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КАКО ДА СВЕТ УЧИНИМО БОЉИМ 
 
ПОХВАЛИ НЕКОГ 
Волиш када неко похвали твој писмени састав или то како возиш ролере? Ниси једини! 
Свима прија када им неко ода признање и каже нешто лепо. Не мораш да се трудиш из 
петних жила и да измишљаш. Довољно је само да , ако приметиш нешто што ти се допада, 
то не прећутиш, него кажеш. Искрени комплимент ће измамити осмех на свачијем лицу, а 
свет са више осмеха је бољи свет. 
 
ПОМОЗИ НЕКОМЕ ДА ЗАБЛИСТА 
Бирате представника за ђачки парламент, а ти знаш да твој друг или другарица имају 
одличне идеје за школске журке и да добро сарађују са наставницима. Реци то пред свима 
и предложи да они буду ваши представници. Ако приметиш да неко добро свира гитару 
или игра кошарку, подели то са свима и подржи све оне који јуре своје снове. Сваки пут 
када се нечији сан оствари, свет постане боље место. 
 
ПРЕПОРУЧИ НЕКОМЕ КЊИГУ 
Штета је да добре књиге стоје на полици као украс или сакупљају прашину у неком 
буџаку. Чим те нека књига одушеви, разнежи, расплаче, насмеје, инспирише, занесе, 
проследи је некоме на читање. Нека сва та осећања књига пробуди и код неког другог и 
нека буде много оних који из књига уче како да направе бољи свет. 
 
НАПИШИ ПОРУКУ 
Без икаквог разлога и повода изненади добре другаре неком лепом поруком. Пожели им 
леп дан или само смешка. Они који добију твоју поруку осетиће да су важни и посебни. 
Свет у коме су људи важни једни другима је много бољи свет. 
 
ПОДЕЛИ ОНО ШТО ЗНАШ 
Не постоји непотрбно знање. Све што знаш у неком тренутку ћеш искористити, за своје 
добро и за добро других. Зато не губи прилику да учиш од других и да ти учиш друге. 
Помози некоме да стане на скејт, да поправи оцену из хемије, да инсталира оперативни 
систем на рачунару. Видећеш како је добар осећај када други постигну успех захваљујући 
теби. 
 
НЕГУЈ ИСКРЕНОСТ И ОТВОРЕНОСТ 
Пронађи особу која је за тебе посебна и са којом ћеш моћи да поделиш своје тајне, да 
делиш срећу и тугу и да добијеш подршку која ти је потребна. Наравно, све то ћеш и ти 
моћи да пружиш њој. До оваквог односа не стиже се увек лако, већ се он гради временом , 
али је оно што добијаш вредно труда. 
 
ПОТАПШИ СЕБЕ ПО РАМЕНУ 
Ако читаш овај текст, значи да желиш да свет постане боље место. Искористи наше 
предлоге или смисли нове. А када учиниш и најмању ситницу која доприноси томе да ти 
будеш боља особа и да се људи око тебе боље осећају, потапши себе по рамену. Свака 
част, свет је због тебе бољи! 
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