да се радујем и да уживам у лепом. Без страха ћу волети и без страха 
веровати да ме воле они које волим. 

Желите ли да однегујете у себи духовни став који ће вам донети мир и срећу, имајте 
на уму прво правило: 

МИСЛИТЕ И ПОНАШАЈТЕ СЕ ВЕДРО, ПА ЋЕТЕ И БИТИ ВЕДРИ. 
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Поглавље 2 

 

HE ИСПЛАТИ СЕ 

 
ИЗРАВНАВАТИ РАЧУНЕ 

Једном сам у Јелоустонском парку угледао гризлија. Шумар ми је при том рекао 
да је гризли краљ животињског царства западног света и да се може 
супротставити чак и бизону. Запазио сам, ипак, да постоји једна животиња коју 
гризли подноси у својој близини, па јој чак и допушта да се храни заједно с 
њим, а то јe твор. Због чега? Па, због тога што га је искуство научило да се не 
исплати заподевати какву с твором. 

У то сам се уверио и раније, док сам живео на фарми у Мисурију, а и касније у 
Њујорку, где сам неколико пута набасао на двоноге творове који су шетали 
улицама велеграда. Научио сам да је и једну и другу врсту боље избегавати него 
се петљати у њихове послове. 

Осећати мржњу према непријатељу значи допуштати му да влада над нама: 
над нашим сном, апетитом, крвним притиском, здрављем и срећом. Наши 
непријатељи били би луди од радости када би само знали да се због њих 
изједамо, да патимо и крвавимо од рана које су нам задали. Наша мржња њих ни 
мало не боли, али зато претвара наше дане и ноћи у паклене муке. 

Шта мислите, чије су ово речи: „Догоди ли вам се да неки себични тип 
покуша да вас искористи, бежите од њега и ни по коју цену не покушавајте да са 
њим изравнате рачуне. Изравнавање рачуна са таквом особом повредиће више 
вас него њу." Помислићете можда да су то речи неког идеалисте. Варате се! На 
њих сам наишао у месечнику који издаје полицијска управа државе Милвоки. 

Изравнавање рачуна може вас повредити на мно-го начина. Ако је веровати 
часопису Life, може вам чак упропастити и здравље. „Главна карактеристика људи 
са повишеним крвним притиском је осветољубивост", наводи Lifе. „Последицe 
хроничне жеље за осветом су хронична хипертензија и срчане тегобе." 

Етичка поставка хришћанства да 'непријатеља треба волети' и опраштати 
му 'седамдсет седам пута' има, дакле, и своју практичну намену, јер 
проповедајући праштање штити човека од телесних тегоба проузрокованих 
претераним узрујавањем. 

Једна моја пријатељица недавно је доживела ср-чани удар. Лекар јој је 
саветовао да се, ма шта се догодило, уздржи од љутње и узрујавања. Лекари, 
разуме се, знају да напад беса може донети смрт срчаном болеснику. Вилијем 
Фалкабер, шездесет осмогодишњи власник кафане у Спокејну, животом је платио 
бес који га је спопао када је видео да кувар пије кафу из тањирића, а не из шољице. 
To га је толико разљутило, да је зграбио револвер, јурнуо на кувара и срушио се 
мртав, јер га је срце издало. У руци је још стезао револвер уперен у кувара. 
Аутопсија је показала да је узрок срчаног напада био Фалкаберов неконтролисани 
излив беса. 

Сви ми знамо да су бес, јед и мржња највећи непријатељи лепог телесног 
изгледа. Кладим се да познајете многе жене чија су лица отврдла и изборана 
мржњом, изобличена пакошћу. Ни најбоља козметичка нега на свету неће улепшати 
лица таквих жена ни упола толико колико би их пролепшала мрвица праштања, 
нежности и љубави. 

Мржња утиче и на апетити. 'Боља је вечера од траве с љубављу, него пуњени 
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ован помешан са мржњом', каже Библија. 
Шта мислите, зар не би ваши непријатељи трља-ли руке од задовољства када би 

знали да себи упропашћујете живот мржњом; да не једете, не спавате и не живите 
као човек само зато што сте кивни због нанесених увреда? 

Ако баш не можете да волите непријатља, волите сами себе. Волите себе толико да 
не дозволите непријатељу да вам се уплиће у личну срећу, здравље и леп изглед. 
Шекспир је једном рекао: 

Не распируј одвећ јаку ватру за непријатеља, 
Да се сам на њој не опржиш! 

Праштање је предуслов и за добре пословне односе. Илустроваћу ову тврдњу 
причом бечког адвоката Георга Роне, који за време Другог светског рата беше 
пребегао у Шведску. Рона се у Шведској обрео без посла и без пребијене паре; 
међутим, будући да је говорио неколико светских језика, надао се да ће наћи посао у 
неком увозно-извозном предузећу. Међутим, није имао среће. Чак му се догодило да 
му један послодавац каже да му његове услуге нису потребне, и да га не би узео и да 
јесу, јер не влада шведским језиком, што потврђују и грешке којима врви Ронино 
писмо. Примивши овакав одговор, Рона је подивљао. Сео је за писаћу машину, 
спреман да безобзирном послодавцу одврати истом мером. У једном тренутку 
ипак се зауставио и помислио да је човек, можда, и у праву. Шведски није био 
његов матерњи језик, па је могуће да је у писму направио грешке. To je значило 
да ће морати још много да учи. И тако, скоро да је осетио захвалност према том 
послодавцу, јер му је он- премда дрско и нетактично - указао на потребу да се 
усавршава у језику, те да тако можда нађе добар посао. Исцепао је, дакле, 
започето писмо и написао ново. Наводим га у целини: 

„Врлоје љубазно од вас што сте се потрудили да одговорите на моју понуду, нарочито 
када се има у виду да вам кореспондент није потребан. Жао ми је што сам се преварио 
мислећи да је вашем предузећу потребан човек са знањем страних језика. Обратио сам вам 
се стога што сам приликом распитивања о увозно-извозним предузећима добио адресу ваше 
фи-рме као водеће на тржишшу. Нисам био свестан граматичких грешака у писму, али 
их се сада стидим. Одлучио сам да започнем са марљивим учењем шведског језика, у нади 
да ћу га једном савладати. Захваљујем вам на помоћи што сте ми је пружили на мом путу 
језичког усавршавања." 

После неколико дана, уследио је послодавчев одговор Рони. Позвао га je y 
своје предузеће и сместа му нашао посао. Тако је Рона открио да 'благ одговор топи 
и последњи грумен гнева'. 

Можда нисмо толики свеци да бисмо могли да волимо своје непријатеље, али би смо, у 
интересу властитог здравља и среће, морали да умемо да им праштамо. „Ништа не значи 
уколико вам неко нанесе бол или вас чак опљачка, под условом да престанете да на то 
мислите", рекао је Конфуције. Једном приликом упитао сам Ајзенхауеровог сина 
Џона да ли је његов отац осветољубив. „He, није", одговорио је он. „Тата никад не 
троши ни тренутак времена на особе које не воли." 

Стара изрека каже да је будала онај који не уме да се наљути, а мудрац онај који не 
жели да се наљути. 

Та изрека била је животно гесло Вилијема Гејнора, некадашњег њујоршког 
градоначелника. Жестоко нападан у кулоарским новинама, Гејнор је једног дана готово 
подлегао револверском хицу неког манијака. Док се у болници борио за сопствени 
живот, изјавио је: „Сваке ноћи праштам свим својим пријатељима и свим својим 
непријатељима." Чини ли вам се то одвећ идеалистичким? Сувише светачким, слатким 
начином понашања? Ако је тако,чујте у том случају речи великог немачког философа 
Артура Шопенхауера, аутора студије О песимизму, човека који је сматрао да је живот 
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болна авантура и зрачио најцрњим очајем, али истовремено и човека који је из дубине 
свог очајa ипак узвикнуо: „Уколико је могуће, уздржите се од непријатељства према 
било коме!" 

Једном сам упитао Бернарда Баруха, саветника бројних америчких председника 
(Вилсона, Хардинга, Кулица, Хувера, Рузвелта и Трумана), да ли је икада патио 
због тога што су га непријатељи нападали. „Мене нико не може ни понизити ни 
увредити", одговорио ми је. „Ја напросто не желим да им приуштим то задовољство." 

Човечанство се столећима клањало људима који су умели да из срца одагнају 
сваку мржњу, па и ону према непријатељу. Често сам се у канадском националном 
парку Џаспер дивио предивној планини названој у част енглеске болничарке Едит 
Кавел, коју су Немци стрељали у октобру 1915. године. Какав је био њен грех? To што 
је у свом белгијском пребивалишту скривала, хранила и неговала рањене француске 
и енглеске војнике и помогла им да пребегну у Холандију. Када је енглески 
свештеник ушао у бриселску затворску ћелију да припреми Едит Кавел за смрт, она 
је изговорила речи које су касније биле уклесане у бронзу и гранит: „Схватила сам да 
патриотизам није довољан. Знам да не смемо гајити мржњу ни према коме на свету." 
Успомена на њу овековечена је гранитном статуом подигнутом преко пута 
Националне галерије портрета у Лондону, а њени посмртни остаци пренесени су 
из Белгије у Енглеску. 

Најсигурнији начин да опростимо непријатељу и да га заборавимо јесте да се 
предамо нечему што је неизмерно веће од нас самих. Тада нам неће сметати ни увреде 
ни клевете, јер ћемо бити мртви за све осим за ствар за коју се боримо. 

Епиктет је пре хиљаду девет стотина година рекао да жањемо оно што смо 
засејали и да нас судбина на неки начин увек тера на плаћање почињених грешака. 
„Свако на крају плаћа казну за властита недела", рекао је Епиктет. „Онај ко то има у 
виду, ни на кога се не љути, никога не презире, никога не криви, никоме се не руга, 
никога не вређа и никога не мрзи." 

Ниједног човека у америчкој историји људи сигурно нису вређали и клеветали 
више него Абрахама Линколна. Линколн, међутим, према речима свог биографа 
Херндона, никада није процењивао људе према томе да ли их воли или не воли. 
„Схватао је да и његови лични непријатељи могу бити способни људи. Ако би га 
неки сарадник повредио, a y датом тренутку ипак био најбољи човек за неки одређен 
посао, Линколн би му поверавао посао као што би га поверио свом најбољем 
пријатељу... Мислим да никад није уклонио човека са положаја зато што би се овај 
показао непријатељем или што га лично није волео." Веровао је да „никога не треба 
величати или кудити због онога што јесте или није учинио", будући да смо „сви ми 
деца околности, услова, околине, образовања, стечених навика и наслеђа које нас чине 
онаквим какви јесмо и какви ћемо довека бити." 

Линколн је можда био у праву. Да смо ви и ја наследили исте телесне, духовне и 
емоционалне особине какве су наслеђем стекли наши непријатељи, да је живот с нама 
поступао као и са њима, сигурно бисмо се исто тако понашали. Сва је прилика да 
никако друкчије не бисмо могли поступити. Кларенс Дароу говорио је да „све 
спознати значи све разумети, a када смо све разумели не остаје места за осуду." 

Уместо да мрзимо непријатеље, боље ће бити да их сажаљевамо и да будемо 
захвални што нас живот није учинио сличним њима. Уместо да се трујемо мржњом, 
злобом и пакошћу према непријатељима, боље ће бити да покушамо да их 
разумемо, да им понудимо помоћ, саосећање и опроштај. 

Желите ли, дакле, да негујете духовну климу која ћe вам донети мир и cpeћy, 
упамтите да друго правило гласи: 

Никада не покушавајте да изравнате рачуне с непријатељима, јер ћете тиме повредиши 
више себе него њих. Сетште се да нема смисла траћити време на људе које не волите. 
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Поглавље 3 

HE ВРЕДИ ПАТИТИ ЗБОГ 

ЉУДСКЕ НЕЗАХВАЛНОСТИ 

Недавно сам упознао човека који ми је, петнаестак минута пошто смо 
измењали прве конвенционалне фразе упознавања, почео да прича о својим 
јадима. Огорчено се жалио због неправде коју су му пре две године нанели 
његови незахвални сарадници. Опседнут властитом повређеношћу, мој 
саговорник деловао је попут 'скренутог' човека који је спреман да до краја живота 
сагорева у пламену мржње, једа и горчине. 

„Гневан човек препун је отрова", говорио је Конфуције, и мој саговорник био 
је толико затрован гневом да сам почео да га од свег срца жалим. Шта га беше 
толико разгневило? To што је намештеницима у свом предузећу био поделио 
новогодишњи вишак, неких триста долара по особи, при чему му они за тако 
леп поклон нису упутили ни реч захвалности. Помислио сам да се можда могао 
упитати и због чега су тако поступили, шта их је то спречило у изражавању 
захвалности свом дарежљивом послодавцу. Можда их је, иначе, лоше плаћао и 
исцрпљивао додатним пословима. Можда су они тај новогодишњи вишак 
схватили као поштено зарађен новац, а не као неки посебан дар. Можда је био 
толико критичан и толико неприступачан према сарадницима, да се нико није 
ни усудио да му захвали на награди. 

Друга могућност била је да су намештеници били одреда себична, 
неваспитана, похлепна чељад. Ко би то знао! До дана данашњег нисам 
установио шта је било по среди, али знам да је Семјуел Џонсон једном 
приликом рекао: „Захвалност је нежан плод помно неговане душе. Код 
простака никада на њ нeћeш наићи." Хоћу тиме да кажем да је мој саговорник 
учинио врло људску и врло опасну грешку већ самим тим што је очекивао 
захвалност. Очигледно није познавао људску природу! 

Када би сте неком спасли живот, да ли бисте од те особе очекивали да вам 
буде захвална? Сигурно. Има, међутим, примера који показују да чак и у 
таквим драматичним ситуацијама људска захвалност није тако дугог века. 
Амерички адвокат Семјуел Лајбовиц спасао је од смрти на електричној 
столици ни мање ни више него седамдесет осам људи! Шта мислите, колико их 
је бар нечим изразило захвалност свом спаситељу? Барем дописницом са 
поздравима из слободе? Хајде, погодите... Колико? Тачно - ни један једини! 

Јеванћеље по Луки казује да је Исус током једног поподнева излечио десет 
губаваца. Захвалио му је један једини, док су остали побегли главом без обзира. 
Дозволите, онда, да вас упитам због чега би смо ви, ја или онај мој саговорник 
морали да очекујемо више захвалности за наше ситне, свакодневне услуге? 

Чарлс Швоб причао ми је како је једном приликом помогао благајнику 
банке у којој је и сам радио, човеку који је за сопствене берзанске спекулације 
користио новац из фондова банке. Швоб је заташкао мањак и тако спасао 
благајника сигурног затвора. Благајник му је неко време био захвалан, али се 
убрзо окренуо против Швоба, изнео случај на видело и пријавио га полицији - 
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пријавио човека који сопствени углед беше ставио на коцку да га спасе робије! 

Када бисте неком од рођака поклонили милион долара, да ли бисте 
очекивали захвалност у замену за своју дарежљивост? Ван сваке сумње! Човек по 
имену Ендру Карнеги оставио је милион долара једном блиском рођаку, и да се 
неколико месеци касније дигао из гроба не би се могао одбранити од рођакових 
клетви. А због чега? Због тога што је стари Енди оставио милионе долара у 
добротворне сврхе, док је рођаку, како се овај касније изволео изразити, 
„уделио само један бедни милиончић." 

Таква је, на жалост, људска природа још од памтивека, и будући да нема много 
изгледа да ће се променити док сте ви живи, због чега је не бисте прихватили? Због 
чега не бисте били реалиста, као Марко Аурелије, један од најмудријих 
владара Римског царства, који је у свом дневнику записао: „Данас имам 
састанак са неким брбљивцима, себичњацима, егоцентрицима, незахвалницима. 
To ме, међутим, неће ни изненадити ни онерасположити, јер напросто не бих 
могао да замислим свет без таквих људи." 

Разумно, зар не? Уколико, међутим, идемо унаоколо гунђајући и срдећи се 
због људске незахвалности, сами смо за то криви. Једно је познавати људску 

природу са свим њеним несавршеностима, а друго наивно очекивати да ће се она - 
због нас - променити. Закључак, дакле, гласи да нема смисла да очекујемо захвалност, 
а уколико ипак на њу и наиђемо, радоваћемо се и бити пријатно изненађени. 
Уколико захвалност изостане, нећемо због тога патити. 

Прво што желим да истакнем у овом поглављу јесте да је природно што људи 
заборављају на захвалност, па је боље да је ни не очекујемо, јер ћемо у противном 
бити рањиви - и рањавани. 

Познајем једну Њујорчанку која се увек жали да је усамљена. Нико је од родбине 
не посећује, а није ни чудо. Када бисте је упознали, сатима би вас давила причама о 
томе како је помагала нећацима док су били мали: како је седела крај њих док су имали 
богиње, заушке и велики кашаљ, како им је помагала да се школују, како им је нашла 
посао и прискакала им у помоћ у невољама. 

Нећаци је, дабоме, с времена на време посећују, али не из љубави већ из чистог 
осећања дужности. Они заправо мрзе те посете јер знају да ће сатима морати да 
слушају теткине полуприкривене прекоре, бескрајне литаније притужби и 
самосажаљивих уздаха. Када их ничим другим не може привући да јој дођу у посету, 
тетка добија срчане нападе. To, како кажу лекари, јесу прави правцати срчани напади, 
али настају као последица емоционалних тегоба. Тој жени заправо су потребни пажња 
и љубав, само што она то назива 'захвалношћу'. Захвалност и љубав никада неће 
добити, јер их сувише отворено захтева, мислећи да је доброчинствима стекла на 
њих неопозиво право. 

Ha свету постоје на хиљаде оваквих жена, особа које болују од хроничне 
'незахвалности', усамљености и недостатка љубави. Такве особе жуде да буду 
вољене, а не схватају да љубав могу добити само уколико престану да је захтевају и 
почну да је сами исказују, не очекујући да ћe ишта добити заузврат. 

Мислите ли да је то наивно, идеалистичко гледање на свет? Из властитог 
искуства могу вам рећи да није. Природно је за све нас да желимо да будемо срећни 
и вољени, али то можемо постићи само на један начин: давањем без очекивања 
награде. Ја сам у властитој породици био сведок такве среће. Родитељи су ми били 
сиромашни, готово увек до грла задужени, али су ипак некако успевали да одвоје 
понеки долар за оближње сиротиште. За те поклоне вероватно никада нико није дошао да 
им захвали (осим писменим путем), али су они били богато награђени спознајом да 
помажу деци, па никада нису ни желели ни очекивали захвалност. 

Када сам отишао од куће и почео да сам зарађујем, сваке године слао сам за Божић 
родитељима чек, молећи их да за тај новац приуште себи нешто чега су се читавог 
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живота морали да одричу. Међутим, они су то ретко када чинили. Када бих стигао 
кући, неко-лико дана пре Божића, отац би ми обично узбуђено причао како су мајка 
и они купили угаљ и храну за неку сиромашну удовицу са пуно деце. Какву су им 
радост само причињавали такви дарови-радост давања без очекивања да ће ишта 
добити заузврат! 

Верујем да је мој отац био готов осасвим достојан Аристотелове дефиниције 
идеалног човека - човека који више од осталих људи заслужује да буде срећан. 
„Идеалног човека радује да помаже другим људима, али се стиди ако други 
њему чине услуге. Поклањати доброту обележје је супериорности, примање је 
обележје инфериорности", говорио је Аристотел. 

Ево и друге важне тачке коју жели да истакнем у овом поглављу: Желимо ли 
да нађемо срећу, морамо престати да мислимо на захвалност и незахвалност, и давати 
је због радости што је причињава само давање. 

Родитељи обично очекују захвалност од деце. Шекспиров краљ Лир узвикнуо 
је у једном тренутку како је оштрије од змијског зуба имати незахвално дете! 

Али, због чега би деца требало да буду захвална, уколико их као родитељи 
не научимо да то буду? Незахвалност је природна, она је попут корова, док је 
захвалност налик на цвет: ваља га заливати, неговати, штитити и волети. 

Ко је крив ако су нам деца незахвална? Можда управо ми сами. Уколико их 
никад нисмо научили да исказују захвалност према другим људима, како 
можемо да очекујемо да буду захвални према нама? 

Познајем једног човека из Чикага који се с правом жали на незахвалност 
својих посинака. Оженио се удовицом са неколико деце, и радио потом као роб 
да би их све могао издржавати и школовати. Никада се није жалио, али никада 
није добио ни трунчицу захвалности - зато што је мајка децу одгајила као да је 
најприроднија ствар на свету да отац робује за њихово добро. Одгајила их је 
с опасном идејом да могу безобзирно узимати све што им се пружи. Да је та 
идеја заиста врло опасна доказује и пример једног од синова који је покушао да 
'позајми' новац од свог послодавца и при том завршио у затвору. 

Као родитељи морамо имати на уму да ће нам деца бити онаква каквима их 
васпитамо. Моја тетка Виола никада није имала разлога да се жали на 
'незахвалност' своје деце. Док сам још био дечак довела је своју мајку код себе, 
неговала је и пазила, а касније је исто тако поступала и са свекрвом. Још увек се 
живо сећам двеју старица крај огњишта у сеоској кући тетке Виоле. Њој 
вероватно није било лако да пази на две старице и шесторо деце, али то никад 
ничим није показала. Напросто их је волела, мазила их и угађала им, а да никада 
није ни помислила да ради нешто хвале вредно, нешто што заслужује светачки 
ореол. За њу јер то било природно, правилно, и само је чинила оно што је желела 
да учини за мајку и свекрву. 

Данас је тетка Виола удовица са петоро одрасле деце, и сви се они напросто 
надмећу да је угосте бар на кратко време. Обожавају је и деца и унуци. Мислите 
ли да то чине из 'захвалности'? Нипошто! Они је једноставно воле, зато што им је 
удахнула љубав, нежност и доброту док су још били деца, па стога није чудо да 
јој данас на љубав узвраћају љубављу. 

Запамтимо, дакле, да за подизање захвалне деце и сами морамо бити 
захвални. Сетимо се да клинци имају велике уши и припазимо на оно што 
говоримо пред њима. Следећи пут када од неке тетке добијемо руком плетени 
пуловер, немојмо рећи: „Гле, шта нам је послала! Сама га је исплела, ни динара 
није за њега потрошила." Радије реците: „Лепо је од тетке што је сате и сате 
утрошила на израду овог пуловера. Хајде да јој одмах напишемо писамце и 
захвалимо."Тако ће наша деца можда и несвесно упити у себе навику да цене 
туђ труд и да буду захвална. 
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Желите ли да избегнете разочарање због људске незахвалности, треће 
правило гласи: 

а) Немојте се узрујавати због незахвалности - очекујте је. 
б) Запамтите да се срећа постиже једино давањем без очекивања награде. 
в) Имајте на уму да је захвалност особина коју ваља неговати. Желите ли да вам деца 

буду захвална, морате их на тај начин и васпитавати. 
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Поглавље 4 

УМЕТЕ ЛИ ДА ЦЕНИТЕ 

ОНО ШТО ИМАТЕ 

Арнолда Абота познајем већ годинама. Абот живи у Веб Ситију, у држави 
Мисури, и изванредан је пример задовољног, увек расположеног човека. 
Једном сам га упитао како му то полази за руком, и он ми је испричао причу 
коју никада нећу заборавити: 

„ Некада сам и ја спадао у вечите незадовољнике, у људе који се непрестано 
оптерећују бригама и проблемима, све док једног пролећног јутра 1934. године нисам 
угледао призор који ме је заувек излечио. Све је заправо трајало непуних десетак секунди, 
али довољно дуго да ме научи нечем о животу, можда и више него што сам научио у 
претходних десетак година. У то доба био сам власник мале радње прехрамбеном 
робом у Веб Ситију. Посао је ишао траљаво, па сам морао да радњу затворим и 
поплаћам силне дугове. Био сам, дакле, на ивици стечаја. Тог пролећног јут-ра упутио 
сам се у банку, у нади да ћу добити позајмицу од сто долара којом ћу вратити дугове и 
покушати да нађем нови посао у Канзас Ситију. Вукао сам се невољно улицама, као 
пребијена мачка. Чинило ми се да ми све лађе беху потонуле. А онда, одјед-ном сам 
испред себе угледао човека без ногу како се вешто креће тротоаром. Седео је на малом 
дрвеном постољу са точкићима, док је у рукама држао дрвене летвице којима се 
одгуривао од тла. Управоје био прешао преко улице, и у том тренутку се, вешто 
искренувши своја колица, успињао уз ивичњак. Погледи су нам се срели. Насмешио ми 
се заразним осмехом и весело добацио: „Добро јутро, господине! Леп дан, зар не?" 
Застао сам као громом ошинут. У том тренутку схватио сам колико сам богат. Па, 
ја имам две здраве ноге! И могу да ходам! Постидео сам се свог очајања. „Будало!" 
добацио сам самом себи. „Ако овај човек зрачи толиким задовољством, самопоузданем 
и радашћу, ти онда немаш баш никаквог разлога да будеш потиштен." Осетио сам 
како ми се враћају снага u самопоуздање. Био сам кренуо у банку да затражим 
позајмицу од стотину долара, али сам сада одлучио да без устручавања затражим две 
стотине. Намеравао сам да кажем да идем у Канзас Сити, где ћу покушати да нађем 
посао, а сада сам одлучио да им саопштим да у Канзас Ситију желим да отворим 
нову радњу. И заиста: добио сам и позајмицу и посао! 

На огледало у купатилу после тог залепио сам цедуљицу са овим речима: 

Лутао сам улицом без новца и наде, несретан што немам ципеле. 

Тада сам срео човека без ногу и схвашио колико сам богат!" 

Замолио сам једном приликом Едија Рикенбакера да ми каже какву је поуку 
извукао из двадесетодневног плутања Пацификом, у малом чамцу за спасавање 
са још пет бродоломника. „He жали се све дотле док имаш довољно воде да 
утажиш жеђ и хране да утолиш глад- то је нај драгоценија поука мог несретног 
путовања Пацификом", одговорио ми је Еди. 

Магазин Тиме објавио је једном приликом чланак о неком нареднику, 
тешко рањеном у бици за Гвадалканал. Крхотина бомбе беше га погодила у 
врат, па је морао да прими седамтрансфузија. Будући да није могао да говори, 
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почео је да се са лекаром 'дописује'. „Да ли ћу преживети", гласило је прво 
наредниково питање. „Хоћете", одговорио је лекар. „А да ли ћу моћи да 
говорим?" „Хоћете." „Па, ког ђавола онда тугујем?" написао је наредник трећу 
поруку и дао је лекару. 

Због чега се и ви сами не бисте упитали: „Ког ђавола се толико 
узрујавам?" Покушајте, па ћете видети да ћe вам се многе бриге и проблеми 
убрзо почети да чине неумесним и смешним. 

У животу сваког човека има око деведесет одсто доброг и око десет одсто 
лошег. Желите ли да будете сретни, настојте да мислите на оних деведесет 
процената доброг, а заборавите оне лоше. Међутим, уколико желите да будете 
вечити незадовољник, уколико вам је стало до тога да се стално жалите, да 
добијете чир на желуцу - само напред! Размишљајте о оних десет процената и 
заборавите на све остало чиме вас је живот обдарио. 

Џонатан Свифт, аутор Гуливерових путовања, био је један од најцрњих 
песимиста у енглеској књижевности. Био је толико несретан што је уопште 
дошао на свет, да је увек носио црну одећу, док је за рођендан чак и постио. Па 
ипак, упркос свом песимизму, Свифт је умео да цени весеље и животну радост. 
„Најбољи лекари на свету су докторке Дијета, Тишина и Радост", говорио је он. 

Сви ми можемо се бесплатно користити услугама Радости, под условом да 
пристанемо да сву пажњу усмеримо на неизрецива богатства која поседујемо 
на богатства већа и од баснословног блага Али Бабе. Па, зар има тих пара на 
свету за које бисте дали своје очи? Или ноге? Руке? Слух? Властиту децу? 
Додајте томе и све оно што сте постигли у животу, па ћете схватити да је благо 
које поседујете вредније од новца свих милионера овог света. 

А умемо ли да ценимо то своје благо? He, често не умемо. Шопенхауер је 
једном приликом рекао: „Ретко када помишљамо на оно што имамо, и скоро 
увек мислимо на оно што нам недостаје." Такво размишљање највећа је 
трагедија која нас може задесити - трагедија која је сигурно проузроковала више јада 
и невоља него сви ратови и болести у историји човечанства. 

Због таквог става према животу Џон Палмер се, по властитим речима, „од 
нормалног човека био претворио у старо гунђало." Ево вам и његове приче: 

„Недуго по повратку из војске скупио сам неш-то пара и отворио малу 
продавницу ауто-делова. Радио сам и дању и ноћу. У почетку је посао лепо 
напредовао, а онда је одједном нагло запело. Почеле су тешкоће са набавком делова u 
материјала. Био сам очајан; бојао сам се да ћу морати да зашворим радњу. Опседнут 
бригама, почео сам се претварати у досадно, старо гунђало. Постао сам прек и 
неза-довољан, па је мало требало да изгубим лични мир и срећу. Ја, дабоме, тога нисам 
био свестан, све док ми један стари ратни друг - напола инвалид и радник у мојој 
продавници - није једног дана рекао: „Џони, требало би да се стидиш. Понашаш се као 
да си једини човек на свету који има брига и проблема. Претпоставимо да ти овај 
посао и пропадане... Па шта? Када дођу боља времена, отворићеш нову продавницу. 
Здрав си и млад. Поседујеш много чега на чему би требало да будеш захвалан животу. 
А ипак вечито гунђаш... Да само знаш колико бих ја волео дa сам у твојој кожи! Па, 
погледај ме! Имам само једну руку u унакажено лице, а ипак се никада не жалим. 
Уколико не престанеш да кукаш и гунђаш, изгубићеш и посао и здравље, и породицу и 
пријатеље." 

Те речи напокон су ми отвориле очи и натерале ме да схватим колико сам богат. 
У том тренутку одлучио сам да се променим и да поново будем оно што сам некада 
био - весели, задовољни Џон Палмер. И, верујте, успео сам." 

Једна моја пријатељица, Лусил Блејк, морала је да искуси крајње очајање како 
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би научила да цени срећу и да буде задовољна оним што има, уместо да стално кука 
због онога што јој недостаје. 

Ево и њене приче: 
„Била сам научила да живим лудо, у грчу. Ради-ла сам, студирала, бавила се 

јахањем, одлазила на забаве u плесове. А онда сам се једног јутра једноставно 
скљокала. Срце! Лекар ми је саопштио да ћу морати да лежим, и то ни мање ни више 
већ пуних годину дана. И, што је најгоре, није ми пружао ни мало наде у потпуно 
оздрављење. 

Била сам очајна. Нисам могла да се помирим са помишљу да ћу годину дана 
морати да останем прикована за кревет, да ћу бити инвалид, да ћу можда чак и 
умрети. Због чега се то баш мени морало догодити, питала сам се. Чиме сам 
заслужила такву судбину? Кукала сам и очајавала, опирала се и бунила, али сам ипак 
послушала лекаров савет: легла сам у кревет. У тим тешким тренуцима највише ми је 
помогла моја добра сусетка гђа Рудолф, сликарка по занимању. „ Ти ту годину сада 
доживљаваш као праву трагедију. Ипак, ниси у праву. Замисли само колико времена 
ћеш имати за све оно што раније никада ниси стизала. Имаћеш времена за читање, за 
размишљање, за упознавање саме себе. Веруј ми да ћеш се за тих десетак месеци 
духовно развити више него икада раније..." 

Те њене речи донекле су ме умириле. Почела сам да се трудим да себи изградим 
нови свет, који ће имати нове духовне вредности. Читала сам, слушала радио... 
Једног дана, чула сам на радију и ову мисао: „ Човек може да изрази само оно што је 
у његовој свести." Те су ме речи дубоко дирнуле, и усекле ми се у срце и памћење. 
Одлучила сам да од тог тренутка почнем да размишљам само о ониме што ми може 
дати вољу за животом. Размишљаћу о радосши, срећи, здрављу. Када бих се изјутра 
пробудила, натерала бих саму себе да неколико минута размишљам о свим лепим 
стварима којима ме живот беше обдарио. О томе како ме, заправо, ништа не боли. 
Како имам предивну ћеркицу, како сам окружена пажњом и љубааљу, књигама, музиком 
и пријатељима. Како имам хране у изобиљу и много времена за размишљање. Такве 
мисли пружале су ми толико задовољства, да сам убрзо постала највеселији пацијент на 
свету. Пријатељи су ме посећивали у толиком броју, да је лекар убрзо био принуђен да 
забрани групне посете - на врата моје собе окачио је цедуљу на којој је писао: 'Молимо, 
један по један'. 

Данас, после девет година, опет живим активним животом. Неизмерно сам 
захвална судбини за ону годину коју сам провела у кревету. Била је то за мене 
најдрагоценија и најсретнија година у животу. А навика коју сам стекла - да сваког 
јутра побројим у себи све што ме чини срећном - и сада ми увелико користи. То је, 
заправо, једно од мојих највећих блага. Срамота ме је да признам да нисам знала шта 
значи живети, до оног часа када ми је живот био доведен у питање." 

Др Семјуел Џонсон беше ту исту лекцију научио две стотине година пре Лусиле 
Блејк. „Навика да у сваком догађају видимо његову лепу страну вреди много више 
него хиљаду фунти прихода годишње", говорио је он. А Џонсон није био никакав 
професио-нални оптимиста, већ, на против, човек који се пуних двадесет година 
борио са немаштином, невољама и глађу, да би најзад постао један од 
најистакнутијих писаца свог времена. 

Логан Пирсол Смит у само две реченице сажео је много животне мудрости. 
Ево шта је рекао: „Постоје две ствари у животу за које је вредно борити се... 
Прво, да добијемо оно што желимо, и друго, да умемо да уживамо у добијеном. 
Само најмудријима међу нама полази за руком ово друго." 

Можда би вас занимало да чујете како чак и прање судова може представљати 
задовољство? Уколико то желите, испричаћу вам истиниту причу Боргилде Дал, 
једне слепе жене која никако није желела да се помири са својим слепилом. 
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Боргилда Дал написала је и књигу о томе, под насловом Желела сам да видим. 
„Имала сам само једно око", пише Боргилд, „а и оно је било толико 

оштећено да сам видела само кроз сићушни отвор на левој страни ока. Могла сам, 
дакле, да читам само уколико бих књигу принела тик до носа, и зеницу примакла што 
је могуће више улево, према оном отвору који ми је био једина спољна веза са 
светом." 

Међутим, Боргилда се никако није могла помирити са својим недостатком. 
Још од детињства одбијала је сажаљење околине: није желела да се разликује од 
остале деце. Желела је да игра 'школице' са својим другарицама, иако није 
могла да види квадрате нацртане на тротоару. Стога би се, када би друга деца 
отишла кући, искрадала на улицу и, пузећи по плочнику, следила нацртане 
линије. Упамтила би их тако добро,да је ускоро постала прави стручњак за ту 
игру. Код куће је читала књиге са увећаним словима, и држала их је тако близу 
оном једном оку, да су јој трепавице додиривале страницу. Била је одлична 
ученица, и касније је дипломирала на универзитету у Минесоти и 
магистрирала уметност на Колумбијском универзитету. 

После тога је неко време радила као наставница у сеоцету Твин Вали у 
Минесоти, затим постала прoфесор журналистике и књижевности на колеџу 
Огастан у Јужној Дакоти. Ту је радила пуних тринаест година. „У подсвести 
ме је увек прогонио страх од потпуног слепила", пише она у својој књизи. „У 
жељи да га превладам, развила сам самоодбрану: прихватила сам ведар, готово 
еуфоричан став према животу." 

Када су јој биле педесет две године, 1943, дого-дило се чудо. Операција на 
чувеној клиници Мејо вратила јој је вид. Додуше, не потпуно, али је сада 
видела четрдесет пута боље него раније. 

Пред Боргилдом се отворио нов, чудесан свет. Уживала је у свему што јој 
раније беше онемогућено. Чак и у прању судова! „Играм се сапуницом као дете", 
пише она. „Умочим руке у меку пену и подигнем читаву грудву сићушних 
мехурова... Затим их принесем светлости и уживам у сјају боја што се у њима 
пре-ливају, налик на малену дугу. У тим тренуцима, осећам неизмерну 
захвалност према животу који ми је, премда касно, пружио неизмерно благо 
вида." 

Читајући ове редове, морало бисмо да се стидимо властитог кукавичлука. 
Морали бисмо да схватимо да ми, здрави људи, живимо у царству лепоте, само 
што смо за њу постали одвише слепи, и превише размажени да бисмо умели да је 
ценимо. 

Желите ли, дакле, да престанете да се оптерећујете бригама и да почнете 
да живите, важно је да упамтите правило које гласи: 

Сабирајте благослове живота, а не- бриге! 
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Поглавље 5 

УПОЗНАЈТЕ СЕБЕ И БУДИТЕ 

ОНО ШТО ЈЕСТЕ... УПАМТИТЕ 

ДА ВАМ НИКО НА СВЕТУ 

НИЈЕ СЛИЧАН 

Започињем ово поглавље цитатом из писма читатељке A. E. из Северне Kаро- 
лине: 

„Као девојчица била сам необично осетљива и стидљива, а уз тој jош и 
дебељушкаста. Због пуначких образа чинило ми се да сам још дебља но што сам уистину 
била. Мајка ми је била старомодних схватања, па је лепу одећу сматрала 
непотребним луксузом. „Широке хаљине дуго ће ти трајати, док ће се уске брзо 
поцепати", вечито је понављала, па ме је и одевала у складу са тим својим 
становиштем. Никада нисам одлазила на дечје забаве, никад суделовала у дечјим 
радостима, а када сам кренула у школу нисам смела да се бавим ни ваншколским 
активностима, чак и спортом. Била сам болесно стидљива. Осећала сам се 'друкчијом' 
од остале деце, сувишном и одбаченом. 

Када сам одрасла, удала сам се за човека неколико година старијег од себе. Удаја 
mе није нимало променила. Родитељи и браћа мог мужа били су здрави, нормални, 
самоуверени људи. Би.ш су све оно за чим сам увек жудела, а што никад нисам успела да 
постигнем. Свим силама трудила сам се да будем налик на њих, али ми то никако није 
полазило за руком. Сви њихови покушаји да ме ослободе стидљивости и 
затворености само су ме још дубље терали у себе. Постала сам нервозна и 
раздражљива. Почела сам да избегавам друштво. Јежила сам се на сам звук кућног 
звонцета и помисли на госте. Била сам свесна безнадежности свог положаја, и хватао 
ме је страх при самој помисли да ће мој муж убрзо открити колико сам далеко 
дотерала. Стога сам, кад год бисмо се затекли у неком друштву, настојала да 
будем весела, и, дабоме, при том претеривала. Свесна властите маске, касније сам се 
данима бедно осећала. На крају сам постала толико несрећна, да живот беше за мене 
изгубио сваки смисао. Почела сам да помишљам и на самоубиство." 

Шта је променило живот те несрећне жене? Једна једина случајно изговорена 
реченица. 

„Једна случајно изговорена реченица", пише она у свом писму, „посве ми је 
променила живот. Говоре-ћи о васпитању, моја свекрва једном је рекла: „Без обзира 
шта се од њих тражило, увек сам настојала да моја деца буду и остану оно што јесу: 
онакви каквима их је природа створила..." Та ме је реченица вратила у живот! У том 
тренутку схватила сам да су све моје патње биле плод очајничког настојања да 
властиту личност прилагодим једном калупу у који се она једноставно није 
уклапала. 

Изменила сам се готово преко ноћи! Почела сам да допуштам себи да будем 
оно што јесам. Трудила сам се да проникнем у тајне властитог бића. 
Покушавала сам да схватим ко сам. Анализовала сам своје добре и лоше стране. 
Проучила сам боје и стилове одевања и почела се облачити онако како је то 
пристајало мом изгледу. Постала сам чланица једног друштва и ледила се од 
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ужаса када сам морала да јавно изговорим понеку реч. Током времена сам и у 
томе постала храбрија. Мој преображај дуго је трајао, али зато данас уживам у 
срећи о којој раније нисам могла ни да сањам. Васпитавајући властиту децу, 
често сам им понављала лекцију до које сам сама дошла својим горким 
искуством: 'Будите оно што јесте, онакви каквима вас је природа створила'." 

Неспремност човека да прихвати властиту природу, да буде оно што јесте, 
иде у ред проблема који су, као што каже др Џејмс Гордон Гилки, „стари као сам 
свет, и универзални као људски живот." Неприхватање властите природе извор 
је бројних неуроза, психоза и комплекса. Анђело Патри, човек који је написао 
тринаест књига и безброј чланака о психологији, детета, волео је да каже: 
„Најнесрећнији човек на свету је онај који жуди за тим да буде друкчији него 
што заиста јесте, који би желео да и дух и тело прилагоди једној измишљеној, 
нестварној слици о себи." 

Жеља за укалупљивањем властите личности у наметнуте моделе посебно 
је присутна међу глумачким светом у Холивуду. Покојни Сем Вуд, некад један од 
најистакнутијих холивудских редитеља, поменуо је једном приликом да је 
највише проблема увек имао са надобудним младим глумцима које је морао да 
присиљава да остану оно што јесу. Сви су они одреда желели да буду 
другоразредна, па и трећеразредна отелотворења великих звезда. „Публика се 
тога већ заситила", говорио је Сем Вуд, „и сада јој треба дати нешто ново." 

Пре но што је режирао познате филмове Збогом, мистер Чипс и За ким звоно 
звони, Сем Вуд је годинама радио као саветник на подручју психологије 
понашања пословних људи. Тврдио је да у пословном свету важе иста начела као 
и у свету филма. Мајмунско пренемагање и папагајско подражавање не воде до 
успеха, тврдио је он. „Искуство ме је научило да је најбоље не имати посла са 
људима који се претварају да су оно што нису", говорио је Вуд. 

Недавно сам замолио Пола Бојнтона, директора канадског огранка 
петролејске компаније 'Сокони-Вакуум', да ми каже у чему људи најчешће 
греше приликом разговора са потенцијалним послодавцем. Чинило ми се да би 
човек као што је Пол Боjнтон, који је водио разговоре са више од шездесет хиљада 
кандидата и написао књигу под насловом Шест начииа да добијете посао, морао 
да зна да одговори на такво питање. Ево шта ми је рекао: 

„Највећа и најчешћа погрешка у томе је што људи желе да се прикажу у 
другачијој светлости. Уместо да буду искрени и непосредни, они често настоје 
да о себи говоре оно што мисле да се од њих очекује." A то не пали, јер никоме 
нису потребне копије. Никоме није стало до лажних новчаница. 

Почујте причу о девојци која је горким искуством дошла до истине о себи. Од 
детињства је желела да постане певачица. На жалост, имала је сувише велика уста и 
истурене горње зубе. Приликом свог првог јавног наступа у једном ноћном клубу у Њу 
Џерзију, девојка се читаво време трудила да сакрије зубе горњом усном. Трудила се да 
буде 'неодољива'. А испала је, дабоме, смешна. Тако је њен први наступ представљао 
готово потпун фијаско. 

Догодило се, међутим, да се једном слушаоцу необично свидео њен глас. Био је 
убеђен да је девојка и те како надарена. Пришао јој је и рекао јој без имало 
околишања: „Гледао сам вас како певате и схватио шта вас мучи. Стидите се својих 
истурених зуба." Девојци је било непријатно, али се човек није дао збунити. „Баш 
вас брига за зубе", наставио је он упорно. „Истурени зуби нису никакав злочин и 
немојте се трудити да их прикријете. Само храбро отворите уста и знајте да ће вас 
публика заволети када схвати да се ничега не стидите. Упамтите да управо тим 
зубима можете да направите каријеру!" 

Девојка је послушала савет и престала да се оптерећује мислима о ружним 
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зубима. Од тог тренутка мислила је само на публику. Почела је да пева широм 
отворених уста, и певала је са толико заноса да је ускоро постала најтраженија 
звезда филма и радија. И сада се други певачи из петних жила труде да подражавају 
њен стил певања! 

Сетимо се још једном америчког психолога и философа Вилијема Џејмса, који је 
тврдио да просечан човек успева да у животу развије само десет одсто својих 
притајених духовних способности. „Велика је разлика између онога што јесмо 
и онога што би требало да будемо", говорио је Џејмс. „Користимо само мали 
део наших телесних и умних залиха. Говорећи уопштено, људско биће живи 
испод просека својих способности. Обдарено је свакојаким способностима, од 
којих се многима никада не служи." 

Свесни својих неискоришћених могућности, не бисмо смели да ни за 
тренутак оклевамо да их употребимо, нити да се забрињавамо због тога што 
нисмо налик на људе око себе. 

Упамтите да сте управо ви ново чудо света. Да у читавој историји 
човечанства никада није било особе која би била посве налик вама, и да се ни у 
будућности никада више неће родити човек као што сте ви. Генетика нас учи да 
је сваки појединац исход сједињавања двадесет четири очевих и исто толико 
мајчиних хромозома. Управо тих четрдесет осам хромозома одлучује о вашим 
наследним особинама. А сваки хромозом, каже Арман Шајфлед, „садржи 
неколико десетина, до неколико стотина гена, при чему један једини ген може 
понекад да посве измени живот појединца." Човек је, уистину, 'застрашујуће 
дивно' створење! 

Чак и након извршеног оплођавања између ваших родитеља, изгледи да ће 
настати особа као што сте ви били су један према три стотине хиљада милијарди! 
Другим речима, да сте имали три стотине хиљада милијарди браће и сестара, 
сви они били би друкчији од вас... Мислите ли да је све ово само пуко нагађање? 
Није; реч је о научним чињеницама које ћете наћи у било ком приручнику о 
генетици и наслеђу. 

Истичем овде потребу за што потпунијим развијањем властите личности 
због тога што сам на властитој кожи искусио колико је она важна. Када сам као 
младић први пут стигао у Њујорк, уписао сам се на позоришну академију. 
Желео сам да постанем глумац. Веровао сам да ћу успети јер сам, онако надобудан, 
био дошао на сјајну замисао, толико једноставну, разумљиву и јасну да нисам 
могао да схватим због чега се хиљаде амбициозних људи нису њоме већ одавно 
окористили. Ево у чему се она састојала: помно ћу проучити технику и трикове 
славних глумаца, какви су у оно време били Џон Дру, Волтер Хампден и Отис 
Скинер, па ћу, подражавајући најбоље стране свих њих заједно, постати 
бриљантна, запањујућа комбинација највећих. Смешно! Колико сам само 
времена протраћио на подражавање других, док ми најзад у овој мојој тврдој 
тикви, какве се рађају у Мисурију, није синуло да никада нећу моћи да 
постанем нека друга особа, напросто стога што сам ја-ја. 

Требало је да из тог мучног искуства извучем добру и доживотну поуку. 
Ђавола! Био сам превише тврдоглав, одвећ глуп. Као да ми једна лекција није 
била довољна, ја сам упорно тражио другу. Неколико година касније упустио сам 
се у писање књиге која ће - веровали или не - засенити све дотадашње студије о 
томе како успети у пословном животу. Та је замисао у суштини била исто 
онолико глупа колико и она о подражавању великих глумаца: позајмићу идеје 
свих аутора који су до тада писали о поменутој теми и објединити их у једној 
јединој књизи. Моја књига садржаће апсолутно све. Окруживши се десетинама 
књига, провео сам годину дана у настојању да у свој рукопис уклопим 
многобројне савете других људи. Радио сам као црв, док ми напокон није синуло да 
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од себе правим будалу. Тако добијена 'чорба' савета била би тако бљутава, тако 
досадна и јадна, да би сигурно изазвала презир читалаца. Схвативши колико сам 
погрешио, бацио сам рукопис у корпу за отпатке и почео изнова. Том приликом, 
међутим, рекао сам сам себи: „He преостаје ти ништа друго него да будеш Дејл 
Карнеги, са свим својим грешкама и манама. He можеш бити ништа друго; можеш 
бити само оно што јеси." Тек када сам најзад престао да се упињем да постанем 
комбинација других људи, засукао сам рукаве и почео да пишем онако како сам знао и 
умео. Написао сам књигу која се темељила на искуствима, запажањима и убеђењима 
што их бејах сам стекао као говорник и наставник говорништва. Једном за свагда - 
надам се - научио сам лекцију о којој је говорио сер Волтер Роли. „Нисам дорастао да 
пишем дела која би се могла мерити са Шекспировим", рекао је Роли, „али зато могу да 
напишем властиту књигу." 

Будите своји! Прихватите савет који Ервин Берлин беше дао покојном Џорџу 
Гершвину. У доба када је упознао Гершвина, Берлин је био на врхунцу славе, док се 
Гершвин као млад композитор борио са немаштином, мукотрпно се пробијајући у 
свету музике. Задивљен Гершвиновим способностима, Берлин му је понудио добро 
плаћено место секретара. „Ипак, саветујем вам да не прихватите тај посао", 
напоменуо је Берлин младићу. „Прихватите ли га, сигурно ћете се развити у 
другоразредног Берлина. Будете ли, пак, настојали да останете оно што јесте, једног 
дана постаћете прворазредни Гершвин." 

Гершвин је прихватио Берлинов савет и убрзо постао један од најзна- 
чајнијих америчких композитора свог времена. 

Чарли Чаплин, Вил Роџерс, Мери Маргарет Мак Брајд, Џин Отри и 
милиони других људи били су такође приморани да до те поуке дођу властитим 
горким искуством. 

Први редитељ с којим је радио на филму тражио је од Чаплина да опонаша 
једног у оно време популарног немачког комичара. Чаплину је то више 
штетило него што му је користило. Успех је постигао тек када је почео да 
глуми... себе! Слично је било и са Бобом Хоупом: годинама је у неком варијетеу 
понављао исту, стереотипну тачку. Заинтересованост публике, међутим, 
побудио је тек када се почео служити властитим умећем. Вил Роџерс је у неком 
водвиљу годинама витлао ласом, не изговарајући при том ни једну једину реч. 
Запазили су га тек када је проговорио и дао одушка свом сјајном смислу за 
хумор. 

Мери Маргарет Мак Брајд доживела је неуспех са својим првим наступима 
на радију управо због тога што је покушавала да подражава ирски начин хумора. 
И када је најзад одлучила да буде оно што јесте-то јест, обична сеоска 
девојка из Мисурија - постала је једна од најпопуларнијих радио-звезда у Њу- 
јорку. 

Када је Џин Отри, у настојању да одбаци свој тексашких изглед и 
нагласак, почео да се одева по 'градској' моди, трудећи се да делује као прави 
њујорчанин, људи су му се иза леђа смејали. Наклоност публика стекао је тек 
када је, пратећи се гитаром, почео да певуши каубојске баладе, па му је управо 
то донело популарност на радију и на филму. 

Упамтите да сте сви, управо ви, ново чудо света. И будите срећни што је тако. 
Искористите све способности којима вас је природа обдарила. Човек зрачи оним што 
јесте. Хтели ми то или не хтели, људско биће представља збир властитих искустава, 
околине и наслеђа. Стога морамо неговати сићушни врт властите личности, и 
свирати свој мали инструмент у великом оркестру живота. 

Емерсон је то лепо изразио у свом есеју Самопоуздане... „У духовном животу 
сваког човека наступи тренутак када схвати да завист значи незнање, да је опонашање 
равно самоубиству, да - ма шта се догодило - мора прихватити себе онаквог какав 
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јесте; да му, премда је свет пун добра, нико неће даровати семе хранљивог жита, већ да 
до њега мора доћи властитим радом, обделавањем оног парченцета земље које му је 
дато на старање. Снага која почива у сваком појединцу посве је нова по својој 
природи, те њу ни не познаје нико осим њега самог - а ни он је не може спознати 
док је не искуша." 

Желите ли да у себи негујете климу која ће вам донети мир и спокојство, прво 
правило гласи: 

He опонашајте друге. Упознајте себе и будите оно што јесте. 
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Поглавље 6 

АКО СТЕ ОД ЖИВОТА ДОБИЛИ ЛИМУН, 

НАПРАВИТЕ ЛИМУНАДУ 

На моје питање како успева да се одбрани од сувишних брига, Роберт Хачинс, 
секретар Чикашког универзитета, одговорио ми је: „Придржавам се савета 
који ми је дао један познаник... А савет гласи: Ако си добио лимун, направи од 
њега лимунаду" 

Тако се, очигледно, понаша паметан човек. А будала? Управо супротно. 
Установи ли да је од живота добио лимун, растужи се и каже: „Готов сам! Таква 
ми је судбина. Мој живот је промашен." До краја живота будала живи жалећи 
се на све око себе, потхрањујући се лажима о властитој немоћи, уживајући у 
самосажаљевању. Паметан човек, међутим, каже: „Шта бих могао да научим из 
ове животне ситуације? Како бих је могао преокрнути у своју корист? Како би 
од овог киселог лимуна могао да направим лимунаду?" 

Чувени психолог Алфред Адлер рекао је једном да је једна од задивљујућих 
човекових особина „способност да минус претвори у плус." 

Испричаћу вам причу њујорчанке Телме Томпсон, жене чији живот потвр- 
ђује горњу тврдњу. 

„Муж ми је за време рата служио војску у цен-тру за војну обуку који је био 
смештен у близини пустиње Мохави у Њу Мексику. И сама сам се преселила тамо, 
како не бисмо живели одвојено, али сам мрзела сваки тренутак проведен на том 
одвратном месту. Нисам подносила пасју жегу пустиње, а још ми је теже падала 
потпуна усамљеност. Ветар је непрестано дувао, па је све чега смо се дотицали било 
прекривено песком, чак и храна. 

У очајању, наиисала сам писмо родитељима, пи-смо пуно јада и самосажаљења. 
Отац ми је, пак, одговорио писмом које се састојало од само два стиха: 

Два затвореника кроз решетке погледаше, Један угледа блато, други 
виде звезде. 
Читала сам и прочитавала очеве стихове, све док се нисам постидела. Одлучила 

сам, стога, да отворим очи за добре стране моје до тада неподношљиве ситуације. 
Одлучила сам да пронађем звезде. 

Убрзо сам се спријатељила са домороцима, и почела да показујем заин- 
тересованост за њихову вештину ткања и грнчарске радове. Почела сам да проучавам 
пустињско растиње, кактусе и лишајеве. Научила сам све што се даје научити о 
преријским псима, уживала у пустињским заласцима сунца, у песку трагала за милион 
година старим шкољкама. Једном речју, испунила сам живот заниманем за скривене 
лепоте пустиње која ми је до тада била туђа и одвратна. 

Због чега се мој став према иусшињи одједном тако коренито променио? 
Пустиња је остала каква је и раније била. Промеиила сам се једино ја - у томе је била 
шајна. Променивши став према животу у пустињи, ја сам једно од најчемернијих 
искустава у животу претворила у најузбудљивију животну авантуру. Новооткривени 
свет пустиње узбуђивао ме је и подстицао на нове активности. Толико сам га 
заволела, да сам на крају написала и књигу о пустињи, књигу под насловом Светли 
бедеми. Погледала сам кроз прозор затвора који сама око себе бејах подигла, и угледала 
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- звезде." 

Телма Томпсон беше открила прастару истину за коју су знали стари Грци још пет 
стотина година пре наше ере. 'Најбоље ствари су најтеже'. Ту истину потврдио је у 
овом нашем веку и Хари Фосдик, речима: „Срећа углавном није пријатност, већ 
победа." Да, победа која происходи из осећања да смо нешто постигли, из спознаје 
да смо од лимуна којим нас је живот 'обдарио' успели да направимо лимунаду! 

Познајем једног срећног фармера са Флориде којем чак беше пошло за руком да 
од отровног лимуна направи добру лимунаду. Имао је комадић шкрте земље на којој 
није могао да узгаја воће, нити да храни свиње. На таквој земљи успевали су само 
ниско жбуње и змије чегртуше. Човек је у почетку био очајан, али се убрзо досетио 
како да речени недостатак претвори у предност- то јест, да искористи чегртуше. На 
запрепашћење својих суседа, једног дана почео је да производи конзерве са змијским 
месом. Када сам га пре неколико година посетио на његовој фарми, имао сам шта да 
видим: туристи су, као прворазредан куриозитет, у чопорима обилазили змијску 
фарму. Приход од пакованог змијског меса у то је време износио двадесет хиљада 
долара годишње; поред тога, домишљати фармер присетио се да би успут могао 
продавати и змијски отров фабрикама за производњу серума, као и змијску 
кожу кожарској индустрији. Када сам се враћао са те необичне фарме, свратио 
сам у месну пошту и купио разгледницу да ме подсећа на сусрет са чегртушама. 
Имао сам шта да њој видим! Село у међувремену беше добило и ново име: 
Чегртуша, држава Флорида, у част човека који од отровног лимуна беше 
направио слатку лимунаду! 

Поменути фармер није једини пример човека који је минус умео да 
претвори у плус. У животу бејах срео много сличних људи, па закључујем да 
свако, уз мало воље и напора, може да своје недостатке претвори у предности. 

Вилијм Болито, аутор књиге Дванаесторица против богова, изразио је то 
овим рчима: „Правити капитал од властитих талената није најважнија ствар у 
животу. Много је важније умети извући корист из губитака За то је неопходна 
интелигенција, па је управо то оно по чему се паметан човек разликује од будале." 

Болито је ово изјавио пошто је у железничкој несрећи изгубио ногу. Ја сам, 
пак, упознао човека без обе ноге, а био је највеселије биће које сам у животу 
срео. Ево његове приче: 

„Несрећа ми се догодила на раду. Имао сам тада двадесет четири године. У 
почетку сам проклињао судбину и мрзео све око себе, али сам са протицањем 
времена схватио да су људи према мени необично драги и љубазни, па сам 
закључио да ми не преостаје ништа друго него да им почнем узвраћати истом 
мером. Та одлука изменила ми је живот. Почео сам да читам и развијам 
склоност према доброј књижевности. Књиге које сам прочитао током тих 
четрнаест година - око хиљаду четири стотине књига - отвориле су ми нова 
обзорја, испуниле ми живот дотад неслућеним богатством. Почео сам да 
слушам музику и открио чар великих симфонија које су ми раније биле досадне. 
Почео сам да у свету око себе трагам за правим вредностима. Све више схватао 
сам да је много тога за чим сам раније тежио углавном испразно и глупо. Мало 
помало, заинтересовао сам се за политику, за друштвена питања, почео да 
држим јавне говоре, упознао многе занимљиве људе. Готово бих могао да 
кажем да ми је мило што ме је задесила несрећа: научила ме је да ценим оно 
што је у животу заиста вредно, без чега више не бих могао да опстанем." Тони 
Фортсон данас је државни секретар у Џорџији! 

Дугогодишње педагошко искуство научило ме је да већина одраслих људи 
највише жали због недостатка вишег или високог образовања. По свему судећи, они 
мисле да је недостатак факултетског образовања највећи хендикеп у животу. 
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Мени је, међутим, познато да то није тачно, јер сам упознао на стотине људи 
који никад нису завршили ни средњу школу, a y животу су прошли боље него 
хиљаде факултетски образованих медиокритета. Такав је, на пример, био 
популарни њујорчанин Ал Смит, човек са завршеном основном школом који је 
четрнаест пута узастопце био биран за гувернера државе Њујорк. Ал Смит 
уједно беше добио и почасне дипломе шест најпознатијих америчких 
универзитета, укључујући и Колумбију и Харвард. 

Ничеова формула за супериорног човека била је „не само подносити 
невољу, већ је и волети." 

Што више проучавам биографије великих људи, то више долазим до 
закључка да су многи великани успели зато што су патили од некаквог 
недостатка, који их је затим подстицао на труд и стваралаштво. 

Врло је вероватно, на пример, да је Милтонова каснија поезија добила на 
вредности збогтога штоје песник био принуђен да трпи муке слепила, као и 
да је Бетовенова најлепша музика црпла надахнуће у тишини глувила. Да 
Чајковски у животу није био трагично несрећан, можда никада не би 
компоновао своје ремек-дело Патетична симфонија. Да Толстој и Достојевски 
нису и те како патили, готово је сигурно да никад не би били кадри да напишу своја 
бесмртна дела. Слепа и глувонема Хелен Келер постигла је светску славу 
захваљујући управо слепилу и глувонемости. 

„Да нисам овако тежак инвалид", написао је Чарлс Дарвин, „никада не бих 
обавио сав тај големи посао." 

Да је Абрахам Линколн, дете сиромашне сељачке породице, био рођен у 
породици лордова, готово сигурно никада не би постао борац за добробит свих 
људи, највећи син америчког народа. 

„Откуд нам идеја да сигуран и удобан живот сам по себи чини људе добрим 
и срећним?" пита се Хари Фосдик у својој књизи Снага која ми је помогла да 
издржим. „На против, људи који жале сами себе истрајавају у самосажаљењу 
чак и онда када леже на меким јастуцима, а велика дела у повести стварају они 
који на властитим леђима носе тешко бреме судбине." 

Претпоставимо да је и вама живот толико тежак да мислите да нема наде да 
од лимуна направите лимунаду. Постоје ипак два разлога због којих се 
исплати барем покушати. Разлог број један гласи: можда ћете ипак успети. 
Разлог број два гласи: чак и ако не успете, већ сам покушај да свој минус 
претворите у плус натераће вас да гледате у будућност, a не у прошлост, да 
негативне замените позитивним мислима, да ослободите стваралачку 
енергију и да вас потакне на посао који ћe вас толико заокупити да више нећете 
имати ни времена ни снаге за размишљање о ономе што је учињено и што се не 
може изменити. 

Када је чувени виолиниста Оле Бул гостовао у Паризу, изненада му је у сред 
концерта пукла жица на виолини. Бул се, међутим, није нимало збунио: одсвирао 
је концерт до краја- на три жице! „Живот је такав да нам често избије из руку 
једну жицу, па онда морамо да гудимо на преосталим", говорио је Хари Фосдик. 
Ја бих са своје стране додао да је такав човеков став вреднији од пуког 
прихватања живота. To je за мене тријумф над животом. 

Дозволите ми да вас још једном подсетим на речи Вилијема Болитоа: 
„Правити капитал од властитих талената није најважнија ствар у животу. 

Много је важније умети извући корист из губитака. За то је неопходна 
интелигенција, па је управо то оно по чему се паметан човек разликује од будале." 

Шесто правило за постизање духовног мира и среће, дакле, гласи: 
Када вам судбина додели лимун, покушајте да од њега направише лимунаду. 
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Поглавље 7 

КАКО ИЗЛЕЧИТИ МЕЛАНХОЛИЈУ 

За увод у ово поглавље послужиће нам истинита прича К. Бертона, човека који је 
упркос свим животним недаћама успео да сачува љубав према животу и 
људима око себе: 

„Родитеље сам изгубио врло рано: када ми је било девет година изгубио сам 
мајку и две млађе сестре, а отац ми је погинуо у саобраћајној несрећи када сам напунио 
дванаесту. За тројицу млађе браће побринуле су се старе тетке, док мене нико није 
хтео. Бојао сам се да ћу морати у сиротиште, aли ми се на крају смиловао брачни пар 
Лофтин. Стари Лофтин - било му је седамдесет година -рекао ми је да могу да 
останем с њим и његовом женом колико год будем желео, под условом да не лажем, не 
крадем и да чиним оно што ми се наложи. Та три захтева постала су нешто попут 
моје Библије. Невоље су, међутим, настале када сам кренуо у школу. 

Сеоска деца задиркивала су ме и ругала ми се називајући ме 'сиротим 
копилетом'. Млашили су ме, тукли и понижавали, али ја нисам смео да им покажем 
колико патим, тако да сам плакао тек када бих се из школе вратио кући. Стари 
Лофтин ме је једном приликом посаветовао да не бежим од деце, премда су према 
мени непријатељски расположена, већ да се заинтересујем за њихов живот и да 
покушам да им помогнем у школи. Послушао сам га. Почео сам да учим као луд и 
ускоро сам постао најбољи ученик у разреду. Другови ми нису завидели, јер сам свакоме 
увек радо помагао. Уједно сам помагао u сиромашним сељанима, као и свакоме ко би се 
нашао у невољи. Једном сам пуне две године помагао двема удовицама у пољопривредним 
радовима, цепао им дрва, музао краве, хранио и појио стоку. Уместо да ме називају 
погрдним именима, људи су почели да ме благосиљају и најзад су ме ирихватили као 
једног од својих. Своје пријатељство најбоље су ми исказали када сам се вратио из 
војске. Том приликом посетило ме је више од две стотине сељана, што из нашег, 
што из околних села. Помагање другим људи-ма научило ме је како да се решим туге и 
брига, па данас заиста могу да кажем да сам сретан што сам давно у дешињсшву 
послушао мудри савеш старог Лофтина." 

Слична је животна прича и др Франка Лупа, човека који је пуних двадесет пет 
година провео у инвалидским колицима, а који је, ипак, био најнесебичније и 
највеселије биће које сам у животу срео. Шта је радио др Луп? Помагао је 
другима, посебно инвалидима, организовао дописни клуб и основао неколико 
институција за инвалиде. 

Каква је разлика између др Лупа и хиљада других 'нормалних' људи? У томе што 
људи попут др Лупа имају у себи неки унутрашњи жар, осећање љубави и 
одговорности према другима, па се осећају готово позваним да сву своју енергију 
улажу у помагање људима. Чини се да су такви људи обдарени спознајом да њихов 
живот служи једној много племенитијој, много значајнијој сврси него што су пуко 
живљење и брига око властите удобности. Они нису, као што је једном рекао Бернард 
Шо, „егоцентричне хрпице бољки и брига које се вечито жале што свет не жртвује себе 
да би њих учинио срећним." 

Знаменити психијатар Алфред Адлер говорио је својим пацијентима који су патили 
од меланхолије да ће се од ње излечити за две недеље, под условом да сваки дан барем 
мало времена посвете размишљању о томе како да учине нешто што ће обрадовати 
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друге људе. 
Дозволите ми да наведем неколико страница из дивне Адлерове књиге Шта би 

вам живот могао значити (препоручујем вам, истовремено, да ту књигу и сами 
прочитате): 

„Меланхолија је налик на дуго сузбијани бес и мржњу уперену против других 
људи, али се пацијент, у жељи да придобије симпатије, пажњу и подршку, ипак чини 
потиштеним због неке своје кривице. Прва животна успомена меланхолика гласи 
отприлике овако: „ Сећам се да сам хтео да легнем на кауч, али је тамо већ лежао мој 
брат. Почео сам да плачем, и плакао сам све дотле док ми није препустио своје 
место." 

Меланхолици се често свете околини тако што покушавају да почине 
самоубиство, при чему лекар који лечи таквог пацијента мора учинити све да им 
одагна сваку помисао на такав чин. Ја као лекар покушавам да смањим пацијентову 
напетост тиме што му саветујем да се као најважнијег правила у лечењу придржава 
налога да никада не чини оно што не жели. Сматрам да такав приступ меланхолику 
задире у срж његовог проблема. Јер, уколико може да учини све што пожели, кога ћe 
онда да оптужује? Коме да се свети? „Уколико желите да идете у позориште, 
отидите", кажем таквом пацијенту. „ Уколико, пак, на путу онамо установите да 
сте се предомислили, одустаните." Ко не би пожелео да буде потпун господар 
ситуације као шшо је ова? За меланхолика она је посебно погодна, јер задовољава 
његову жудњу за надмоћношћу. Он се осећа попут бога који може да чини све што му 
падне на памет. С друге стране, таква слобода се не уклапа у стил живота 
меланхолика. Он жели да доминира и да оптужује друге; међутим, уколико се они с 
њим у свему слажу, он не може доминирати. Овај приступ је врло користан, па ја 
међу меланхолицима никада нисам имао самоубице. 

Пацијент обично одговара: „Али, нема ничега што бих ја посебно волео да радим." 
На такав став имам спреман одговор, јер се често са њим сусрећем. „Па, онда немојте 
ни чинити ништа што вам се не свиђа." Кат кад ми пацијент одговара: „ Волео бих да 
могу да проведем читав дан у кревету. "Ја, међутим, знам да ће, уколико му то 
дозволим, престати да жели да проводи читав дан у кревету, и да ће, уколико му то 
забраним, почети да ми се супротставља. Зато се увек слажем са оним што ми он 
каже. 

To je прво правило. Друго правило непосредније је усмерено против животног 
стила меланхолика. Пацијенту кажем „Излечићете се кроз четрнаест дана, уколико 
сваки дан бар мало времена посветите размишљању о томе како да учините нешто 
илто ће обрадовати ваше ближње." Тоје већ тежак задатак за межнхолика, јер он, 
управо, све време размишља о томе како да ближнима нанесе бол. Уколико пацијенту 
кажем да размишља о томе пре спавања, сутра-дан ће ми беспоговорно одговорити да 
није имао времена за размишљање, јер је заспао чим је легао. Други ми, пак, одговарају: 
„Ја то никако не могу. Сувише сам потиштен." Ја им тада кажем: „У реду, будите 
и даље потиштени, али ипак с времена на време покушајте да мислите на друге." 
Тиме, наравно, покушавам да њихову заинтересованост усмерим на друге људе. Многи 
често одговарају: „Због чега бих морао да мислим на друге и да се трудим да их 
обрадујем? He мисле ни они на мене!" „Зато што морате да мислите на своје здравље", 
одговарам им. Ретко када наилазим на пацијента који прихвата моје сугестије у вези 
са другима, па је сав мој лекарски напор усмерен на развијање друштвеног интереса код 
пацијента. Знам да су главни узроци болести меланхолика незаинтересованост и 
неспремност на сарадњу са другима, па се трудим да му то и докажем. Чим 
меланхолик постане способан да размиш-ља о себи и о другима као о повезаним, 
равноправним јединкама, он бива излечен... Најважнији задатак који нам намеће вера 
одувек је био 'Воли ближњега свога...' Појединац који није заинтересован за друге људе 
има највише проблема у животу и представља вечиту опасност за ближње, јер их 
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својим понашањем вређа. Све људско зло потиче од таквих по- јединаца... Највише што 
тражимо од људског бића и највиша оцена коју му можемо дати јесте да буде садруг 
на послу, пријатељ свих људи и искрен партнер у љубави и браку." 

Алфред Адлер се, дакле, залаже да чинимо добра дела. Али, шта је добро 
дело? „Добро је дело", рекао је пророк Мухамед, „оно дело које је у стању да 
измами осмех радости на лицу другог човека." 

Због чега је навика да сваки дан учинимо нешто добро за друге толико 
корисна за онога ко ју је стекао? Због тога што настојањем да задовољимо друге 
престајемо да мислимо на себе, то јест на главни узрок свих својих брига, 
страховања и потиштености. 

Могао бих да напишем књигу пуну животних прича људи који су се, 
помажући другима, излечили од меланхолије. Карл Густав Јунг је једном рекао: 
„Отприлике трећина мојих пацијената не пати ни од какве клинички опипљиве 
неурозе, већ од бесмислености и испразности властитог начина живота." 

Можда ћете рећи, читајући ово поглавље: „Како ја, уз овај досадни и 
монотони живот, могу да почнем да се интересујем за друге људе? А и због чега 
бих? Какву корист бих из тога могао да извучем?" 

Покушаћу да вам на то одговорим. Ма како досадан, ма како обичан био ваш 
живот, сасвим је сигурно да свакодневно сусрећете бар неколико људи с којима 
изменити понеку реч. Како се односите према тим људима? Гледате ли на њих 
као на предмете или као на људе? Покушавате ли икада да проникнете у њихове 
мале људске радости и патње? Знате ли, на пример, ишта о поштару који вас 
неколико пута недељно обрадује приспелим писмима? Знате ли где тај човек 
живи, с ким и како? Јесте ли га икада упитали да ли је уморан или жедан? Шта, на 
пример, знате о продавцу хлеба и млека у чију радњу свакодневно залазите? A 
шта о свом продавцу новина? Све су то људи са својим проблемима, сновима, 
амбицијама и надама... Сви они желе да своје бриге и туге подели са осталим 
људима, а ви се можда устручавате да им приђете као човек, да их упознате, да 
покажете искрено занимање за њихов живот. Ето на шта мислим када кажем да је 
корисно свакодневно учинити нешто што ће обрадовати друге људе. He кажем 
да морате преко ноћи да постанете друштвени реформатор, који ће из темеља 
променити свет. He, нипошто. Само тврдим да преко ноћи можете променити 
властити свет, уколико се искрено заинтересујете за људе око себе. 

Да ли ће вам то донети икакву корист? Свакако. Донеће вам задовољство и 
осећање поноса. Усрећиће вас. Аристотел је такво понашање назвао 'просвећеном 
себичношћу', док је Заратустра рекао: „Доброчинство није дужност. Оно је радост, 
јер увећава човеково здрав-ље и срећу." Бенцамин Франклин је то такође сажео у 
свега неколико речи: „Када си добар према другима, најбољи си према себи 
самом." 

К. Линк, управник њујоршког Центра за психологију, написао је да 
„ниједно откриће модерне психологије ниje толико значајно колико научно 
доказана чињеница да пожртвованост и самодисциплина резултирају развојем 
потпуне, срећне, заокружене људске личности." 

Бављење другим људима помоћи ће вам да заборавите на властите бриге, 
али ћете на тај начин стећи и пријатеље. Ево шта о томе каже Вилијем Фелпс, 
професор Јејлског универзитета: 

„Никада не уђем у хотел, у берберницу или у било какву продавницу, а да не 
кажем нешто лепо људима који ту раде. Увек се трудим да тим људима кажем 
нешто по чему ће осетити да их сматрам људима од крви и меса, а не 
бројевима. Берберина ћу упитати како је почео да се бави својим послом, колико 
дуго се већ бави тим занатом, колико је људи до сада подшишао. Девојку у 
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самопослузи обрадоваћу малим комплиментом. Келнера у ресторану упитаћу да 
ли му је тешко да по читав дан трчкара унаоколо и да повремено има посла са 
непријатним гостима. Људи воле када покажете за- интересованост за њихов 
посао. Никада нећу заборавити како сам једног топлог летњег дана, седећи у 
ресторану где је послуга била необично спора, упитао келнера како је тек оним 
јадним људима у кухињи. Није могао да дође себи од запрепашћења да се неко 
може интересовати за људе који се муче у кухињи. Остали гости жалили су се на 
спорост послуге, на врућину, на квалитет хране, цене, а ја сам својим питањем 
показао бар мало саосећања за људска бића." 

„Људи жуде за мрвицом праве, људске пажње", наставља професор Фелпс. „ 
Једна лепа реч, осмех или питање, освеже их за читав дан, буде у њима осећање 
важности и поноса. Када на улици сретнем човека са лепим псом, увек изразим 
дивљење за пса. To y власнику изазове осећање поноса и благо- наклоности према 
животињи. Моје дивљење појачава његово дивљење, a осећање да сам на неки 
начин угодио другом човеку чини и мене сретним." 

Мислите ли да човек као што је проф. Фелпс може да у животу буде потиштен, 
забринут, очајан? Разуме се да не може! Једна кинеска пословица каже: „Дашак 
мириса увек пријања уз руку која поклања руже." 

Једна моја ученица испричала ми је како је читавог детињства и младости 
патила због тога што је била сиромашна, па није могла да себи приушти лепе 
хаљине и скупе изласке. Једног дана досетила се јаду, па је младиће с којима је 
излазила почела да пропитује о њиховим бригама, проблемима и плановима за 
будућност - не толико због тога што ју је то заиста занимало, већ због тога да 
на тај начин одврати њихову пажњу од својих скромних хаљина. Мало помало, 
она се одистински почела занимати за оно о чему су јој они причали. „Преокрет 
је био чудесан", причала ми је она касније. „Понекад би ме њихово причање 
толико заокупило да сам заборављала на себе и свој изглед. Најзанимљивије је 
било то што сам ускоро постала најомиљенија девојка међу младићима у 
суседству, и за непуних неколико месеци добила сам три брачне понуде." 

Можда ће неки читаоци помислити да је све ово о чему пишем пука 
бесмислица, и да су једино за чим се у животу исплати тежити корист и новац. 
Такве читаоце не намеравам да разуверавам, будући да свако има право на своје 
мишљење. Историја, ипак, доказује да су најсрећнији људи били они који су умели 
да дају. Узмимо, на пример, велике духовне вође човечанства као што су били Буда, 
Исус, Конфуције, Платон, Аристотел, Сократ и многи други. Чак је и ноторни 
атеиста и песимиста двадесетог столећа, Теодор Драјзер, умео да каже: „Уколико 
човек жели да извуче радост из свог кратког века, у том случају мора настојати да 
улепша живот не само себи самом већ и другима, јер његова радост зависи од радости 
других људи." 

Желимо ли да улепшамо живот себи и другима, морамо бити брзи. Живот је 
кратак и само је један. Имајмо на уму да нам је само једанпут дато да будемо срећни и да 
унесемо радост у живот других људи. Само овог пута. 

Седмо правило за сузбијање брига и постизање духовног мира гласи: 
Научите да заборављате на себе, показујући заинтерсованост за друге. Настојте да 

сваког дана учините неко добро дело, које ће измамити осмех на лицу другог човека. 
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         КРАТАК ПРЕГЛЕД 

 

СЕДАМ  НАЧИНА ЗА  ПОСТИЗАЊЕ  
ДУШЕВНОГ МИРА, РАВНОТЕЖЕ И 

ЗАДОВОЉСТВА 
 

1. Навикните себе на позитиван начин размишљања; прихватите позитиван став 
према животу. Упамтите да ће вам живот бити онакав како се према 
њему поставите. 

 

2. Никада немојте да изравнавате рачуне са непријатељима, јер тиме више 
повређујете себе него њих. He траћите ни тренутак времена на размишљање о 
људима који вам нису драги. 

 

 

3. He очекујте захвалност од људи. Када дајете, чините то зато што вам давање 
доноси радост, а незбог тога да би сте били награђени. Захвалност је 
стечена особина, па децу ваља васпитавати да буду захвална. 

 

4. Сабирајте благослове живота, а не бриге. 

 

 

5. Немојте опонашати друге људе. Будите онакви каквим вас је природа 
створила. Упамтите да је подражавање равно самоубиству. 

 

6. Када од живота добијете лимун, настојте да од њега направите лимунаду. 

 
7. Покушајте да заборавите на властите бриге, настојањем да унесете трунчицу 
среће у животе других људи. 'Када сте добри према другима, најбољи сте према 
себи самом'. 
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КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ОД 

НЕДОБРОНАМЕРНЕ КРИТИКЕ 
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Поглавље 1 

УПАМТИТЕ ДА НИКО HE УДАРА НОГОМ  

УГИНУЛО ПСЕТО 

У Чикагу се 1929. догодило чудо, које је изазвало праву сензацију у образовним 
круговима Америке. Просветни радници из свих крајева земље похрлили су у 
Чикаго да буду сведоци тог чудесног догађаја. Неколико година пре тога, један 
младић, Роберт Хачинс, упорно се пробијао кроз живот радећи као келнер, дрвосеча, 
инструктор и трговачки помоћник, док је истовремено студирао на Јејлском 
универзитету. И сада, само осам година касније, био је именован за председника 
једног од четири најчувенијих универзитета у Америци - Чикашког универзитета. 
Године старости? Тридесет! Невероватно! Људи из просвете сумњичаво су климали 
главама, док је јавност отворено критиковала то 'чудо од младића' и његове 
'болесне амбиције'. Одасвуд су се могла чути мишљења да је одвећ млад за такав 
положај, неискусан, зелен, утописта са лудачким идејама. Чак се и дневна штампа 
била придружила оваквом начину критике. 

На дан преузимања дужности председника уни-верзитета, неки пријатељ 
обратио се оцу младог Хачинса. „Запрепастио ме је и огорчио јутрошњи чланак у 
новинама, у којем уредник на онако увредљив начин напада вашег сина", рекао му 
је он. „ а", мирно је одговорио стари Хачинс, „ради се, заиста, о гадном и подлом 
начину обезвређивања човека. Али, упамтите, да нико не удара ногом угинуло 
псето." 

Тачно, зар не? Јер, што је псето важније, то га људи са више уживања и страсти 
воле да ударају ногом! 

Принц од Велса, касније енглески краљ Едвард II, осетио је ту истину на властитој 
кожи. У доба када се збила згода коју ћу вам испричати, принц од Велса налазио се 
на студијама у колеџу артмуту евонширу, колеџу кojиi пo рангу одговара америчкој 
Поморској академији у Анаполису. Било му је тек четрнаест година. Једног дана 
дежурни официр затече принца какон плаче, па га упита шта се догодило. После 
много нећкања, принц му признаде истину: неколико кадета поморске морнарице 
беше га опалило ногом у задњицу без иаквог стварног повода и разлога. На то 
командант Академије позва окривљене кадете и обећа им да ће их поштедети казне, 
уколико му кажу шта их је навело на тако непријатељски чин према дечаку. После 
подужег нећкања и натезања, младићи су најзад признали: једног дана постаће 
команданти, капетани Краљевске морнарице, и тада ће им и те како добро доћи да 
се похвале како су као кадети опалили краља ногом у задњицу! 

Сетите се ове приче када вас убудуће буду нападали и критиковали. Знајте да 
људи то најчешће раде само зато што напад на важну особу пружа њима осећај 
важности. Запамтите и да је то врло често знак да нешто значите у очима света. 
Многи људи налазе силно уживање у оговарању оних који су успешнији и 
образованији од њих самих. 

Док сам писао ово поглавље добио сам писмо једне жене у којем је тешко 
оптуживала генерала Бута, оснивача Војске спаса, тврдећи да је присвојио осам 
милиона долара од прикупљене помоћи за сиромашне. Та оптужба, разуме се, била је 
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апсурдна и злонамерна. Жена која је беше изнела није се руководила жељом за 
истином, већ да би оцрнила некога ко је изнад ње. Стога сам поменуто писмо бацио 
у корпу за отпатке, сретан што нисам ожењен таквом вештицом. Шопенхауер је 
једном приликом рекао: „Простак силно ужива у грешкама и пропустима великана." 

Примера за такво понашање има безброј. Чак и међу онима које нам никада не 
би пало на памет да сврстамо међу 'простаке'. Узмимо случај Тимотија Двајта, 
ректора Јејлског универзитета, који је са великим уживањем јавно оптуживао 
ондашњег кандидата за председника Сједињених Држава. „Изаберемо ли тог човека", 
писао је Двајт, „можемо се надати данима када ће наше жене и кћери постати 
жртве легалне проституције, и бити обешћашћиване, понижаване и вређане." 

Читајући ово, зар не, помислили бисте да је реч о Хитлеру? Ипак, те су речи 
биле упућене на адресу Томаса Џеферсона. Ког Томаса Џеферсона, питаћете? 
Сигурно не оног бесмртног аутора Декларације о независности, оца демократије? 
Да, управо на његову адресу! 

Да ли знате који је Американац био у јавности називан 'лицемером', 'гадом', 
'варалицом', 'једва нешто бољим од убице'? Карикатуре у дневној штампи 
приказивале су га на гиљотини, а народ му се смејао и пљувао по њему док је јахао 
улицама. О коме се то радило? О Џорџу Вашингтону. 

Ипак, било је то давно. Можда се одонда људска природа променила? Па, да 
видимо. Узмите случај адмирала Пирија, истраживача, који је 1909. године 
одушевио свет освојивши Северни пол користећи се само псећом запрегом. Пирију 
беше пошло за руком оно о чему су многи пре њега само сањали, покушавали, и на 
том путу умирали страховитом смрћу. Страдао је и сам Пири: готово је умро од 
глади и хладноће, па су морали да му ампутирају осам смрзнутих ножних прстију. 
Био је на граници лудила... Међутим, Пиријеви претпостављени официри у 
Вашингтону нису показали нимало саосећања према његовим патњама и 
надљудским напорима. На против, били су љубоморни због части и славе која га је 
увела у средиште пажње. Оптуживали су га да је добио новац за научну експедицију, 
и да је затим отишао да се 'излежава и скита по Арктику'. Они су у те оптужбе 
сигурно и веровали, јер је готово немогуће не веровати у оно у шта желимо да 
верујемо. Намера тих људи да униште Пирија била је толико чврста да је тек 
интервенција председника САД Мек Кинлија омогућила Пирију да настави са 
својим истраживањима на Арктику. 

Да ли би Пири доживео овакав напад да је неким случајем мирно седео у 
канцеларији Команде морнарице у Вашингтону? Сигурно је да не би. Тада не би 
био толико важан, ни толико опасан у очима својих љубоморних сарадника. 

Генерал Грант доживео је још мучније искуство од Пирија. Грант беше 1862. 
добио прву велику битку, битку која га је преко ноћи учинила народним херојем и 
чије су далекосежне последице имале одјека чак и у Европи. Грантова победа 
запалила је ватре и огласила звона од Мејна до обала Мисисипија. Па ипак, шест 
недеља касније генерал Грант био је одвојен од своје војске, уклоњен са положаја 
генерала - и ухапшен. Због чега? Углавном због тога што је поменутом победом 
изазвао погубну завист својих претпостављених. 

Уколико сте подложни депресијама пошто се осeтите неправедно нападнутим и 
критикованим, сетите се овог важног правила: 

Неправедна критика често је прикривени комплимент. Јер, нико не удара ногом 
угинуло псето. 
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Поглавље 2 

КАКО СЕ ОДБРАНИТИ ОД 

НЕПРАВЕДНЕ КРИТИКЕ 

Једном сам разговарао са генерал-мајором Смедлијем Батлером, најзанимљивијом 
личношћу у историји америчке морнаричке пешадије. 

Причао ми је како је у младости патио од ужасне потребе за важношћу и 
популарношћу. Није било особе на свету на коју није желео да остави добар 
утисак. Управо због тога био је врло осетљив и на најмању реч критике. Међутим, 
тридесет година про-ведених у пешадијској служби одучило га је од тога. „Грдили су 
ме и вређали", прича Батлер, „називали ме погрдим именима као 'жути пас', 'змија', 
'смрдљивац', да ни не помињем најпогрдније речи у енглеском језику којима су ме 
неки стручњаци за псовке частили као од шале. Да ли ме је то вређало? И те како! Али, 
само у почетку. Данас сам већ толико огуглао на грдње и псовке, да кад чујем како ми 
неко иза леђа упућује погрдне речи- ни не окренем се да видим ко је то." 

Можда је стари генерал Батлер и одвише равнодушан према критици. Ипак, 
једно је сигурно: већина људи преозбиљно схвата ситне приговоре околине, 
превише узима к срцу понекад безазлено боцкање својих ближњих. Сећам се како је 
један репортер њујоршког листа Сун написао подругљив чланак о мом раду на 
вечерњим течајевима за одрасле. Полудео сам. Схватио сам то као личну увреду. 
Назвао сам главног уредника и тражио од њега да објави одговор који ће 
аргументовано побити неистине из новинаревог чланка. Мој повређени понос 
захтевао је достојну одмазду за почињни 'злочин'. 

Данас се стидим такве своје реакције. Свестан сам да половина оних који тог 
дана беху купили новине нису ни приметили тај несрећни чланак. А и они који су га 
прочитали, вероватно су га схватили као невину ругалицу. Половина, пак, од те 
половине вероватно је већ после неколико недеља заборавила садржину чланка. 

Данас схватам да људи заправо не размишљају ни о вама ни о мени, већ једино 
и само о себи. Пре доручка, после доручка, током читавог дана, све док им умор не 
заклопи очи. И верујте, више им брига задаје њихова блага главобоља него моја или 
ваша смрт. 

Све ово односи се на ваше најприсније пријатеље и најближе сараднике. 
Сетите се само легенде о Јудиној издаји. Због чега бисмо онда ви или ја морали да 
очекујемо бољу судбину? 

Искуство ме је научило да је много важније знати остати равнодушан према 
неправедној критици него спречавати људе да вас нападају. Да се разумемо: ја не 
заговарам равнодушност према свакој врсти критике. Говорим само о потреби 
необраћања пажње на неоправедну критику. 

Једном приликом замолио сам Елинор Рузвелт да ми каже како је издржала 
злонамерне приговоре који су у доба Рузвелтовог председниковања били упућивани 
Белој кући. А она се заиста беше наслушала таквих критика. Одговорила ми је да је 
као девојка била болесно стидљива, па је живела у непрестаном страху од мишљења 
других људи. Једном је, тако, замолила Рузвелтову сестру за савет како да се 
понаша... „He обазири се на мишљења других људи, све док си у души сигурна да је 
оно што чиниш исправно", одговорила јој је тетка Бај. Придржавајући се тог савета, 
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Елинор Рузвелт схватила је да се човек - ма како савршен био - не може одбранити од 
неправедне критике. Радио ово или оно, увек ће се наћи неко да га нападне, па је стога 
заиста боље поступати онако како нам то разум и срце налажу. Тада и у тешким 
тренуцима имамо утеху у спознаји да смо поступили у складу са властитим мишљењем 
и природом, а не онако како би то неки од нас очекивали. 

Ево шта ми је на питање да ли је осетљив на критику одговорио М. К. Браш, 
председник једне велике и важне америчке корпорације у Волстриту... „У младости, 
био сам силно осетљив на мишљења других људи. Из петних жила сам се трудио да 
удовољим свим људима са којима сам радио, желећи да ме сви сматрају савршеним. 
Чим бих чуо глас неког 'незадовољника', настојао бих да га придобијем за себе. 
Такав мој поступак неминовно је стварао неког новог незадовољника. Тек што бих и 
њега смирио, нашло би се још неколико љубоморника који би се по једноставној 
формули преко ноћи претварали у непријатеље. И тако у недоглед. На крају сам 
схватио да ми је сав труд узалудан, будући да што више настојим да свакога 
задовољим, то из дана у дан стичем све више и више противника. Стогао сам рекао 
самом себи: „Будући да си на важном положају, мораш се помирити са мишљу да ће 
те увек неко критиковати. Прихвати то као неизбежну чињеницу, па ће ти и живот 
бити лакши." To ми је увелико помогло. Натерало ме је да изградим властито правило 
понашања, које гласи отприлике овако: Труди се да увек поступаш како најбоље знаш и 
умеш... И када те нападну, отвори кишобран и пусти да се пљусак приговора слива низ 
платно на кишобрану, уместо да ти се цеди низ врат'." 

Д. Тејлор отишао је и корак даље: допустио је да му се пљусак критике слије низ 
врат, а потом би све своје нападаче јавно исмејао. Једном приликом га је једна 
радио-слушатељка писмено напала због коментара које је давао на радију у паузама 
преноса неког концерта, назвавши га „лажовом, издајником, змијом и гадом." 
Приликом радио-преноса концерта идуће недеље, Тејлор је пред милионском 
публиком прочитао поменуто писмо. После неколико дана стигло му је ново писмо 
од исте те слушатељке, у коме му је саопштавала да „остаје при свом првобитном 
мишљењу, и да га и даље сматра лажовом, издајником, змијом и гадом." Тејлор је 
имао храбрости и духа да читав тај догађај опише у својој књизи Човек и музика. He 
можемо а да се не дивимо тако смиреном, готово духовитом начину примања 
удараца. 

Чарлс Швоб је студентима на Принстону испри-чао доживљај једног свог 
радника у челичани, пореклом Немца, назвавши ту згоду нај драгоценијом лекцијом у 
животу. Радник се био жестоко посвађао са колегама у челичани. Будући да свађа 
беше избила око неке ратне теме, радници американци су са посебним уживањем 
хтели да се освете 'Шваби', па су га бацили у оближњи блатњави поток. Када је 
онако блатњав и мокар дошао код Швоба да се пожали, овај га је упитао шта је рекао 
колегама када се ископрцао из потока. „Ништа", одговорио је радник, „само сам им 
се од срца насмејао!" 

Чарлс Швоб је философију старог Немца преузео као властити мото: Смеј се! 

Тај мото посебно добро ће вам послужити у тренутку када се осетите као жртва 
неправедне критике. Јер, човеку који одговара на критику може се поново одговорити, али 
шта рећи ономе ко се на њу само насмеје? 

И Линколн је имао изврстан рецепт. Толико добар да спада у бисере, у класику те 
врсте књижевности. 

Генерал Макартур држао је копију те Линколнове мудрости уоквирену изнад 
радног стола, а Винстон Черчил на зиду своје радне собе у Чартвелу. Гласи, 
отприлике, овако: 

„Када бих само покушао да прочитам све оно што је против мене написано - да 
ни не помишљам на одговор - морао бих истог часа да своју канцеларију затворим 
за све остале послове. Поступам онако како најбоље знам и умем, и тако ћу 
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наставити до краја. Уколико збир свих мојих дела буде добар, тада није важно шта 
су против мене говорили и писали. Уколико, пак, тај збир буде лош, ни десет анђела 
који ће се заклињати да сам био у праву неће ми помоћи." 

Упамтите ово правило када се осетите неправдно нападнутим. Радите најбоље што 
можете, а када вас нападну, отворите кишобран u пустише да вам се пљусак приговора слива 
низ кишобран, уместо да вам се цеди за врат. 
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Поглавље 3 

ЛУДОСТИ КОЈЕ CAM 

У ЖИВОТУ ПОЧИНИО 

У личној документацији коју држим код куће имам фасциклу са назнаком ЛЖП - 
скраћеница за 'Лудости које сам у животу починио'. Ту чувам писмене извештаје о 
разним ситним и крупним будалаштинама за које се осећам кривим. Будући да као и 
сваки смртник и даље грешим, своје грехе понекад 'исповедам' писаћој машини, али су 
они понекад толико лични и глупи да их радије записујем руком и одлажем у поменуту 
фасциклу. Овакве белешке подсећају ме на лудости што сам их починио и помажу ми 
сваки пут када морам да се ухватим укоштац са највећим проблемом свог живота - са 
Дејлом Карнегијем. Да сам у прошлости био до краја искрен пред самим собом и 
записивао ама баш сваки, и најситнији 'грех', данас бих сигурно имао двадесетак 
сличних фасцикли. Чини ми се да се потпуно слажем са две хиљаде старом изреком 
краља Саула, који за себе беше рекао: „Био сам будала и грешио преко сваке мере." 

Сигурно ћете се упитати како ми је уопште пала на памет замисао да почнем да 
бележим такве глупости. Бићу искрен: у младости сам увек тражио кривца за своје 
невоље, али сам са протоком година схватио да сам готово за сваку животну грешку 
крив једино и само ја. Чини се да таква врста памети долази са временом: што је 
човек старији, све боље упознаје себе и све јасније види какав је. „ Једини кривац за мој 
пад", рекао је Наполеон на Св. Јелени, „искључиво сам ја сам. Одувек сам био свој 
највећи непријатељ-узрок своје страшне судбине." 

П. Хауел, водећи амерички финансијски стручњак и председник пословног одбора 
америчке Комерцијалне банке, као и директор неколико великих удружења, био је прави 
уметник у самоанализи и самоконтроли. Све што је у животу постигао - а постигао је 
много, јер је почео готово ни од чега - било је вољом и упорношћу, посебно 
упорности у неуморном испитивању и вредновању властитих поступака. 

„Већ годинама имам посебну бележницу у коју записујем све пословне и 
приватне сусрете током једног дана", рекао ми је Хауел када сам га замолио да ми 
ода тајну свог успеха. „Моји укућани знају да суботом увече не могу да рачунају на 
мене, јер се у то доба повлачим на сат или два, да бих се уз помоћ поменутих 
бележака подсетио на све што се догодило протекле недеље и начинио мали 'биланс' 
властитог понашања према људима. Тада себи постављам отприлике оваква питања: 
„У чему сам погрешио? Како бих то могао да исправим? Шта би требало да учиним да 
убудуће не починим исту грешку? Какву сам поуку из свега извукао?" Понекад би ме 
такво сваконедељно преиспитивање и те како онерасположило. Понекад чак ни сам 
не могу да поверујем да сам само током једне недеље начинио толико грешака. 
Приметио сам, ипак, да сам са протоком година почео да све мање грешим. Био је то, 
ваљда, резултат упорне самоанализе и животног искуства. Морам признати да ми је 
техника самопреиспитивања помогла више од било чега у животу, и да сам 
захваљујући њој постигао више него да сам завршио десет факултета." 

Техником самоанализе бавио се и Бенџамин Франклин, само што он то није чинио 
на крају недеље, него на крају сваког дана, пре одласка на починак. Установио је, при 
том, да има тринаест озбиљних мана. Три најозбиљније биле су: непотребно губљење 
времена, вређање због ситница и свађе са људима. Мудри Франклин беше схватио да 
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неће далеко догурати уколико се не ослободи поменутих мана, и стога је почео да 
примењује технику самоанализе и самок-ритике, па се читаве две године неуморно 
борио с оних својих тринаест најгорих мана, и то тако што би сваког дана стављао 
себи у задатак да се ухвати у коштац са једном од њих, и да на крају дана начини 
биланс успеха и пораза. Није чудо што је Франклин убрзо постао један од 
најомиљенијих и најутицајнијих људи у историји Сједињених Америчких Држава! 

Елберт Хабард једном приликом је рекао: „Нема тог човека који се бар пет 
минута дневно не понаша горе од највеће будале. Мудар је онај човек који зна да не 
сме прекорачити горњу границу." 

Ситне душе разјарује и најневинија критика, док мудар човек настоји да учи од 
оних који га критикују и 'указују му на прави пут'. Волт Витман је једном приликом 
рекао: „Да ли учите само од оних који вам се диве, који су са вама нежни и благи и 
који су увек на вашој страни? Па, зар до највећих животних поука не долазите преко 
оних који вас одбацују, који вам иду уз длаку, који вам непрестано стоје на путу?" 

У томе, дакле, лежи читава тајна! Уместо да чекамо непријатељску критику, 
морамо пре свега умети да је сами формулишемо. Морамо бити свој и нај строжији 
критичари и пронаћи лек за све наше слабости, чак и пре него што непријатељ буде 
имао времена да размисли о нашим грешкама. На тај начин поступао је и велики 
Чарлс Дарвин. Када је довршио рукопис своје чувене књиге Порекло врста, 
Дарвину је било сасвим јасно да ће објављивање тако револуционарног дела 
узбунити духове и узбуркати воде интелектуалне и црквене елите оног времена. Из 
тог разлога, управо, одлучио је да постане свој сопствени критичар, па је наредних 
петнаест година провео трагајући за аргументима и противаргументима за властите 
поставке, као и закључке из поменуте књиге. Тек после петнаест година био је сасвим 
сигуран да књигу може ставити на увид јавности. 

Замислите да вас неко одједном прогласи за будалу. Како бисте реаговали? Да ли 
бисте се наљутили? Или, можда, увредили? Ево шта је Линколн учинио када га је његов 
приватни секретар, М. Стентон, назвао будалом. Стентон се осетио веома повређеним 
због тога што му се Линколн беше умешао у посао. Линколн, наиме, да удовољи 
неком амбициозном политичару, беше издао писмено наређење о прекоманди 
неких војних јединица под Стентоновом управом, и Стентон је реаговао тако што 
је одбио да изврши наређење, назвавши при том Линколна будалом. Када је сазнао 
каквим епитетом га је Стентон 'частио', Линколн је мирно приметио: „Уколико ме је 
Стентон наз-вао будалом, мора да је био у праву, јер је он скоро увек у праву. Скокнућу 
до њега да видим о чему се ради." 

Линколн је заиста отишао до Стентона, и овај га је убедио у неисправност 
донесене одлуке, тако да је председник на крају повукао своје наређење. Линколн је, 
дакле, правилно поступио, прихвативши искрену, конструктивну, разумну и 
пријатељску критику, и није замерио Стентону зато што га је у изливу беса назвао 
будалом. 

Због чега не бисмо поздравили овакву врсту кри-тике, када знамо да - попут свих 
смртника - врло често нисмо у праву? Па, чак је и велики Ајнштајн признао да је 
деведесет одсто његових поставки почивало на слабашним ногама! 

„Мишљења наших непријатеља", рекао је једном Ла Рошфуко, „ближа су истини о 
нама самима од наших властитих нагађања." 

Чудни смо ми људи! Ето, премда ми је познато да је све што сам вам рекао тачно, 
ипак често ухватим себе да осетљиво реагујем на критику и скачем у самодбрану чак и 
пре него што саслушам због чега ме неко 

када ми се то догоди. Сви ми мрзимо критику и уживамо у похвалама, без обзира на 
то да ли су критике или похвале уопште основане. Човек је, на жалост, саткан од 
емоција, и несклон логичком размишљању када је у питању његова кожа. Оно мало 
логике што је има, налик је на бродић који бесциљно плови по дубоким, олујним и 
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тамним водама емоција. Већина нас има веома лепо мишљење о себи- онаквима какви 
смо у садашњем тренутку- премда ћемо за десетак година можда и сами признати како 
смо понекад били глупи и смејати се сами себи или жалити због грешака и лудорија 
што смо их - онакви какви смо данас - у изобиљу чинили. 

Познати амерички новинар Вилијем Вајт следећим речима описао је себе од 
пре педесет година: „Надувена будала са коњским живцима... Надмени млади фарисеј... 
Самодопадљиви реакционар." Ко зна, можда ћемо и ви и ја за неких двадесетак 
година изрећи сличну оцену о себи; можда не баш с истим придевима, али исто тако 
неповољну оцену због које бисмо данас, да нам је неко изрекне, били спремни да 
починимо и најстрашније недело. 

У претходним поглављима говорио сам о ономе што нам је било најбоље да 
чинимо уколико се осетимо неправедно нападнутим. Сада бих могао да вам кажем и 
нешто ново: када осетите да почињете да се љутите због тога што вас је неко 
безразложно осудио, застаните и реците: „Тренутак, само... Нисам ни ја савршен. 
Уколико је и сам Ајнштајн признао да деведесет одсто пута није био у праву, можда ни 
ја нисам беспрекоран. Можда сам овакву критику заиста и заслужио. Уколико јесам, 
морао бих да је са захвалношћу прихватим и настојим да из ње извучем корисну 
поуку за будућност." Није редак случај да управе великих трговачких фирми, у жељи 
да добију оцену потрошача о квалитету својих производа, прибегавају испитивању 
јавног мнења, анализујући првенствено критички настројена мишљења 
потрошача. 

Познајем човека који је некада радио у козметичкој индустрији, у одељењу за 
производњу сапуна. У време када тек беше почео да ради за 'Колгејт', сапун ове 
фабрике није био посебно тражен на тржишту. Бојећи се да ће изгубити посао, 
почео је да обилази купце и да се распитује за разлоге сразмерно слабе продаје. 
Тражио је од купаца да му кажу шта, по њиховом мишљењу, недостаје 'Колгејтовом' 
сапуну. На тај начин стекао је бројне пријатеље и добио злата вредне савете. Данас 
је тај човек председник управног одбора фирме 'Колгејт-Палмолив', то јест највећег 
светског произвођача сапуна! Име му је Е. Литл, и спада међу најбоље плаћене 
људе Америке. 

Ваља имати храбрости и величине да би се постигло оно што су постигли људи 
попут Хауела, Франклина и Литла. Стога вам најтоплије препоручујем да се већ данас 
погледате у огледало и упитате да ли сте способни за дуготрајну, али корисну борбу 
са самим собом. 

Стога, треће правило за спречавање непотребних брига због критике других 
гласи: 

Водите неку врсту дневника о грешкама u глупос-тима које сте у току дана 
починили и критикујте саме себе. Будући да не можете да будете савршени, поступите 
попут Е Литла: тражите од својих ближњих непристрасну, пријатељску и 
конструктивну критику. 
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   КР АТАК ПРЕГЛЕД 

 

КАКО СЕ 3АШТИТИТИ ОД 

НЕДОБРОНАМЕРНЕ КРИТИКЕ 

 

1. Неправедна критика често није ништа друго до прикривени комплимент, па у 
већини случајева значи да сте својим послом и понашањем побудили љубомору и 
зависш ближњих. Имајте на уму да нико никада не удара угинулог пса. 

 
2. Трудите се да сваки посао обавите по сопственој савести и најбоље што 
можете, а затим отворите свој 'кишобран' и настојте да вам се пљусак критике 
не слије низ врат. 

 
3. Водите дневник о грешкама и глупостима које сте током недеље починили, и 
критикујте сами себе. Упамтите да нисте и да не можете бити савршени, па 
стога настојте да од својих ближњих увек добијате непристрасну, пријатељску и 
конструктивну критику о себи и свом послу. 
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       Шести део 
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ШЕСТ САВЕТА 

 

ЗА СУЗБИЈАЊЕ УМОРА 
 

И ОДРЖАВАЊЕ ДОБРОГ 
 

РАСПОЛОЖЕЊА 
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Поглавље 1 

КАКО ПРОДУЖИТИ ДАН ЗА 

ЧИТАВ ЈЕДАН CAT 

Без сумње ћете се упитати због чега у књигу о одстра-њивању брига укључујем и 
поглавље о сузбијању умора. Одговор је једноставан: због тога што умор често 
резултира забринутошћу, или нас, у најмању руку, чини пријемчијима за бриге. 
Сваки студент медицине рећи ће вам да умор смањује телесну отпорност на 
прехладу и стотине других болести, док ће вам психолози потврдити да умор 
смањује отпорност на снажне емоције, страх и бриге. Из тог разлога, ето, спречавање 
умора посредно сузбија и бриге. 

Шта више, амерички физиолог др Едмунд Џекобсон, аутор двеју књига о 
релаксацији, тврди да се „у стању потпуне релаксације губе све снажне емоције." 
Другим речима: уколико се опустимо, бриге ће саме од себе нестати, хтели ми то или 
не хтели. 

Прво правило за спречавање умора гласи: Често се одмарајте. Одмарајте се пре 
него што се уморите. 

Због чега је одмарање толико важно? Због тога што се умор веома брзо сакупља, 
али и исто тако брзо нестаје уколико организму омогућимо кратка и учес-тала 
раздобља одмора. Војници, на пример, брже и лакше марширају уколико се на 
сваки сат одморе десетак минута. Уосталом, ни наше срце не ради непрестано, већ 
након сваке контракције наступа фаза одмора. Уколико ради одмереним ритмом од 
седамдесет откуцаја у минуту, срце заправо 'ради' само девет сати у току дана 
(двадесет четири часа), а од-мара се непуних петнаест часова. 

Бројни су примери људи који су радили као махнити, али ипак никад нису били 
уморни. Такав је, на пример, био Винстон Черчил, који је у поодмаклим шездесетим 
годинама радио по шеснаест часова дневно. Како му је то полазило за руком? 
Једноставно: често се одмарао. Изјутра, остајао је у кревету до једанаест, 
прегледајући пошту, бавећи се важном кореспонденцијом, обављајући важне 
телефонске разговоре, прелиставајући дневне новине. После обеда поново би 
одлазио на једночасовни починак, а пре вечера одспавао још два сата. Черчил, 
дакле, није лечио умор, већ га је спречавао. Честим одмарањем увек је одржавао 
телесну и умну свежину, као и орност за рад до касних ноћних часова. 

Рокфелер се сваког дана после обеда одмарао пола сата у својој канцеларији. Легао 
би на кауч у радној соби и током пола сата био 'мртав' за сав околни свет. 

У својој одличној књизи Због чега бисте морали да будете уморни?, Д. Џослин 
каже: „Одмор не подразумева посвемашњу одсутност сваке активности. Одмор је, 
заправо, поправљање организма." Заиста, чак и најкраћи интервал одмора 
опскрбљује тело таквом 'поправљачком' снагом да и петоминутни сан може спре- 
чити умор. To, уосталом, најбоље знају људи који се после обеда обавезно одмарају, 
макар само неколико минута, па на тај начин читаво после подне и вече остају свежи 
и спремни за рад. 

Елинор Рузвелт ми је једном приликом испри-чала како се она пре сваког 
изласка или појављивања у јавности обавезно одмара, седећи у наслоњачи око 
двадесетак минута. He спава, већ се само посвема опусти и мирује. 
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Хенри Форд ми је, опет, рекао неколико дана пре свог осамдесетог рођендана: „Ја никада 
не стојим уколико могу да седнем, и никада не седим када могу да легнем." 

Мудра навика! Опуштање у лежећем положају врло је корисно за спречавање 
умора, па вам саветујем да га што чешће примењујете, чак и када вам је то можда 
незгодно. Уколико вам предах после обеда из било ког разлога није могућ, настојте да 
се одморите један сат пре вечере. Уколико сте око пет, шест или седам после подне у 
могућности да одспавате један час, продужићете дан за читав један сат. Како? Зашто? 
Зато што ће вам једночасовни сан пре вечере, плус шесточасовни ноћни одмор - 
што укупно износи седам сати - помоћи више него уобичајених осам сати 
непрекидног сна. 

Научно је доказано да се физички послови брже и боље обављају уколико се 
радник често одмара. Исто то важи и за умни рад. Честим одмарањем, дакле, бићете 
делатнији на послу, а одморнији у животу. Стога вам препоручујем да се често 
одмарате. Следите пример властитог срца: одмарајте се пре него што се уморите, па 
ћете свој дан продужити за читав један сат. 
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Поглавље 2 

УЗРОЦИ УМОРА И 

КАКО ГА ИЗБЕЋИ 

Занимљива је, а за нас овде и веома значајна чињеница да умни рад сам по себи не 
замара. Звучи готово невероватно, зар не? Па ипак, пре неколико година научници су 
покушали да установе колико људски мозак може да буде оптерећен, а да ипак не 
достигне 'смањену способност рада', што представља научну дефиницију умора. И, 
на своје велико запрепашћење, дошли су до закључка да крв која облива мозак не 
испољава никакве знаке умора. Другим речима, када бисмо анализовали крв из жила 
физичког радика након напорног радног дана, видели бисмо да је пуна токсина, то 
јест отрова који су последица умора. Када бисмо, међутим, с друге стране, 
анализовали капљицу крви из мозга једног Алберта Ајнштајна, видели бисмо да она 
не садржи ни најмање трагове токсина, чак ни на крају дана испуњеног напорним умним 
радом. 

Говоримо ли, дакле, о мозгу, можемо мирне душе рећи да је он „способан да под 
једнако добро и брзо ради на крају осам или дванаест часова упослености, баш као и 
на самом почетку." Мозак је неуморан... Па, шта нас онда чини уморним? 

Психијатри сматрају да осећај умора великим делом произилази из наших 
духовних и емоционалних расположења. Угледни енглески психијатар Џ. А. Хедфилд у 
својој књизи Психологија снаге каже да је „умор од кога пати просечан човек великим 
делом менталног порекла, док је исцрпљеност од чистог физичког рада заправо 
врло ретка појава." 

Амерички психијатар A. A. Брил иде још и даље, па тврди да се „замор 
чиновника (такозваних 'седећих' професија) - под условом да је радник доброг 
здравља - темељи на искључиво психолошким факторима, под којима подразумевамо 
емоционална стања." 

Али, која су тo емоционална стања која узрокују замор код радника 'седећих' 
професија? Задовољство? Радост? Нипошто! To cy досада, нерасположење, осећање да 
њихов посао није довољно цењен, осећање некорисности, непрестана журба, немир, 
напетост. Управо ти фактори исцрпљују раднике 'седеће' професије, чине их 
осетљивим на прехладе, смањују им продуктивност и постају узрок главобоља. Да, 
истина је да се замарамо због тога што наша осећања делују на стварање живчане 
напетости у организму. 

Један амерички осигуравајући завод издао је својевремено брошуру о умору, и 
описао га следећим речима... „Напоран рад сам по себи ретко је када узрок умора који 
се не би могао излечити одмором и сном, Бриге, напетост и емоционални стресови три 
су главна узрочника умора. Упамтите да напрегнути мишић троши исто онолико 
енергије колико и упослени мишић. Стога, настојте да се опустите! Штедите 
енергију за важније задатке!" 

Покушајте да и сами проверите ове тврдње. Застаните на тренутак и погледајте 
какво вам је држање тела док читате ову књигу. Да ли се мрштите? Осећате ли напетост 
у пределу чела између очију? Седите ли опуштени? Или, можда, погрбљени? Јесу ли 
вам мишићи на лицу напети? Уколико вам читаво тело није опуштено и меко попут 
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старе крпене лутке, значи да чак и у овом тренутку оптерећујете организам 
живчаном и мишићном напетошћу. Другим речима, стварате у свом телу нервну 
напетост и умор! 

Због чега човек ствара ту непотребну напетост и то баш онда када се бави умним 
радом? Денијел Џослин у вези са тим каже: „Сматрам да је главна тешкоћа у готово 
опште прихваћеном веровању да умни рад захтева осећај напора, јер у супротном 
не би био ваљан." Стога се мрштимо, на пример, када желимо да се на нешто 
концентришемо. Због тога повијамо ра-мена. Као да дозивамо у помоћ све мишиће, 
принуђујући их да заузму положај који ће изражавати напор - али који нимало не 
помаже раду мозга. 

Ето вам запањујуће и трагичне истине: милиони људи којима ни на ум не пада 
да улудо траће новац, без размишљања и осећања кривице траће и расипају енергију, 
упорно као мазге. 

Како, дакле, спречити нервни умор? Само и једино опуштањем. Стога је 
неопходно научити техиику опуштања за време рада. 

To, међутим, није тако једноставно, јер ћете си-гурно морати да мењате многе 
старе навике. Ипак, вредно је труда, ј ер вам може изменити живот! Вилијем Џејмс у 
једном је свом есеју рекао: „Карактеристична америчка напетост, грчевитост, 
задиханост, жестина и силовитост изражавања... само су лоше навике и ништа друго. 
Напетост је лоша навика. Опуштање је такође навика. А као што вам је познато, 
лоших навика можемо се решити, а добре стећи." 

Како ћете се опустити? Да ли ћете почети са опуштањем духа или са опуштањем 
нерава? Ни са једним, ни са другим. Треба почети са опуштањем мишића. 

Покушаћу да вам објасним шта тиме мислим. Почнимо са очима. Прочитајте овај 
одломак до краја, и када завршите забаците главу, затворите очи и тихо им 
'наредите' да се опусте. „Опустите се, опустите, престаните да се мрштите. Опустите 
се!" Понављајте то неколико пута, полако, читав минут... 

Јесте ли уочили како су очни мишићи после неко-лико секунди почели да слушају! 
Као да вам је преко чела прешла нека блага рука, уклањајући накупљену напетост? 
Можда вам се чини невероватним, али истина је да сте током тог једног минута 
опробали тајну и умеће опуштања. На исти начин можете опустити вилицу, мишиће 
лица, врата, рамена и читавог тела. Око је, ипак, најважнији од свих органа. Др 
Едмунд Џекобсон, професор Чикашког универзитета, иде чак толико далеко да тврди 
да ћете, уколико вам пође за руком да посве опустите очне мишиће, заувек решити све 
животне проблеме! Због чега је опуштање очних мишића толико важно за уклањање 
нервне напетос-ти? Због тога што очи користе једну четвртину свеукупне животне 
енергије која отпада на читав човеков организам. To је уједно и разлог што се многи 
људи, иначе савршено нормалног вида, често жале на 'умор' у очима. Такви људи 
превише напињу очне мишиће. 

Позната америчка књижевница Вики Баум прича како је као дете научила 
вештину опуштања од неког старог циркуског забављача. Играјући се у дворишту са 
другарицама, Вики је пала са једног омањег зида и огулила колена и лактове. Старац је 
подигао са земље, обрасио јој огреботине и рекао: „Повредила си се због тога што ниси 
умела да се опустиш. Морала си да се опустиш толико, да ти тело буде млитаво попут 
старе, згужване чарапе. Дођи да ти покажем како се то ради." 

Старац је потом научио Вики и њене другарице како треба падати, како 
изводити мајсторије у ваздуху, чак и салто мортале. И при том им је све време 
понављао: „Претварајте се да вам је тело млитаво, попут старе чарапе. У том случају, 
мораћете да се опустите." 

Када једном савладате умеће опуштања, схватићете да се њиме можете служити 
свагде, и у најразличитијим приликама. Важно је само да то не схватите као напор. Јер, 
опуштање значи одсуство сваког напора. Важну улогу у опуштању има свест. Делујте на 
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миши-ће путем свести. Почнуте тако што ћете мишићима очију и лица 'наредити' да 
се опусте. To ћете постићи понављањем већ поменуте 'чаробне' реченице: „Смирите 
се... опустите се." Осетићете како вам накупљена енергија из мишића лагано отиче 
према средишту тела и уверићете се да сте опуштени попут новорођенчета. 

Управо том техником служила се позната сопранисткиња Амелита Галикурчи. 
Пре сваке представе проседела би неко време у наслоњачи, опуштајући мишиће 
тела и лица толико да се чинило као да јој вилица напросто 'виси'. Том сјајном 
техником постизала је потпуно ослобађање од треме и отклањање сваког умора. 

Ево неколико савета који ће вам помоћи да овладате умећем опуштања: 

1. Прочитајте неку добру књигу о вештини опуштања и савладавања умора. 

2. Научите да се опуштате у најразличитијим приликама. Сетите се савета оног 
старог циркуског забављача. Опустите тело тако да вам буде налик на стару, 
испрану чарапу. Ја, на пример, као подсетник на радном столу држим једну 
стару тамну чарапу - да ме у сваком тренутку подсећа на опуштање. Уколико 
вам се то чини смешним, помислите на мачку. Јесте ли икада подигли са 
земље мачку заспалу на сунцу? Ако јесте, сигурно сте уочили да јој је тело 
меко и опуштено, као код крпене лутке. Учитељи јоге кажу да је проучавање 
мачке необично важно за овладавање уме- ћем опуштања. И заиста: не сећам 
се да сам икада видео уморну мачку, мачку која је доживела нервни слом, 
мачку која пати од несанице, тескобе или чира на желуцу. И ви ћете, научите 
ли да се опуштате као мачка, сигурно избећи све те тешкоће! 

3. Настојте да при паду задржите што удобнији положај тела. Упамтите да 
физичка напетост узрокује бол у раменима и нервни замор. 

4. Контролишите се четири до пет пута дневно. Питајте се: „Да ли држањем и 
положајем тела отежавам себи посао? Употребљавам ли мишиће који 
немају везе са послом који обављам?" Такво проверавање помоћи ће вам да 
стекнете навику опуштања. 

5. Увече се увек упитајте: „Колико сам уморан?" 
6. На крају дана још једном анализујте шта вас је натерало да се осећате 

уморним.Реците сами себи да се нисте уморили због тога што сте се умно 
напрезали, већ због тога што сте обављали посао у крајње неприкладном 
положају. „Успешност обављања посла процењујем на основу тога колико се 
осећам од-морним, а не уморним", рекао је једном приликом Денијел Џослин. 
„Када се на крају дана осетим посеб-но уморним или када по раздражљивости 
могу да проценим да су ми нерви уморни, знам да ми је тај дан и по 
количини и по каквоћи посла био неуспешан." Када бисмо се сви придржавали 
ових једноставних правила, сигуран сам да би се болести узроковане нервном 
напетошћу преко ноћи смањиле на минимум. Уједно бисмо престали и да 
пунимо душевне болнице људима скрханим умором, бригама и тескобама. 
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Поглавље 3 

КАКО ДА ЖЕНА ИЗБЕГНЕ УМОР И 

САЧУВА МЛАДАЛАЧКИ ИЗГЛЕД 

У америчком граду Бостону постоји школа у којој се једном недељно одржава 
медицински течај за одрасле. Пре него што приступе течају, полазници се подвргавају 
подробном медицинском прегледу. Занимљивост течаја састоји се у томе што пружа 
неку врсту психолошке терапије за одрасле. Премда му је званични назив 'Течај за 
примењену психологију', прави циљ је 'преваспитавање' и лечење људи оболелих од 
превеликих брига. Велики део пацијената-полазника регрутује се из редова жена, 
посебно домаћица. 

Упитаћете се, можда: Како је и због чега утемељен овакав течај? Тридесетих 
година овог века, др Џозеф Прат, ученик чувеног лекара Вилијема Ослера, приметио је 
да многи пацијенти бостонског амбулатног диспанзера не пате ни од каквих телесних 
бољки, а ипак показују све симптоме физичко-физиолошких обољења. Једна жена, 
на пример, патила је од тако јаког артритиса у рукама, да се претворила у готово 
стопостотног инвалида. Друга је показивала очигледне симптоме рака на желуцу. 
Неке су патиле од костобоље, искривљене кичме, главобоље и хроничне изнурености. 
Заједничко им је било то што су све оне заиста и осећале поменуте болове, премда су 
подроб-ни прегледи показивали да нема никакве физиолошке подлоге за њихов 
настанак. 

Др Прат схватио је да таквим пацијенткињама, премда болују од умишљених 
бољки, не може да помогне уколико им каже да њихова болест нема никакве стварне 
подлоге. Знао је да већина тих жена не жели да буде болесна, да би оне и саме, када би 
им то било могуће, радо заборавиле на болове. Зато је, на запрепашћење и 
негодовање својих старијих колега, одлучио да организује поменути течај. Био је то 
прави погодак. Током осамнаест година постојања, течај је похађало више хиљада 
људи, и велика већина полазника на крају течаја осећала се 'излеченим'. Неки су га 
похађали годинама, не пропустивши ни један једини час. Разговарао сам са женом 
која је 'патила' од неке срчане мане и била због тога толико забри-нута, да је 
повремено губила вид. Данас је то ведра, весела, самоуверена особа изврсног 
здравља, жена којој не бисте дали ни четрдесет година - иако је већ бака. „Пре 
одласка на течај била сам на ивици самоубиства. Толико сам била опседнута 
породичним бригама, да ми се живот почео чинити бесмисленим. У тој школи, 
међутим, научила сам колико је навика да бринемо о ономе на шта не можемо да 
утичемо заправо јалова и бескорисна. Научила сам да се издигнем изнад брига, да их 
обуздам, спречим, зауставим. Данас искрено могу да кажем да сам се препородила." 

Др Роза Хилфердинг, лекарка која је радила са пацијентима као медицински 
саветник, каже да је по њеном мишљењу најбољи лек за овакве бољке разговор о 
ономе што вас мучи са неким у кога имате поверења. „Ми то називамо катарзом", 
каже др Хилфердинг. „Пацијенти овде надуго и нашироко расправљају о својим 
недаћама, и циљ таквих расправљања је да олакшају душу и истерају бриге из главе. 
Када сами размишљамо о бригама и задржавамо их за себе, у нама се ствара силна 
нервна и емоционална напетост. Стога морамо да бриге делимо са другима. Морамо 
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имати осећање да постоји неко на свету ко ће нас радо саслушати и разумети." 

Лично сам био сведок великог осећања олакшања што га беше доживела једна 
жена након разговора о својим бригама. На почетку разговора била је готово нема од 
бола. Тражила је речи и с муком их повезивала у колико толико сувисле реченице. 
Током разговора почела је полако да долази к себи, и на крају се толико смирила да 
је чак почела и да се смеши! Мислите ли да је тај кратак разговор решио њене 
проблеме? He, разуме се да није. Није то баш тако једноставно! Ипак, разговор са 
другим човеком, пропраћен саветима и истинским људским разумевањем, изазвао је у 
њој осећање да није сама, чиме се променио и њен став према проблемима који су је 
мучили. Оно што јој је заиста помогло, била је силна исцелитељска снага изговорене 
речи - властитог терета подељеног са пријатељски наклоњеним слушаоцем. 

Психоанализа се донекле темељи управо на тој исцелитељској моћи речи. Од 
Фројдових времена наовамо, психоаналитичари су свесни чињенице да ослобађање 
од скривених страховања и брига долази код пацијента управо чином причања, 
говорења. Због чега је тако? Можда зато што причањем добијамо бољи увид у оно 
што нас мучи, што на тај начин сагледавамо проблеме са друге тачке зрења. 
Уосталом, свима нам је познато да 'изјадати се', 'отворити срце', 'олакшати душу', 
значи доживети готово тренутно олакшање. 

Стога бих вам саветовао да следећи пут, када се суочите са неким озбиљним 
проблемом, потражите некога коме ћете моћи да се изјадате. He мислим, разуме се, 
да треба да почнете да заустављате људе на улици и да им причате о својим 
бољкама. Изаберите некога у кога имате поверења и реците му да желите да са њим 
поразговарате. To може бити неки добар пријатељ, рођак, лекар, адвокат или 
свештеник. Реците тој особи да желите од ње савет, јер верујете у њему моћ 
расуђивања и мислите да би вам разговор с њом могао помоћи да сагледате проблем 
из другог угла. Реците јој да ће вам помоћи чак и уколико не буде у стању да вам 
пружи икакав одређен савет, јер ће вам сам разговор с њом олакшати душу. 

Уколико вам се чини да немате никог блиског с ким бисте се усудили да 
искрено и отворено поразговарате, добро размислите о људима које познајете: 
изненадићете се када установите да неко на кога нисте ни обраћали пажњу и сам 
жели да вам помогне, али да дискретно чека да види да ли ћете ви то приметити. 
Понекад има смисла напросто сести у воз и отпутовати у место које волите, наћи 
се међу људима који вас воле - и да чак ни не споменете шта вас тишти; мождa ћe, 
напросто, таква промена околине проветрити ваш дух, запарложен у месту 
сталног боравка. 

Осим олакшања душе на терапијским течајевима о којима смо малопре 
говорили и искреног разговора са паметном особом, постоји још неколико 
начина да помогнете сами себи. Процедура је једноставна, и свака жена може 
је обавити у сопственом дому. 

1. Набавите бележницу у коју ћете записивати цитате из књига које волите, 
песме и мисли које су вам се у књижевности посебно свиделе, и које вас својим 
садржајем на неки начин охрабрују. Када се осетите потиштеном, посегните за 
том бележницом. Можда ће вам понеки цитат лепотом и мудрошћу свог 
садржаја помоћи да пребродите кризу. Многи пацијенти по- менутих течајева 
за одрасле имају такве бележнице и тврде да им он много значе. 

2. Немојте превише размишљати о манама својих најближих. Јасно је да 
ваш муж није савршен! Да је светац, никада се - зар не? - не би вама оженио... 
Једна полазница течаја, која је била свесна своје заједљивости према мужу, 
остала је без речи када ју је лекарка упитала: „Шта бисте учинили да вам 
муж изненада умре?" To питање толико ју је шокирало, да је села и сместа 
саставила списак мужевљевих добрих особина. И, морам рећи да је листа била 
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подугачка! Саветујем вам да и ви тако поступите када почнете да саму себе 
жалите што живите са тиранином. Можда ћете, када прочитате списак, 
закључити да је у питању човек с којим бисте желели да се упознате! 

3. Заинтересујте се за своје познанике или cyceдe! Развијајте у себи стварну, 
здраву заинтерсованост за људе кој има сте у животу окружени. Осећање да живи- 
те међу људима који, као и ви, имају своје бриге и проблеме, помоћи ћe вам 
да лакше подносите властите невоље... и развиће у вама осећање припадности, 
другарства и заједништва. 

4. Пре одласка на починак направите план за наредни дан. Многе домаћице пате 
од осећаја да су домаћички послови бесмислени, глупи и да им никад нема 
краја. Често им се догађа да започну стотину послова одједном, и да ни један 
не приведу крају. Када се, пак, недовршени послови нагомуилају, и кућа 
почне да личи на бојно поље, осете се обесхрабреним и посустану. Подробно 
разрађен план о ономе што ћете обавити сутра, и шта ћете оставити за 
прекосутра, помоћи ће вам да уштедите време, да брже и са више љубави 
обавите нужне послове, и уједно ће вам оставити више времена за 
дотеривање и размишљање о властитом изгледу. Дотеривање је потребно 
свакој жени, па према томе и домаћици. Нема ничег горег од запуштене, 
неуредне и неочешљане 'чуварке огњишта'. 

5. Избегавајте напетост u умор! Одмарајте се! Опуштајте се! Ништа на 
свету неће вас толико учинити старијом колико напетост и умор. Када бисте 
били свесни њихове погубности по ваш младалачки изглед, сигурно бисте 
много више времена посвећивали вежбама одмора и релаксације. Двадесетак 
минута дневно заиста није много, нарочито када помислите да сигурно 
двоструко више времена трошите на непотребне ствари. 

Покушајте да се неколико пута дневно испружите на поду (под је најбоља 
подлога) и потпуно се опустите. Домаћицама то неће бити нимало тешко, док ће 
жене које раде изван куће морати да за такве вежбе нађу неколико минута пре и 
после посла. 

Наводим неколико вежби којима можете да прибегнете када год се осетите 
премореним. Упражњавајте их недељу дана, па ћете се и сами уверити у њихову 
делотворност. 

а) Испружите се на леђа. Мирујте неколико тренутака, и настојте да се потпуно 
опустите. Окрећите се с бока на бок, а потом што више можете раширите руке и ноге. 

б) Испружени на поду, затворите очи и понављајте у себи кратак стих неке 
лепе песме, или говорите: „Сунце сија, небо је плаво, природа је лепа. Ја сам чедо 
природе, део свемира." 

в) Уколико не можете да се опружите, седите на тврду столицу са усправним 
наслоном. Седите исправљене кичме и са длановима на бедрима, непомично 
попут неке египатске статуе. Дубоко дишите. 

г) Опуштање у лежећем положају започните од стопала. Најпре опустите ножне 
палчеве, а онда, полако, опуштајте мишиће бедара, трбуха, дијафрагме,груди, руку, 
рамена и врата. При том све време у себи понављајте: „Палчеви (ноге, бедра, трбух и 
тако даље) ми се опуштају. Постају тешки. Тону." После десетак минута овакве вежбе 
осетићете се опуштеном и смиреном, тела меког попут крпе. 

д) Смирујте живце вежбама ритмичког дисања. Удишите ваздух полагано, из 
трбуха. Издишите у истом ритму. Индијске јоге су у праву: ритмичко дисање 
најбољи је начин за смиривање живаца. 

ђ) Имајте на уму боре и покушајте да спречите превремено старење. Неколико 
пута дневно обављајте једноставне вежбе за опуштање мишића лица, поклањајући 
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посебну пажњу борама на челу, борама међу обрвама (које настају због повећане 
забринутости) и борама око усана. Можда ћете на тај начин избећи честе посете 
козметичарки, а можда ће вам и поћи за руком да барем за неколико година зауставите 
процес старења! 
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Поглавље 4 

 

ЧЕТИРИ КОРИСНЕ РАДНЕ НАВИКЕ КОЈЕ ЋЕ  

 

ВAC ОСЛОБОДИТИ УМОРА И БРИГА 

Прва добра радна навика: Очистите радни сшо од свега онога што није у вези са 
најхитнијим дужностима и задацима. 

Роланд Вилијермс, председник Удружења чикашких и северозападних 
америчких железница, често је имао обичај да каже: „Људи којима је радни сто 
вечито затрпан важним и неважним папирима силно ћe помоћи себи уколико 
са стола уклоне све оно што им није хитно потребно. На тај начин моћи ће да 
раде брже и ефикасније. Ја то називам добрим привређивањем, кораком број 
један ка што делотворнијем обављању прслова." 

Посетите ли америчку Конгресну библиотеку у Вашингтону, на таваници 
ћете запазити пет речи енглеског песника Александра Поупа: 

„Ред је први закон неба." 

Ред би, исто тако, требало да буде први закон пословног живота. А да ли јесте? 
Није, јер је радни сто просечног запосленог човека претрпан папирима који стоје 
недирнути и по месец дана... Издавач једног њуорлинског дневног листа испричао 
ми је једном да је његова секретарица, рашчишћујући један од његових радних 
столова, под хрпом папира нашла писаћу машину коју је узалуд тражио пуне две 
године! 

Већ и сам поглед на писаћи сто претрпан папирима, неотвореним писмима, 
извештајима и подсетницима, довољан је да у вама изазове збрку, нервозу и 
одбојност према послу. И још горе од тога! Такав стални подсетник на хиљаде 
ствари које би требало да обавите - 'кад бисте имали довољно времена' - не само да у 
вама изазива нервну напетост и забринутост, већ може и да буде узрок високог крвног 
притиска, срчаних сметњи и чира на желуцу. 

Џон Стоукс, професор Медицинског факултета УниверзитетауПенсилванији, у 
свом чланку Функционалне неурозе као сметње органских болести, набраја чак 
једанаест узрока неуроза модерног човека. Први међу њима је: 

Осећај дужности и обавезе: помисао на бескрајан низ послова које треба 
посвршавати. 

Сигурно ћете се упитати како вам тако једноставан поступак као што је 
уклањање непотребних папира са стола и доношење брзих одлука може помоћи да 
избегнете висок крвни притисак и да се отмете осећању обавезе, то јест помисли на 
'бескрајан низ послова које напросто треба посвршавати"? На то питање одговориће 
вам пример из искуства америчког психијатра Вилијема Садлера који је, служећи се 
тим једноставним методом, спасао једног пацијента од нервног слома. Садлеров 
пацијент био је директор једног великог предузећа у Чикагу. Када је први пут 
прекорачио праг Садлерове ординације, било је јасно да је силно напет и нервозан, 
и да га муче многе бриге и проблеми. Био је свестан да му прети нервни слом, али 
напросто није умео да се ослободи послова. Била му је потребна лекарска помоћ. 

„Док ми је причао о својим невољама", каже др Садлер, „зазвонио је телефон. 
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Тражио ме је неко из душевне болнице. Уместо да одложим разговор и посветим се 
пацијенту, одлучио сам да пред њим решим проблем колеге на другом крају жице. 
Није то ништа неуобичајено: све своје проблеме увек настојим да решим на лицу 
места. Тек што сам спустио слушалицу, телефон је поново зазвонио. Опет неки 
хитан случај. Мој разговор са пацијентом трећи пут је пре-кинуо колега који је 
дошао да ме упита за мишљење о стању неког тешког болесника. Када сам и то 
оба-вио, окренуо сам се пацијенту, извињавајући се што га толико задржавам. 

„He извињавајте се, докторе", рекао ми је он живахним гласом и посве измењеног 
израза лица. „Мислим да сам у протеклих десетак минута схватио у чему грешим. 
Одлучио сам да се вратим у своје предузеће и да сместа променим своје старе радне 
навике... Ипак, пре но што одем, волео бих да завирим у ваш радни сто - разуме се, 
уколико ми дозвољавате..." 

Доктор Садлер је тада извукао фиоке свог писаћег стола. Ни у једној није било 
непотребних папира - само уредно сложени лекови, „А где држите недовршене 
послове?" упитао је пацијент. 

„Таквих код мене нема... Све их одмах посвршавам", одговорио је Садлер. 
„А писма на која треба одговорити?" 

„Обављено!" одговорио је Садлер. „Моје правило је да никада не одложим 
писмо пре него што на њега одговорим. Чим га отворим, издиктирам секретарици 
одговор." 

Шест недеља касније, пацијент је позвао др Садлера у своју канцеларију. Био је 
то посве нов човек, a и писаћи сто му је друкчије изгледао. У фиокама више није било 
недовршених послова. „Колико пре шест недеља, имао сам три писаћа стола 
смештена у две канцеларије. Био сам претрпан послом. Никад ништа нисам могао да 
довршим на време. После разговора са вама, вратио сам се овамо и рашчистио сву 
силу папира. Сада радим само за једним столом, решавајући проблеме оним 
редоследом којим се јављају, и нема више на тоне нерешених папира и послова који 
би ме чинили напетим и нервозним. А што је од свега најдивније, сасвим сам се 
опоравио. Здравље ми је сада у најбољем реду!" 

Чарлс Хјуз, бивши главни судија америчког Врховног суда, једном је рекао: 
„Људе не убија презапосленост. Убија их траћење времена и напетост због вечито 
недовршених послова." 

Друга добра радна навика: Прихватајте се послова према редоследу важности. 

Хенри Дохерти, утемељивач комуналних служби у Америци, рекао је једном 
приликом да му је нај теже да нађе добре раднике са двема основним, нужно по- 
требним особинама, a то cy: способност правилног размишљања и навика обављања 
послова по редоследу важности. 

Чарлс Лакман, човек који је почео ни од чега и у року од дванаест година постао 
директор компаније Пепсодент, потврдио је да за свој успех треба да зах-вали 
развијању управо тих двеју особина. „Од када знам за себе", каже Лакман, „устајем у 
пет изјутра, јер ми тада мозак најбоље ради. Рано ујутро осећам се способним за 
планирање дневних послова по тачно утврђеном редоследу важности." 

За разлику од Лакмана, Франк Бетгер, један од најуспешнијих америчккх 
заступника осигуравајућих друштава, планира послове за следећи дан касно увече. 
Он себи поставља као циљ: тачан број полиса осигурања које ћe уговорити наредног 
дана. Уколико му не пође за руком да оствари задати план, непродате полисе 
пребацује у следећи дан, и тако даље. 

Из властитог искуства познато ми је да није увек могуће обављати послове по 
редоследу важности, али знам и то да је планирање најважнијих послова много 
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корисније него сваштарско импровизовање. 
Да се Бернард Шо није чврсто придржавао тог правила, без сумње би заувек 

остао банкарски чиновник. Шо је, међутим, писао по тачно утврђеном плану: пет 
страница дневно. Радио је тако пуних девет година, премда је писањем зарађивао 
само тричавих тридесет долара недељно. 

Сетите се да је чак и Робинсон Крусо имао списак активности којима је испуњавао 
сваки тренутак своје самоће на пустом острву! 

 

Трећа добра радна навика: Када се ухватите у коштац са неким проблемом, 
настојте, уколико вам околности то омогућују, да га решите на лицу места. 
Упамтите да одлуке треба доносити брзо, без одлагања. 

Испричаћу вам згоду из искуства мог бившег полазника, X. Хауела, који је био 
члан Управног одбора Корпорације америчких челичана. Састанци управ-ног одбора 
обично су се отезали у недоглед. Премда се на њима расправљало о бројним 
проблемима, ретко кад су се доносиле важне одлуке. Стога су чланови Одбора морали 
да и кући носе важне материјале, које је требало проучити до следећег састанка. 

Хауелу је најзад пошло за руком да чланове Одбора убеди да ће бити боље 
уколико буду настојали да проблеме решавају један по један, без одуговлачења. И 
заиста: после неког времена, показали су се први резултати таквог рада. Чланови 
Одбора нису више морали да материјале носе кући, јер се све мање или више 
решавало на самим састанцима. Радило се брже и савесније, и - што је најважније - 
није више било осећања кривице и нервозе због нерешених проблема. 

To је, заиста, добро правило, којег би сви требало да се придржавамо! 

Четврта добра радна навика: Научите да организујете посао, да задајете задатке 
и да надгледате постигнуте резултате. 

Многи људи на одговорним местима упропашћују себи живце и здравље само 
зато што не умеју да одговорност пренесу на друге, па све задатке обављају сами. 
Последица таквог начина рада обично је збрка у глави онога ко га обавља. Од 
стотине ситних послова човек често не види главни циљ, и под сталним теретом 
журбе постаје напет, немиран и забринут. 

Из властитог искуства познато ми је да није лако научити да део одговорности 
преносимо на друге. Знам да то понекад може бити погубно, нарочито уколико 
одговорност поверимо непогодним особама. Ипак, ма колико то било тешко, послован 
човек и човек на одговорном положају мора имати поверења у своје сараднике, мора 
научити да део својих одговорности преноси на њих. To је једини начин да 
спречимо напетост, умор и нервна обољења. 

Човек на одговорном положају који не уме да организује посао, да задаје задатке и 
надгледа резултате, обично постаје жртва срчаних болести у педесетим или шездесетим 
годинама. Уколико ми не верујете-погледајте читуље у новинама. Можда ћете ми 
тада поверовати! 
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Поглавље 5 

КАКО СПРЕЧИТИ ДОСАДУ КОЈА ИЗАЗИВА  

УМОР, БРИГЕ И ОЗЛОЈЕЂЕНОСТ 

Досада је један од главних узрока умора. Да бих пот-крепио ову тврдњу, навешћу 
пример дактилографкиње Алисе, девојке која живи у великом америчком граду и 
која је толико типична да би могла да живи било где на свету. Алиса се једног дана 
враћа са посла страшно уморна. Боли је глава, боле је леђа, и спрема се да пође у кревет 
не чекајући вечеру. Мајка је моли да се стрпи... и Алиса и против воље пристаје. У 
том тренутку зазвони телефон. Младић је позива да пођу на плес! Алиса је 
одушевљена, враћа јој се енергија... Јурне у собу, ставља на себе своју најлепшу 
хаљину и одлази на игранку, где неуморно поскакује све до три изјутра. Враћа се 
кући, и- зачудо! - не осећа се ни најмање уморном. Шта више, толико је узбуђена да 
никако не може да заспи. 

Шта мислите, да ли је Алиса одиста била уморна када се вратила кући са посла? 
Одговор је: јесте. Осећала се уморном и исцрпљеном само због тога што јој је на послу 
било досадно. Досада на послу изазвала је у њој нерасположење, па се ни за шта није 
осећала способном... Сви смо ми окружени таквим људима, и можда управо и ви 
спадате у такву категорију. 

Позната је истина да емоционални став често много више доприноси стварању 
осећања умора и исцрпљености него физички напор. Др Џ. Бармак недавно је у једном 
медицинском часопису објавио чланак о истраживањима узрочно-последичних веза 
између доса-де и умора. Узео је групу студената и подвргао их тестовима за које је 
знао да их неће занимати. Шта се догодило? Студенти су ускоро почели да се жале на 
умор, поспаност, главобољу и замор у очима. Постали су и раздражљиви. Неки су чак 
осећали и мучнину у желуцу. Да ли је све то било само 'умишљање"? Није. 
Испитивање метаболизма код речених студената доказало је да се код особа које 
осећају досаду и недостатак воље за посао готово аутоматски смањују крвни притисак 
и потрошња кисеоника у крви, као и да -насупрот томе - читав метаболизам 'живне' 
чим човек почне да осећа заинтересованост и наклоност према датом послу. 

Обављамо ли, међутим, занимљив и узбудљив посао, ретко када ћемо се осетити 
уморним. Недавно сам, на пример, проводио празнике у канадским пла-нинама, у 
близини Језера Лујза. Као страствени пеца-рош, свакодневно сам се пробијао кроз 
шикару уз обале потока Корал, спотицао се о корење и оборена дебла џиновских 
стабала, само да бих дошао до жељеног циља. To ме, међутим, није ни најмање 
нервирало или замарало. Због чега? Па, због тога што ме je yзбуђивала помисао на 
риболов. Због тога што сам, враћајући се кући, носио у торби неколико великих, 
свежих пастрмки. Спознаја да сам нешто постигао потискивала је у мени свако 
осећање умора. Претпоставимо, међутим, да нисам страствен пецарош, да ми је, шта 
више, тај спорт досадан. Како бих се тада осећао? После вишечасовног хода и 
пробијања кроз густиш, сигурно бих био на смрт уморан. 

Чак и у тако исцрпљујућим активностима као што је планинарење, досада ће вас 
сигурно много више заморити него напорно пењање. С. Кингман, директор 
штедионице у Минеаполису, испричао ми је једном приликом згоду која изванредно 
илуструје горњу тврдњу. У јулу 1943. канадска влада обратила се Планинарском 
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савезу Канаде с молбом да јој обезбеди водиче-инструкторе који ће један вод 
алпске пешадије обучити високогорском планинарењу. Кингман је, стицајем 
околности, био одређен за једног од тих водича. Причао ми је потом како је с 
осталим водичима планинарског савеза (све су то, одреда, били људи средњих 
година - између четрдесет две и педесет девет) водио младе војнике на напорне 
успоне по глечерима и снежним пољима, по стрмим планинским литицама и 
гребенима по којима су морали да се веру помоћу ужади и клинова. После 
петнаесточасовног пењања, ти млади људи, у напону снаге, били су посве 
исцрпљени. Ваља напоменути да непосредно пре течаја пењања беху завршили 
шестонедељни курс за обуку командоса. 

Да ли су се ти младићи умарали због недостатка кондиције? Свако коме је 
познато шта значи проћи кроз курс за командосе сигурно ће се насмејати тако 
смешној претпоставци. He, младићи су били исцрпљени због тога што им је пењање 
било досадно. На крају дана били би толико уморни, да би заспали не чекајући 
вечеру. А шта је било са водичима, два или три пута старијим од војника? Јесу били 
уморни, али не и исцрпљени. После вечере су још сатима остајали будни, 
разговарајући о свему што приликом пењања беху доживели. Нису били исцрпљени 
само стога што им је пењање представљало уживање! 

Истражујући узроке умора, др Едвард Торндајк изводио је експерименте са 
младићима које је присиљавао да остану будни и по недељу дана. To му је полазило за 
руком на тај начин што им је непрестано држао пажњу приковану за ствари које су их 
заиста интересовале.

1 
После опсежних истраживања, др Торндајк је закључио: „Досада је 

једини стварни узрок замора при раду." 

Уколико се бавите умним радом, приметићете да вас количина посла ретко када 
чини уморним. Умор изазива спознаја о незавршеном послу. Сетите се, на пример, 
прошле недеље, када нисте били у стању смирено да радите. Стално су вас 
прекидали. Tor дана нисте одговорили ни на једно писмо, морали сте да откажете 
неколико састанака и све вам је ишло нао-пако. Ништа нисте урадили, и кући сте се 
вратили исцрпљени и, уз све то, са грозном главобољом. Сутрадан је, међутим, све 
кренуло како треба. Обавили сте десет пута више посла него претходног дана, и 
кући се вратили свежи као да сте тек устали из кревета. 

Шта из овога можемо да закључимо? Да умор често није последица рада већ 
осујећености, брига и осећања одбојности према послу. 

Недавно сам гледао обновљену представу музичке комедије Џерома Керна 
Пловеће позориште, у којој један од јунака каже, отприлике, следеће: „Срећан је 
човек који може да се бави послом у којем ужива." Такав се човек осећа срећним због 
тога што има више енергије, више задовољства и мање брига, те га због тога рад не 
чини превише уморним. Радна енергија зависи од наше заинтересованости за 
посао. Лакше вам је да пређете десетак километара непроходног пута у друштву 
обожаване девојке, него педесетак метара поред неког досадног, брундавог женског 
чељадета. 

А шта ако не уживате у послу? Има ли лека за такву бољку? Ево вам истините 
приче из искуства једне девојке која је радила као стенограф у великој нафтној 
компанији у Оклахоми. Сваког месеца девојка је по неколико дана морала да обавља 
нај досаднији посао на свету: да испуњава формуларе месечних извештаја и да у њих 
уписује бројке и статистичке податке. Посао јој је био толико досадан, да је у само 
одбрани одлучила да га учини занимљивим. Како? Почела је да се такмичи сама са 
собом! На крају сваког јутра избројала би испуњене формуларе, па би потом, у 
поподневним часовима, покушавала да премаши јутарњу норму. На крају радног  

1 Овоме би се, као илустрација, могла придодати и чувена нрича о томе како је настало ремек-дело 
арапске књижевности, Хиљаду и једна ноћ. (Ред.)
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дана поново би избројала формуларе, да би идућег дана још једном премашила 
саму себе. На крају је тако вешто и брзо обављала тај досадни посао, да је постала 
најбоља стенографкиња у компанији. Премда јој то није донело унапређење у послу, 
као ни новчану награду, девојка је била задовољна јер је у такмичењу са самом собом 
победила досаду, a ca њом и умор. Нов начин рада био је за њу нека врста духовног 
задовољења. Трудећи се да свој досадни посао учини на неки на-чин 
занимљивијим, добила је више енергије и радног о душевљења, па су и слободни 
тренуци почели да јој доносе више задовољства и радости. 

Уверавам вас да је горња прича истинита, јер је девојка из те нафтне компаније 
данас - моја супруга. 

Ево сада још једне приче стенодактилографкиње која је исто тако схватила да 
је мудро понашати се као да је досадан посао одиста занимљив. Име јој је Вали 
Голден, и живи у држави Илиноис. Чујте њену исповест:  

„ Са мном у бироу раде четири дактилограф-киње, од којих свака куца дописе за 
службенике из неколико одељена. Понекад се догоди да имамо посла преко главе, па 
заиста немамо времена за додатне, 'летеће' задатке. Управо таквог једног дана, 
један од руководилаца одељења дошао је до мене са молбом да му прекуцам једно 
дугачко, већ откуцано писмо, на којем је, међутим, било неколико мањих 
дактилографских грешака. Почела сам да се буним, покушавајући да га убедим да 
имам посла преко главе. Рекла сам му и да се ништа страшно неће догодити уколико 
то писмо пошаље непрекуцано, јер заиста немам времена да га поново куцам. 
„Уколико нећете ви, учиниће ми то неко други", одговорио ми је он мирно. Премда сам 
била бесна, та ме је примедба 'освестила'. Схватила сам да би многе девојке биле 
срећне, када би имале моје место. Уосталом, ја јесам плаћена управо за тај посао, 
помислила сам у себи. Стога сам одлучила да писмо прекуцам, претварајући се као да 
заиста уживам у том послу -премда ми је у ствари био мрзак. Међутим, 
прекуцавајући то писмо, установила сам нешто веома важно: уколико приступим 
послу као да ме заиста радује, на крају починем и да осећам извесну врсту 
задовољства. Истовремено сам установила и да по-сао којем приступам са уживанем 
обављам и много брже. И, ускоро више нисам морала да носим кући недовршене 
послове. Нови став према раду убрзо ми је прибавио глас марљиве раднице. Будући да је, 
не дуго потом, директору предузећа била потребна нова секретарица, обратио се 
мени и понудио ми тај посао, уз образложене да сам позната као дактилографкиња 
која никада не одбија послове и која се не мршти због два или три више писма дневно. 
Енергија коју сам стекла новим односом према раду била је за мене велико откриће и 
учинила ме је задовољнијом на послу." 

Вали Голден послужила се психологијом 'као да' - што је, уосталом, била девиза 
и проф. Ханса Вејхингера, који је тврио да осећање среће произилази из нашег става 
према срећи: уколико се понашамо као да смо срећни, ускоро ћемо почети да се тако и 
осећамо. 

Будете ли се понашали као да вас посао који обављате стварно интересује, 
увидећете да ће такав став ускоро уродити и вашом стварном заинтересованошћу - 
што ће вам помоћи да се осетите одморнијим и смиренијим. 

Харлан Хауард је пре неколико година донео важну одлуку која му је изменила 
живот: одлучио је да свој досадни посао учини занимљивијим. Руку на срце, посао 
му је заиста био досадан: прао је судове, рибао столове и послуживао сладолед у 
трпезарији неке средње школе, док су његови вршњаци у дворишту јурцали за 
лоптом или за девојкама. Харлан Хауард презирао је свој посао, али, будући да 
није имао другог избора, одлучио је да почне да проучава сладолед: начин добијања, 
састојке, као и занимљиво питање због чега су неке врсте сладоледа боље од других. 
Другим речима, почео је да проучава хемију сладоледа, и ускоро се уписао на курс 
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хемије. Прехрамбена хемија почела је да га толико занима, да се уписао на факултет 
и дипломирао из предмета 'технологија исхране'. И, шта мислите, ко је добио награду 
за студију о употреби какаоа на конкурсу што га беше расписала њујоршка фабрика 
какаоа? Наравно, Харлан Хауард. 

Касније, будући да није могао да нађе посао, отворио је приватну лабораторију у 
свом стану. Мало времена после тога, донесен је закон о контроли млечних бактерија. 
Хауард је имао пуне руке посла, па је чак морао да узме и два помоћника, јер је 
почео да ради за чак четрнаест произвођача млека у свом родном граду Амхерсту. 

Шта ће бити са Хауардом кроз двадесет година? Сигурно ће постати један од 
водећих стручњака у свом послу. Људи који данас раде у прехрамбеној 
индустрији за двадесет година отићи ће у пензију, можда и умрети, и на њихово 
место доћи ће нове снаге, пуне нових идеја и радног одушевљења. И Хауард ће 
бити међу њима, док ће понеки од његових школских другова којима је некада 
продавао сладолед можда бити без посла - вечити незадовољници који ће због 
властитог неуспеха кривити друге, жалећи се како, заправо, никада нису имали 
прилику да покажу колико вреде. Ни Хауард не би имао прилику, да не беше чврсто 
одлучио да у свом тадашњем послу нађе и занимљиву страну. 

Пре много година живео је младић који је радио у фабрици у којој је осам сати 
дневно седео за токарском машином, израђујући клинове. Име му је било Сем. Сем није 
волео свој досадни посао, али је, попут Хауарда, одлучио да га учини занимљивим. 
Почео је да се над-еће са колегом за суседном токарском машином, који је Семове грубо 
обрађене клинове дотеривао на тачну меру. Повремено су се мењали и такмичили ко 
ће израдити више клинова. Одушевљен брзином и прецизношћу израде, предрадник 
је ускоро Сему поверио бољи посао. Био је то почетак Семовог напредовања. 
Тридесет година касније, Сем - Семјуел Воклејн -постао је председник фирме 
'Boldvin Lokomotiv Vorks'. Да није одлучио да свој досадни посао учини за- 
нимљивијим, Сем би без сумње читавог живота остао радник за токарском справом. 

Познати радио-коментатор X. Калтернборн изнео ми је једном приликом како је 
свој досадни посао успео да учкни занимљивијим. Калтернборн се као 
двадесетогодишњи младић беше укрцао на брод за превоз стоке, и свој пут преко 
Атлантика 'одрадио' хранећи и напајајући стоку. Искрцао се у Енглеској, читаву је 
обишао на бициклу, и ускоро се, без пребијене паре, обрео у Паризу. Сналажљив 
какав је био, заложио је фото-апарат за циглих пет долара, а потом се јавио на оглас у 
листу Нев Јорк Хералд Трибуне и добио посао аквизитера стерео-оптичких справа. 
Неки од вас сигурно ће се сетити тих љупких справица -наравно, они који су сада у 
познијем животном добу! To cy била она чуда технике ваше младости, која су две 
слике могла повезати у једну, дајући вам утисак треће димензије. 

Калтернорн се, дакле, латио посла: тумарао је унаоколо Паризом, куцао на 
врата домаћинстава нудећи своје чаробне справице. Ваља, при том, напоменути да 
није знао ни речи француски! To му ипак није сметало да на крају прве године 
оствари добит од пет хиљада долара, као и да се нађе на списку најбоље плаћених 
трговаца године. Калтернборн при том напомиње да је та година за њега значила 
више него година дана студија на Харварду: донела му је самопоуздање, неопходно 
за успешно пословање. Упознала га је са француским начином живота, и касније, када 
је постао радио- коментатор за Европу, то своје знање умео је да и те како умешно 
искористи. 

Ипак, будући да није знао ни речи француски, како је могао да доживи толики 
успех као трговац? Ево како... Замолио би послодавца да му на комадићу папира 
напише неколико уобичајених фраза, па их је научио напамет. Када би му домаћица 
отворила врата, Калтернборн би 'отпевао' своју песмицу - разуме се, са изразитим 
америчким наглаком. Затим би јој показао сличице и своје стереоскопске справице, 
и на сва њена даља питања само слегао рамнима и одговарао: „Американац, 
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Американац." Потом би скинуо шешир на који је био налепљен папирић са фразама 
написаним савршеним француским језиком. Домаћица би праснула у смех - и 
Калтернборн заједно са њом. Готово увек одлазио је обављена посла. Калтернборн, 
наравно, признаје да то није био нимало лак посао. Једино што му је помогло да 
издржи, била је спремност да један досадан, готово кловновски посао учини 
занимљивим. Сваког јутра, пре но што би кренуо од куће, Калтернборн би стао пред 
огледало и сам себи одржао овакав говор: „Калтернборне, уколико не желиш да 
гладујеш, мораш на посао. А ако већ мораш, због чега не би спојио угодно са 
корисним? Због чега сваки пут када притиснеш на звонце не би помислио да си 
глумац на позорници, да тамо, иза затворених врата, седи твоја публика? На крају 
крајева, твој посао понекад и јесте налик на праву правцату-комедију... Па, због 
чега онда не би у њега унео и мало глумачког жара и одушевљења?" 

Калтернборн потом додаје да су му овакви охраб-рујући 'говори' силно помогли у 
настојању да један у суштини одвратан посао претвори у добро плаћену забаву. 

Ево шта ми је одговорио када сам га упитао има ли неки користан савет за младе 
људе којима је стало до успеха у послу: „Поразговарајте сами са собом сваког јутра 
када устанете... To је можда корисније и од самих физичких вежби, јер су сваком 
човеку неопходне и духовне и менталне вежбе које ће га подстаћи на акцију. Стога 
сваког дана настојте да самом себи одржите охрабрујући говор. To ћe вам помоћи да 
превладате многе препреке у себи и изван себе." 

Можда ће вам се овај савет учинити смешним, детињастим, глупим? Ипак, на 
њему се темељи свака здрава психологија. „Наш живот је онакав каквим га обликују 
наше мисли", рекао је још Марко Аурелије пре пуних осамнаест векова. Премда 
потиче још из античког доба, тај савет вреди данас подједнако као и некада: у 
природи човека трајно је присутна жеља да утиче на своје понашање. 

Створите ли навику разговора са самим собом, стећи ћете и способност да свој дух 
усмерите према осећањима храбрости, задовољства, снаге и мира. Уколико сваког дана 
преобројите у себи особине којима вас је природа обдарила и због којих јој морате 
бити захвални, осећаћете се вреднијим, способнијим и задовољнијим људским бићем. 

Тако ћете и најдосаднији посао моћи да учините занимљивијим. Настојте да увек 
имате на уму да посао обављен са уживањем утиче на ваше целокупно расположење. 
Будући, опет, да пола дана проводите на послу, учините све што је у вашој моћи да ту 
половину дана проживите са осећањем пријатности. Упамтите да ће вам 
заинтересованост за посао помоћи да заборавите дневне бриге и проблеме, и да ће 
вам, на крају крајева, сигурно донети унапређење на послу, a ca њим и бољу плату. 
Међутим, уколико ово потоње чак и изостане, такав приступ послу помоћи ће вам да 
се не осећате уморним и омогућити вам да са уживањем проводите слободно време. 
Покушајте! 

 

  



119 

 

Поглавље 6 

КАКО ПОБЕДИТИ НЕСАНИЦУ 

Да ли сте можда један од оних људи које забрињава чињеница да ноћу не можете да 
заспите? Уколико је тако, сигурно ће вас занимати случај чувеног америчког адвоката 
Семјуела Антермајера, који се никада није поштено наспавао. Антермајера су још 
од најраније младости мучиле две бољке: астма и несаница. Будући да ни једну од 
њих није могао да излечи, одлучио је да их обе прихвати, при чему је несаницу, чак, 
претворио у своју предност. Слободно време, којег је због неспавања имао на 
претек, користио је за учење, па је у рекордном року и са најбољим оце-нама 
дипломирао на њујоршком правном факултету. Није се узбуђивао због неспавања, 
верујући да се за његов организам брине природа. Заиста, упркос минималним 
количинама сна, Антермајер је био здрав као дрен и поседовао фантастичну радну 
енергију. У двадесет седмој години већ је био познат њујоршки адвокат и зарађивао 
седамдесет пет хиљада долара годишње, што је у оно време била више него лепа 
свота Доживео је осамдесету, а да никада у животу ни од 

чега није боловао - осим, наравно, од астме и несанице. 
Човек проведе трећину живота спавајући, премда заправо нико не зна шта је сан. 

Познато нам је да је сан навика и стање одмора током кога природа обнавља 
истрошени организам, али нам није знано колико је часова сна потребно сваком 
појединцу. Чак ни не знамо да ли уопште морамо да спавамо. Можда вам ово звучи 
помало невероватно, али случајеви из медицинске праксе показују да је било људи 
који су настављали да живе упркос дугим раздобљима неспавања... Мађар Паул Керн 
био је у Првом светском рату рањен у главу. Када се опоравио од операције, 
уста-новило се да Керн беше изгубио способност спавања. Премда су лекари 
покушавали да га на све могуће начине успавају - примењивали су средства за 
спавање, наркотике и хипнозу-Керн је свеједно остајао будан. Лекари су најзад 
дигли руке од њега и прог-нозирали му скору смрт, али их је Керн све надму-дрио: 
још је годинама живео без сна, и одмарао се лежећи затворених очију. 

Неким људима потребно је више, а другим мање сна. Тосканини је, на пример, 
спавао само пет сати, a Калвин Кулиџ десет, што значи да је Тосканини преспавао 
петину, а Кулиџ готово половину живота. 

Узбуђивање због несанице погубније је по организам од саме несанице. Случај моје 
ученице Ајре Сенднер лепо илуструје наведену тврдњу. Ево њене приче: 

„Пре него што сам се запослила, спавала сам као топ. Никаква бука на свету 
није ме могла пробудити. Због тога су и почеле све моје невоље. Морала сам, наиме, 
да рано устајем, како бих на време стигла на посао. Од страха да ћу преспаваши звук 
будилника сваког часа сам се трзала, будила се и бацала поглед на сат. Убрзо ми се 
сан сасвим пореметио. Лутала сам по кући очајна што не могу да спавам, и почела да 
озбиљније помишљам на самоубиство, јер ми се смрт чинила једииим излазом из те 
страшне ситуације. Такво стање потрајало је пуна два месеца, док се најзад нисам 
упутила лекару. 

„ He могу да еам помогнем", рекао ми је, „јер сте сами узрок властите несанице. 
Могу једиио да вам посаветујем да престанете да се узбуђујете због неспавања. 
Увече нормално лезите у кревет и понашајте се као да вас је баш брига да ли сте или 
нећете заспати. Држите склопљене очи и понављајте у себи: Све док лежим мирно, 
није ми важно да ли ћу заспати. Знам да ћу се свеједно одморити." 

Послушала сам га, и после две недеље почела сам нормално да спавам. За мање од 
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месец дана вратила ми се моја стара навика чврстог осмочасовног сна, и рано 
јутарње буђење није ми више представљало иикакву потешкоћу." 

Ајру Сенднер, дакле, није мучила несаница, већ брига због неспавања.  

Др Натанијел Клајтман, професор Чикашког универзитета и стручњак за питања 
несанице, каже да нико никад није умро од неспавања. Оно што исцрпљује људе 
који не могу да спавају није толико несаница, колико брига због неспавања. 
Забринут човек лакше се исцрпљује и постаје мање отпоран на разноразне болести. 
Др Клајтман истовремено тврди да људи који пате од несанице спавају много више 
него што то мисле. Човек који је спреман да се закуне да претходне ноћи није ни 
ока склопио, сигурно је - ни не знајући- одспавао неколико сати. Ово потврђују 
и бројни примери ноторних 'неспавача' за које се (под научним надзором) 
испоставило да спавају као топови, и да, шта више, толико хрчу да другима не дају 
да спавају! 

Први предуслов за добар ноћни сан је осећање сигурности. Код 
религиозних људи молитва је најбољи седатив, а они који нису религиозни 
морају да прибегавају другим средствима. 

Један од најбољих начина су вежбе дисања и релаксације. Др Дејвид 
Финк тврди, тако, да треба 'поразговарати' са властитим телом. По његовом 
мишљењу,речи представљају кључ за све врсте хипнозе; и стога, када човек не 
може да спава, разлог томе је што своје тело 'наговара' да не спава. Томе можемо 
доскочити тако што ћемо се 'дехипнотисати', то јест 'поразговарати' са 
мишићима властитог тела. На пример, овако: Опусти се, опусти се, омекшај, 
утони у сан... Познато нам је, наравно, да се мозак и живци не могу опустити 
уколико су мишићи напети, па стога, уколико желимо да уснемо, морамо почети 
од мишића. Др Финк нам саветује да ставимо јастук под колена, како бисмо 
омекшали напете мишиће ногу, и да под руке ставимо два мања јастука. Тада 
почиње 'разговор' са мишићима. Почињемо од стопала, преко ногу, трбуха, 
груди, руку, рамена и врата, и завршавамо са вилицом и очима. И, сан наступа 
пре него што и схватимо шта се са нама догађа. Ову вежбу свесрдно вам могу 
препоручити, будући да сам се и сам уверио у њену делотворност. Истовремено вам 
саветујем да набавите изванредну књигу др Финка Ослобађање од нервне напетости, 
која је по мом мишљењу веома занимљиво писана и може бити сјајан саветник 
онима који пате од несанице. 

Други изврстан лек против несанице је физичка исцрпљеност. Ма каквим се 
физичким послом, напором или спортом бавили пре спавања, сигурно је да ће вам 
то помоћи да мирно заспите. Природа нас, наиме, присиљава да спавамо када смо 
физички исцрпљени, па нису ретки случајеви људи који су спавали - у ходу! 

Др Фостер Кенеди причао ми је да је у Првом светском рату имао прилике 
да види војнике који су се од исцрпљености сручивали на земљу и западали у 
тако дубок сан, да се чинило као да су у коми. He би се пробудили чак ни када би 
неко покушао да им силом отвори очи. Др Кенеди каже да је том приликом 
установио да се зенице у сну померају нагоре, то јест да се посве 'подвлаче' под 
капке. „Будући да сам и сам имао проблема са спавањем, почео сам да под капке 
свесно 'подвлачим' зенице, то јест читаве очне јабучице, при чему сам после 
само неколико тренутака постајао поспан и тонуо у сан. Ради се о аутоматском 
рефлексу, над којим немамо никакву контролу." 

Уколико, дакле, желите да престанете да се бринете због несанице, 
придржавајте се ових правила: 

1. Уколико не можете да заспите, устаните и забавите се књигом или неким другим 
послом, све док вас сан не свлада. 

2. Упамтите да нико никад није умро због неспавања. Нервирање због несанице 
погубније је за организам од саме несанице. 

3. Научите да се опуштате. Примењујте вежбе дисања и релаксације. 
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4. Изморите организам у току дана, а посебно пре спавања. Бавите се неким 
спортом или тежим физичким радом. Упамтите да здравом, уморном телу сан 
долази сам од себе. 
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   КРАТАК ПРЕГЛЕД 

ШЕСТ САВЕТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ 

 
УМОРА И ОДРЖАВАЊЕ ДОБРОГ 

 
РАСПОЛОЖЕЊА 

 

1. Одмарајте се пре него што се заморите. 

 

2. Научите да се опустите на радном месту. 

 

 

3. Жене и домаћице морају имати на уму да често опуштање доприноси њиховом 
млађаном изгледу. 

 

4. Примењујте следеће четири добре радне навике: 

а) Уклоните са писаћег стола непотребне папире. Задржит само one који се 
односе на непосредне задатке. 

б) Обављајте послове по редоследу важности. 

в) Када се суочите са проблемом на послу, настојте да га, уколико вам то 
околности омогућују, решите на лицу места. 

г) Научите да организујете посао, да дајете задатке сарадницима и 
надгледате њихов рад. 

 

5. Радите са ентузијазмом. Одушевљеност послом одагнава умор и забринутост. 

 

6. Упамтите да нико никад није умро због неспавања. Узбуђивање због несанице 
погубније је за организам од саме несанице. 
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Седми део 
 
 
� 

 

КАКО ОДАБРАТИ ЗВАЊЕ 

 

КОЈЕ ЋЕ ВАМ ПРУЖИТИ 
 

3АДОВОЉСТВО И ДОНЕТИ 
 

УСПЕХ 
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Поглавље 1 

О ВЕЛИКИМ ЖИВОТНИМ ОДЛУКАМА 

(Ово поглавље намењено је младићима и девојкама који још нису одлучили чиме би 
у животу желели да се баве... Уколико припадате тој групи, добро ће вам доћи 
неколико савета у вези са избором будућег звања). 

Уколико вам је мање од осамнаест година, вероватно ћете се ускоро суочити са 
двема великим и важним животним одлукама које ће и те како утицати на ваш будући 
живот, срећу, задовољство и здравље. Једном речју, суочићете се са одлукама од 
чијег исхода зависи да ли ћете од себе створити срећног или несрећног човека. 

Које су то две важне одлуке? 

Прва: Које ћете звање одабрати? 

Друга: Кога ћете одабрати да вам буде животни сапутник, родитељ ваше деце? 

Одмах вам морам рећи да су обе одлуке често налик на лутрију- чиста игра на 
срећу. Да ли је, ипак, могуће смањити фактор случајности у доношењу тако важне 
одлуке као што је избор будућег звања? Чини ми се да јесте. На првом месту, важно 
је да одаберете подручје које вас занима и у којем ћете моћи да бар донекле 
уживате. Важно је да вас посао забавља. Посао у коме уживате чиниће вам се лаким 
попут дечје игре. 

Томас Едисон може нам послужити као изванредан пример за ову тврдњу. 
Едисон је од нешколованог продавца новина упорним радом израстао у једног од 
највећих проналазача, иноватора индустријског живота модерне Америке. Едисон 
је и јео и спавао у својој лабораторији и не ретко је проводио и по осамнаест сати 
дневно радећи на својим изумима. Упркос томе, посао му никада није био терет. „У 
читавом свом животу нисам провео ни један једини дан радећи..." говорио је он. „Рад 
је за мене увек био само забава." Није, дакле, никакво чудо што је толико постигао! 

Чарлс Швоб често је говорио: „Човек може успети готово у свему за шта осећа 
безгранично одушевљење." 

Све је то лепо и добро, али како осећати безгранично одушевљење када заправо 
не знате чиме бисте желели да се бавите! To је, признајем, грдан проблем. „Највећа 
трагедија за коју знам", рекла ми је једном приликом познаница која се бавила 
упошљавањем младих људи, „јесте да многи млади људи никада не открију чиме 
заиста желе да се баве. Мислим да је човек који не уме да пронађе задовољство у свом 
послу, већ само мисли на новац који ће њиме зарадити, заиста вредан сажаљења." Иста 
познаница причала ми је да су јој у саветовалиште долазили дипломирани људи са 
познатих америчких факултета, који напросто нису знали каквим би послом желели 
да се баве. Зар је онда чудо што се толико младих људи, који почињу живот пуни 
полета и лепих снова, већ у четрдесетој години претварају у осујећену, резигнирану 
чељад, и што многи међу њима завршавају са нервним сломовима и сличним 
озбиљним живчаним проблемима? Пронаћи право занимање подједнако је важно 
као и сачувати здравље. To je, уосталом, и научно доказано. Томас Карлајл је 
једном рекао: „Благословен је човек који је пронашао прави посао. Никакав други 
благослов није му потребан." 

He давно сам разговарао са Полом Бојнтоном, управником кадровског одељења фирме 
'Сокони-Вакуум Ојл', човеком који је током двадесетак година, колико ради на том 
послу, разговарао са више од седамдесет пет хиљада младих људи у потрази за 
послом. Бојнтон је уједно и аутор књиге Шест начина како да нађете посао. Питао 
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сам га у чему млади људи, тражећи посао, највише греше. „He знају шта заправо желе 
да раде", одговорио је Бојнтон. „Напросто је застрашујуће да човек данашњице више 
и озбиљније размишља о куповини одела које ће износити за неколико година, него 
о избору занимања од којег ће зависити читав његов будући живот- на којем се 
темеље срећа, мир и задовољство у животу." 

Има ли, дакле, начина да озбиљније приступите одговорном задатку избора 
будућег звања? Наравно да има. Као прво, за помоћ се можете обратити неком од 
саветовалишта за избор звања. Такве установе могу и да вам помогну и да вам 
одмогну, у зависности од знања, искуства и способности саветодавца. Није, ипак, на 
одмет да потражите неко такво саветовалиште у граду о којем живите, и да 
размислите о ономе што ће вам стручњаци предложити. Исто тако, добро би било да 
њихов савет схватите само као сугестију и да не доносите одлуку напречац. Имајте на 
уму да ни они нису свезнајући и да могу да погреше. Једној мојој полазници, на 
пример, у једном таквом саветовалишту предложили су да постане књижевница 
-само зато што је умела да се лепо изражава. Сматрам да је то бесмислено. Да би 
постао добар писац, човек мора умети да читаоцу пренесе своје мисли и своја 
осећања, а предуслов за то није само лепо изражавање, већ и стотине других ствари 
као што су машта, идеје, искуство, литерарни дар... Стручњак из саветовалишта који 
је поменутој девојци саветовао да постане књижевница постигао је само једно: до тог 
часа срећну девојку претворио је у осујећену, неталентовану ауторку сладуњавих 
прича. 

Да се разумемо: немам ја ништа против саветодаваца за избор занимања. Желим 
само да кажем да њихови савети не морају бити беспоговорно тачни, да су и они 
људи од крви и меса који могу да погреше. Стога вам препоручујем да посетите 
неколико таквих саветовалишта, да поразговарате са неколико стручњака, и да после 
тога добро размислите; коначну одлуку донећете сами, ослањајући се првенствено 
на властите склоности и здрав разум. 

Можда вам се чини чудним што сам поглавље о избору занимања уврстио у 
књигу о сузбијању брига. Међутим, уколико боље размислите увидећете да многе 
људске бриге и невоље происходе управо из незадовољства послом који људи раде. 
Ако ми не верујете, приупитајте неку старију особу: оца, суседа, стрица или шефа. 

Амерички психијатар Вилијем Менингер, човек који је за време рата руководио 
војним неуропсихијатријским одељењем, једном је изјавио: „Војска нас је научила 
колико је важно пронаћи прави посао за сваког појединца... Необично ј е важно да 
човек верује у корисност посла који обавља. Уколико није заинтересован за свој посао, 
уколико осећа да је на погрешном месту, уколико сматра да његов рад није довољно 
цењен и да су његове могућности неискоришћене, човек готово редовно почне да 
испољава знаке психичких поремећаја, a често и тешких траума." 

Сличне трауме и психички поремећаји јављају се и код људи незадовољних 
послом у индустрији или било где другде. Узмимо, на пример, случај Фила 
Џонсона. Џонсонов отац био је власник перионице рубља, и надао се да ће га син 
наследити у истом послу. Џонсон је, међутим, мрзео посао управљања перионицом, 
па је забушавао кад год је стигао и често изостајао са посла. Отац је био дубоко 
повређен си-новљевим односом према послу, а поред тога се и пред радницима у 
перионици почео стидети рођеног сина. Џонсон је, међутим, једног дана сам 
разрешио чвор: саопштио је оцу да не жели да ради у управи перионице и да му је 
намера да постане механичар. Стари је био шокиран, али је син тврдокорно 
истра-јао на својој одлуци. Запослио се у механичарској ра-дионици и радио много 
више и много напорније него у очевој перионици, али је био сретан и пресретан. 
Недуго после тога почео је и да студира машинство, касније постао председник 
управног одбора ваздухопловне компаније 'Боинг', и суделовао у изради 'летећих 
тврђава' чијом је помоћу Америка изишла као победница из Другог светског 
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рата. Да је остао у перионици, Џонсон би после очеве смрти сигурно све послао 
до ђавола, упропастио и себе и фирму и завршио као што завршавају многи 
људи са несрећно одабра-ном профееијом- као разочарани, осујећени, 
резигнирани педесетогодишњак сит себе и живота. 

Саветујем стога младим људима да се - чак и по цену свађе са родитељима 
не осећају приморани да одаберу занимање које им намећу било породица, било 
породична традиција. Помно размислите о родитељском савету, али немојте 
срљати у занимање које не волите. Родитељи вам могу помоћи својим знањем, 
искуством и разумевањем, али сте на крају крајева једино ви компетентни да 
одлучите о свом будућем занимању, јер ћете једино и само ви бити њиме 
сретни или несретни. 

Покушаћу да вам укажем на неколико савета у вези са избором звања и 
занимања: 

1. Проучите ових пет предлога који вам могу помоћи да одаберете право 
саветовалиште за избор занимања: 

а) Немојте одлазити надристручњацима који вам обећавају чаробне тех- 
нике за откривање 'успаваних талената'. У ту групу спадају френолози, ас- 
тролози, врачаре, графолози и слични 'стручњаци'. 

б) Немојте тражити савет од особе или установе која вам обећава да ће 
открити ваше склоности на темељу теста. Таква особа или установа крши 
основно правило које гласи да ваља узети у обзир психичке, физичке,друштвене и 
економске околности испитаника. 

в) Обратите се озбиљној установи која располаже богатим фондом 
информација о различитим звањима и занимањима, и које користи за давање 
савета испитаницима. 

г) Имајте на уму да озбиљно саветовалиште за избор занимања 
уприличује не само један, већ неколико разговора са испитаником. 

д) Немојте пристати на давање савета путем поште. 

2. Настојте да се клоиите звања којих тренутио има сувише и у којима знате да 
ћете се тешко запослити - осим уколико, разуме се, нисте посебно надарени за 
одређено подручје. Имајте на уму да постоји на стотине занимљивих звања и 
занимања која би вас могла усрећити. He поводите се за примером школских 
другова и другарица и не одлучујте се за звања која су они одабрали само 
зато што нисте могли смислити ништа паметније. He упуштајте се у авантуре 
као што су новинарство, филм, радио, телевизија и слична помодна звања, 
осим уколико немате за њих посебно изражене склоности. 

3. He жалите ни труда ни времена да сазнате све што је могуће о занимању које 
сте одлучили да одаберете. Распитујте се о њему код стручњака који се већ 
најмање десет година баве вашим будућим послом. 

Такви разговори могу имати и те како важан утицај на вашу будућност. To 
знам из властитог искуства. Када ми је било двадесет година, затражио сам 
савет двоје људи у вези са мојим будућим послом. Сада увиђам да су та два 
разговора представљала праве прекретнице у мом животу, и да би ми без њих 
живот данас био посве другачији. 

Сигурно ћете се упитати коме се можете обратити за такве разговоре. Па, узмимо да 
желите да студирате архитектуру. Пре него што донесете дефинитивну од-луку, 
настојте да неколико недеља проведете у разговорима с архитектама из вашег града 
или околине. Њихове адресе наћи ћете у телефонском именику, и уколико им се 
пристојно обратите, будите сигурни да вам помоћ неће одбити. Уколико, међутим, 
сматрате да би вам било лакше да им се за помоћ обратите писменим путем, напишигге 
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писамце отприлике овакве садржине: 

„Обраћам вам се за савет, у нади да ћете ме разумети и изићи ми у сусрет. Имам 
осамнаест година и желео бих да студирам архитектуру. Пре него што донесем 
коначну одлуку, волео бих да се посаветујем са неком стручном особом. 

Уколико немате времена да ме примите у свом атељеу, био бих вам веома 
захвалан када бисте ми допустили да вас на пола сата посетим код ваше куће. 

Прилажем списак питања на која ћете ми ви си-гурно најбоље моћи да 
одговорите: 

а) Кад бисте поново били на почетку животног пута, да ли бисте поново 
одабрали звање архитекте? 

б) Желео бих да ми, пошто поразговарамо, искрено кажете шта мислите о мојим 
склоностима - то ј ест, да покушате да оцените да ли су оне довољне да се посветим 
архитектуи. 

в) Када бих студирао архитектуру четири до пет година, да ли би ми, по вашем 
мишљењу, било тешко да добијем запослење чим дипломирам? Каквим послом бих 
морао да се бавим пре него што добијем посао архитекте. 

г) Као дипломирани архитекта просечне надарености, колику бих, по вашем 
мишљењу, могао имати плату током првих пет година? 

д) Које су предности и који недостаци бављења архитектуром? 

ђ) Да сам ваш син, да ли бисте ми саветовали да изаберем звање архитекте?" 

Уколико сте срамежљиви и зазирете од сусрета са неком стручном 'величином', 
ево два предлога која ће вам можда бити од помоћи: 

Прво, поведите разговор са пријатељем ваших година. Удвоје ћe вам бити 
лакше! 

Друго, имајте на уму да ће стручњаку коме сте се обратили за савет ласкати што 
сте баш њега одабрали. To је за њега прави, истински комплимент: имајте исто тако 
на уму да одрасли воле да саветују младе. Ваш архитекта сигурно ће уживати у 
разговору са вама. 

Уколико вам не лежи писање писама, скупите храб-рост и без претходне најаве 
пођите у атеље човека кога сте одабрали, и уједно га замолите за разговор који је за 
вас од изузетне важности. 

Претпоставимо да сте се обратили за савет петорици архитеката и да су сви били 
сувише заузети послом да би имали времена за разговор са вама. Шта ћете учинити? 
Разуме се, обратити се новој петорици! Немојте одустати, будите упорни. Сигуран 
сам да ће се наћи бар један архитекта који ће вам дати и те како корисне савете - савете 
који вам могу помоћи да избегнете многе невоље и уштедите године изгубљеног 
времена. 

Имајте, дакле, на уму да бирајући будуће занимање доносите једну од 
најважнијих животних одлука. Стога не жалите ни труда ни времена, да не бисте 
жалили када већ буде прекасно. 

4. Раскрстите са погрешним уверењем да сте ство-рени за само један посао и једно 
звање. Сваки нормалан човек може да има успеха у неколико посве различитих 
занимања, као што и сваки нормалан човек може доживети неуспех у разним 
пословима. Узмите, на пример, мој случај: да сам студирао за доле наведена звања, 
сигуран сам да бих бар донекле у њима успео: у агрономији, медицини, економији, 
економској пропаганди, уредничким пословима, педагогији, шумарству. С друге 
стране, сигуран сам да бих био веома несрећан и потпуно промашен случај да сам 
изабрао књиговодство, инжењеријску струку, хотелијерство, рад у фабрици, 
архитектуру, машинство и многа друга звања. 
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Поглавље 1 

'СЕДАМДЕСЕТ ОДСТО СВИХ НАШИХ БРИГА...' 

Када би ми био познат најбољи начин за решавање свих ваших финансијских брига, 
не бих ни писао ову књигу, већ бих седео у Белој кући као први и најважнији 
саветник председника Сједињених Држава! На жалост, једино што знам јесу мисли и 
искуства компетентних људи у вези са проблемом решавања финансијских брига, с 
тим што вам уједно могу дати и неколико корисних савета и упутити вас на књиге и 
брошуре које ће вам можда бити од помоћи. 

Статистичка испитивања показала су да је седамдесет одсто свих наших брига везано 
за новац. Стручњаци Галуповог института (за испитивање јавног мнења) тврде да већина 
људи верује да би све њихове бриге нестале када би им се приходи повећали за само 
десетак процената. Ваља, међутим, признати да то важи за многе људе, али не и за 
већину. Пишући ово поглавље, разговарао сам са Елси Степлтон, која је као 
стручњак за питања буџета била саветник неколико њујоршких фирми, а исто тако 
била од помоћи низу људи свих профила и занимања у решавању финансијских 
брига. И, ево шта ми је рекла: „За финансијске проблеме већине људи решење се не 
састоји у повећању количине новца. Често се, заправо, догађа да повећана примања 
за исход имају већа трошења - и још веће главобоље. Већина људи не брине због тога 
што нема довољно новца, већ због тога што не уме да рационално располаже новцем 
који има." (Сигурно сте, прочитавши последњу реченицу, презриво одмахнули 
руком. Ипак, пре но што то поново учините, молим вас да се присетите да гђа 
Степлтон није рекла да то важи за све људе, већ за већину. Није, дакле, мислила на 
вас, већ на вашу родбину, познанике и пријатеље, за које, зар не, и сами знате да 
превише троше). 

Могуће је да ће многи читаоци рећи: „Када би тај Дејл Карнеги морао да моје 
рачуне плаћа са мојом платом, сигурно би певао другу песму!" У реду, признајем да 
вам није лако, али, ипак, немојте мислити да и ја нисам имао новчаних проблема. 
Радио сам и по дванаест сати дневно на пољима Мисурија, шљакао до изнемоглости 
за пет центи на сат, и добро знам шта значи живети у кући без купатила и без текуће 
воде. Знам шта значи спавати у соби где се зими температура спушта на неколико 
степени испод нуле. Прави сам стручњак за пешачење којим ћу уштедети издатак за 
аутобуску карту, а знам и шта значе поцепани цепови и закрпљене панталоне. Знам и 
шта значи наручити нај јефтиније јело у јефтиној крчми и спавати са панталонама 
испод мадраца (да би се 'испеглале')! Ипак ми је и у тим тешким временима понекад 
полазило за руком да уштедим понеку пару од плате, само зато што сам се бојао да 
останем без уштеђевине. Већ тада сам схватио да ћу дуг и бриге избећи само уколико 
будем живео по унапред утврђеном финансијском плану, као што то раде мудра 
руководства појединих предузећа. Већина људи, међутим, не живи на тај начин. Мој 
добар пријатељ Леон Шимкин, генерални директор издавачке куће 'Сајмон и 
Шустер', скренуо ми је недавно пажњу на чињеницу да већина људи пати од неке 
врсте слепила када је у питању новац. Када је реч о новцу предузећа, књиговођа у 
његовој издавачкој кући прави је чаробњак када су бројке у питању, али потпуна 
незналица у властитим финансијским питањима. Као да се држи оне изреке: 'Што 
добим, то здробим'! Добије ли плату на крају недеље, потрошиће је без 
размишљања - читаву, ако треба - на најскупље одело, заборављајући да ће из истог 
плат-ног коверта кад-тад морати да плати струју, воду, станарину, грејање и 



130 

 

сличне трошкове. А ипак тај човек и те како добро зна да би таквим односом према 
новцу брзо одвео предузеће у стечај. 

Ваља имати на уму и да сте у новчаним питањима ви сами свој господар, што 
значи да се можете упропастити или уштедети неку пару, у зависности од тога шта 
вам се више свиђа. 

Хтео бих да вам кажем и неколико речи о плани-рању кућног буџета, па ћу стога 
набројати десет правила која би вам могла бити од користи. 

1. Водите неку врсту кућног трошковника. 

Када је Арнолд Бенет пре неких стотинак година започињао своју каријеру 
романописца, није имао ни пребијене паре. Био је сиромашан као црквени миш, па је, 
хтео не хтео, морао да води рачуна о свакој потрошеној пари. Мислите ли да се 
питао куда му новац отиче? He, није! Тачно је знао. Ту је навику задржао и касније, 
када се обогатио, па чак и онда када је имао толико новаца да купи и луксузну јахту! 

Кућни трошковник водио је и сам Рокфелер, који никад не би отишао на 
починак пре но што помно проучи приходе и расходе протеклог дана. 

He кажем да ви и ја морамо бити баш као Рокфелер, али ми се ипак чини да не 
би било на одмет када бисмо водили некакав дневник прихода и издатака. Људи се 
често изненаде када почну да бележе издатке и виде на какве им глупости одлази 
тешко зарађен новац. Ви сте можда друкчији. Можда знате како га и на шта трошите, 
и ако је тако, верујте да сте један од хиљаду! 

2. Израдите план за буџет који ће заиста одговарати вашим потребама. 

Већ поменута гђа Степлтон тврди да две породице могу да живе једна поред 
друге у посве истим кућама, да имају исти број деце и исте приходе, а да им буџети 
ипак буду посве различити. Због чега? Због тога што различити људи имају различите 
потребе. Буџет је, дакле, веома лична ствар, па сваки појединац мора да зна колико ћe 
му новаца бити довољно за раздобље од, рецимо, месец дана. 

Водити рачуна о кућном буџету не значи одрећи се сваког уживања и ситних 
радости од којих се, уосталом, састоји живот. Ваљало би да први и основни циљ 
вођења буџета буде стварање материјалне сигурности, која је врло често 
подлога за емоционалну сигурност и ослобођење брига о новцу. „Људи који 
умеју да организују живот на темељу добро вођеног кућног буџета много су 
сретнији људи", тврди гђа Степлтон. 

Шта, дакле, треба да учините? Прво, као што сам већ поменуо, ваљало би 
да почнете да бележите све дневне издатке. После неколико месеци такве 
работе, стећи ћете прилично јасан увид у кућне расходе, па ћете моћи 
поузданије да располажете новцем и да га распоређујете на велике и мале 
трошкове. 

3. Научите да мудро трошите. 

Тиме само желим да кажем следеће: научите како ћете из новца којим 
располажете извући највећу могућу вредност. 

4. He трчите за зарадом по сваку цену. Тиме ћете можда стећи више новаца, али је 
сигурно да ћете почети да патите од непотребних главобоља. 

Више новаца у кући најчешће значи више трошкова и више брига. Осећај 
да имате много доводи вас у искушење да купујете и оно што заправо не 
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можете да себи приуштите. To, опет, води у нове новчане бриге, нову трку за 
новцем, па вам добра која стичете постају оптерећење, уместо да вам буду 
извор уживања. 

5. Уколико већ морате да позајмљујете новац, чините то на правом месту. 
Уколико вам новац хитно затреба, знајте да су полиса осигурања, обвезнице 

и разни бонови - вредносни папири које одмах можете да уновчите. Међутим, 
пре него што посегнете за тим извором, проверите услове уновчавања, јер 
већина тих вредносних папира, приликом превременог уновчавања, губи 
знатан део номиналне вредности. Правило, дакле, гласи: питајте! Распитајте се 
о условима превременог уновчавања! 

Претпоставимо, међутим, да немате полису осигурања, бонове и слично, 
али да поседујете кућу, ау-томобил или нешто друго чиме можете јамчити за 
позајмицу. Где ћете позајмити новац? Увек у банци! Банке су строго 
контролисане законом, и каматна стопа је законом прописана, па ћете у њима 
наићи на коректан и послован однос. Банкарски стручњаци ће вас 
посаветовати како да најбоље решите проблем позајмице. Међутим, 
понављам: уколико поседујете некретницу којом можете да јамчите за 
позајмицу, безусловно отидите у банку. Уколико, међутим спадате међу оне 
смртнике који не могу да понуде никакву другу гаранцију осим свог месечног 
дохотка, преклињем вас да имате на уму да је опасно наседати новинским 
огласима са примамљивим условима позајмљивања. He верујте им, јер ће се у 
већини случајева читава ствар окончати пред судом. Више је него сигурно да 
ћете парницу изгубити, из једноставног разлога што сте потписали уговор са 
веома неповољним клаузулама, a да тога нисте били свесни. И најситнија 
закашњења у враћању дуга повећаваће главницу дуговања таквом про- 
гресивном брзином, да би се од тога и самом Ајнштајну завртило у глави. Судска 
пракса пуна је примеpa код којих су затезне камате стравично повећавале 
укупан дуг, при чему су камате биле и неколико пута веће од банкарских! 

6. Осигурајте се против пожара, крађа, болести и несреће. 

To вам бар није тешко, јер за сразмерно мале паре можете у било ком 
осигуравајућем друштву добити полису осигурања против разних животних 
недаћа. He мислим, наравно, да будете као филмске звезде које осигуравају ноге 
или трепавице, али вам саветујем да се осигурате против највероватнијих 
недаћа за које знате да би вас могле и те како скупо коштати. 

7. Научите децу да буду одговорна у односу према новцу. 

Сви знамо да децу од малена ваља учити многим стварима, па тако и 
одговорном односу према новцу. Ево како је то чинила једна млада мајка: својој 
деветогодишњој девојчици дала је празну чековну књижицу на коју је кћи 
'улагала' свој недељни цепарац. Када би јој током седмице био потребан новац, 
девојчица би 'испунила чек' и бележила издатке. Тако је, кроз игру и забаву, 
стицала одговоран однос према новцу. 

Постоје, разуме се, и праве дечје штедне књижи-це, па уколико имате децу 
предшколског и школског узраста, саветујем вам да што пре почнете да их учите 
штедњи. Свако дете с поносом ће причати родбини и пријатељима колико је 
новца успело да уштеди и шта за своју уштеђевину намерава да купи. 
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8. Насшојше да зарадише и неку пару у 'кућној радиности'! 

Уколико и после помног планирања буџета још увек нисте у стању да саставите 
крај са крајем, преос-тају вам два решења: да се нервирате, бринете и разбијате главу 
како да издржите до краја месеца, или да још коју пару зарадите неким ситним 
послом којем сте посебно вични. Како? Једноставно: сигуран сам да у месту у којем 
живите има много занемарених делатности у којима би ваше знање могло да дође до 
изражаја...Ево шта је учинила Нели Спир, удовица која је после мужевљеве смрти 
остала сама у трособном стану. Частећи се сладоледом у суседној посластичарници, 
једног дана запазила је да посластичарска пита није баш нај свежија и да није 
стручно испечена. Потом је тактично упитала власника посластичарнице да ли би 
му могла помоћи при изради пита. Власник је пристао, и наручио да му испече две 
врсте пита. Био је то пун погодак. Муштерије су биле одушевљене новом врстом 
пита, па се посластичарева наруџбина убрзо знатно повећала. Током непуне две 
године Нели Спир почела је да зарађуј хиљаду долара годишње, и будући да је 
посао растао, убрзо је морала да упосли две помоћнице за израду пита и колача. 
Неугледна посластичарница убрзо је постала најбоља и најпопуларнија 
посластичарница у граду, а Нели Спир се, поред тога што је решила своје 
финансијске проблеме, од тужне и безвољне удовице преобразила у живахну жену 
заинтересовану за живот и посао. „Никада у животу нисам била сретнија", рекла ми је 
Нели. „Радим и по четрнаест сати дневно, а да уопште не осећам умор. За мене је то 
нека врста разоноде. Мило ми је што људи воле моје колаче и што често и радо 
залазе у нашу посластичарницу. Нисам више усамљена, јер је овај користан посао 
испунио велику празнину која је у мом животу настала смрћу мужа и мајке. Верујем 
да би многе жене могле да пођу мојим стопама- уколико их то радује и ако су добре 
куварице." 

Слично је поступила и Ора Снајдер, која је почела као продавачица домаћих 
колачића; данас је влас-ница пет посластичарница у близини Чикага. 

Навео сам вам овде две жене као пример сналажљивости у тешкој финансијској 
ситуацији. To, разуме се, не значи да ћете и ви сутра почети да печете пите и колаче, 
али сам сигуран да располажете бар једним умећем којим бисте могли да зарадите 
мало додатног новца и ослободите cе финансијских брига. 

9. He кладите се и избегавајте игре на срећу! 

Никада нисам могао да разумем људе који мисле да ће клађењем и коцкањем 
зарадити богатство. Познајем власника једне коцкарнице који презире наивне будале 
који мисле да ће им коцка донети срећу. 

Једном сам разговарао са познатим америчким стручњаком за спортске 
кладионице. Похађао је мој течај. Убеђивао ме је да упркос свем знању и упу- 
ћености у кладионичке послове никада не би могао да заради клађењем на коњским 
тркама. Чињеница је, ипак, да наивни људи троше милијарде долара годишње на 
опкладе на коњским тркама, што је свота која премашује свако вероватно поређење 
са годишњим националним дохотком. „Ништа горе не можете пожелти не- 
пријатељу",рекао ми је тај човек, „него што је лудило клађења на коњским тркама." 

Уколико сте ипак одлучили да новац трошите на тај начин, будите бар разумни. 
Сазнајте на који начин не можете изгубити. Данас већ постоје брошуре и књиге 
чији су аутори врхунски математичари и статистичари, са научно и математички 
обрађеним прогнозама могућности добитка. To, наравно, нису 'куварице' за 
прављење новца играма на срећу, већ озбиљне студије које указују на неповољне 
факторе и прилично тачно прогнозирају могућност добитка. Прочитате ли неку од 
таквих књига, почећете да са жаљењем гледате на лудаке који на сличне глупости 
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троше и последњу пару своје тешко зарађене плате. 

10. Уколико ни на који начин не можете да побољшате своју финансијску ситуацију, 
будите добри према себи и престанише да се буните против онога што не можете да 
промените. 

Уколико никако не можете да промените своју финансијску ситуацију, настојте 
да бар измените свој став према њој. He заборавите да и други људи имају новчане 
тешкоће. Можда ни ваш добростојећи сусед није сретан, јер жели да постигне оно 
што је постао још богатији од њега, и тако у недоглед. Сетите се да су многи велики 
људи живели у беди, и да су ипак били срећни. И Абрахам Линколн и Џорџ 
Вашингтон - двојица највећих америчких председника- ишла су на свечаност своје 
инаугурације са позајмљеним новцем! 

Уколико не можете да имате све што желите, задовољите се оним што већ 
поседујете и престаните да трујете себи живот незадовољством, горчином и 
не-могућим сновима. Будите добри према себи, будите философ. „Уколико ти се оно 
што поседујеш чини недовољним, остаћеш чемеран чак и ако освојиш читав свет", 
рекао је римски философ Сенека. 

Имајте на уму и ово: када бисте поседовали читаву државу у којој живите, и у том 
случају би сте и даље јели само три оброка дневно и спавали само у једној постељи. 

Желите ли да умањите финансијске бриге, придржавајте се следећих десет 
правила: 

1. Водите неку врсту кућног трошковника. 
2. Израдите план за буџет који ће заиста одговарати вашим потребама. 
3. Научите да мудро трошите. 
4. He јурите за зарадом по сваку цену. 
5. Уколико већ морате да позајмљујете новац, позајмљујте га на правом месту. 
6. Осигурајте се против пожара, крађа, болести и несреће. 
7. Научите децу да се одговорно односе према новцу. 
8. Настојте да зарадите неку пару неким од својих умећа. 
9. He кладите се и избегавајте игре на срећу. 
10. Уколико никако не можете да побољшате своју финансијску ситуацију,буди- 

те добри према себи и престаните да се буните против онога што не можете да изме- 
ните. 



Девети део 
 
 
 
� 
 
 

КАКО CAM ПОБЕДИО БРИГЕ 
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Поглавље 1 

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТ 

ИСТИНИТИХ ПРИЧА 

И. Блеквуд, службеник: „Истовремено ми се на главу сручило шест 
великих невоља" 

До 1943. године живео сам мирним и задовољним жи-вотом, а онда су, посве 
неочекивано, заређале недаће. Чинило ми се као да се на мене беху сручиле све 
невоље овог света... 

1. Предузеће у коме сам радио одједном се нашло на ивици пропасти: сви млади- 
ћи били су позвани у војску, а девојке су листом почеле да се запошљавају у ратној 
индустрији, која им је доносила више добити. 

2. Старији син ми је отишао у војску,па сам непрестано бринуо за његов живот. 
3. У Оклахоми, где сам живео, почели су да национализују земљу због градње ае- 
родрома, и будући да се земљиште мог оца налазило усред 'угроженог' подручја, било 
ми је јасно да ћу га изгубити и добити минималну одштету за национализо- вани 
посед. Ва-љало је, дакле, потражити нови дом за шесточлану породицу, што ми, 
наравно, да сам имао новаца, не би било тешко. 

4. На поменутом земљишту одједном је пресушио бунар јер су у близини 
почели да обављају радове за увођење канализације. Чинило ми се глупим да се 
упуштам у копање новог бунара, будући да сам знао да ће земљиште бити нацио- 
нализовано, па сам месецима морао да носим воду из суседовог бунара. 

5. Међумесни јавни саобраћај почео је да заказује, и будући да ми је ауто био 
дотрајао, бојао сам се да ћу морати пешице да одлазим на посао – десет миља 
далеко од места где сам становао. 

6. Моја нај старија кћи, која управо беше матурирала, желела је да се упише на 
факултет, а ја нисам имао средстава да јој платим школовање. 

Једног дана, док сам седео у канцеларији заокупљен бригама, пала ми је на ум 
сјајна замисао: направићу списак својих брига, да знам колико их имам, па ћу почети 
да их редом решавам. To сам и учинио, али и готово истог трена, тутнувши га негде 
у фиоку, заборавио на списак. Када сам га, после годину и по дана, случајно 
пронашао, прочитао сам га са запрепашћењем и олакшањем. Сви моји проблеми у 
међув-ремену се беху сами од себе решили, те ми је то, стога, била велика животна 
поука: да се не ваља излуђивати узалудним тражењем решења за нерешиве проблеме, 
будући да време и неоредвиђене ситуације ионако чине своје и решавају све наше 
бриге. Ево како се све средило: 

1. Предузеће у коме сам радио ипак није пало под стечај, јер нам је држава при- 
текла у помоћ стављајући нам на располагање нову радну снагу. 

2. Син ми се са ратишта вратио жив и здрав, без и једне једине огреботине. 
3. Очево земљиште није било национализовано, јер су, копајући канализацију, у 

близини наишли на нафту, па није долазило у обзир да се на том подручју гради 
аеродром. 

4. Тиме је био решен и проблем бунара. Саградио сам нови и бољи бунар, знајући 
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да ме нико неће исељавати са поседа за мале паре. 
5. Градски јавни саобраћај ускоро се нормализовао, па на крају нисам морао да 

пешачим на посао. 
6. Кћерку сам послао на факултет, јер су ми у међувремену - као неким чудом 

- понудили добар хонорарни посао који ми је омогућио да плаћам њено школовање. 

Премда бејах много пута чуо узречицу да се деведесет одсто брига због којих 
губимо живце и здравље решава само од себе, нисам у њу веровао све док на 
властитој кожи нисам осетио колико је истинита. Сада ми је мило што сам се 
месецима борио да решим шест великих проблема, јер сам из те борбе извукао 
једну о д нај већих животних поука: да је лудо бринути због онога што се још није ни 
догодило и што се вероватно никада неће ни догодити, јер време доноси своја 
решења о којима ми не можемо ни да сањамо. 

Поука: 
 Имајте на уму да је данас оно сутра због којег сте јуче разбијали главу. Упитајте се: 

Како можеш знати да ће се оно због чега данас бринеш сутра заиста и догодити? 

 
P. Бабсон, економиста: „Научио сам да сачувам оптимизам и у 
најтежим животним ситуацијама" 

Како, упитаћете се. Једноставно: одем у радну собу, зажмурим и приђем 
полици са књигама из историје. Затворених очију посегнем за насумице одабраном 
књигом, отворим је и почнем да је читам. Проведем тако један сат, док напослетку не 
схватим да је свет- без обзира на временско раздобље- одувек био поприште људских 
брига, и да од првих почетака корачамо ивицом понора. Тако се утешим помишљу да је 
човек данашњице у много бољем положају него што је био у прошлости, ма како нам 
се црном чинила данашњица. To ми помаже да се према властитим бригама 
поставим оптимистички, да их сагледам у правој светлости и да схватим колико су све 
бриге пролазне у односу на вечни и непресушни ток живота који нам је дат да у њему 
уживамо, а не да због њега патимо. 

Поука: 
Читајући о историји људског рода схватићете да нисте сами на свету, и да нема 

човека кога бар једном у животу нису мориле бриге. 

Елмер Томас, сенатор из Оклахоме: „Како сам се ослободио 
комплекса мање вредности" 

Због тога што сам био превисок за своје године, а поред тога и невероватно 
мршав, у младости сам патио од силног комплекса мање вредности. Поред тога, био 
сам и веома слабашан, па никад нисам био у стању да се надмећем са другим 
дечацима у бејзболу и трчању. Сви су ме задиркивали и звали 'глиста', и ја сам само 
тихо патио и све више се повлачио у себе. Будући да смо живели на периферији, 
често ми се догађало да из куће не изиђем и по недељу дана, из страха да не сретнем 
некога ко ће ми се ругати. Да нисам имао интелигентну мајку, која је била 
учитељица и разумела моје муке, сигурно ништа не бих успео да постигнем. Једног 
дана ми је пришла и рекла: „Сине, ти мораш одабрати занимање за које су потребни 
мозак и интелигенција, јер нема много наде да ћеш се физички икад боље развити." 
Како, међутим, родитељи нису имали новаца да ме пошаљу на студије, знао сам да 
ћу морати да се сам сналазим, па сам почео да се бавим ловом. Читаве зиме ловио сам 
зечеве, творове и куне златице. У пролеће сам њихово крзно продао за четири долара, 
чиме сам купио два прасета. До јесени сам их хранио, а онда продао за четрдесет 
долара. Са тим новцем уписао сам се у Учитељску школу у Денвилу, у Индијани. 
Плаћао сам долар и четрдесет центи недељно за храну и педесет центи за собу. Носио 
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сам стара очева одела и превелике ципеле. Због тога ме је било толико срамота, да нисам 
ни излазио са другим студентима; само сам седео у својој соби и учио. Моја највећа жеља 
у тим студентским данима била је да скупим довољно новаца за пристојну одећу, које 
нећу морати да се стидим пред колегама. 

Ускоро су се, међутим, догодиле четири ствари које су ми помогле да се 
ослободим комплекса мање вредности. Једна од њих дала ми је храброст и 
самопоуздање, и посве променила мој живот. Укратко ћу описати шта се догодило: 

Прво: Већ после два месеца напорног учења положио сам испите за прву годину и 
добио сведочанство које ми је омогућило да се запослим као учитељ у покрајинској 
школи. To сведочанство вредело ми је само шест месеци, али је мени много значило 
као потврда да бар неко на свету има поверења у мене. Био је то први прави израз 
поверења које само добио од других, осим поверења што ми га је мајка обилато 
исказивала. 

Друго: Покрајински школски одбор у месташцету Хепи Холоу понудио ми је 
место учитеља за четрдесет долара месечно, што је опет био и те како велики израз 
поверења. 

Треће: За своју прву плату купио сам поштено одело. Када би ми неко данас 
поклонио чек од милион долара, мислим да се не бих више опбрадовао него онда 
када сам за властите паре купио то прво, конфекцијско одело. 

Четврто: Прва велика прекретница у мом живо-ту, прва велика победа у мојој 
борби против комплекса мање вредности, догодила се на годишњем сајму у градићу 
Бејнбриџ, у Оклахоми. Мајка ме беше наговорила да учествујем у такмичењу у 
говорништву, које се одржавало на поменутом сајму. Мени се, међутим, та замисао 
чинила фантастичном и немогућом. Па, зар ја да говорим пред групом људи, ја, 
који нисам имао храбрости да заподенем разговор ни са једним јединим човеком? 
Вера моје мајке у мене била је, међутим, напросто неограничена, и она ме је и 
подстакла да суделујем у надметању. Ваљало је одабрати тему говора, што ми није 
било нимало лако. Најзад сам одлучио да говорим о уметности у Америци премда 
о уметности нисам имао појма. To, међутим, није било сувише важно, јер ми је било 
јасно да ни публика не зна ништа о њој. Саставио сам дакле говор, и бескрајно дуго 
га увежбавао. 

Било ми је толико стало да оправдам мајчино поверење да сам, када је куцнуо 
велики тренутак, говорио са заносом, из дубине душе. Када сам сазнао да ми је жири 
доделио прву награду, готово да нисам могао да дођем себи од запрепашћења. 
Публика је почела да кличе, и сви они момци који су ми се у школским данима 
ругали и називали ме 'глистом' сада су ме одједном почели да тапшу по раменима, 
уверавајући ме да су знали да ћe од мене нешто бити. Мајка ме је грлила, јецајући. У 
месним новинама следећег дана појавио се чланак о мени - чланак на насловној 
страни - који ми је прорицао велику и сјајну будућност. Победа на том такмичењу 
била је права прекретница у мом животу, не толико стога што сам постао познат, 
колико због тога што ми је улила толико самопоуздања да сам се први пут у животу 
осетио вредним људским бићем. Без ње сигурно никада не бих постао члан америчког 
Сената, јер никада не бих схватио да се у мени крију латентне способности које до 
тада још не беху изишле на видело. Награда коју сам добио на такмичењу била је 
као скројена за мене: стипендија за једногодишње студије на Педагошкој 
академији! 

Следеће четири године посветио сам студирању и подучавању, а новац сам 
зарађивао радећи свакојаке послове - од келнерског до чистачког. У својој 
деветнаестој години одржао сам ништа мање него двадесет осам говора током 
предизборне кампање за избор председника Сједињених Држава. Почела је да ме 
привлачи политика, па сам се уписао на универзитет Де Пов, где сам студирао 
право и вештину говорништва. Убрзо сам добио још неколико награда на 
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такмичењима у говорништву и постао главни уредник универзитетског годишњег 
зборника Тхе Мираге и универзитетскиог листа Тхе Палладиум. После дипломирања 
отпутовао сам у Оклахому и отворио адвокатску канцеларију у градићу Лотон. Радио 
сам тринаест година у Државном сенату за Оклахому, и са навршених педесет 
година остварио сам свој животни сан - постао члан Сената Сједињених Држава. 

Нисам испричао ову причу да бих се хвалисао сопственим успесима, већ у нади 
да ће она улити поверење младим људима који пате од срамежљивости и комплекса 
мање вредности и помоћи им да почну да се осећају пуновредним људским бићима. 

(Пишчева примедба: Занимљиво је напоменути да ј е Елмер Томас - човек који се 
толико стидео поха-баног очевог одела и старих ципела - касније био проглашен 
најбоље одевеним човеком у америчком Сенату). 

К. Бодли, писац: „До сазнања о умећу живљења дошао сам међу 
Арапима" 

Седам година што их бејах провео међу номадским арапским племенима у 
Сахари - Алаховом врту - представљало је најсмиреније и најсрећније раздобље 
мог живота. Научио сам њихов језик, носио њихову ношњу, јео њихову храну и 
прихватио њихов начин живота. Међу њима сам и ја постао пастир, чувао овце и 
спавао у шаторима. Написао сам и подробну студију о њиховој религији, а касније и 
књигу о Мухамеду, којој сам дао наслов Гласник. 

Пре него што се бејах отиснуо у Сахару, иза себе сам већ имао живот богат 
разноликим искуствима. Рођен у Паризу од енглеских родитеља, првих девет година 
живота провео сам у Француској. Образовање сам стекао у Итону и Краљевском 
војном колеџу у Сендхерсту. После тога сам неколико година провео као британски 
војни официр у Индији, где сам углавном играо поло, одлазио у лов и скитао се по 
Хималајима, а понекад обављао и разноврсне војничке дужности. Борио сам се у 
Првом светском рату, и пред крај рата обрео се на Париској конференцији као 
помоћник војног аташеа. Дубоко ме је потресло и разо-чарало оно што сам видео у 
Паризу. Током све четири године крвопролића на Западном фронту веровао сам да се 
боримо за спас цивилизације и добробит човечанства. На Париској конференцији, 
међутим, схватио сам да групица себичних политичара већ припрема тле за следећи 
светски рат. Велике силе грабиле су за себе све чега су се могле дочепати, стварајући на 
тај начин националне антагонизме и оживљавајући интриге тајне дипломатије. 

Био сам сит рата, војске и цивилизације. Први пут у животу почео сам да патим од 
несанице и да размишљам чиме бих могао почети да се бавим. Лојд Џорџ ме је 
наговарао да се посветим политици, и управо када сам почео да размишљам о тој 
могућности, догодило се нешто необично, нешто што је променило и одредило 
следећих седам година мог живота. Све беше произишло из једног кратког 
разговора са Т. Е. Лоренсом, чувеним 'Лоренсом од Арабије'. најзанимљивијом и 
најромантичнијом фигуром у Првом светском рату. Лоренс ми је саветовао да следим 
његов пример и проведем неко време међу арапским племенима у Сахари. Мени се 
та замисао у првом тренутку чинила фантастичном, али, како бејах чврсто одлучио 
да напустим војнички живот, морао сам се нечим бавити. Као бивши војни официр 
нисам могао да добијем никакав грађански посао, јер је владала велика 
незапосленост. Стога сам одлучио да прихватим Лоренсов савет и да кренем међу 
Арапе. Није ми жао што сам то учинио; Арапи су ме научили умећу живљења и 
савладавању брига. Попут свих муслимана, и Арапи су фаталисти. Верују да је 
Мухамедова реч у Кур'ану божанско објављење Алаха. Стога изрека из Кур'ана 'Бог 
је створио човека и све што човек ради прихватају дословно, и живот узимају 
смирено; никада никуда не журе, и нису подложни наглим променама рас- 
положења када ствари крену низбрдо. Верују да се све збива онако како је суђено и да 
нико осим Бога не може да промени свет. To, међутим, не значи да у кризним 
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ситуацијама нису борбени. Покушаћу да то илуструјем описом страховитог 
невремена које ме једном беше затекло у Сахари. Снажан, врућ ветар пуна три дана и 
ноћи завијао је Сахаром, и био је толико силовит да су зрнца сахарског песка засула 
Средоземље и стигла чак до долине реке Роне. Имао сам утисак да ми усијани ветар 
пали косу, грло ми је било суво, очи упаљене и зуби пуни песка. Чинило ми се да ћемо 
полудети. Арапи се, међутим, ни једном нису пожалили на ветар и врућину. Само су 
слегали раменима и говорили 'Мехтуб', што ће рећи 'Тако је записано'. 

Чим се невреме смирило, бацили су се на посао. Почели су да кољу јагњад, 
знајући да ће ионако угинути, па су хтели да спасу барем овце. Затим су потерали 
овце према југу, на воду, и све су то чинили смирено, без речи оптужбе или 
жаљења над десеткованом стоком. Племенски поглавица је, шта више, изјавио да 
„губитак и није баш тако велик. Могли смо све да изгубимо, али нам је - 
захваљујући Богу - остало четрдесет одсто оваца, које ће нам помоћи да почнемо 
изнова." 

Сећам се још једне згоде када нам је усред пустиње пукла аутомобилска гума, 
при чему ни резервна није била у реду. Изван себе од беса, упитао сам Арапе шта да 
радимо... Подсетили су ме да ми љутња неће помоћи, и да ће ми, шта више, уколико се 
будем непотребно узбуђивао, бити још горе. Пробушена гума представљала је 
вољу Алахову, говорили су, и човек је ту немоћан. Кренули смо, дакле, возећи се у 
аутомобилу нагнутом на једну страну, али смо после неколико метара морали да се 
поново зауставимо. У резервоару више није било ни капи бензина! Арапски поглавица 
само је изустио 'Мехтуб!' Уместо да изгрди возача што није мислио на бензин, смирено 
је кренуо пешице. Пошли смо за њим, певајући! 

Седам година међу Арапима уверило ме је да су неуротичари, лудаци и пијанци 
Америке и Европе производ нашег брзог западњачког начина живота и такозване 
цивилизације. 

Док сам живео у Сахари, био сам лишен свих брига. Тамо сам, у Алаховом 
врту, открио ведрину, задовољство и физичку лагодност за којима западњачки свет 
очајнички тежи, и ретко их када постиже. 

Неки људи презиру философију фатализма. Можда су и у праву, ко зна? Мени се 
понекад чини да је човеков живот на неки начин често унапред одређен. Да једног 
топлог јулског дана нисам разговарао са Лоренсом од Арабије, ко зна шта би данас 
од мене било? Гледајући у прошлост, све више долазим до закључка да су на мој 
живот утицали догађаји над којима је нисам имао никакве моћи. Арапи то називају 
'Мехтуб' или 'кисмет' - то јест, воља Алахова или судбина. Звали ми то како нам 
драго, истина је да постоји нешто што управља нашим животима. Ја само знам да 
сам до дана данашњег, седамнаест година пошто сам напустио Сахару, сачувао 
ведру смиреност у односу на неизбежно, и да сам то умеће научио од Арапа. Та ми је 
философија помогла да постигнем смирење какво ми не би могли пружити ни сви 
психијатри или лекови овог света. 

Поука: 

Ви и ја нисмо муслимаии. He желимо ни да будемо фаталисти. Ипак, када животима 
почне да нам витла подивљали ветар против којег не можемо да се боримо, најбоље нам је 
да прихватимо неизбежно и да покушамо да спасемо што се спасти може тек када ветар 
утихне u олуја се посве смири. 

Вилијем Фелпс, професор универзитета: „Мојих пет начина за 
сузбијање брига" 

1. У двадесет четвртој години почели су да ми се јављају грдни проблеми са 
очима. Пекле су ме када бих читао и постале толико осетљиве да нисам подносио 
дневну светлост. Обилазио сам најбоље офтал-мологе у Њу Хејвену и Њујорку, али 
нико није могао да ми помогне. Није ми преостајало ништа друго већ да се у раним 
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поподневним часовима повучем у затамњену собу и чекам време за починак. To ми 
је веома тешко падало. Плашила ме је помисао да ћу морати да се одрекнем 
наставничког посла и да по-тражим нешто прикладније. А онда се догодило не-што 
необично, што ме је уверило у чудесну моћ коју свест има над телом. Те зиме, баш 
када сам имао највеће проблеме са очима, у колеџу где сам предавао замолили су ме 
да одржим говор студентима последње године. Дворана у којој сам држао говор 
била је осветљена јаким плинским светиљкама, чија ми је светлост толико сметала 
да сам све време морао да гледам у под. Ипак, читавих пола сата, колико је говор 
трајао, нисам ни за тренутак осетио уобичајен бол. Међутим, чим се говор завршио, 
бол ми се повратио. Очи су ме пекле, болеле, и жмиркао сам чим бих погледао према 
светлости. 

Размишљајући о том чудном феномену, помислио сам да бих вежбама 
концентрације можда могао да излечим свој вид. Бејах, наиме, схватио да духовно 
узбуђење побеђује телесни недостатак. 

Слично ми се догодило једном каснијом приликом, када сам путовао преко 
океана. Био сам добио тако јак напад лумбага, да нисам могао ни да се мрд-нем. 
Случајно су ме баш том приликом позвали да путницима одржим некакав говор. И, 
чим сам почео да говорим, ишчезли су и бол и укоченост: исправио сам се, почео да 
се крећем савршеном гипкошћу и говорио пуних шездесет минута. На крају сам се 
здрав здравцат упутио у кабину, где ми се лумбаго вратио оног тренутка када сам се 
опустио и легао у постељу. 

Та згода још једном ме је уверила у виталну важност човековог духовног става 
према било каквом проблему. Схватио сам да је уживање у оном што тренутно 
радим најважнија ствар у животу, и стога сам почео да живим као да ми је сваки дан 
први или последњи дан у животу. Радујем се свему, свакодневно ме поново узбуђује 
авантура звана живот, јер знам да човек узбуђен животом нема времена да размишља о 
бригама. Обожавам наставнички посао. Подучавање је за мене одувек било 
уметност, а не професија. Волим да подучавам људе и чиним то са великом страш-ћу, 
као уметник који не може да не слика, или певач који није у стању да одоли лепоти 
песме. Прво на шта изјутра са радошћу помислим јесте група студената са којом ћу 
започети радни дан. Уверен сам да је одушевљеност оним што обављам један од 
главних предуслова за успех у животу. 

2. Схватио сам да се човек може ослободити брига и читањем неког занимљивог 
штива. Добра књига не ретко ми је скратила тренутке болести, разочарања и туге. 

3. Непрекидна физичка активност још је један од начина за сузбијање брига. 
Када једном приликом бејах запао у тешку депресију, лечио сам се тако што 
телу нисам дозвољавао да ни за тренутак отпочине. Јутром бих проводио време 
играјући тенис, затим бих се истуширао, обедовао, и после подне играо голф. 
Петком бих обично плесао до ситних сати, а суботом и недељом бавио се другим 
пословима. Верујем да је знојење корисно за организам, и чини ми се да потиш- 
теност и бриге напросто испаравају из тела заједно са знојем! 

4. Научио сам да избегавам журбу и напетост. Одувек сам се трудио да се 
понашам у складу са философијом Вилбера Кроса. Док је био гувернер у Конекти- 
кату, Крос ми је рекао: „Када имам највише посла, ја седнем, запалим лулу и останем 
тако по читав сат. To ме опушта и припрема за битку." 

5. Научио сам да су стрпљивост и време два велика човекова пријатеља. He 
кажемо узалуд да време лечи ране. Када сам због нечега забринут, трудим се да 
сагледам ствари у правој светлости, па кажем сам себи: „Два месеца од данашњег 
дана нећу бринути о овом проблему, јер ће се он до тада већ некако решити. Због чега 
бих сада о њему бринуо? Због чега не бих према њему заузео исти став као што ћу га 
имати кроз два месеца?" 

Пет Фелпсових начина за сузбијање брига, дакле, изгледају овако: 
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1. Уживајте! Одушевљавајте се животом! Живите сваки дан као да вам је први или 
последњи у животу. 

2. Читајте занимљиве књиге! Добро штиво помаже вам да заборавите свакодне- 
вне бриге. 

3. Будите физички акшивни! Физичка активност помаже у сузбијању шотиште- 
ности. 

4. Опуштајте се док радите! Журба и напетост неће вам помоћи да добро 
обавите дати посао. 

5. Трудите се да проблеме сагледавате у правој светлости! Имајте на уму да ће вам се 
садашње бриге кроз два месеца чинити смешним, и да ће многе, напросто, саме од себе 
ишчезнути. Зато настојте да вам ни данас, када вас муче, не задају сувише 
главобоље. 

 
Дороти Дикс: „Издржала сам јуче - издржаћу, дакле, и данас" 

У животу сам искусила и болест и беду. Када ме људи питају како сам уз све 
бриге успела да сачувам ведрину духа, ја им одговарам: „Издржала сам јуче. Моћи 
ћу, дакле, да издржим и данас. He желим да размишљам о ономе што би се могло 
догодити сутра." 

Упознала сам несташицу, очајање и бол. Одувек сам морала тешко да радим. 
Мој живот налик је на бојно поприште пуно рушевина, уништених снова, 
разбијених нада и пољуљаних идеала - поприште на којем сам се увек борила са 
надмоћним непријатељем, и из борбе излазила рањена, осакаћена, изнемогла. 

Ипак, не сажаљевам саму себе. He лијем сузе над прошлошћу, не завидим женама 
према којима је живот био милостивији. Ја бар могу рећи да сам живела, док су оне 
само постојале. Ја сам испила чашу живота до дна, а оне су сркале само пену по 
површини. Ја сам упознала ствари за које оне неће никада сазнати. Ја видим ствари 
за које су оне слепе. Само човек чије су очи испране сузама може видети свет у правој 
светлости и осећати се братом свих људи. 

На великом универзитету Тешких Удараца Живота научила сам да ни једна 
жена која је живела лагодним животом не излази из њега као победница. Научила 
сам да живим од једног дана до другог, не бринући бригу о сутрашњици. Бриге су 
највећи непријатељ садашњости и будућности, јер претварају људе у кукавице. Ја 
одбацујем страх, јер ме је искуство научило да он никуда не води. Када једном 
доживите да вам се сруши здање у које сте уложили читав свој живот, није важно ако 
једном у будућности закасните на воз или изгубите посао. 

Научила сам да од људи не треба сувише очекивати, па стога још увек могу да 
уживам у пријатељу који ми није сувише одан или у познанику који ме понекад 
оговара. И, што је најважније, године патње научиле су ме умећу хумора, будући да 
је у мом животу било много догађаја који су ме терали у плач или смех. Када је жена у 
стању да збија шале над својим невољама, уместо да пада у хистерију, никада је 
ни-шта неће моћи да сувише дубоко повреди. He жалим због тегоба кроз које сам 
прошла, јер сам кроз њих упознала живот у сваком његовом облику, у свакој 
његовој жилици, у свакој нити. За то се исплатило платити високу цену! 

Поука: 
Дороти Дикс победила је бриге живећи на 'једнодневне рате'. 

Е. Еган, пуковник: „Физичка активност најделотворнији је лек против 
брига и потиштености" 

Сваки пут када се осетим потиштеним и забринутим, ја почнем да умарам тело 
како бих одморио дух. Одем, на пример, на трчање или пешачење, а како се и иначе 
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бавим спортом, пођем у оближњу спортску дворану па одиграм две или три партије 
тениса или било које друге игре. Чини ми се да ми физичка активност разбиструје 
дух. Замарањем тела, мозак као да добија нову енергију, па се после неколико дана 
физичких напора осећам ментално спремнијим да се хватам у коштац са новим 
проблемима и свакодневним бригама. 

Џејмс Бердсол: „Научио сам да гледам истини у очи" 

У студентским данима био сам познат као човек који вечито о нечем брине, па су 
ми другови прикачили надимак 'Забринути Џим'. Опседнутост бригама била је код 
мене тако снажно испољена, да сам често напросто оболевао од забринутости, и то 
тако често да су у студентској болници увек имали резервисани кревет за 'Забринутог 
Џима'. Чим бих се појавио на вратима амбуланте, болничарка би ми гурнула таблету 
за смирење, па би ме тек после тога одвела до лекара. Бринуо сам због свега и 
свачега, понекад и због тога што бих заборављао због чега бринем! Био сам лош 
студент, па сам страховао да ће ме избацити из колеџа. Бринуо сам због свог слабог 
здравља, због рђавог варења, због несанице, због новчаних недаћа, а и због тога што 
сам помишљао да ће ме напустити девојка са којом сам намеравао да се оженим. 

Једног дана сам, у очајању, све то испричао проф. Берду, економисти по струци. 
Петнаестоминутни разговор са Бердом отворио ми је очи и научио ме правим 
вредностима у животу. „Џиме", рекао ми је проф. Берд, „чини ми се да би једном 
заувек морао да погледаш истини у очи. Када би бар половину времена што га 
трошиш оптерећујући се бригама почео да трошиш на конструктивно решавање 
проблема који те муче, ти више, напросто, не би имао брига. Опседнутост бригама 
није ништа друго већ лоша навика, као пиће или пушење. Једном речју, то је порок." 

Проф. Берд ми је потом дао три савета за превладавање брига: 
1. Тачно дефиниши проблем који те мучи. 
2. Пронађи узрок проблема. 
3. Сместа предузми нешто чиме ћеш на конструктиван начин почети да проблем 

решаваш. 
Послушао сам Бердов савет и одмах почео са ана-лизом како сам и због чега пао из 

физике. Знао сам да нисам пао због тога што сам глуп-то није био један од мојих 
проблема. 

Дошао сам убрзо до закључка да сам пао због тога што ме физика као предмет 
никада није занимала. Одлучио сам, стога, да променим став према физици, будући 
да сам знао да ће ми у мом будућем инжењерском послу бити и те како потребна. 
„Уколико је физика услов за добијање дипломе, морам је положити", рекао сам сам 
себи. 

Стога сам поново пријавио испит. Учио сам марљиво - и положио! 

Новчане бриге разрешио сам тако што сам се запослио преко студентског 
сервиса и почео да позајмљујем новац од оца, да бих му га касније, када сам 
дипломирао и запослио се, поштено вратио. 

Љубавне бриге нестале су оног тренутка када сам запросио девојку - данас гђу 
Бердсол. 

Сада, кад сам се потпуно средио, чини ми се да је мој проблем био у томе што 
нисам имао храбрости да погледам истини у очи и да реално решавам животне 
проблеме. 

Поука: 
Џим Бердсол научио је како да се отараси брига техником анализе проблема. Он се, 

дакле, служио начелима описаним у поглављу 'Анализа и тражење решења'. 

 
Т. Ериксен: „Тешко животно искуство никада није на одмет" 

Догађај који се збио у лето 1942. заувек је одагнао бриге из мог живота и 
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доказао ми да су, у поређењу са оним што сам тада преживео, све бриге на свету 
апсолутно безначајне. 

Шта се догодило? Годинама сам желео да проведем лето рибарећи уз обале 
Аљаске, па сам се 1942. прикључио посади малог рибарског брода за лов на лососе. 
Посада је, заједно самном, бројала три особе: капетан, помоћник капетана, и 'мали', 
то јест 'човек за најтеже физичке послове'. Тај 'мали' био сам управо ја. 

Будући да је лов на лососе повезан са сменама плиме и осеке, често сам радио и 
по двадесет четири часа дневно. Обављао сам све послове које нико други није хтео да 
ради: прао палубу, скупљао ђубре, кувао у маленој смрдљивој кухињи која је била 
толико загушљива да сам неколико пута пао у несвест. Прао сам посуђе и обављао 
све поправке на броду, товарио лососе у кутије у којима смо рибу слали на даљу 
обраду. Ноге су ми, иако у гуменим чизмама, увек биле мокре, а нисам имао времена 
да их сушим или да се због тога нервирам. Све је то, међутим, било налик на дечју 
игру у поређењу са мојим задатком на броду - извлачење мреже на брод, што је 
требало обављати са ногама у води. Био је то ужасно напоран посао, и будући да сам 
га обављао недељама, тело ме је на крају толико болело да сам се једва кретао. Када 
бих најзад легао на заслужен починак, није то било у удобном меком кревету, већ на 
влажним мадрацима у дну палубе. Мучио сам се као неки галијаш, премда ни сам не 
знам због чега сам и како све то издржао. 

Сада ми је, међутим, драго што сам прошао кроз све те физичке тортуре: оне су 
ми увелико помогле да престанем да бринем о неважним ситницама. Схватио сам да 
је нај важније сачувати голи живот, и да је све остало права тричарија. Када се данас 
суочим са неким проблемом, кажем сам себи: "Ериксене, ово не може бити горе од 
извлачења мрежа." И Ериксен ми тада увек одговара потврдно: „He, наравно да не 
може. Дакле, није несавладиво!" Такво размишљање увек ме орасположи и охрабри. 
Верујем, стога, да није лоше када човек с времена на време прође кроз неко тешко 
животно искуство. Добро је знати да смо испили чашу до дна, и ипак остали живи и 
здрави. Такво искуство помаже нам да реално гледамо на свакодневне ситне 
проблеме, и да схватимо колико су неважни у поређењу са много тежим ситуацијама 
кроз које смо прошли и остали живи. 

Перси Витинг, пословни човек: „Био сам кукавица над кукавицама" 

Ја сам у животу умро више пута него и један жив, полужив или мртав човек. 
Како? упитаћете се. Па, лепо: био сам хипохондер над хипохондерима. Отац ми је 
био власник апотеке у којој готово да сам одрастао. Сваког дана разговарао сам са 
лекарима и медицинским сестрама, па сам знао називе и симптоме свих болести на 
кугли земаљској. Када кажем да сам био хипохондер над хипохондерима, хоћу да 
кажем да се нисам само плашио болести, већ да сам аутосугестијом изазивао код себе 
праве физичке симптоме различитих оболења. Сећам се да се једном у нашем граду 
појавила озбиљна епидемија дифтерије. Будући да сам у очевој апотеци из дана у 
дан продавао лекове против дифтерије муштеријама које су долазиле из заражених 
кућа, најзад сам убедио себе да сам и ја добио дифтерију. Легао сам у кревет и почео 
да показујем све 'праве' симптоме. Отац је на то позвао лекара, који ме је прегледао и 
рекао: „Да, Перси, добио си дифтерију." Када сам чуо лекареве речи, одахнуо сам. 
Никада се, наиме, нисам бојао ни једне болести када бих од ње оболео, па сам се стога 
једноставно окренуо на другу страну и мирно заспао. После добро проспаване ноћи 
пробудио сам се здрав здравцијат, без трага дифтерије. Годинама сам се тако 
понашао, што ми је, разуме се, донело и изузетно повлашћен положај у породици, 
везујући за себе сву пажњу и нежност родитеља, који нису могли ни да сањају да 
сам постао специјалиста за добијање нај фантастичнијих болести и зараза. Два пута 
сам, како рекох, и умирао, и то једном од кочења вилица, а други пут од хидрофобије! 
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Касније сам се задовољио обичнијим болестима и специјализовао се за туберкулозу 
и рак. 

Сада ово причам кроз смех, али се кунем да ми онда није било лако. Плашио сам 
се свега и свачега и живео као да корачам по ивици властитог гроба. Када би у пролеће 
дошло време да купим ново одело, увек бих се упитао: „Да ли се исплати потрошити 
новац на ново одело, када и онако знам да нећу преживети до зиме?" 

Мило ми је, међутим, што сам узнапредовао. Током последњих десет година, 
наиме, ни једном нисам умирао, што је за мене огроман напредак. 

Како сам престао да умирем? Па, уз помоћ хумора и самоизругивања! Сваки пут 
када бих осетио да ми се јављају неки ужасни симптоми, насмејао бих се сам себи и 
рекао: „Слушај, будало, ево како већ двадесет четири године умиреш од нај 
смртоноснијих болести, а још увек си жив и здрав - у ствари, пуцаш од здравља. 
Није ли дошло време да се замислиш и добро се наругаш хипохондеру којег носиш у 
себи?" 

Убрзо сам увидео да не могу истовремено радити обе ствари: ругати се сам себи и 
сажаљевати се због страшних болести. И тако сам, постепено, одбацио 
самосажаљење и прихватио самоизругивање. И, од тада не престајем да се смејем 
самом себи! 

Поука: 
He узимајте сами себе превише озбиљно. Покушајте да са хумором гледате на ситније 

бриге, па ћете видети да ће и оне с временом изгубити на важности. 

Џин Отри, глумац и певач: „Увек ваља имати нешто у резерви" 

По свему судећи, већина уобичајених породичних брига потиче од новца. Ја 
сам имао срећу да се оженим девојком из провинције, чије је породично васпитање 
било слично моме, што значи да ценимо и поштујемо сличне ствари у животу. Обоје 
се придржавамо правила златне средине, па нам је увек полазило за руком да 
породичне бриге задржимо на минимуму. 

Када је реч о новчаним бригама, придржавам се двају правила: прво, ма шта 
чинио, увек настојим да задржим стопостотни интегритет. Позајмим ли од некога 
новац, радије ћу умрети него да останем дужан. Враћам, дакле, дуг до последњег 
цента. Непоштење је један од највећих извора брига. Друго, када започињем нови 
посао, увек на уму имам 'помоћни излаз'. 

Војни стручњаци тврде да је, осим ударне снаге, важно имати помоћ линије 
снабдевања муницијом, храном, лековима и људством - једном речју, добру резерву. 
Дошао сам до закључка да је то начело и те како важно у борбама које водимо у 
свакодневном животу. Навешћу као пример своје детињство прове-дено у Тексасу 
опустошеном сушама. Моја породица једва је преживела сељакајући се из места у 
место, путујући у колима с арњевима са коњском запрегом и десетак изгладнелих 
коња. Хранили смо се мењајући коње за брашно и со. Будући да више нисам могао да 
издржим такву беду, одлучио сам да нађем посао. Запослио сам се на железници, и 
у слободно време учио телеграфију. Убрзо сам добио бољи посао, али сам и даље 
остао на железници, обављајући у слободно време ситне поправке, сматрајући да увек 
морам да у резерви имам неки посао за црне дане. 

Једног дана срео сам човека кога је одушевило моје певање и свирање на 
гитари. Посаветовао ме је да пођем у Њујорк и да потражим посао у неком варијетеу 
или на радију. Наравно да ми је такво признање и те како ласкало, посебно када сам 
сазнао да је тај човек велика звезда у забавној музици. Упркос млада-лачком 
одушевљењу, успео сам да сачувам своју уобичајену дозу опрезности. Нисам одмах 
одјурио у Њујорк, већ сам чак девет месеци размишљао о ласкавој понуди свог 
новог познанина. На крају сам закључио да ништа не могу да изгубим, а да могу много 
да добијем уколико одем у Њујорк и окушам се у музици. Будући да сам задржао 
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посао на железници, имао сам бесплатну возну карту. И, једног дана ос-вануо сам у 
Њујорку, где сам изнајмио јефтину собу, хранио се из аутомата и повлачио се улицама 
читавих десет недеља а да ништа нисам постигао. Да у резерви нисам имао сталан 
посао на који сам се могао вратити, био бих у грдној неприлици. Овако сам се, 
искористивши допуст у Њујорку, вратио на посао у Оклахому. Почео сам после тога 
да штедим од плате, како бих се још једном могао опробати у Њујорку. И, други пут 
сам у Њујорку имао више среће: наишао сам на човека коме се свидело моје 
музицирање, и он ме је упутио у једну познату кућу за производњу грамофонских 
плоча, где сам снимио своју прву плочу! Плоча, наравно, није била добра: глас ми је 
био укочен инамештен. Послушао сам стога савет једног од стручњака из поменуте 
куће за производњу плоча, и вратио се у Тулсу; дању сам радио на железници, a ноћу 
певао каубојске песме на ноћном програму локалног радија. To je опет значило да уз 
редовни, имам и резервни посао, то јест могућност да се једном почнем озбиљније 
бавити певањем. 

Пуних девет месеци певао сам за ноћни програм Радио-Тулсе, а онда сам, заједно 
са Џимијем Лонгом, компоновао песму 'Тај мој седокоси тата'. Песма се свидела 
слушаоцима, па ме је ускоро генерални директор грамофонске компаније 'Америкен 
Рикординг Компани' позвао у Њујорк. Овог пута је упалило! Почео сам да снимам 
за педесет долара по плочи, и најзад добио посао као певач каубојских песама на 
Радио-Чикагу, уз плату од четрдесет долара недељно. После неколико година плата 
ми је порасла на деведесет долара, и будући да сам се већ био пробио у музичком 
свету, зарађивао сам стотине долара месечно певајући по кабареима и баровима. 
Ускоро сам добио ангажман и за филм, јер се неки редитељ беше досетио да направи 
каубојски филм са правом каубојском музиком. Био је то почетак вратоломног успеха 
на филму. Зарађивао сам хиљаде долара по филму -али сам увек знао да се, пресуши 
ли тај златни рудник, увек могу вратити старом послу снимања плоча, па чак и раду 
на железници. Имао сам, дакле, две резерве у џепу. 

Обезбедио сам се с оба бока! 

Хомер Крој, романописац: „Издржао сам најгоре и извукао живу 
главу" 

Најтежи тренутак у мом животу био је дан када сам на вратима угледао шерифа 
и после неколико тренутака изишао са њим - на задњи улаз. Tor тренутка бејах 
изгубио поштење, славу и породичну кућу у којој сам са женом и децом провeо 
пуних осамнаест година! Никад нисам ни помишљао да би се тако нешто могло мени 
догодити. Дванаест година пре тога био сам на врхунцу славе. 

Једна филмска компаније управо беше откупила од мене право за снимање 
филма по тексту мог романа Западно од воденог торња, а цена је била астроном-ска! 
Пуне две године живео сам са породицом у иностранству. Летовали смо у 
Швајцарској, а зимовали на Француској ривијери, као прави правцати богаташи. 
Шестомесечни боравак у Паризу уродио је новим романом: Морали су да виде Париз. У 
филмској верзији романа појавио се тада славни Вил Роџерс. Био је то први прави 
звучни филм! Добио сам понуду да се настаним у Холивуду и напишем сценарија за 
неколико филмова у којима би Вил Роџерс био главна звезда. Одбио сам, међутим, 
ту понуду и вратио се у Њујорк. To је био почетак свих мојих невоља! 

У Њујорку сам почео замишљати да се у мени крије прави геније за склапање 
уносних послова. Неко ми беше рекао да се чувени Џекоб Астор обогатио улагањем у 
неизграђене делове Њујорка. „Какав Астор", почео сам да ласкам сам себи. „Па, он је 
само бедни досељеник, трговчић из Европе, који једва да је натуцао енглески. Ако је 
он постао милионар, могу и ја." Био сам себи увртео у главу да ћу се кад тад 
обогатити, па сам почео да читам разноразна трговачка гласила. О трговини, 
разуме се, појма нисам имао, односно, сликовитије речено, био сам у тај занат 
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упућен колико и неки Еским у технику нафтних пећи. Покретала ме је снага незнања. 
Био ми је потребан почетни капитал, па сам се досетио да бих могао да заложим кућу 
и да за добијени новац купим неколико најболих градилишта у отменом делу 
Њујорка. Градилишта нећу продавати док не достигну милионску цену, а онда ћу 
почети да их продајем и живим од тако стеченог новца- као лорд! Почео сам да 
сажа-љевам 'шљакаторе' који се по канцеларијама и фабри-кама зноје за бедну 
месечну платицу, јаднике без 'кликера' које Бог није обдарио божанском ватром 
финансијског генија. 

У почетку је све ишло лепо. Заложио сам кућу и купио градилишта на зајам. 
Урнебес је настао када сам неколико месеци касније морао да почнем да отплаћујем 
прве рате. Двеста двадесет долара није у оно време била шала. А ваљало је плаћати и 
станарину, струју, гас и издржавати велику, размажену породицу. Да зарадим неку 
пару, почео сам да пишем хумористичке приче, али ми је хумор био толико траљав да 
сам убрзо одустао. Трећи мој роман доживео је потпун неуспех. Новаца, дакле, 
ниоткуда, а нисам имао шта да продам или заложим, осим писаће машине и два или три 
златна зуба. Ускоро нам је плинара искључила гас, а млекар отказао доношење млека. 
Купили смо парафинску пећ, која се пушила и толико заударала да је била права 
милина. Грејали смо се гранчицама и даскама сакупљеним на оближњим 
градилиштима - градилиштима богаташа какав сам и ја намеравао да постанем! 

Почела је да ме мучи несаница. Будио бих се усред ноћи и избезумљено шеткао 
по кући. Банка ми је ускоро обуставила хипотеку на кућу и силом нас избацила на 
улицу. Тако сам упознао шерифа... 

He желим више ни да се сећам како смо преживели најцрње дане у животу. Ипак, 
преживели смо их, али само захваљујући томе што смо имали храбрости да започнемо 
из почетка. Када сам схватио да су се сви моји снови срушили у блато, сетио сам се 
мајчине изреке да не вреди плакати над проливеним млеком. Сву своју радну енергију 
уложио сам у писање. Радио сам даноноћно, и мало по мало поново почео да стичем 
самопоуздање - и новац. Сада сам скоро захвалан судбини што ми је дала да искусим 
сву горчину неуспеха, понижења и беде. To искуство ме је очеличило, и улило ми 
самопоуздање. Данас знам да човек може да поднесе много више него што мисли, и 
да нема ствари која може да га до краја сломије. Када се данас суочим са неким 
проблемом или са ситном, свакодневном баналном бригом, отерам је као досадну 
муву и сетим се дана када сам са породицом седео на ковчегу, избачен на улицу и 
када сам у себи понављао: „Дошао сам до дна и још сам жив. Дубље не могу да 
паднем, и, стога, ваља ми да поново почнем да се успињем." 

Каква је поука ове животне приче: 
Да нема смисла тестерисати струготину! Да ваља прихватити оно што је 

неизбежно. Да, дошавши до дна, можемо само да покушамо да се поново успнемо. 

Џек Демпсеј, професионални боксер: „Бриге су ми биле највећи 
животни противник" 

Често сам се у рингу борио са надмоћнијим про-тивником, али сам схватио да је 
брига у животу често опаснија од најоштријег противника тешке категорије. 
Схватио сам да морам да престанем да се оптерећујем бригама, јер ће ми оне 
уништити борилачку енергију и упропастити каријеру. Зато сам изградио властиту 
одбрамбену технику. Ево у чему се она састојала: 

1. У животу, као и у рингу, храбрио сам се пози-тивним мислима. Када бих се, на 
пример, борио са опасним противником, понављао сам у себи: „Ништа ме неће 
спречити да победим. Противник ме неће повредити; нећу ни осетити његове 
ударце. Мене нико не може да повреди... Издржаћу до краја, ма шта се догодило." 
Такво храбрење позитивним мислима много ми је помагало. Понекад ме је толико 
заокупљало, да заиста нисам осећао противничке ударце, премда су ме моји 
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противници често грдно млатили. Где све нисам имао повреде! Смрскали су ми 
вилицу, умало избили око, сломили ребра, нокаутирали ме тако да сам једном 
приликом одлетео у гледалиште и пао на сто неког новинара и поломио му писаћу 
машину. Можда звучи невероватно када тврдим да ни нај жешће ударце нисам осећао 
због тога што сам примењивао поменуту технику самоохрабривања. Морам, ипак, да 
признам да сам један ударац и те како болно осетио. Било је то када ми је Лестер 
Џонсон смрскао три ребра. Није ме заболео сам ударац, али сам после њега ужасно 
тешко дисао. Све остале ударце у рингу при-мио сам без трунчице бола. 

2. Схватио сам да су трема и нервирање због онога што би могло да се догоди 
подједнако опасан непри-јатељ као и страх. Дуго ми је требало да то разумем, па сам у 
почетку проводио бесане ноћи размишљајући о исходу сутрашњег надметања. 
Једном сам се, тумарајући по кући, погледао у огледало и рекао сам себи: „Баш си 
будала што бринеш о ономе што би се могло догодити, а још се није догодило. 
Живот је кратак. Имаш само неколико година пред собом, зато уживај у животу сада, 
уживај у њему што више можеш. Ништа у животу није важније од здравља, а ти 
губиш здравље не спавајући од брига." И то ми је помогло. Када би ме опет ухватила 
несаница, понављао сам себи поменуте речи, понављао их ноћима, месецима, 
годинама, све док ми се нису увукле под кожу, усекле у мождане вијуге и постале 
моје животно начело. 

К. Халтер, наставница музике: „ Док сам здрава и способна за живот, 
сматрам се најсрећнијом особом на свету" 

Моје детињство било је тешко, и испуњено ужасним страхом да ће ми мајка 
умрети и да ћу завршити у месном сиротишту. Мајка је била тежак срчани болесник, 
и свакодневно је добијала нападе слабости или се онесвешћивала наочиглед мене и 
мог брата... Ми смо је беспомоћно гледали и молили Бога да је сачува, јер нам се при 
помисли на сиротиште ледила крв у жилама. На те најраније шокове из детињства 
надовезао се живот пун тегоба, па заиста могу да кажем да ме живот никада није 
мазио. Мој брат Мајнер још као младић је повредио кичму, и после две године 
непокретног лежања најзад умро у страшним мукама. Будући да смо нас двоје живели 
сами, морала сам да га негујем, храним, перем, окрећем у кревету и да му дајем 
ињекције морфијума свака три сата, то јест када би му бол постајао неиздржљив. У 
то време радила сам као наставница музике у колеџу Ворентон Весли у Мисурију. 
Комшије су ме телефоном обавештавале о братовљевом стању кога сам остављала 
самог код куће, то јест позивали би ме чим би чули да почиње да јауче од болова. Тада 
бих одјурила кући да му дам ињекцију морфијума, док сам ноћу навијала будилник у 
размацима од три сата, јер сам била толико исцрпљена да нисам могла сама да се 
будим. Сећам се да сам зими стављала боцу са млеком у прозор да се замрзне, јер сам 
још од детињства обожавала да лижем замрзнуто млеко, као неку врсту сладоледа. 
Помисао на ту посластицу давала ми је снагу да устанем усред ноћи и побринм се за 
брата! 

Премда ми је било тешко, успела сам да се одупрем самосажаљењу и очају, 
захваљујући томе што сам се придржавала два важна и корисна правила. Прво, радила 
сам пo дванаест часова дневно, да одагнам мисли од братовљевих патњи и невоља 
код куће. И друго, кад бих дошла у искушење да почнем да саму себе сажаљевам, 
почела бих да себи наглас понављам: „Све док можеш да ходаш и да се сама храниш, и 
док си поштеђена оних ужасних болова од којих умире твој брат, мораш себе 
сматрати нај срећнијом особом на свету. He заборави то док год си жива. Буди сретна 
што си здрава." 

Шта све нисам чинила да одржим веру у живот и захвалност за све лепе ствари 
којима ме природа беше обдарила! Сваког јутра захваљивала сам Богу што ми није 
уделио тежу судбину и одлучно сам истрајавала на одлуци да ћу, упркос свему, бити 
најсрећнија особа у Ворентону. Тај циљ можда нисам успела да остварим, али ми је 
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сасвим сигурно пошло за руком да будем и останем најзадовољнија девојка у граду. 
Поуздано знам да су само ретки међу мојим познаницима и пријатељима прихватали 
судбину са истом помиреношћу, захвалношћу и добром вољом које сам успела да 
сачувам и у најтежим тренуцима. 

Поука? 

Ова храбра девојка из Мисурија примењивала је два начела изложена у овој књизи: 
налазила је задовољство у раду и тако заборављала на бриге; није се жалила на судбину, 
већ је збрајала благодети живота, а не проблеме којима ју је он упорно засипао. 

Камерон Шип, публициста: „Опуштање и унутрашња равнотежа 
најбољи су седативи" 

Годинама сам био сретан и задовољан послом у одељењу за пропаганду 
калифорнијског студија 'Ворнер Брос', за који сам писао филмска сценарија и, 
успут, по разним часописима, објављивао приче и цртице из живота тада 
популарних филмских глумаца. 

Невоље су почеле оног дана када су ме унапредили у звање помоћника 
директора одељења за пропаганду. Заједно са том звучном титулом добио сам и 
директорску собу са две секретарице, особље од осамдесет пет људи и све додатне, 
угодне ситнице које иду уз звучни казив директора. Био сам изван себе од поноса и 
одушевљења. Одмах сам одјурио у град и купио ново одело. Почео сам да се трудим 
да се понашам и говорим достојанствено, с ауторитетом. Био сам убеђен да је читав 
терет одговорности одељења за пропаганду наше компаније пао на моја плећа. 
Чинило ми се да су јавни и приватни животи великих звезда као што су били Ерол 
Флин, Хамфри Богарт, Џејмс Кегни, Едвард Робинсон, Бети Дејвис, Оливија де 
Хевиленд и других сада у потпуности у мојим свемоћним рукама. Осећај 
одговорности, међутим, готово ме је сасвим сломио. 

За мање од месец дана установио сам да сам добио чир на желуцу, и у потаји сам се 
прибојавао да би у питању могао бити и рак. Често су ме спопадали снаж-ни грчеви у 
желуцу, и почео сам да губим на тежини и да патим од несанице. Када сам најзад 
схватио да је ђаво однео шалу, отишао сам до једног познатог интернисте, који ме је 
потом упутио на све могуће прегледе; и, после дужег разговора, саопштио ми је да ми 
је желудац потпуно здрав и да нема ни трага чиру. „Послао сам вас на сва 
испитивања само зато да вас смирим, премда сам већ на први поглед схватио да чир 
није ваш проблем", рекао ми је он. „Будући да вас све то кошта поприлично новаца, 
даћу вам један савет: Немојте се оптерећивати бригама у вези са послом. Знам да вам то 
неће бити лако, нарочито у почетку, па ћу покушати да вам помогнем. Даћу вам б лаге 
таблете за смирење. Узимајте их неколико недеља, и после тога ми се јавите. Имајте 
на уму да вам таблете у ствари нису потребне, и да ћe све ваше невоље са желуцем 
престати оног тренутка када се отарасите навике да стално бринете, а ви то можете и без 
таблета." 

Било би лепо, зар не, када бих могао да вам кажем да сам се већ следеће недеље 
отарасио немиле навике да се бринем, и то без таблета за умирење. Ипак, није било 
тако лако. Таблете, међутим, јесам узимао неколико недеља, кад год бих се осетио 
сувише напетим због проблема на послу. Помагале су ми да се смирим.  

Морам признати да сам се глупо осећао док сам узимао таблете. Ја сам, наиме, 
висок, снажан човек, па ме је била готово срамота што сам морао да се кљукам 
таблетама, као каква хистерична жена. Мало по мало, почео сам да се сам себи смејем и 
да сам себи говорим: „Чуј ти, Камерене Шипе, понашаш се као права будала. Сувише 
озбиљно узимаш и себе и тај ђавољи посао. Бети Дејвис, Џејмс Кегни и Едвард 
Робинсон били су познати глумци и пре него што си ти почео да их рекламираш. 
Када би те сутра срце издало, 'Bopнep Брос' би преживео и без тебе. Погледај друге 
људе на важним положајима: зар се они кљукају таблетама за смирење? Уколико 
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ниси у стању да без хистерије обављаш посао помоћника директора у једном обичном 
одељењу за рекламу филмске куће, за ког ђавола си уопште способан?" 

Овакво размишљање вређало је мој понос, па сам мало по мало почео да смањујем 
дневну дозу таблета. Био сам поносан сваки пут када би ми пошло за руком да им се 
одупрем. И ускоро сам се до те мере уверио да ми нису потребне, да сам их 
тријумфално бацио у ђубре. Уместо узимања таблета, почео сам да се током дана 
чешће одмарам. Када бих се по подне вратио са посла, одспавао бих пола сата и пре 
вечере посве се опустио. Најзад сам почео да живим нормалним, смиреним животом. 
Победио сам самог себе! 

Премда више никад нисам отишао код оног ин-тернисте, свестан сам да му и те 
како много дугујем. Он је био први човек који ме је научио да се смејем самом себи. 
Није то постигао тако што се он мени смејао, нити што ми је рекао да се немам 
рашта бри-нути. Нипошто! Приступио ми је сасвим озбиљно, не повређујући мој 
понос и дао ми је могућност излаза помоћу кутијице таблета за смирење, премда је 
знао, као што и ја данас знам, да решење није било у таблетицама, већ у промени мог 
става према самом себи и својој околини. 

Поука ове приче је да нам никакве таблете на свету неће помоћи уколико сами не 
помогнемо себи - опуштањем и стицањем унутрашњег мира. 

В. Вуд, свештеник: „Умеће опуштања научио сам посматрајући 
супругу како пере посуђе" 

Пре неколико година почео сам да патим од јаких болова у желуцу. Будио сам се 
ноћу два до три пута, згрчен од болова, јадан и преплашен. Прогонила ме је помисао 
да су ти болови симптоми рака на желуцу, болести од које ми беше умро отац. На 
срећу, лекарски преглед одагнао је моја страховања. После темељних испитивања, 
лекар ми је саопштио да су болови резултат снажне нервне и емоционалне напетости. 
Заиста, у то време радио сам готово даноноћно, јер сам се поред уобичајеног посла 
био прихватио и председничке дужности у неколико месних друштава и клу-бова, што 
је значило да нисам имао ни тренутка слободног времена. Будући да болови нису 
јењавали, послушао сам лекарски савет и почео да се више одмарам. 

Једног дана, док сам сређивао свој писаћи сто, пала ми је на ум сјајна замисао. 
„Због чега не бих све своје бриге почео да бацам у корпу за отпатке, као што то чиним 
са старим белешкама, писмима и роковницима?" упитао сам се. „Због чега се увек 
оптере-ћујем бригама које ће ионако после неколико месеци бити заборављене и 
застареле, баш као и сви ови стари папири?" Та мисао ме је орасположила. Осетио 
сам да ми је лакнуло, као да ми је нека невидљива рука одједном скинула тежак терет са 
плећа. Од тог дана придржавам се правила да све бриге и проблеме, које ни уз 
најбољу вољу никако не могу да решим - једноставно бацим у корпу за отпатке! 

Друго 'чудо' збило се једног дана док сам седео у кухињи и одсутно посматрао 
супругу како пере посуђе. Певала је. Види, само, како имаш веселу жену, помислио 
сам. Удата је за тебе већ пуних осамнаест година, сваког дана пере судове и обавља 
тешке домаћичке послове, а увек је ведра и насмејана. Замисли како би јој било да је 
оног дана када се удавала за тебе размишљала о гомили судова које ће као супруга и 
домаћица морати у животу да опере! Хрпа прљавог посуђа била је висока као 
планина. Сама помисао на такву гомилу одвратила би од удаје свако нормално 
женско биће. Она то ипак није учинила. Прихватила је прање судова као неизбежан 
дневни посао и не жали се на њега, јер сваког дана опере једну хрпицу, ни не 
мислећи на сутрашњу... Таква размишљања по-могла су ми да схватим у чему грешим. 
Ја се у животу увек трудим да перем јучерашње, данашње, сутраш-ње, па чак и 
прексутрашње неупрљано посуђе! Ја, који сваке недеље држим проповеди људима 
како ваља мудро живети, како се треба радовати животу! Постидео сам се пред 
самим собом и одлучио да извучем трајну поуку из жениног примера са прљавим 
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посуђем. 
Била ми је то добра животна лекција. Научила ме је безбрижном начину живота, 

и сада више не патим ни од несанице, ни од болова у желуцу. Нерешиве бриге и 
проблеме бацам у корпу за отпатке, a cyтрашње прљаво посуђе остављам за сутра. 

Сећате ли се сличне мисли из прве главе ове книге? „Сутрашњи терет придодат 
јучерашнем, а ношен данас, најтеже је бреме на свету." Зар не би било вредно при-менити 
ову мисао на властити живот? 

Д. Хјуз, књиговођа: „У раду је спас" 

Почетком 1943. године доспео сам у војну бол-ницу у Албукеркију са три 
сломљена ребра и повређеним плућним крилом. Била је то последица незгод-ног 
скока падобраном у море, приликом војне вежбе на Хавајима. Прави шок је, 
међутим, уследио тек после три месеца лечења, када ми је лекар саопштио да ми се 
стање ни за длаку није побољшало. Када сам се опоравио од шока, почео сам да 
размишљам о неуспеху лечења и дошао до закључка да je свему крив мој став према 
болести. Никада до тада нисам боловао; био сам навикао на активан живот, а сада 
сам одједном морао да непокретно лежим и разбијам главу о исходу лечења. 
Наравно да сам се прибојавао да ћу можда остати доживотан инвалид, да нећу више 
моћи да живим као остали људи, да се можда никада нећу оженити. Дошао сам, 
напокон, до закључка да такве бриге и црне мисли коче и успоравају мој опоравак. 

С тога сам замолио лекара да ме премести на друго одељење, где су се пацијенти 
слободно бавили разним активностима. Чим ми је жеља била испуњена, почео сам 
да учим бриџ, па сам га већ после недељу или две дана зналачки играо са осталим 
пацијентима. Истовремено сам, уз помоћ болничког терапеута, почео да сликам и да 
се бавим дрворезом и линорезом. У 'слободно' време читао сам све што би ми дошло 
по руку. Једном речју, бавио сам се толиким активностима да нисам имао времена да 
размишљам о будућности. Три месеца касније, лекар ми је честитао на 'запањујуће 
брзом опоравку'. Мислим да су то биле нај лепше речи што их у животу бејах чуо. Био 
сам пресретан. Знао сам да сам победио болест, a победио сам је само зато што сам 
престао да трујем мозак мислима о будућности и потражио спас у занимању за друге 
људе, друге активности. Сада сам здрав здравцијат, уживам у свом послу и срећан сам 
што ме је боравак у бо лници научио истини да је у раду спас. 

Сећате ли се речи Бернарда Шоа?„Тајна очајника у томе је што има довољно 

слободног времена да размишља о томе да ли је сретан или несретан." Поука, дакле, 

гласи. „Будише активни. To je нај јефшинији лек против брига и један од најбољих." 

Л. Монтан, економиста: „Време лечи ране" 

Због брига и проблема изгубио сам десет најлепших година живота: од 
осамнаесте до двадесет осме. Признајем да сам само ја крив за тај губитак -ја и нико 
други. Све ме je y то доба бринуло: посао, здравље, породица. Поред тога, патио сам 
и од снажног осећања мање вредности. Било ми је толико непријатно у друштву 
других људи, да сам избегавао сваки сусрет са познаницима, чак и са онима за које 
сам знао да ме воле. Још горе је било са непознатим људима: у њиховом присуству 
напросто нисам умео да се понашам. Изгубио сам три намештења за редом, само зато 
што сам се стидео да покажем и оно што сам умео да чиним. 

А онда сам, током једног јединог поподнева, превладао сав свој страх, све своје 
комплексе. Како? Tor послеподнева затекао сам се у канцеларији човека који je y 
животу доживео много више неуспеха него ја, човека који се три пута обогатио и три 
пута банкротирао, али човека који је и у најтежим тренуцима задржао смисао за 
хумор и веру у живот. Невоље које би сваког нормалног човека отерале у лудило или 
самоубиство њега су само окрзнуле и ишчезле у неповрат као што водене капи 
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клизну низ пачје перје. Седећи у његовој канцеларији, завидио сам му на срећној 
нарави и жалио што и мене Бог није таквим створио. Разговарали смо неко време, а 
онда ми je он пружио писмо које тог јутра беше примио и рекао: „Прочитај ово." 

Садржај писма био је крајње непријатан: било је то љутито писмо неке муштерије 
којa je мог познаника оптуживала за многе незгодне пословне промашаје. Да сам ја 
примио такво писмо, био бих изван себе од очајања. „И, Биле, шта сада намераваш?" 
упитао сам га забринуто. 

„Открићу ти једну малу тајну" одговорио ми је Бил. „Следећи пут када се нађеш 
пред заиста сложеним проблемом, узми оловку и лист папира и запиши шта те брине 
у вези са дотичним проблемом. Настој да у опису будеш што прецизнији, што 
подробнији. Затим стави папир у фиоку, остави га да се 'кисели' неколико недеља, а 
онда га извади и прочитај. Уколико и тада установиш да су бриге са пописа још увек 
присутне, да ти још увек не дају мира, врати папир у фиоку и остави га тамо још 
неко време. He брини, нико ти га неће однети из фиоке, али ће се у међувремену 
сигурно променити многе околности у вези са твојим проблемом. Дошао сам до 
закључка да време и стрпљење лече и најтеже ране, да и највеће бриге са временом 
постају безначајне, да се полако али сигурно решавају саме од себе." 

Послушао сам Билов савет. И, нимало не претерујем кад кажем да ми је то била 
највреднија поука у животу. Сада живим безбрижно, не оптерећујем се 
непотребним страховима и комплексима. Најзад сам доживео успех у послу и у 
приватном животу. Једном речју, потпуно сам се излечио! 

Поука? 

Време лечи ране. Време ће без сумње решити и оне проблеме који вам се данас чине 

нерешивим. 

 
Џ. Рајан, виши инспектор: „У живот ме је повратио сусрет са 
смрћу" 

Пре неколико година био сам позван у суд да сведочим у једном сложеном 
судском случају, и то ме је стајало много живаца и непроспаваних ноћи. Када се 
процес најзад завршио, уследила је реакција: док сам се подземном железницом 
враћао из суднице куи, одједном сам осетио оштар бол у пределу срца; пао сам и 
онесвестио се. Пренели су ме кући и хитно позвали лекара који ми је, како сам 
касније сазнао, дао некакву ињекцију. Када сам после неког времена дошао свести, 
имао сам шта да видим: нада мном је стајао свештеник, позван да ми да последњу 
причест! На лицима мојих укућана огледао се израз дубоког саосећања и 
пригушеног бола, што ме је навела на помисао да су ми часови заиста одбројани. 
Касније сам од жене сазнао да ми лекар беше прорекао сигуран крај. Срце ми је, 
наиме, било толико слабо да више није могло да издржи ни најмањи напор. Премда 
никад у животу нисам био 'светац', одлучио сам да се препустим судбини. Нека буде 
како ми је суђено, помислио сам, и готово у истом тренутку осетио како се опуштам. 
Страх од смрти ишчезао је, и ја сам се упитао шта би ми се, уколико одмах не умрем, 
могло догодити. Нови напад грчева праћен неописивим боловима, помислио сам, а 
после тога крај. Смирење у смрти. С таквим мислима прележао сам неколико сати, 
спреман на најгоре, помирен са судбином. Будући, међутим, да се болови нису 
враћали, почео сам да размишљам шта бих учинио када бих се неким случајем 
сасвим опоравио. Дошао сам до закључка да бих, у првом реду, престао да се 
нервирам, да бих дух и тело престао да мучим вечитом напетошћу, бригама и грижом 
савести због неважних ситница. После тога почео бих да чиним све да сачувам здравље, 
ма колико велики напор то изискивало. 

Све ово догодило се пре четири године. Од тада сам се толико променио, да мој 
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лекар са неверицом и очитим запрепашћењем посматра мој кардиограм. A ја? He 
оптерећујем се бригама. Уживам у животу као да сам се поново родио. Свестан сам 
да ме је суочавање са смрћу вратило у живот. Да нисам прихватио најгоре, да се 
нисам смирено препустио судбини, сигурно бих умро од страха и панике. 

Поука: 
Џ. Рајан у критичном је тренутку применио правило из ове књиге: суочите се са 

најгорим, а након тога покушајте да спасете што се спасти може. 

О. Тид, виши предавач: „Научио сам вештину заборављања" 

Оптерећивање бригама навика је са којом сам одавно раскрстио. Верујем да су 
ми у томе помогле три ствари... 

Прво: Сувише сам заузет послом да бих могао да себи допустим луксуз јалове 
интроспекције и самоуништавајућих брига. Бавим се истовремено трима 
пословима, који изискују максималну концентрацију и непрекидну активност: 
обављам дужност предавача на Колумбија универзитету, председник сам Одбора за 
високо школство града Њујорка и саветник за подручје социологије у издавачкој 
кући 'Харперс енд Брадерс'. Велики захтеви које пред мене постављају ове три 
одговорне дужности не остављају ми ни тренутка времена за јалове спекулације и 
неплодно обртање у кругу 'нерешивих' проблема. 

Друго: Постао сам прави мајстор заборављања. Када прелазим са једне 
дужности на другу - а то чиним по неколико пута недељно - заборављам проблеме 
који су ме претходно заокупљали. Бављење различитим дужностима забавља ме, 
освежује и надахњује. Одмара ме и бистри ми ум. 

Треће: Свестан сам да би ме оптерећење тренутним проблемима довело до 
нервног слома. Када бих са радног места сваког дана носио са собом гомилу 
нерешених проблема, уништио бих себи здравље, и-што је још горе - постао бих 
неспособан да их решавам у право време и на правом месту. 

О. Тид мајстор је 'четирију корисних радних навика'. Сећате ли их се? 

К. Мак, спортиста: „Бриге су ме готово отерале у гроб" 

Професионалним бејзболом бавим се већ више од пола века. Када сам тек 
почињао, нисам добијао никакву надокнаду. Играли смо на пољанама где су се 
окупљали радозналци и на крају нам давали по неки цент награде, као да нам деле 
милостињу. 'Зарада' је била ништавна, поготово када се узме у обзир да сам у то 
време издржавао мајку и неколико млађе браће. Живот ме и иначе није посебно 
мазио, па сам у свом дугом веку увек имао много разлога за бриге. Једном су ме 
готово отерале у гроб, и пошто сам и из те тешке ситуације извукао живу главу, заклео 
сам се да ћу променити став према проблемима што их живот, неизбежно, са собом 
доноси. Успео сам, и у томе ми је помогло следеће: 

1. Спознаја да је навика оптерећивања бригама јалова и бескорисна, и да ми то 
једино може упропастити здравље и каријеру. 

2. Заузетост послом. У то време постао сам толико тражен играч бејзбола, да 
нисам имао времена да размишљам о изгубљеним утахмицама како на игралишту, 
тако и у животу. 

3. Одмарање. Дошао сам до закључка да преморен човек лакше подлеже ригама, 
па сам почео да се чешће одмарам и да више спавам. Спавам девет до десет сати 
ноћу и обавезно се одмарам после обеда. Понекад ми је довољно пет до десет минута 
сна да се предахнем од дневних брига. 

4. Непрестана активност. Стално бављење разноврсним пословима одржава 
дух и тело свежим. Сада ми је осамдесет пет година, и још нисам отишао у пензију. 
Заклео сам се да ћу то учинити тек оног дана када будем почео да два пута причам 
исте ствари. 
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Тада ће заиста бити време да се повучем! 

К Мак саставио је списак властитих правила за борбу против брига. Можда не би било 
лоше да се и ви присетите свега што вам је у прошлости користило да из борбе са бригама 
изиђете као победник?Да у доње рубрике упишете сопствена правила за борбу против брига. 

КОРИСНА ПРАВИЛА ЗА СУЗБИЈАЊЕ БРИГА 

1. .........................................................................................  

2. . ......................................................................................  

3 .........................................................................................  

4 ............................................ ..............................................  

 
Џ. Милер, писац: „ Један по један, господо, један по један" 

Много година протекло је од оног дана када сам спознао да бригама не можемо 
умаћи бежећи од њих, већ да их се можемо отарасити само уколико променимо став 
према њима. Схватио сам да бриге и проблеми нису изван нас, већ у нама. 

Живот ме је уједно научио да време лечи многе ране и да решава многе 
проблеме. Често ми се догађа да се ни не могу сетити проблема који су ме мучили 
пре непуних недељу дана. Стога поштујем правило да се никад не оптерећујем 
бригама због проблема који није стар бар једну седмицу. Понекад се, наравно, 
догоди да ситуација тражи брже решавање проблема, али ја ни у таквим 
случајевима не допуштам проблему да ми постане оптерећење, да ми загорчава 
живот пре него што истекне речена седмица. У међувремену се проблем увек разреши 
сам од себе, или ис-крсну неке нове могућности, или, пак, ја толико променим свој 
став према њему да престане да ми буде проблем. 

Дело сер Вилијема Ослера у многоме ми је помогло при изградњи здраве животне 
философије. Поред тога што је био велики лекар, Ослер је био и велики уметник 
живљења. У борби за превладавање брига посебно ми је помогла једна Ослерова 
мисао: „Успех у раду и животу дугујем навици да се прихватам дневних задатака и 
обављам их што боље могу, а остале појединости препуштам будућности да их 
решава како зна и уме." 

У решавању свакодневних проблема придржавам се речи једног старог 
папагаја, о којем ми је отац причао у детињству. Тај папагај живео је у кавезу изнад 
улазних врата у један ловачки клуб у Пенсилвенији. Када би чланови улазили у 
клуб, папагај би понављао једине речи које беше успео да научи: „Један по један, 
господо, један по један." Отац ме је научио да на исти начин поступам са бригама и 
проблемима, то јест да их решавам један по један. Мило ми је што могу да кажем да 
ми очева мудрост и дан данас помаже да и у најтежим ситуацијама сачувам мир и 
прибраност. „Један по један, господо, један по један!" 

Заиста, лепа илустрација једног од темељних начела за сузбијање брига: 'Живите на 
једнодневне рате'. Уколико сте заборавили о чему говорим, прочитајте још једном прво 
поглавље ове књиге. 

Џ. Котер, службеник: „Важно је поседовати унутрашњи сигнални 
уређај" 

Мојим детињством, момаштвом и раним одраслим добом доминирале су бриге, 
па без претеривања могу рећи да ми је навика забрињавања представљала другу 
'професију'. Бринуо сам се због свега и свачег, а међу проблемима који су ме мучили 
било је више измишљених него стварних. Ретки су били тренуци када сам се осећао 
безбрижним, а и те лепе тренутке загорчавао сам страховањем да сам можда превидео 
неки проблем који ће ме сутра уништити. Тек пре две године почео сам да долазим 
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памети. Почетак ми није био лак, јер је искорењивање старих навика тражило 
поштену самоанализу. Самоанализа је, заиста, открила прави узрок свих мојих брига, 
то јест да не могу да живим само за данас - да, наиме, патим од принуде страховања за 
будућност. Узалуд су ми пријатељи, познаници и лекари говорили да ваља уживати 
у данашњици, не мислити на сутра; узалуд су ми причали д а је наше данас једини дан 
над којим имамо потпуну власт, и да га стога морамо до краја искористити. Ја сам 
разумом схватао логику њиховог умовања, али је срцем нисам могао да прихватим. 

Прогледао сам изменада и на посве нeoчeкивaном месту: на железничкој станици! 
Догодило се то око седам часова увече, једног дана када смо жена и ја испраћали 
пријатеље на пут. Перон је био крцат путницима и ја сам се у једном тренутку 
одвојио од жене и нашао се при челу композиције. Скренувши поглед удесно, 
угледао сам огроман железнички семафор. Наранџасто светло на семафору у 
магновењу се променило у зелено. Машиновођа је дао сигнал и узвикнуо „Крећемо!" 
Наредног тренутка голема композиција покренула се и пуном паром јурнула напред - 
на своје путовање од две хиљаде и три стотине миља! 

Мозак ми је у том тренутку прорадио. Учинило ми се да ми је машиновођа на 
неки чудесан начин саопштио велику тајну. Он, ето, креће на далек пут само зато 
што се на семафору упалило зелено светло. Ја бих на његовом месту тражио да видим 
сва успутна зелена светла, а њему је било довољно једно - једно једино, почетно 
светло. To је, дакле, била моја животна грешка: седео сам на колосеку живота, 
чекајући да се преда мном упале зелена светла дуж читаве пруге, a он je кретао на 
први знак, верујући сигналним уређајима, не рамишљајући о застојима, кваровима 
и могућим удесима. На знак наранџастог светла успоравао је брзину, црвено светло 
схватао је као опомену и обавезно заустављање, а на зелено светло је кретао, сигуран 
да ће га оно довести до циља. Веровао је сигналним уређајима, руководио се њима. 

А ја? Какве сам ја сигналне уређаје имао за путовање кроз живот? Никакве! 
Ваљало их је, дакле, измислити, створити. 

Прионуо сам на посао, и сваког јутра пре доручка размишљао о зеленом светлу за 
дотични дан. Мало по мало, разрадио сам сопствени 'семафор', сигнални уређај за 
дневне бриге и проблеме. Некима сам давао предност и пуштао их да ишчезну са 
зеленом светлошћу, неке сам у бљеску наранџасте светлости за тренутак 
задржавао, а онима заиста опасним наре-ђивао сам да стану и настојао да решим на 
лицу места. Искрено могу да кажем да сам од тог дана на железничкој станици постао 
нови човек. Излечио сам се од опаке болести излуђивања бригама. 

Како је Џон Рокфелер украо тридесет пет година живота 

Рокфелер је свој први милион долара стекао када су му биле двадесет три године. 
У четрдесет трећој већ је поседовао највећу фирму на свету: нафтну компанију 
'Стандард Ојл'. А шта је са Рокфелером било у педесет трећој години? Почео је да 
пати од превелике напетости и да се оптерећује бригама; изједали су га стварни и 
измишљени проблеми. Према ре-чима једног од својих биографа, Рокфелер је у 
педесет трећој години почео да 'личи на мумију'. Била га је напала нека тајанствена 
цревна болест од које је почела да му опада коса, па чак и трепавице и обрве. „Стање 
је постало до те мере забрињавајуће", каже Рокфелеров биограф Винклер, „да је 
неко време морао да живи на мајчином млеку." Лекари су установили да пати од неке 
врсте ћелавости узроковане нервном напетошћу. Да прикрије ћелавост, Рокфелер је у 
почетку носио капицу, а касније и перику коју није скидао до краја живота. 

Рокфелер је иначе био човек челичног здравља. Одрастао на фарми, био је јак 
као бик, снажних рамена, усправног држања, жустрог хода. Међутим, у педесет 
трећој години, када је већина мушкараца у напону животне снаге, одједном се 
погурио и почео да вуче ноге. „Када би се погледао у огледало", писао је Џ. Флин, 
други Рокфелеров биограф, „угледао би старца." Исцрпљујући рад, бриге, 
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непроспаване ноћи, као и недостатак одмора и физичких вежби, учинили су своје: 
докрајчили су га и физички и духовно. Најбогатији човек на свету морао је да живи 
на дијети какву би презирао и најбеднији просјак. Приходи су му тада износили око 
милион долара недељно, а на храну је трошио једва два долара. Кожа му беше 
изгубила боју, сасушила се и набрала попут пергамента. Остао је жив само зато 
што је могао да плати најбоље лекаре на свету, који су га тешком муком одржавали 
у животу. 

Рокфелер је, дакле, у педесет трећој години плаћао данак својој опседнутости 
новцем, свом тврдичлуку, посвемашњем недостатку хумора и одбијању да ужива у 
ситницама од којих се састоји живот. Седео је на милионима, а није себи 
допуштаио да се ма и тренутак забави лепим стварима; лудио је када би изгубио 
стотинак долара, замерао сарадницима који би слободно после подне проводили у 
једрењу. „Никад у животу нисам положио главу на јастук а да претходно нисам 
помислио да је мој пословни успех веома пролазна ствар", изјавио је Рокфелер под 
старе дане. Бојао се, дакле, да би преко ноћи могао изгубити све своје милионе! Зар је 
онда чудно што је такав човек у педесет трећој години био живи мртвац! 
Рокфелерово лудило састојало се у опседнутости новцем. „Здрав је у сваком другом 
погледу, али је луд за новцем", рекао је Марк Кана. Заиста, човек који никада није 
крочио у позориште, никад присуствовао ни једној забави, никад одиграо партију 
карата - такав човек мора да је био луд! 

Рокфелер се једном приликом поверио неком суседу у Охају, рекавши му да чезне 
за љубављу других људи, а био је толико хладан, прорачунат и неповерљив да су 
ретки били они којима се бар донекле свиђао. Властити брат толико га је мрзео да је 
одлучио да тела своје деце премести из породичне гробнице. „Нико коме је у жилама 
текла моја крв неће почивати у земљи Џона Рокфелера", изјавио је он. Сарадници су 
га се плашили као црног ђавола, али је иронија била у томе да се он још више 
плашио њих. Страховао је да би могли да одају његове пословне тајне, да би га могли 
издати, преварити, оробити. Имао је тако мало поверња у људе да је једном, 
потписавши десетогодишњи уговор са власником неке рафинерије, натерао тог 
човека да му обећа да никоме неће рећи ни речи о склопљеном послу, чак ни 
властитој жени. „Завежи губицу и ради свој посао", био је Рокфелеров мото. 

Тај и такав Рокфелер ипак је у педесет трећој години схватио да новац не може 
човеку надокнадити здравље, да је беспредметан уколико сам себи постане сврха. 
Доживео је деведесет осам година - он, који је у педесет трећој био на ивици смрти 
- али се до краја живота придржавао трију строгих правила: 

1. Престао је да се узрујава. 
2. Одмарао се и бавио лакшим спортовима на свежем ваздуху. 
3. Пазио је на исхрану и престајао да једе пре него што би осетио да је сит. 

Када се посве повукао из јавног живота, почео је да се бави вртларством, да 
чаврља са суседима, да се занима за судбине других. Постао је човечнији. Велики део 
својих милиона утрошио је у хуманитарне сврхе. Потпомагао је сиромашне 
универзитете за белце и обојене, улагао у научна и медицинска истраживања. Данас 
без претеривања можемо рећи да Рокфелеру дугујемо захвалност што смо тек у 
двадесетом веку успели да пронађемо лекове против до тада смртоносних болести 
као што су туберкулоза, менингитис, колера, дифтерија и грип. Четрдесет пет година 
што их беше украо од смрти биле су плодније од педесет три: Рокфелеру су 
подариле душевни мир, а човечанству помогле у борби против болести и незнања. 
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Б. В.: „Случајно прочитана књига о сексу спасла ми је брак" 

 
Ово је толико интимна исповест да ћу морати да останем анониман. Дејлу 

Карнегију је, међутим, познато да је она истинита. Први пут сам му је испричао пре 
дванаест година. 

Пошто сам дипломирао, запослио сам се у индустрији и после пет година 
отпутовао на Далеки исток. Недељу дана пре него што сам напустио Америку 
оженио сам се предивном девојком коју сам дословце обожавао. На крају нашег 
меденог месеца, међутим, показало се да нешто међу нама није у реду. За непуних 
месеца дана моја млада, весела супруга, би-ла се претворила у тужно, несретно 
створење, и најрадије би се са Хаваја, где смо боравили, вратила у Америку - да је 
није било срамота пред породицом и пријатељима да призна неуспех тек започетог 
брака. 

Провели смо две тужне године на Далеком истоку. Био сам толико потиштен, да сам 
понекад помишљао на самоубиство. Једног дана, међутим, случајно сам наишао на неку 
књигу о сексу, која је дословно променила читав мој живот. Био је то Савршен брак др 
Ван де Велдеа. Наслов ми се на први поглед учинио помало смешним, али сам већ 
после неколико првих страница установио да тај стручно написан приручник 
прилази сексу искрено и без вулгарности. 

Да ми је неко пре но што сам се оженио саветовао да прочитам књигу о сексу, само 
бих се презриво насмејао, а можда се чак нашао и повређеним. Зар да читам књиге о 
сексу, ја који бих такве књиге могао да пишем! Сада је, међутим, било друкчије. Брак 
ми се рушио а да нисам знао због чега, па сам био спреман да учиним све, само да га 
спасем. Прочитао сам Ван де Велдеову књигу, прочитала ју је и моја жена. Могу ис- 
крено да кажем да је наш однос после тога доживео потпун препород. Неразумевање, 
неспретност и стид уступили су место нежности, другарству и међусобној пажњи. 
Обоје смо схватили колико су складни сексуални односи важни за одржавање везе 
између мушкарца и жене. 

Уколико се икада нађете пред дилемом шта даровати младенцима као венчани 
дар, саветујем вам да сервисе за јело, чај и кафу препустите старим теткама, а ви им 
дарујте добру књигу о сексу. To ћe им вредети стотину пута више од било каквог 
сервиса или апарата за домаћинство. 

П. Сампсон: „Почео сам да уживам у животу тек пошто сам научио да 
се опустим" 

До недавно сам јурио кроз живот брзином самоубице. Увек сам био напет, 
нервозан, забринут. Враћао сам се кући с посла и исцрпљен бригама и нервном 
напетошћу. Због чега? Напросто, због тога што ми нико никада није рекао: „Човече, 
ти се убијаш од посла! Опусти се, јер ћеш иначе настрадати." 

Све сам у животу обављао на брзину. На брзину сам устајао, доручковао, бријао 
се и облачио, јурио на посао као луд, на брзину обављао послове, на брзину се враћао 
кући, на брзину вечерао и на брзину одлазио на починак. 

Будући да више нисам могао да издржим такав темпо, обратио сам се за помоћ 
познатом специјалисти за нервне болести. Он ми је препоручио да се опустим и дао 
ми неколико добрих савета, сличних онима из поглавља о борби против умора у овој 
књизи. Рекао ми је, такође, да морам савладати умеће опуштања: увежбавати га 
док радим, док једем, док возим, па чак и док покушавам да заспим. Додао је, још, да 
својим начином живота лагано корачам стазом самоубиства, само због тога што не 
умем да се опустим. 

Послушао сам га. Почео сам да вежбам опуштање. Када увече лежем на починак, 
свесно опуштам тело и радим вежбе дисања. Сада се изјутра будим одморан, што је 
велики напредак, јер сам се раније увек будио уморнији и напетији него што сам био 
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када сам легао у кревет. Опуштам се и док једем и док возим. Возим, наравно, 
подједнако пажљиво као и раније, али сада возим мозгом, а не живцима. У 
канцеларији се редовно неколико пута 'преслишам', то јест проверавам да ли сам 
довољно опуштен. Када зазвони телефон, не бацам се на њега као суманут, већ му 
мирно и сталожено приђем и пажљиво саслушам поруку са другог краја жице. Са 
пословним партнерима такође разговарам опуштено, без панике, као поспано дете. 
Живот без нервне напетости постао ми је много пријатнији, и, што је најважније, 
први пут од када знам за себе почео сам да уживам у животу! 

Џ. Бергер, домаћица: „Како сам се вратила уживот" 

Несигурност и несташица послератних година озбиљно су се одразиле на моје 
душевно здравље. Као жена младог адвоката који је био на почетку животне каријере 
и као мајка троје ситне деце осећала сам се потпуно бескорисном. Ноћу нисам 
могла да спавам, док дању нисам умела да се опустим. Почела сам да помишљам и 
на самоубиство. Из те готово безизлазне ситуације извукла ме је моја мајка, 
послуживши се методом шока. Мајка ме је на драстичан начин принудила да се 
вратим у живот. Најпре ме је изгрдила што се кукавички предајем потиштености и 
губим контролу над живцима и разумом, а потом ме је принудила да устанем из 
кревета и да се почнем борити за живот. Рекла ми је, још, да бежим од живота јер 
немам снаге да му погледам у очи, уместо да му се супротставим и радујем. 

To ми је отворило очи. Почела сам да се борим сама са собом. После неколико 
дана послала сам родитеље кући, изјавивши да ми њихова помоћ око деце није више 
потребна. Био је велики корак за мене. Кућни послови и старање о деци мало по мало 
толико су ме заокупили, да сам почела да добро спавам и да се осећам задовољном. 
Када су ме, после недељу дана, родитељи поново посетили, затекли су ме како 
певајући обављам кућне послове. Храбрило ме је осећање да се борим сама са 
собом:и да из сваке ситне битке излазим као победница. Никада нећу заборавити 
мајчину лекцију, никад на њој нећу престати да јој будем захвална. Када вам се 
ситуација чини нершивом, боље је не посустати, већ јој се супротставити и 
погледати јој у очи. Борити се... до краја! Побеђивати! 

Заинтересованост за посао и спољни свет учинила ме је нормалном особом. 
Срећна сам што имам троје дивне деце. Радујем се сваком мужевљевом успеху у 
послу. Почела сам и да правим планове за будућност. Престала сам да мислим на 
себе, јер за то, напросто, више нема времена. И управо у том тренутку догодило се 
чудо. Почела сам да се радујем животу, и да се будим с осећањем нестрпљења да 
суделујем у догађајима новог дана. 

Сада, годину дана после описаних догађаја, могу да се похвалим да имам срећног 
мужа који већ постиже лепе успехе у послу, диван дом и сјајну децу. Међутим, што 
је нај важније, стекла сам душевни мир о каквом раније нисам могла ни да сањам. 

Ференц Молнар, књижевник: „Рад је најбољи наркотик" 

Тачно пре педесет година отац ми је дао поуку коју ћу памтити до краја живота. 
Био је лекар. Ја управо бејах почео да студирам медицину на универзитету у 
Будимпешти, и већ на првом испиту сам пао. Чинило ми се да нећу моћи да 
преживим срамоту, па сам почео да заборав тражим у алкохолу. 

Једног дана, неочекивано ме је посетио отац. Као добар лекар, одмах је схватио 
шта је по среди. Испричао сам му шта ме је натерало да почнем дa бежим од стварности. 

Старац је на лицу места импровизовао рецепт. Протумачио ми је да је бекство у 
алкохол или било какву дрогу напросто немогућ, да за душевни бол постоји само 
један лек, бољи и сигурнији од свих лекова на свету: рад! 

Како је само мој отац био у праву! Није увек лако навићи се на посао, али вам 
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раније или касније и то пође за руком. Посао је налик на омамљујуће средство, јер 
прелази у навику. А када је навика једном створена, немогуће је од ње се одвикнути. 
Ја сам је стекао пре педесет година и остао јој веран до дана данашњег! 

 
К. Фармер, чиновница: „Била сам толико опседнута бригама, да 
пуних осамнаест дана нисам ништа окусила" 

Потиштеност и бриге довели су ме у такво стање да четири ноћи узастопце 
нисам ни ока склопила, a пуних осамнаест дана нисам ништа јела. Немам речи којима 
бих могла описати душевне тегобе кроз које сам прошла, па се понекад питам има 
ли и у паклу страшнијих мука од оних које сам издржала. Чинило ми се да ћу 
полудети или умрети. Знала сам да на тај начин напросто не могу да опстанем... 

Прекретницу у мом животу означио је дан када сам на поклон добила књигу коју 
сада држите у руци. Три месеца сам, дословно, живела са том књигом, проучавала 
сваку њену страницу и трудила се да из ње извучем што је могуће више поука. 
Готово је невероватно колико сам се, читајући је, променила. Постала сам ведрија, 
смиренија, зрелија.Тек сада схватам да ме у прошлости нису излуђивали само 
тренутни проблеми, већ и незадовољство оним што се догодило јуче, као и страх од 
сутрашњице. 

Када данас ухватим себе да бринем због ситница, сместа почнем да примењујем 
начела из ове књиге. Уколико почнем да се нервирам због нечега што морам да 
довршим, одмах приступам послу и довршавам га што је могуће брже, тако да ме 
више не мучи. 

Када искрсну проблеми који би ме у прошлости доводили до лудила, настојим 
да их смирено решавам, примењујући правила из другог поглавља ове књиге. 
Најпре се упитам шта ми се у најгорем случају може догодити уколико проблем остане 
нерешен. Потом покушам да замислим последице, то јест да се помирим са 
неизбежним. После тога приступам анализи проблема и покушавам да пронађем 
најбољи излаз из онога што сам у мислима већ прихватила као могуће. 

Уколико неким случајем почнем да се нервирам због нечега што не могу да 
разрешим и што не желим да прихватим, подсетим саму себе да постоје ствари у 
животу на које не можемо да утичемо, а које ће се, некако, вероватно саме од себе 
ипак решити. 

Откако сам прочитала ову књигу почела сам да живим новим животом. 
Престала сам да уништавам своје здравље и срећу страховањем за будућност. Сада 
спавам девет сати ноћу. Уживам у јелу. Чини ми се као да ми је неко отворио очи, 
скинуо са њих копрену која ми је сметала да сагледавам ствари у правој светлости. 
Сада видим лепоте света и уживам у њима. Срећна сам што сам жива, и што 
суделујем у узбудљивој авантури постојања. 

Желео бих да вас замолим да још једном прочитате најважније одломке из ове књиге, и 
да је држите крај себе и да јој се у невољи враћате. Да је проучавате, дa ce њоме служите. 
Јер, ово није књига за читање у уобичајеном значењу те речи. Ово је приручник који ће вас 
научити новом начину живота! 

  



159 

 

САДРЖАЈ 

 
УВОД: Како сам и због чега написао ову књигу   

ПРВИ ДЕО: Основно што морате знати о бригама  

1. Живите на 'једнодневне рате' 6 

2. Чаробна формула да се отарасите брига 12 

3. Какве су последице препуштања бригама 16 

Кратак преглед 22 

ДРУГИ ДЕО: Основне технике за анализовање брига  

1. Анализа и тражење решења 24 

2. Како избећи педесет одсто брига на послу 28 

Кратак преглед 31 

3. Девет савета који ће вам помоћи да из ове књиге извучете највећу корист 32 

Кратак преглед 34 

ТРЕЋИ ДЕО: Како докрајчити бриге пре него што бриге докрајче вас  

1. Како истерати бриге из главе    36 

2. He дозволите да вас ситнице обесхрабре 41 

3. Златно правило 45 

4. Сарађујте са неизбежним 48 

5. Прихватите начело 'аутоматске продаје' брига   53 

6. He покушавајте да тестеришете струготину 56 

Кратак преглед 59 

ЧЕТВРТИ ДЕО: Седам начина за постизање душевног мира, равнотеже и задовољства  

1. Девет речи које могу да вам промене живот 61 

Само данас 66 

2. He исплати се изравњавати рачуне 67 

3. He вреди патити због људске незахвалности 70 

4. Умете ли да цените оно што имате? 74 

5.Упознајте себе и будите оно што јесте...Упамтите да вам нико на свету није сличан 78 

6. Ако сте од живота добили лимун, направите лимунаду 83 

7.Како излечити меланхолију 86 

Кратак преглед 90 

ПЕТИ ДЕО: Како се заштитити од недобронамерне критике  

1.Упамтите да нико не удара ногом угинуло псето 92 

2.Како се одбранити од недобронамерне критике 94 

3.Лудости које сам у животу починио 97 

Кратак преглед 100 

ШЕСТИ ДЕО: Шест савета за сузбијање умора и одржавање доброг расположења  

1. Како продужити дан за читав један сат 102 

2.Узроци умора и како га избећи 104 

3.Како да жена избегне умор и сачува младалачки изглед  107 

4.Четири корисне радне навике које ће вас ослободити умора и брига 111 

5.Како спречити досаду која изазива умор, бриге и озојеђеност 114 

6.Како поедити несаницу 119 

Кратак преглед 122 

СЕДМИ ДЕО: Како одабрати звање које ће вам пружити задовољство и донети успех  

1.О великим животним одлукама 124 

ОСМИ ДЕО: О новчаним бригама и како их смањити  

1.'Седамдесет одсто свих наших брига...' 129 

ДЕВЕТИ ДЕО: Како сам победио бриге  

1. Двадесет девет истинитх прича  135 

 


