
 

Испланирај ми дан 

 

У тренутку док ово пишем размишљам како смо највероватније сви на истом месту, у 

својим домовима, склоњени и ушушкани од оног што се збива напољу. И падају ми на 

памет стихови Аутопарка: „Испланирај ми дан, не знам шта да радим до другог Дневника“ 

који су сумирали задатак са којим се сви тренутно суочавамо, да изнова осмислимо не 

обавезе, не домаће задатке, него целе дане. Јер толико тога је било у свету, ван куће и ван 

школе - дешавања, тренинга, журки, дружења, излазака, планираног, и још више 

непланираног, новог и неочекиваног што бисмо успут понели са собом. А сада треба за цео 

тај један велики свет у којем смо се испољавали на различите начине наћи довољно 

простора у ограниченом броју квадрата. Радити на овом прелазу и адаптирати се на 

промену коју нисмо сами изабрали значи за нас и контакт са различитим осећањима. Са 

анксиозношћу која је стални пратилац осећаја да не можемо да предвидимо догађаје, и која 

у овој ситуацији не постоји само у односу на оно што се дешава споља, већ и на губитак 

јасног распореда у нашем дану који је некад обезбеђивао сигурност; са бесом и 

фрустрацијом јер схватамо да се не можемо без остатка сместити у новонасталу ситуацију 

а да не пате неки делови наше личности којима треба више спољног простора и контакта; и 

са тугом, када доживимо неке од тих губитака.  

И сада, у тачки у којој смо на ролеркостеру ових осећања, где снажну потребу за 

припадношћу задовољавамо са укућанима и виртуелно и где дан још увек није добио свој 

јасан почетак и крај, позивам вас у његово осмишљавање. Под тим не мислим само на 

прављење распореда учења јер је школа само један део вашег живота. Потребно је 

осмислити нове рутине које ће нахранити и остале ваше потребе, у оној мери у којој је то 

могуће. При томе је важно загледати се у онај једнако велики простор унутар нас са 

једнако бројним могућностима. Ово је изазован период али и прилика да застанемо и боље 

ослушнемо себе, између осталог и кроз следећа питања: На који начин тренутно могу да 

наставим са активностима које су ми суштински важне? Шта сам веома волео/волела да 

радим а запоставио/ла сам у налету других обавеза? На шта сам то заборавио/ла? У чему 

сам одувек желео/ла да се опробам а бранио/ла се изговорима да немам довољно времена? 



Важно је  да приметимо да нам тренутна ситуација није нужно само одузела већ и дала 

допуст да успоставимо неке нове границе, пробамо нешто другачије, одморимо се од 

старог или заувек отарасимо нечега што нас спутава. 

Свеприсутна дијалектика између сигурности са једне, и новине и истраживања са друге 

стране тражи од нас и креирање предвидиве рутине и остављање простора за новину. У 

томе ћемо једино успети ако широм отворимо све прозоре, проширимо простор који се у 

овом тренутку чини тако малим, и ако дозволимо да у овом периоду и ми настанемо, на 

један нови начин. 

Али то не значи да кроз тај процес треба да пролазимо сами. Важно је више него икад 

одржати повезаност упркос даљини, дозволити себи да проживљавамо сва осећања која 

прате ову промену и поделимо их са породицом и пријатељима. Разлог више - јер нико у 

насталој усамљености није усамљен. 

Као додатну подршку сваког радног дана од 10-14 пружаћу услугу онлајн саветовања 

путем skype-а, а разговор можете заказати путем мејла:    

marijana.kezunovicgimpp@gmail.com, и најтоплије вас молим да не оклевате кад год за тим 

осетите потребу. 

Будите ми добро, и држимо се заједно! 
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