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Слово на почетку
Књига која је пред вама збирка је текстова који
су настали у протек ле две године, а објављивани су
на једном блог у. Текстови нис у хронолошки ређа
ни, већ сам пок ушала да их објед иним тематски.
Уз појед ине текс тове сам у фуснотама став љала
оне коментаре, запажањ а и осврте читалаца који
су својим излагањ ем посебно прод убљивали од
ређене теме, зато вас молим да током читањ а на
њих обрат ите паж њу.
Док сам разм иш љала како најједноставније да
проговорим о смис лу и циљу писањ а и објављива
ња овак вих текс тов а дош ла сам на идеј у да вам
то предочим кроз коментар једног луц идног чи
таоца који је то емот ивно и невероватно искрено
поент ирао:
Ух, шта бих све желео да кажем; и све у исти мах,
али треба штедети речи и прос тор. Чим сам ово
написао, знао сам да сам се угризао за језик, јер то
„не умем да урадим“.
За почетак, случајно набасах на блог, и како ви
дех нас лове (...), већ сам створио предс тав у о то
ме шта треба да очек ујем. „Или је реч о текс ту
психолога/психотерапеу та који би требало да ми
пом огн е да споз нам себ е водећи ме за рук у (виш е
– вук ући ме за рукав) по замрш еним ходницим а
појмовне апаратуре коју су они (који душу у назив у
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своје нау ке имају, а не признају концепт душе, бар
не хришћански) сами изградили, а све поткреп љено
примерима из клиничке праксе, и заправо ме само
увук ли у нови лавиринт, који са мојим „лавирин
том“ нема ни најмању намер у да се дотакне и који
ће ме навести да самом себи постанем уистину још
већи стран ац“; или, пак, „о неком new age, фенгшуи, life coaching, будистичко-хиндуистичко-шин
тоис тичком и „шта-ти-ја-знам“ синкретичном,
површно-еклектичном, успут напабирченом „уче
њу“ о самопомоћи, које се заправо своди на репрод у
ковање неколицине управо таквих напамет нау че
них речи, формула без икаквог стварног садржаја,
продајући нам се за садржај који треба да испуни
наше духовне потребе, притом, корацима од седам
миља прес качући миленијуме овдашње духовнос ти
и мудрос ти и директно нâс, лагане, искорењене ти
кве, телепортујући на тако егзотични и тако дале
ки Далеки исток“. Што даље и што површније, то
боље! (Да се разуме: немам ништа против Истока.
Напротив! Само: кућа се зида на темељу, не на ва
здух у. Једино јак темељ трпи и додатне спратове).
Егзотика не подраз умева, не провоцира, не захтева
толико убедљив у обавез у да се пок уша разумети.
Све се може стопити у флуидну езотерију.
Ох, како сам се преварио! Праштајте!
Ништа ми није значио ни детаљ живописа у за
глављу, а списак књига које су препор учене за чита
ње тек накнадно видех. Није реч о томе да сматрам
да је то овде најбитније, али ми помаже да схватим
у каквом се координатном систему крећем. Већ сâм
увод који сте у опис у навели, био је довољан да на
слутим да ће ово бити пос ве другачије иск ус тво.
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И тада тек видех „балван у оку мом“. Како се онда
могу љутити на људе који ми приступају са предра
судама, кад сам негујем предрас уде према речима
других људи?
Потребно ми је исцељење (као и свима нама у чији
се опис згодно уклапа мудрост народа кондензова
на вековима у згус нуте, језгровите реченице попут
„није чит ав“, „не бити чит ав“; то кол оквијалн о
значење добро разумемо, али заборављамо да исце
љење значи поново бити цео, читав). Ово је субверзи
ван (морам тај израз да употребим у недос татк у
српс ког који би пренео пуно значење) прис туп, на
хришћанс ки начин – није дошао да донесе мир, већ
мач, да ни камен на камену не остане. А те камене
блокове сами уграђ ујемо у куле нашег бића, па и ако
испадну криве, нема везе, неће пасти – везиво је јако.
И већ само то што ми је уводним пас усом развејао
предрас уде, да ничега у нас тавк у нема, довољно је
да кажем: хвала.
Надам се да се слажете са мном да ниједна књига,
па таман да је и обима вишетомне енцик лопедије и
да мудрошћу захвата читав у досадашњу историју
човечанс тва и његово свес но и несвес но иск ус тво, не
може сам а собом бити потп уно решењ е. Када би
таква књига пос тојал а, прес тал а би потреба за
даљим писањем. (...) Свака књига, сваки нови разго
вор, свако ново искуство јесте по један сноп свет ло
сти (па би то могао бити и сваки нови дан), који
нас понекад и збуни, јер, слажем се, не свиди нам се
баш увек оно што извири из мрака. (...) Надамо се
да ћемо имати довољно воље и памети да искори
стим о те зраке и тол ико прореш ет ам о мрак да
на крају остану само, можда, острвца сивог. Пуна
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свет лост је тек могућност, али само пос ле, тек
кад прес танемо бити овде.
И на том свет лу: још више хвала.
А писано је учено и са мером. Без потцењивања,
али и без повлађивања. Лако за читање и разумева
ње, али изазива размиш љање, изазива асоцијације
са личним иск ус твом. И без сувопарног теорети
сања, скривања иза учених и знач ајних, али ком
пликованих теорија, маг ловитих, апс трактних и
бомбас тичних израза. И пре свега, писано је тако
да чујемо и осећамо разумевање, разумевање за оп
штељудс ко иск ус тво и људс ко стање. У суштинс ки
битном, у оном што нас чини људим а, тако смо
слични и блис ки по речима „ако нас убодете, зар не
крваримо?“. На пруженој руци разумевања, прихва
тања и љубави, са искреном жељом да нас изв уче из
глиба: изнад свега и пре свега хвала.
Извињавам се на опширнос ти. Мир нам свима!

Мој одговор:
Прво када сам видела колики сте коментар оста
вили помис лил а сам да ли ћу се снаћи, а на крај у
када сам га прочитала, осим што сте ме ганули,
одјекнуло је у мени: „Па добро, човече, где си био до
сада?“ Знате зашто? Зато што сте својим изла
гањем на најбољи могући начин уобличили све оно
што ме је мотивисало да се упус тим у осмиш љава
ње текс това које можете да читате на овом блогу.
Искрена ми је жеља била да академс ку материју и
терминолошки корпус прилагодим сваком потреби
том човек у, да види и разуме колико психолошка
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нау ка и психот ерапијс ка пракс а мог у да буд у од
помоћи у свакодневном животу.
Као што сам на почетку приручника и напомену
ла, а то непрес тано истичем – никада не бих апри
ори вршила синтезу хришћанства са психотерапи
јом, али тврдим да је правос лавно хришћанс тво
у основи (психо)терапеу тс ки усмерено. Тај, иако
базичан, али можда најваж нији аспект вере наших
предака данас је на жалост потпуно занемарен…
Неки људи су ме питали зашто се у текс товима
превише саображавам слабостима савременог чове
ка. Данас има безброј студија о карактерологији
конз умерис тичког профила човека који у ово наше
време, на жалост, преовладава. Претпос тављате
да су зак ључци тих студија прилично песимистич
ни. Зат о је изаз ов изн ал аз ити начин е и таквом
човек у понудити старе мудрос ти у новом рух у.
А тек „проблем“ читања! То је посебна и изузет
но важ на тем а! Данас смо изложени бројним на
дражајима, волимо да живимо брзо, наша паж ња је
сужена, нар ушена и веома тешко распоређ ујемо и
одељујемо важ но од неваж нога. Читање је ритуа лан
чин, архетипс ки детерминисан, али само када је
на папир у! Читање на екрану је механицис тичког
карактера, дак ле и ефекти су сведени, да не кажем
занемариви.
Ето са којим и каквим „неманима” се борим када
прис тупам писању текс та за блог. Искрено речно,
мис лила сам да је то немогућа мис ија. И сама сам
изненађена како је то прегалаштво лепо прихваће
но. И поред тога, наи лазе ми моменти малод ушно
сти када нисам сигурна како и да ли да нас тавим
са пис ањем; када ми је све то бес мис лено; када се
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осећ ам као да стојим пред зидом. И баш у тој и
таквој агонији или стваралачкој кризи стиже Ваш
коментар!
Хвала Вам на труд у и времену да напишете све
то што сте написали!
Хвала Вам на несебичној подршци, поражавајућој
искренос ти и „заразном“ надахнућу!
Хвал а Вам што је Вашим прегн ућ ем овај блог
опет васк рс ао, и што сте ми дал и идеј у за нов и
текст! Срдачно Вас поздрављам!

***
Неи змерно сам благ од арна влад ик и Фот иј у и
својим у Христу сестрама без чије свес рдне под р
шке и огромне љубави не би било ниједног слов
ца, а камо ли ове збирк е текс тов а. Дуб ок о сам
зах вална и свима онима који су редовно читали
објављиване текстове и додатно ме подстицали да
ист рајем у ономе што сам са искреном посвећено
шћу рад ила.
ауторка
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Увод
Как о се охраб рит и кад а пос рћ ем о? Как о да
останемо део свеп рож имајуће Бож ије хармоније
у свим нашим лутањима и странп ут ицама? Како
се проналазе вера, над а и љубав? Заш то ме бли
жњи не воле? Како поднет и душевн у бол? Да ли
је смрт наш највећи неп ријатељ? Са овим и слич
ним питањима и недоум ицама неп рестано се сви
суд арамо. Пош то се већ прилично дуго бавим ис
траж ивањем богате светоотачке и савремене бо
гос ловске литерат уре, као и  граном психолог ије
која се не бави патолошким у човек у, већ се кон
цент рише на очување и подстицање оног здравог
у личности; и пок ушава да усмери човека како да
душевне силе очува у хармонији; свакој тем и коју
у том корп ус у обрађујем са велик им поштовањем
посвећујем свим „нем ирним” срцима од 7 до 107
год ина која траже свој пут.

Вера (ни)је религија
Буд ућ и да је как о каж е Сел имовић свет пун
замки када си без ослонца, посебан напор улажем
да покажем како у својој коначној анализи, хри
шћанска вера није религ ијска вера. До религ ије
се долази човековим кретањем ка Бог у, односно,
она је опш ти феномен који израњ а из друш твеног
живота људ и. Суп ротно томе, хришћанство се по
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јављује кретањем Бога ка човек у. У религији се чо
век жртвује за Бога. У хришћанству се Бог жртвује
за човека. Иако се у извесној мери хришћанс тво
дож ив љава као рел иг ија, то треба разу мет и као
сек ундарн у карактеристик у, а не примарн у проја
ву. Хришћанство је у суш тини одговор човека на
позив Бога. „Зато бит и правос лаван не значи само
имати добру вољу, добру одл ук у, морално поступа
ти или гајити оданост православном предању, него
исто тако, то подразумева очишћење, просветле
ње и обожењ е. Ови степенови исцелењ а су сврх а
светотајинског живота Црк ве.“ Велика жељ а ми је
да се ове муд ре речи оца Јована Романид иса ко
је смат рам црвеном нит и што прож има све моје
текстове дотакн у срца мног их, јер без исп равног
разумевања дубљих питања вере и верских осећа
ња, чини ми се тешко да можемо избећи болна и
исц рп љуј ућа сап литањ а о сопс твене слабос ти и
нем иновне изазове мод реног доба.

Подстицај
Вероватно је већина вас већ негде чула како кре
ат ивност није то да смис лиш неш то ново и гени
јално већ да се окушаш у нечему што никад а ниси
радио. Никада ниси умесио и испекао хлеб? Хајде,
пот руд и се једном да изненад иш и себе и друг е.
Пробуд и у себи ствараоца, обу здај конз умента и
отк риће ти се јед ан нови врли свет.
Нед авно сам прочитала како бит и луд није, као
што људ и мис ле, да имаш наг он који те прис и
12

САДРЖАЈ
Слово на почетку

5

Увод
Вера (ни)је религија................................................... 11
Подстицај................................................................. 12
1. Ко си ти?
Лична истина........................................................... 15
Једно ја....................................................................... 15
Бити целовит........................................................... 16
Не можемо променити оно што не разумемо......... 16
Шта можемо променити......................................... 17
2. Наш мозак и односи са другима
Нервни путеви у мозгу.............................................. 18
Емоције нас дефинишу.............................................. 19
Појам успеха.............................................................. 20
Какве нас особе привлаче?........................................ 21
Промена..................................................................... 21
3. Како да поставите здраве границе?
Ствар стила............................................................. 22
Шта су то границе?................................................. 22
Када су наше границе нездраве?............................... 23
Како одредити и разумети своје границе?.............. 24
Линија која раздваја................................................. 24
Шта нас највише боли?............................................ 25
323

Тешко нам је да поставимо границе:....................... 26
Када је настала збрка?............................................. 26
Маска......................................................................... 27
Отпор........................................................................ 27
Чувајте своје, поштујте туђе................................. 27
Покушајте................................................................. 28

4. Како да освестите и исцелите потисунта осећања?
Емоционално биће као мост.................................... 29
Изблиза о потиснутим емоцијама.......................... 29
Важност нашег емоционалног бића......................... 30
Како то изгледа у реалном животу?....................... 31
У ком грму лежи зец?................................................ 31
Да ли постоји решење?............................................. 32
Загледајте се у своје срце.......................................... 32
Будите присутни..................................................... 33
Негујте своје емоционално биће............................... 34
Доброчинитељи........................................................ 34
5. О пријатним и непријатним осећањима
Како прихватити непријатне емоције?................ 36
6. Откуд страхови и како их превазићи?
Они извиру из подсвести.......................................... 37
Страх има хиљаду лица........................................... 37
Увек постоји разлог................................................... 38
Страх од непознатог................................................ 38
Загрлите своје страхове и упознајте их.................. 38
324

Отварање и препуштање......................................... 39
Бог нас воли такве какви смо................................... 39
Не бој се, само веруј................................................... 40
Следећи пут кад се уплашите................................. 40

7. Какву тајну крију мисли?
Шта је то мисао?..................................................... 43
Има ли помоћи?........................................................ 43
Нисте само ви важни................................................ 44
Да је лако, није!......................................................... 44
8. О несвесном
Православно предање................................................ 47
Нил Подвижник и дубинска психологија................. 47
Касијан Римљанин и суочавање................................ 48
Монах Евагрије и самоиспитивање.......................... 49
На крају..................................................................... 50
9. Без срца, ништа си!
Чувај га, не обремењуј га, не оземљуј га!.................... 51
Посматрај га, јер оно је дубоко!............................... 52
Како схватити израз „усредсредити ум у срце“? ..... 53
Тајна сусрета............................................................. 53
Радосно срце.............................................................. 54
10. О гневу
А како да се боримо са гневом?................................. 57

325

11. Бука и бес
Анатомија агресије .................................................. 58
Звучи вам познато?.................................................. 59
Ћутање није увек злато............................................ 60
Разлика или варијанта............................................ 61
Када је агресивно понашање неопходност?.............. 61
12. Немој мучити себе!
Како то радимо?....................................................... 63
Јеванђеље................................................................... 64
13. Како да непрестано растемо?

65

14. Пут савршенства
Шта је заправо кротост? . ..................................... 67
Шта осећаш у срцу?................................................. 67
О чему се заправо ради?............................................ 68
15. Благо кроткима

69

16. Радост осмеха
72
Осмех је заразан........................................................ 72
Осмех у радном окружењу......................................... 74
Како осмех(ивање) утиче на мозак.......................... 75
Ништа не кошта...................................................... 75
Свети о радости....................................................... 76
17. Али, докторе, ја сам Молијер!
Депресија и самоубиство.......................................... 77
326

Да ли су хормони криви за све?................................ 78
Мушка депресија....................................................... 79
Светоот
 ачка анатомија туге................................. 79
Како нам туга може бити од користи?.................. 80
Радосна туга.............................................................. 81
Човек је највише свој када је Божији........................ 81

18. Зашто стрепимо и непрестано бринемо?
Уби нас неизвесност.................................................. 83
Како је све почело?.................................................... 84
Свако је кројач своје среће......................................... 85
Статистика која осмех мами................................. 87
Шта нам је чинити?................................................ 88
Будите реални и покрените се................................. 90
19. Зашто нам је важно шта други мисле (о нама)?
Убеђивање не помаже................................................ 92
Осећања не можемо порећи....................................... 93
Баш ме брига шта мислиш...................................... 93
Како се снаћи у лавиринту?..................................... 95
Будите искрени према себи...................................... 95
Прихватам те, прихвати ме................................... 96
Одавно смо рањени.................................................... 97
Суочавање са собом.................................................... 97
Жеља за пром
 еном..................................................... 98
Вежба, вежба и само вежба....................................... 99
Неузвраћање је знак слободе..................................... 99
Увек себи дајте шансу.............................................100
327

Будите једне мисли међу собом..............................101

20. Стани, размисли, крени
У чему је проблем?...................................................103
Запишите све могућности.....................................104
Размислите о последицама ...................................104
без тескобе и страха...............................................104
Емоције су важне.....................................................105
Учите се непристрасности....................................105
Искупљујте време...................................................106
Притисак окружења...............................................107
Будите једноставни...............................................107
Расуђивање као претхдоница.................................108
21. Мудри, а безазлени
Како затражити савет?........................................110
Да ли имамо једнака мерила? . .............................110
Да ли се иза савета крије лични интерес? ...........111
Да ли ваш саветодавац зна о чему говори? ..........111
Како давати савете?..............................................112
Шта су нам то оставили мудри и безазлени?......113
22. Бити жена
Љубав је императив................................................115
Андрократија..........................................................117
Предаторка или дула.............................................120

328

23. Да ли је брак мрак?
Мењати можемо само себе.....................................123
Љубав и заљубљеност као небо и земља.................123
Школа за брачни живот?.......................................124
Ах, те обавезе и родбинске везе...............................126
Када брак постаје мрак?........................................127
Различитости као изазов......................................129
24. Опустошена душа
Затомљена креативност.......................................130
Дете у нама.............................................................131
Неистине о нама.....................................................131
Доживљај.................................................................132
Померање граница...................................................133
25. Зашто нам срећа измиче?
Потрага...................................................................134
Како да дохватимо срећу?......................................136
Будите благодарни..................................................136
Негујте оптимизам................................................136
Избегавајте поређење са другима...........................136
Чините добра дела .................................................137
Негујте односе.........................................................137
Одаберите активности које вас привлаче............137
Стратегија за кризне тренутке...........................137
Присетите се животних радости.........................137
Посветите се остваривању циљева.......................138
Научите да опростите .........................................138
329

Ми смо духовна бића...............................................138
Не занемарујте тело..............................................138

26. Старац Доминик или прича о вери
Сусрет.....................................................................139
Верујем дакле постојим..........................................140
Пут вере..................................................................141
27. (Креативне) кризе? Загрлимо их и имајмо вере!

143

28. Да не отежа срце ваше
Преузимање одговорности......................................148
Радост ишчекивања................................................150
Шта Бог очекује?....................................................151
29. Како помоћи ближњем?
Коме хоћемо да помогнемо?....................................153
Зашто хоћемо да помогнемо?................................154
На који начин помажемо?......................................154
Када ће наша помоћ засијати као бисер?.............155
Постанимо буднији................................................156
30. Критиковање, осуђивање и расуђивање
Критиковање...........................................................157
Осуђивање................................................................157
То је веома честа појава..........................................158
Питање....................................................................158
Расуђивање...............................................................158
Дар који не познајемо.............................................159
330

31. Опраштање је избор

160

32. Саосећати значи давати
Давање.....................................................................162
Процењивање...........................................................163
Ако ћеш ме мртва пожалити................................164
Будимо људи............................................................165
33. Моћ је у давању
Самоћа и испразност..............................................166
У шта се то улажем?..............................................167
Анино писмо............................................................168
Ко је уопште Ана?...................................................168
Да наставимо..........................................................169
У недостатку идеја.................................................171
На крају или на почетку........................................172
34. Речи твоје и речи моје
Анализа или зашто те убијам?.............................173
Да се зближимо........................................................173
Када смо губитници?..............................................174
Прецизност и креативност...................................175
Зашто ћутиш?.......................................................176
(Активно) слушање.................................................177
Женска душа, мушки ум.........................................179
Реци ми и заборавићу..............................................180
35. Да никад не буде ad hominem
Опрости(ти) је љубавно путовање........................181
331

Его нам је највећи непријатељ...............................181
Мислите о томе.....................................................182
Оном ко верује, све је могуће...................................182
Духовно племство...................................................183
На истом смо путу................................................184

36. Пријатељство и другарство

185

37. О (само)васпитању
Три нивоа и тескоба................................................188
Прва помоћ..............................................................189
Имам право.............................................................190
Патња.....................................................................190
Недозвољени микс...................................................191
Слобода....................................................................192
Емпатија.................................................................193
Полност...................................................................194
(Само)поштовање...................................................195
Од човека ка Богочовеку.........................................196
38. Како да дете постане зрела личност?

197

39. Волим те највише на свету, али...

199

40. Пазите, испашће Вам!

202

41. Поруке тела 	
Патња и бол као велики учитељи.........................204
Зашто је добро да се исплачемо?...........................205
332

Болест као алатка.................................................206
Шта све утиче на наше тело?...............................207
Без стреса ни преко прага.......................................208
Није важно шта нам се дешава,
већ како реагујемо на изазов................................. 209
Неколико једноставних питања............................210
Ако, онда..................................................................211
Зачарани круг..........................................................212
Духовна перспектива.............................................213
Тајанствени лекар...................................................213
Светоот
 ачка мисао или прича о врлини..............214
Тело одвојено од душе је леш...................................216
Ми смо ми................................................................216
Бог је љубав..............................................................217

42. Болест – пут до исцелења
Одрицање.................................................................219
Дијагноза није пресуда............................................220
А зашто баш ја? . ...................................................220
43. Тајна која све одговоре помера са места
Да ли можемо побећи од бола?...............................223
Зашто нас бол тако јако боли?.............................224
Да ли размишљате о болу?.....................................224
Пробуди се!..............................................................225
У дијалогу са болом..................................................226
Неопходна је храброст............................................227
Хроничан бол...........................................................228
333

Допустите да вас бол оплемени.............................229

44. Судећи по Платону, далеко смо од мудрости
Све је сујета.............................................................230
Да ли је патња болест?..........................................231
Где је граница?.........................................................232
Недоречени односи..................................................232
Где је пакао?............................................................233
45. Захвалност и гвоздена врата отвара
Шта је захвалност?...............................................235
Чудесна моћ захвалности.......................................236
Благодарношћу бивамо благородни........................236
46. Не нагињи се ван
Знање........................................................................238
Отац лажи..............................................................238
Бог није створио смрт............................................239
Господар таме.........................................................240
Крсту Твоме............................................................241
Ђаво није крив за све...............................................241
Ко дању иде не спотиче се.......................................242
47. Лажи ме, лажи ме нежно
Како да препознате да ли Вас неко лаже?.............243
Лаж или неистина?................................................246
Савест као верна чуварка.......................................246
Како изаберемо, тако ће нам бити.......................247
334

48. О души

249

49. О бројаницама
Како се молимо помоћу бројаница?.......................250
50. Пазите да вас не преваре!
Покрет Њу Ејџ . .....................................................252
Иза термина Њу Ејџ крију се две појаве................252
Присталице Њу Ејџа..............................................253
Карактеристике . ..................................................253
Терминологија..........................................................254
Окултистичка подкултура..................................254
Корени . ...................................................................255
Окултистичко „просветљење“..............................256
Ширење свести........................................................257
51. О страстима
Шта су то страсти?.............................................259
Подела страсти......................................................260
Како се обликује страст?.......................................261
52. Читање наше насушно

264

53. Схватите како рђаво и досадно живите!
Она је вазда неког волела и није могла без тога.....267
Заиста очајна.........................................................268
Зашто не налази љубав?.........................................269
Пут самообмане......................................................269
Пут љубави.............................................................270
335

54. Винути се изнад себе
Дубоко, дубоко.........................................................271
А зашто деци?.........................................................271
Ако не будете као деца............................................272
Исцељујућа моћ.......................................................272
55. Бити спреман – у томе је све
Да ли је освета решење?.........................................273
Човек је тајна..........................................................274
Будимо људи............................................................274
Какав животни стил негујемо...............................275
Нема правде на земљи.............................................276
Бити спреман – у томе је све.................................277
56. Време чуда, време уметности, неумерености и сатире
Време чуда...............................................................278
Коначно прихваћен.................................................278
Уметношћу се надилази време и простор.............279
Како разумети људе који нам се не допадају?.......280
Амерички сан...........................................................280
Колико год човеку даш, неће се задовољити..........281
Фицџералд о Великом Гетсбију..............................281
Где је благо наше......................................................281
57. Ко је био Раскољников - Наполеон или вашка?
Разумихин о Раскољникову.....................................283
Зашто Раскољников убија старицу?.....................283
Реч, две о казни........................................................284
336

Мисао о самоубиству..............................................285
Само љубав исцељује................................................285
Закључак или како препознати . ..........................286
Раскољникова у себи?..............................................286

58. Самопознање

288

59. Петсто динара

292

60. Три разговора или „Мислите о томе”
Први разговор..........................................................296
Други разговор.........................................................296
Трећи разговор.........................................................298
61. Једно писмо В. А. Моцарта

299

62. Услови за савршену молитву

301

63. О смислу жртвовања

310

64. Не заборавите ко сте ви заправо
О смирењу................................................................315
ЕПИЛОГ - Када постајемо чудотворци?

320

337

главни и одговорни уредник
протођакон Бојан Чечар
Издаје
СИНАЈ
Издавачка кућа
Епархије зворничко-тузланске
Адреса
Патријарха Павла 40, Бијељина
izdavackakucasinaj@gmail.com
Компјутерски слог и
графичко обликовање
Сестринство манастира
Светог Василија Острошког
Бијељина
Штампа
Еурографика, Зворник

Сва права задржава издавач. Ниједан део ове књиге
не сме се репродуковати у било којем облику без
претходног писменог допуштења издавача.

