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ПОСТИЋИ АКЦИОНО ЈЕДИНСТВО У РЕШАВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ
ПРОБЛЕМА

Пензионери у истом строју

Одржан заједнички састанак руководстава више пензионерских
организација

У просторијама Савеза самосталних синдиката Србије, на
иницијативу Удружења синдиката пензионера Србије, 26. 2. ове године,
одржан је заједнички састанак руководстава Удружења синдиката
пензионера Србије, Синдиката пензионера Независност, Удружења
синдиката пензионисаних војних лица Србије и Удружења пензионера
градске општине Стари град.
У раду су учествовали Милан Грујић, председник Удружења
синдиката пензионера Србије, Милош Грабунџија, председник
Синдиката пензионера Независност, Снежана Шантић, председница
Удружења пензионера ГО Стари град Београд и Јован Тамбурић,
председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије.
На састанку се разговарало о две главне теме: Став пензионерских
организација у вези Извештаја Савета за борбу против корупције о
продаји бања које су власништво ПИО Фонда и о могућностима и
облицима сарадње и заједничког деловања пензионерских
организација.
На састанку је констатовано да организације учесници имају
углавном заједничке интересе и да је врло широк простор на коме се
може и треба заједнички деловати. Такође је констатовано да треба
подржати став Савета за борбу против корупције, када је у питању
продаја и приватизација бања у Србији, нарочито оних које су у
власништву ПИО Фонда.
---------------------

Миле Делић, потпуковник – пилот у пензији

дискриминисани и опљачкани пензионер и ветеран

Пензије, фондови, муљања
Сваки човек за свог радног века
издваја понеку парицу и настоји да је
некако сачува на дужи период са
жељом да себи обезбеди колико
толико мирну старост. Неки то раде
по личном избору а већина, по закону
који је донела власт, издвајањем дела
зараде преко својих послодаваца у
Републички фонд пензијског и
инвалидског осигурања запослених – то му је пун назив. Првопоменути то
раде својевољно и уз свесно преузимање дела ризика па се на то више
нећу освртати. Запослени који по сили закона издвајају преко својих
послодаваца део зарада у Фонд за који гарантује држава би требало да су
у повољнијој ситуацији али није увек тако. Проблем видим већ у самом
називу и питам се да ли је Фонд власништво републике или запослених
или је израз “републички” само територијална одредница. Оно што могу
да тврдим јесте да је Фонд некада заиста припадао запосленима све док га
власт није видела као златну коку и одлучила да јој то буде капитални
плен. Фонд је и пословао као Фонд док је њиме управљао Управни одбор
од
двадесетједног
члана
са
пропорционално
заступљеним
представницима запослених, синдиката, пензионера и власти. А онда је
власт променом закона, али противно свакој логици и здравој памети,
разбуцала такав Управни одбор и оформила нови од седам чланова од
којих четири именује влада. Остали чланови нису ни битни јер је јасно ко
води главну реч – влада држи нож а остали само придржавају погачу и
чувају прсте да би имали чиме да покупе мрвице. Дакле – извршна власт је
отела Фонд од запослених и претворила га у своју манипулативну
материјално политикантску масу за слање обећања пензионерима. Вучић
Александар и његови сатрапи када год немају о чему да причају враћају се,
по ко зна који пут, на обећења о повећању плата и пензија од тамо неког
датума у будућности који се понекад веже за изборе. Вучићу Александре,
не спајај плате и пензије у исту категорију; плата је накнада за рад а
пензија је имовина – утуви то! Ја сам паре у пензијски фонд почео улагати
пре него си се ти родио и уложио сам поприличну суму а ти си ме својим
накарадним и неуставним законом четири године окрутно пљачкао јер си
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сматрао да је моја пензија мени превелика и приде ме с времена на време
понижавао удељујући ми милостињу од пет хиљада динара а за то време
си ме опљачкао за седам хиљада еура. Отео си део моје имовине а отето
је проклето. Питам се шта ли ће се догодити ако ти бациш око на неку од
просторија мог стана пошто закључиш да је исти за мене превелик.
Посебан проблем у пословању Фонда у садашњем времену
представљају паре које запослени уплаћују као допринос за пензијско
осигурање. Те паре би требале бити јавне али то уопште није тако и врло је
тешко, готово немогуће ући им у траг. Као Удружење синдиката
пензионисаних војних лица званично смо се обратили Фонду да нам као
информацију од јавног значаја достави податке о уплатама доприноса за
пензијско осигурање, да ли има субјеката који избегавају ту законску
обавезу и који су, али нам Фонд ни на поновљени захтев није одговорио.
Помоћ смо потражили од Повереника за информације од јавног значаја.
Тек на његову интервенцију из Фонда је одговорено да те информације
има министарство финансија. Открили смо да је Фонд само један подрачун
у рачуну министарства финансија односно у буџету. Фонд је ту само
служба која пензионерима прослеђује цркавицу коју им сваког месеца
додели власт која више воли располагати туђим парама него леба јести.
Главно опште питање је која је сврха М обрасца који послодавци
попуњавају и достављају Фонду при пријему новог радника а главно
питање за сваког запосленог појединца је зашто дозвољава да му власт
сваког месеца узима део његове бруто зараде без икакве гаранције да ће
то бити део његове пензије.
Имовина Фонда је повелика и требало би сви да раде на томе да је
сачувају и увећају али није тако. Претходне власти су на томе радиле само
декларативно у виду обећања и све је остало на томе. По једном од
закона, од сваке приватизације у Фонд је требало да буде уплаћено
двадесет процената од остварене цене. Касније је тај проценат смањен на
десет али су оба закона остала затрпана у некој фиоци и ни један није
примењен у пракси тако да је од свега остало само лепо обећање као и
још нека после тога. Ипак, у разарању пензијског система најдаље је
отишла тренутна власт тако што је показала лоше скривену намеру да
Фонд лиши његове највредније непокретне имовине – бања и бањских
лечилишта. Влада је донела Закључак којим препоручује и обавезује разне
државне органе да они у име и за рачун Фонда изврше процене и
поравнања имовине Фонда и да установе удео државног власништва са
“топлом” препоруком органу управљања Фондом да одустане од било
какве борбе за своју имовину односно да пристане на распродају исте под
условима које одређују други. У Закључку се као имовина спомињу само
бање и бањска лечилишта а о осталој имовини се мудро ћути – по мени не
са поштеним намерама. Закључак је правни акт најнижег степена и
најмање правне снаге али то не смета Влади да Закључком побија важеће
законе. Да намере Владе нису поштене види се и по томе што Закључак
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није објавила у Службеном гласнику. Очито је да се све ради на црно и
испод жита. Фонд располаже солидном количином пословног простора и
када би се исти користио економски логично доносио би леп приход. Бање
би требало да део својих прихода пропорционално уделу у власништву
такође уплаћују у Фонд. Верујем да би то позитивно утицало на прилив
средстава у Фонд па онда не бисмо морали слушати излизану флоскулу да
један запослени не може издржавати једног пензионера. Неспорно је да
су доприноси за ПИО основни приход Фонда и зато треба натерати све
обвезнике да редовно извршавају обавезе али ни други извори нису за
занемаривање. Поред свих проблема око пензија јасно је видљиво да се
сви залажу како да их смање и обећају повећање али нико ни да зуцне о
томе како обезбедити прилив средстава у Фонд.
Професор Миодраг Зец каже – парафразирам: ”Сви се отимају за
кутлачу а нико не пуни казан”. Очита је намера владе да распрода све што
се може продати – на крају ће ваљда продати и сам Фонд само да му пре
тога сруше цену. Из такве владе ми свако мало слушамо лажљиве бајке о
некаквој швајцарској формули па још модификованој од стране министра
плагијатора сумњивог знања и још сумњивијег морала чију стручност и
морал је оспорила званична академска заједница.
Отимачина пензија није особина само наше власти, то су преписали.
Пре њих пензионере је пљачкала власт у Швајцарској, Италији, Словенији,
Румунији, Грчкој итд. Сви су завршили на суду а неки су дошли И до
Европског суда за људска права у Страсбуру. Најбоље су прошли
пензионери у Словенији – њихов Уставни суд је поништио одлуку власти и
наложио враћање пара отетих од пензионера. Наш Уставни суд се на том
предмету толико осрамотио и пао толико ниско да је то завредело да се у
историји спомиње као лош пример у односима према људским правима
обзиром да је основни задатак УС заштита људских права. Пошто ја власт
почела са применом накарадног и неуставног закона велики број
пензионера се обратио суду па се тако стигло и до Уставног суда. УС је
добио неколико стотина уставних жалби од физичких и десетак од правних
лица. Уместо да донесе одлуку којом је дужан да оцени уставност закона о
умањењу пензија УС је донео решење којим одбија да обави свој задатак
уз политикантско образложење којим брани ставове власти о угрожености
државне економије и смањења пензија као најбољег лека за то. У решењу
УС два огромна трна боду повез преко очију Јустиције: прво, тврди се да
умањење пензија неће имати утицаја на живот пензионера којима су
пензије умањене што је бесмислица испод свих граница, и друго, тврди се
да за умањење пензије није потребно донети решење што је у потпуној
супротности са Законом о ПИО где се децидно каже да се износ пензије
одређује искључиво правоснажним решењем што УС не зна или покушава
да се додвори предлагачу, доносиоцу и потписнику закона. Светла тачка у
целој ујдурми УС-а су четворица праведника и правдољуба из састава
судија УС-а који су издвојили мишљење и изнели своје ставове не желећи
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да затварају очи пред Јустицијом и грађанима. Као Удружење синдиката
пензионисаних војних лица анимирали смо, уз свесрдну и здушну помоћ
професора Миладина Шеварлића, тридесетиједног народног посланика да
по праву које им даје Устав упуте Захтев Уставном суду да сам УС покрене
поступак за оцену уставности закона о умањењу пензија. Онај ко жели да
ме наједи сада ми може рећи: Уу, ала сте препали и насекирали УС.
Верујем да вам је јасно да УС није ништа урадио и поред неколико
протестних окупљања испред УС-а и достављања писаних ургенција по
овом Захтеву. Судије УС-а не поштују ни Устав ни народне посланике који
су их изабрали.
Посебан проблем тј. прави преседан представља група од близу
шездесет хиљада пензионера који су као пензионисана војна лица из
Фонда за социјално осигурање војних осигураника пребачени у Фонд за
ПИО запослених. Било је то 31.12.2007.године када је пензионо одељење
Фонда за СОВО избрисано из Министарства одбране скупа са
припадајућим војним пензионерима а ови као нежељена проблематична
деца гурнути у загрљај злочесте маћехе – Министарства за рад. Све је
урађено траљаво и документацијски непотпуно на општем нивоу, а на
појединачном толико лоше да се види очита намера избегавања одредби
закона и ускраћивање већ стечених права код наведених пензионера. Са
више детаља и пажње се припреми документација за премештање
инвентара из фирме у фирму а овде се радило о људима. Новопримљеним
пензионерима је требало донети нова решења о износу пензије према
вредности општег и појединачног бода али то Фонд није урадио. Према
речима финансијског директора Фонда то је био превелик посао за њих уз
правдање да није било законског основа. Правници кажу да је било
довољно донети Уредбу којом би се једнократно а једном за свагда и на,
по све, прихватљив начин регулисала ова материја. Да је тако урађено не
би смо у Фонду ПИО имали групу нежељених-дискриминисаних војних
пензионера која је, спонтано или стихијски, настала 01.01.2008.године.
Дискриминација војних пензионера је почела крајем јануара 2008. када је
решењем Фонда извршено ванредно усклађивање пензија, тј. повећање
за 11,06%. Ово повећање је војним пензионерима, од стране Фонда,
ускраћено па су своје право потражили на суду. После неколико година
потуцања по судовима дошло се и до Уставног суда. Уставни суд је са своје
две Одлуке јасно рекао да наведено ванредно усклађивање припада свим
пензионерима али нижи судови нису поштовали и још увек не поштују
Одлуке УС-а. Због разлика у ставовима судова неки пензионери су
делимично остварили своја права а неки још увек нису. Код дела ових
пензионера преовладава став да би Фонд имао много мање трошкове да
им је од почетка исплаћивао припадајуће пензије и да се није инатио са
пензионерима. Овако је поред исплате незаконито задржаних износа
морао да исплати и судске, адвокатске, трошкове судских вештака, и
наравно следујуће камате. Али шта је њих брига, па нису то њихове паре!
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Пензионери и њихови адвокати су упорни – предмет је поново на
Уставном суду, овога пута баш због дискриминације. И по овом питању
решио је да арбитрира, а ко би други него Свемогући од Србије – Вучић
Александар и то још током 2015.године. Прво је у Народној скупштини
објавио – парафразирам: Дужни смо војним пензионерима триста
милиона али решићемо то са стошездесет милиона. После тога је Влада
донела Закључак којим овлашћује Фонд ПИО да кроз вансудско
поравнање реши проблем дуга према војним пензионерима. Фонд је као
заштићени дужник упутио војним пензионерима као обесправљеним
дискриминисаним повериоцима непристојну понуду да се дуг реши
вансудским поравнањем а на основу неке њихове рачунице по којој
појединац добива око половине припадајуће суме - по принципу узми или
остави. Неки су, нажалост, пристали на тај начин решавања проблема и
делимично обесмислили део напора који су уложени у већи број јавних
протеста испред јавних институција и Радио телевизије Србије – која од
увек а и сада игнорише проблеме пензионера. Владин Закључак по овом
питању је илегални неважећи документ јер се не види да је о истом
расправљано на било којој седници, нема га ни у једном записнику а није
објављен ни у Службеном гласнику.
Уместо закључка желим скренути пажњу свим пензионерима да су
они због своје бројности веома моћна друштвена и политичка снага која
може својим опредељењем на изборима озбиљно утицати на будуће
правце развоја пензионог система и спречити очиту намеру политичке
врхушке да пензије сведе на социјално давање тако што ће себи
приграбити право расолагања пензионим доприносима а пензионере и
даље замајавати лажним обећањима о Бизмарковом систему и
швајцарским формулама модификованим од стране људи који су
неколико пута ухваћени са прстом у пекмезу а и даље вичу – нисам.
Запослене, без обзира ко је послодавац, желим да упозорим да их чека
животно доба када ће морати у пензију – о томе неће моћи одлучивати.
Међутим, могу одлучити о томе кога ће изабрати да им доноси законе о
пензији и пензионисању тако да битку добију док су још у радној снази јер
ветерани не добијају битке. Ветерани треба да уживају плодове свога рада
ако им их политички хајдуци не опљачкају као што се нама догодило. Све
док Вучић Александар буде делио обећања о повећању пензија а никада
не спомене потребу изградње и одржавања пензионог система ни
садашњим ни будућим пензионерима – садашњим запосленима не пише
се добро. Закони се и даље неће поштовати а пензионерска примања ће
све више попримати карактер социјалног давања које ће зависити од
добре или лоше воље политичке клике у врху власти.
---------------------
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9 физичких активности за
здравље мозга
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Много ћемо учинити за здравље свог
мозга ако се покренемо. Свако кретање је
добро, а ево девет физичких
активности које су одличне за здравље
мозга
Људски мозак је још увек велика непознаница. Иако наука из године у
годину све више напредује, још увек има много тога што о мозгу,
начину на који функционише и разлозима зашто обољева – не знамо.
Како старимо, већи је ризик да ће наше когнитивне функције слабити.
Когнитивно пропадање је нешто чега се многи плаше. Иако неке
болести, везане за генетику, не можемо са стопостотном сигурношћу
избећи, ментално здравље можемо штити, између осталог – физичком
активноћу.
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Да физичка активност помаже очување когнитивних функција утврђено
је и стално се новим истраживањима потврђује. Проблем није у
немању сазнања, већ у све изразитијем седелачком начину живота
савременог човека.

Мозак воли кретање

Особе које су стално у покрету, штите мозак. Сматра се да је физчка
активност једна од најзначајнијих ствари које човек може да учини како
би и у дубокој старости био ментално здав.
Кажу да би људски мозак већ након 50, евентуално 60. године живота,
престао да функционише ако се човек не би излагао менталном и
физичком напору. Нерад, наиме, успорава рад мозга. Преживљавају
само ћелије које се редовно напрежу.
Британски неурогеронтолози открили су да људски мозак током целог
живота ствара нервне ћелије. Поред тога, непрекидно кретање чини да
људски мозак ради економичније.
Човек се, након лаганог трчања у трајању од 45 минута, осећа много
боље. Након овакве активности, мозак ослобађа супстанце налик
морфијуму. Доказано је да се у организму лучи троструко или
четвороструко више ендоморфина, након вежби издржљивости.

Физичке активности одличне за здравље мозга

Све физичке активности имаће позитиван утицај на здравље мозга.
Ових девет се посебно препоручују за очување менталног здравља.
Не треба претеривати. Умереност је важна у свему. Довољно је да сте
активни два пута недељно по 45 минута. Ако нисте љубитељ неких
интензивнијих физичких активности, довољно је да два пута недељно
шетате по сат времена.


Колико треба да вежбају одрасле и старије особе?
Ходање
Шетња или брзо ходање побољшавају координацију покрета. Оне се
углавном упражњавају на отвореном, што додатно погодује организму.
Шетња се може комбиновати са боравком у природи. А боравак у
природи – шуми, планини, поред воде – има несумњив позитиван
утицај на целокупно биће човека.
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Пливање
Пливање ја активност која има посебно опуштајуће дејство. Поред тога
што током пливања вода непрекидно стимулише организам, сваки


покрет активира посебну групу мишића.
Пливање као најбоља вежба против падова у старости
Трчање
Трчање је одлично како за кондицију, тако и за координацију покрета.
Ова активност има и додатне бенефите јер се и она, као и шетање,
углавном упражњава у на отвореном. Боравак на отвореном има
благотворно дејство на психу.



Краткотрајно трчање продужава живот



Дужи и здравији живот захваљујући трчању

Плес

Плес, било да је у питању стандардни, фолклор или латино, одлична је
вежба за мозак. Репетитивно понављање научених покрета је веома
добро са ментално здравље. Са друге стране, плесање утиче
позитивно на флексибилност мишића, брзину и способност реакције,
осећај за ритам.
Вожња бицикла
Вожња бицикла је одлична активност којом се вежбају издржљивост,
равнотежа, али и способност координације покрета.
Вожња ролера
Вожња ролера је активност код које је најбитнија равнотежа и осећај за
ритам. Ова активност посебно побољшава кинестезију – свесност о
сопственим покретима и положају тела.
Аеробик
Аеробик не само да појачава издржљивост и држање, већ и
покретљивост, координацију покрета, осећај за ритам и оријентацију у
простору.



Тренинзи снаге помажу женама да остану јаке
Аеробиком против деменције?
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Пењање
Пењање је активност приликом које тело изводи функције које су нам
урођене. Током пењања ми нагажујемо више група мишића. Овим се
ствара функционални ланац који управља мозгом помоћу
неуромускуларне навигације.
Брзо ходање на скијама
Брзо ходање на скијама је идеалан спорт издржљивости којим се
тренира цело тело. Ходање по снегу је и прави изазов за мозак, пошто
морате и да се орјентишете у простору.
И да, немојте рећи да неке од ових активности нису за ваше године.
Можда нису за вас, али ниједој од њих ваше године ништа не значе.
Ако желите, уз надзор и постепено, можете савладати сваку од њих.
Ево и текста који би могао да вас додатно мотивише:


За 15 невероватних старости потребно је 15 невероватних људи
ИЗВОР: ПЕНЗИН
Фотографија: sk sa Unsplash

---------------------------------------ФОРМУЛЕ ЖИВЉЕЊА

Зоран Миливојевић за „Политику”:
Родитељи као робови
Људи који се држе модела васпитања у којем се љубав пружа
без дисциплиновања живе у сталном страху да ће дете
престати да их воли и зато му дозвољавају да се понаша као
мали тиранин

(Срђан Печеничић)
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Ако је једна особа спремна да се жртвује због неке друге, то се често разуме
као врхунски израз љубави. Многи савремени родитељи љубав према детету
изражавају управо кроз жртвовање. Као што је неко рекао: Деца су данас једина
вредност због које би људи дали свој живот. Свакако да родитељи морају да се
одрекну много тога у корист своје деце, али постоји јасна граница између
одрицања и жртвовања: одрицање је конструктивно, жртвовање је
самодеструктивно.
Многи родитељи су заробљеници „идеологије срећног детета” јер верују да
њихово дете мора да има срећно детињство како би одрасло у самосталну и
ментално здраву особу. За њих су родитељи добри када све чине да усреће
дете и да му створе доживљај вољености. Задовољство настаје када се некоме
оствари жеља, а осећање среће када му се оствари нека од највећих жеља.
Поред тога дете не разуме разлику између себе као особе и својих жеља.
Подређени малом господару
Све то води да се такви родитељи подређују детету, његовој вољи и жељама.
Они се несебично жртвују за дете у свом покушају да му у свему угоде. Како
дететов отпор на покушаје дисциплиновања доживљавају као могућност
трауме, они повлаче своје захтеве и постају немоћни и попустљиви родитељи.
Људи који заступају овакав модел васпитања у којем је оно сведено на
пружање љубави, без дисциплиновања, живе у сталном страху да ће дете
престати да их воли и зато му дозвољавају да се понаша као мали тиранин. А
ови мали тирани знају и да огребу, ударе, угризу или гађају неким предметом
родитеља када нису задовољни његовом услугом. Већ у првим годинама
дететовог живота однос детета и родитеља може посматрачу изгледати као
однос малог господара и његовог одраслог роба.
А када мали тиранин порасте, често постаје велики тиранин. Иако је порастао,
он не жели да одрасте и да преузме одговорности за себе и властити живот.
Уместо тога остаје у симбиози с родитељима који финансирају његове или
њене све веће захтеве.
Како се родитељ жртвује због детета, дете га види као жртву, то јест као модел
одраслости с којим оно не жели да се поистовети. Такав родитељ из дететове
перспективе изгледа као неко ко стално ради, живи животом пуним обавеза, без
довољно забаве и уживања – као негативан узор. И зато ова деца желе да живе
по узору на ликове из медија и филма. Како то великој већини није могуће,
осећају се неуспешно, често кривећи родитеље за своје неуспехе. А ко је крив,
мора да плаћа.
У једном случају одрасла кћерка тражила је од родитеља да јој уступе већи,
комфоран стан у центру и да се преселе у удаљену неусловну викендицу. И они
су пристали.
А када се одрасли син или кћерка венча и када дођу унуци, родитељ је
захвалан што му је дозвољено да настави да служи младу породицу, од чувања
детета, кувања ручка, спремања, до финансијског помагања. У случају да неки
пут одбије, следе емоционалне уцене: салве увреда, дурења и прекидања
односа.
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Као што тирани немају ни саосећање ни емпатију према својим поданицима,
немају их ни ова одрасла деца. У том светлу треба гледати и на растући
проблем насиља над старијима од стране њихове одрасле деце.
Припрема за самостални живот
Док речено важи за родитеље који су екстремно размазили децу, родитељи који
презаштићују децу у свему виде превелики ризик за њихово немоћно дете.
Њихова деца су уплашена од живота и света изван родитељског дома, тако да
најчешће остају пасивна, без социјалних вештина, у трајној симбиози с
родитељом. Њихов највећи страх јесте шта ће бити након смрти родитеља и да
ли ће моћи да наследе пензију.
Зашто родитељи све то чине? Најједноставније речено из осећања кривице.
Они су на самом почетку преузели на себе одговорност за осећања своје деце.
Ако је дете несрећно, они су криви за то и дужни су да га усреће. Они себе
самопоништавају држећи се уверења да су деца смисао њихових живота.
Загледани у дететова осећања, они не виде да је циљ сваког доброг родитеља
да припреми дете за самостални живот у људском друштву. А да би се то
десило, родитељ мора да престане да буде одговоран за одрасло дете јер
једино тако ће дете прихватити да је оно само одговорно за себе и за властити
живот. У једном тренутку родитељ мора да подстиче и охрабрује дете да се
одвоји од родитељског дома и да крене својим путем.
---------------------

Зашто је прекидање физичке
активности у старијем добу
штетно за здравље

Још један лекар у борби за повећање физичке
активности људи без обзира на њихове године.

Једноставан процес старења доноси многобројне промене у животу,
како физичке, тако и везане за начин живота. До 50 године, већина
људи добије децу, неки чак и унуке, а њихов начин живота се прилично
разликује у односу на онај који су водили неколико деценија раније.
Велики проценат још увек ради, али људи како старе имају све мање
фокуса и енергије. Ово је повезано и са природом овог процеса, али и
са већим ризиком од добијања неких болести. Хормонске промене
утичу подједнако и на мушкарце и на жене, а оне често воде ка
физичким променама, што значи да се мишићна маса смањује, а
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масноћа се брже складишти, а долази до промена и у сексуалном
нагону.

Недавна истраживања су показала да, на пример у САД, више од
четвртине не вежба уопште. Овај податак је веома забрињавајући и
могао би бити релевантан за свет уопштено. Овакав начин живота
носи неколико ризика са собом, и веома је важно да се подигне свест о
тој чињеници, као и да она треба да се промени.
Којим ризицима су изложене старије особе које не вежбају?
Дакле, у основи већина људи старијих од 50 година већ је изложена
већем ризику од добијања одређених болести једноставно јер је таква
природа процеса старења, те било шта поред тога такође може имати
велики утицај. Много је доказаних добробити од вежбања које нико не
може да порекне, те не укључити га у сопствени начин живота може
имати велики утицај на здравље.


Виша стопа смртности
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Већи ризик од коронарних болести




Већи ризик за развијање дијабетеса типа 2
Већи ризик за развијање проблема са штитном жлездом



Већи ризик за добијање артритиса,



Већи ризик за добијање Алцхајмерове и Паркинсонове болести



Већа подложност развијању тумора
Ако погледамо све здравствене проблеме до којих може доћи ако не
вежбамо, добили смо делимични одговор на питање зашто су ове
болести више раширене него икад.
Неким одраслим су познати ризици, али они и даље не чине ништа да
нешто промене у свом начину живота, док други једноставно верују у
неке митове везане за старење који чак нису ни близу истини.
Неки од митова везаних за старење
Људи старији од 50 година мисле да је боље да не вежбају него да
излажу себе могућем ризику од повреда или прелома који би само
могли да доведу до додатних проблема. Ово је потпуно погрешно, јер
нико не тражи од њих да раде интензивне вежбе. Напротив, вежбање
би требало да буде умерено и у складу са склоностима особе.
Такође мисле да је старење неизбежно и да су чак иако вежбају
осуђени на лоше здравље када дођу у 70-те. Ни то није тачно, јер је
доказано да редовно вежбање смањује ризик за добијање свих оних
болести које су претходно наведене.
Штавише, неки се чак плаше да би могли да претрпе срчани удар или
да би то лоше утицало на њихове зглобове. Доказано је да је вежбање
здраво за срце и да одржава зглобове у добром стању, што значи да је
теже да се онда оштете. Наравно, ако вежбање није исувише
интензивно.

Постоји и другачије мишљење:


Говор Чарлса Југстера на ТЕД-у: Зашто је бодибилдинг у 93.
години сјајна идеја (видео)



Џим Морис, разбијање предрасуде да старење значи пропадање
Ернестин Шефард – Бодибилдерка и у 80. години



Екстремним вежбама до виталности у старости
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Недостатак времена је још један од митова, и више је изговор него што
је стварност, јер људи располажу са бар укупно 90 минута недељно
које могу да посвете свом здрављу.
Неки мисле да је скупо и да захтева издвајање значајних сума новца,
што поново није тачно јер нико не каже да је обавезно ићи у теретану.
Изађите и трчите по лепом времену или радите партерне вежбе у свом
дому.
Дакле, ако упоредимо митове и статистику, можемо закључити да
старији људи једноставно нису расположени за вежбање, а не постоји
ништа што их заправо спречава у томе. Имајући ово на уму, важно је
учити их о томе колико је вежбање добро за њих и усмеравати их ка
врстама вежби које они треба да изводе.
Како би старији људи требало да вежбају?
Нико не тражи од људи старијих од 50 година да тренирају као да се
припремају за Олимпијске игре, али нека врста физичке активности је
неопходна, те је важно назначити које врсте вежби су добре за људе у
тим годинама:
Кардио тренинг као што је ходање, трчање, пливање или вожња
бицикла око 120 минута недељно. Свако може да издвоји 40 минута
сваког другог дана у недељи и да ужива у овој врсти активности,
знајући да чини добро себи.


Краткотрајно трчање продужава живот



Дужи и здравији живот захваљујући трчању
Пливање као најбоља вежба против падова у старости



Аеробик или јога су веома добри такође, јер помажу одржању добре
фигуре, помажу у ослобађању од стреса, чиме се смањује и ризик за
добијање болести повезаних са њим.
Такође, људи старији од 50 година могу да раде вежбе са
оптерећењем, али их треба изводити са умереним тежинама и након
што добију упутства од стручњака.
Важно је напоменути да ово треба да буде праћено здравом и
избалансираном исхраном која укључује нерафинисане угљене
хидрате, протеине и здраве масти, као и храну, као што је поврће или
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воће, која садржи битне хранљиве материје. Такође, унос најмање два


литра воде дневно може учинити чуда када је у питању здравље људи.
Препоручујемо и текст: Колико треба да вежбају одрасле и
старије особе?



Закључак
Светско становништво генерално стари, што значи да је више старијих
људи него икад. Што има своје добре и лоше стране. Али ако је
ситуација већ таква, важно је да старији људи воде рачуна о свом
здрављу. Сигурно је да недостатак вежбе неће помоћи очувању
здравља, те је важно подићи свест и учинити све што је у нашој моћи
да се ово промени.
Нико не очекује од људи у старијем добу да буду Спартанци, али би
они једноставно требало да воде рачуна да буду у форми и да буду
здрави, као и да се осећају добро, а то ће им помоћи да буду бољи и у
свим другим областима живота.
ПЕНЗИН

Др Ахмед Зајед

--------------------Зоран Миливојевић
ФОРМУЛЕ ЖИВЉЕЊА

Зоран Миливојевић за „Политику”:
Емотивни чворови
Они умањују животну енергију особи која носи болна сећања из
детињства и младости, попут разних несрећа, неуспеха, одбацивања,
издаја, разочарања и раскида, а који су повезани с бесом, стидом,
страхом, тескобом, осећањем ниже вредности, љубомором,
разочараношћу
Од појаве психоанализе пре више од стотину година, опште је прихваћена идеја да
нечије детињство у значајној мери одређује особине одрасле личности.

Трансакциона анализа отишла је корак даље јер тврди да сваки одрасли човек у себи
носи своје „унутрашње дете”, као и да то дете на основу својих доживљаја и порука
које добија од родитеља ствара неку врсту сценарија свог будућег живота. Међутим,
много је примера да је неко имао ужасно детињство, а да је израстао у позитивну особу.
Другим речима, нечија неповољна прошлост има утицаја, али никако није директни
узрок нити је оправдање за нечије негативне особине. Нису толико важни ни негативни
догађаји које је неко доживео у својој прошлости колико су важни искривљени
закључци које је дата особа извела из ових доживљаја. Управо ти закључци о себи,
другима и свету, које је особа „научила” служе као правила по којима касније живи.
Када током одраслог живота људи одбаце закључке за које су се уверили да су
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погрешни, и замене их исправним, тада њихова неповољна прошлост престане да их
дефинише као особе.

(Срђан Печеничић)
Линија живота
Свако ко се осврне иза себе и погледа линију свог протеклог живота може препознати
разноразне догађаје и ситуације у којима се лоше осећао. То могу бити несреће,
неуспеси, одбацивања, издаје, разочарања, раскиди, разводи итд. Свака од ових
ситуација повезана је с неким непријатним осећањем: бесом, стидом, страхом,
тескобом, осећањем ниже вредности, љубомором, разочараношћу, итд. Зато свако од
ових болних сећања ствара неку врсту „емотивног чвора” на линији живота.
Како су емоције нека врста психичке енергије – име долази од лат. е- и мовере, што
значи „покренути” – сваки од ових чворова за себе везује извесну енергију коју одузима
од животне енергије или елана дате особе. Према томе, што је више ових емотивних
чворова у нечијој прошлости, особа је с мање животне енергије.
У дубини психе ови емотивни чворови функционишу као психички комплекси. Сваки
комплекс је састављен од одређеног уверења и емотивног набоја. Комплекси отежавају
свакодневно живљење тако што се активирају сваки пут када се у савременом животу
појави нешто што је слично са садржајем комплекса. Сличност особу подсети на
прошлост, ослободи се емотивни набој из прошлости, а њена реакција на садашњост
постаје или претерано интензивна или неодговарајућа на неки други начин. Без обзира
да ли то тумачимо психичком пројекцијом или регресијом особе у неко прошло стање,
комплекси ометају функционисање у садашњости.
Како емотивни чворови везују и одвлаче животну енергију и замагљују поглед на
стварност, они су нешто чији настанак треба спречити или ако су настали, треба их
размрсити.
Најбољи начин да се спречи стварање ових емотивних чворова јесте разговор с другим
блиским људима. Непријатна осећања фокусирају свест на проблем, због чега онај ко
их доживљава губи ширину и дубину сагледавања проблема. Други су ту да особа с
њима „свари” дату ситуацију, да је сагледа шире и дубље, да јој не припише превелику
важност. Из сваке негативне ситуације може се нешто научити што је корисно, али то
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ново знање не сме бити такво да ограничава или сужава изборе у новим животним
ситуацијама.
Све ово посебно важи за децу. Родитељи по природи ствари добро познају своју децу и
могу приметити да се дете лоше осећа, да га нешто мучи. Њихов задатак је да тада
сазнају шта дете мучи и да му својим знањем и одраслим размишљањем помогну да
дату ситуацију „свари” како не би настао емотивни чвор.
Разговор помаже
Када је реч о одраслим људима који имају емотивне чворове, увек је најбоље
разговарати с неким стручним. Психотерапија није само за поремећене, већ и за људе
који воде рачуна о менталној хигијени. Исти ефекат има и разговор с неким саветником
или компетентним коучом. Самим тим што своје доживљаје претвара у речи, особа
почиње много јасније да размишља о болним сећањима.
Ако нема доброг саговорника, особа може помоћи сама себи. Враћајући се и
преиспитујући своје емотивне чворове из прошлости, особа их може сагледати на нови
начин, шире и дубље, и тако им одузети важност, чиме смањује енергију „заробљене”
емоције. То је оно што се назива „рад на себи”. Сви они које муче повремена сећања на
догађаје који су старији од годину и по, требало би да се усмере на разрешење својих
емотивних чворова.
---------------------

Андријана Цветићанин
АКТУЕЛНО: КАКО СМАЊИТИ БАЦАЊЕ ХРАНЕ

Купуј, купуј, бацај, бацај

Ова маркетиншка порука води нас све брже у пропаст: у Србији
годишње настане око 900.000 тона кухињског отпада, а иза свакога од
нас остаје један килограм комуналног отпада дневно
Будите искрени, најпре према себи, а онда и планети, па признајте колико сте брашна,
квасца, тегли, меса, конзерви бацили, махнито накупованих прошлог марта, када је
проглашено ванредно стање због вируса корона.
Појединим намирницама истекао је рок трајања. Друге нисте знали како да користите.
Од трећих је направљено јело, али нико од укућана није хтео да једе. Чак и у доба
короне, у месецима бројних празника, дугих, зимских дана традиционално у српским
кухињама спремају се „тоне” хране од којих значајан део остане непоједен. И бачен!
Неупотребљена храна из домаћинстава, трговинских ланаца, угоститељских објеката,
великих система у којима се спремају оброци попут болница, вртића и која заврши на
ђубришту, осим што је бачен новац уједно је велики загађивач планете.
Процене су да је тренутни глобални прехрамбени систем људи (читав ланац од њиве,
фарме до полица у радњама) одговоран за 60 процената губитка биодиверзитета
планете. Стручњаци с разлогом упозоравају да исцрпљеној Земљи од борбе против
загађења пластиком предстоји нова битка – с отпадом од хране.
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Pexels
Око 30 процената емисије штетних гасова који изазивају ефекат стаклене баште настаје
управо током производње хране. Нажалост, једна трећина произведене хране не стигне
до тањира – заврши на ђубришту. С друге стране, сваки девети становник планете, око
815 милиона људи, гладује.

Pixabay
Из тањира на ђубриште
У Србији се проблем отпада од хране стидљиво последњих година помаља у друштву
као тема. Гледамо у смернице које је поставила Европска унија. Наше државне
институције спроводе малобројне пројекте у сарадњи с међународним организацијама
како би се побољшао правни оквир и стање у пракси. Све чешће грађани, пробуђене
савести, с пуно личног ентузијазма, почињу акције с циљем да научимо, а потом деламо
да храна не заврши тамо где јој није место.
Миља Вуковић је пре три године, када се лично заинтересовала и, како каже, почела да
живи с „мало, мање и нимало смећа”, покренула на „Фејсбуку” групу „За мање смећа и
више среће”. – Одмах сам почела да своја открића, изазове, решења делим на
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приватном профилу, а потом на новооснованој групи. Осетила сам да је садржај
користан и занимљив ширем кругу људи него што су моји пријатељи. И била сам у
праву. Заједница се развила неслућено брзо –каже Миља Вуковић, из иницијатива „За
мање смећа и више среће” и „Дивљи Београд”.
На налогу тренутно има више од 18.000 чланова који готово из сата у сат деле своја
искуства, запажања, постављају питања како да смање отпад. Конкретно, тема
неискоришћене хране је присутна, али не у довољној мери, оцена је наше саговорнице.
– Често се код нас каже ,,храна се не баца”. Међутим, проблем је што недовољно
поштујемо ову поруку. Не знамо довољно колико је у ствари храна драгоцена. Колико
нас и природу кошта њена производња, обрада, паковање, транспорт, чување, а онда и
отпад. То су вртоглаве суме. Не само ако гледамо кроз новац, већ и кроз суму у
угљеничном и другим еколошким отисцима. Изузетно је важно да храну поштујемо, да
јој се радујемо. Може се наћи креативан начин како је не бисмо бацили – поручује
Миља.

Компостирање је добар начин да се планети враћа узето (Фото Pixabay)
Малобројни су кувари, угоститељи, појединци који предузимају кораке у овом смеру,
изостаје подршка надлежних, система.
– Важно је и потребно да се „прегледају” правилници и препозна када је нешто
прописано да се обавезно баци, а у ствари може још да буде искоришћено. Многи од
примера за које чујем, да би се реализовали, подразумевају да би неко због њих требало
да крши закон, што је апсурдно –додаје Миља Вуковић.
У Србији, проблем биоразградивог отпада од хране (отпад у кухињи и отпадна јестива
уља) спада под 13 легислативних оквира, од закона до правилника и директива. Од, на
пример, Закона о заштити животне средине, Закона о комуналном отпаду, Закона о
безбедности хране до других докумената и препорука. Њихово спровођење у
надлежности је неколико министарстава, покрајинских тела до јединица локалне
самоуправе, тј. инспекцијских служби свих нивоа власти.
Примера ради, Закон о управљању отпадом не предвиђа обавезу одвојеног сакупљања
биоотпада, осим отпадних јестивих уља и масти и то за угоститељске и туристичке
делатности, индустрију, трговину и друге сличне делатности. Наша земља још нема
податке о највећим извориштима отпада од хране, тј. биоразградивог отпада.
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Према подацима Европске агенције за заштиту животне средине, ова врста отпада
највише настаје у појединачним домаћинства – 42 процената, 39 процената остаје после
циклуса прераде и производње хране, затим 14 процената из угоститељских објеката, а
само пет процената отпада од хране стварају продавнице, супермаркети и мегамаркети.
Према подацима наше Агенције за заштиту животне средине, издато је само шест
дозвола за одлагање биоразградивог кухињског отпада и отпада из ресторана. Што
значи да највећи део заврши на депонијама. Зато су за похвалу пионирски,
индивидуални примери смањења отпада од хране, рециклаже у српским домовима.
Миља Вуковић наводи да се од остатака воћа, на пример љуске јабука може правити
сирће које је мултифункционални производ, што и сама ради. Од агрума се прави
биоензим, од искоришћеног уља – рибаћи сапун. Свако домаћинство може да има
компостну канту и ту прави добру земљу и враћа је назад у екосистем.

Доминика Зака из Мађарске за себе и пријатеље хлеб прави сама од органског
брашна (Foto EPA /Sandor Ujvari)
Добар домаћин
– Управо је кружење нешто што је велики, органски, природни закон, а што смо ми,
људи, заборавили. Бескрајно узимамо, а ништа лепо не дајемо планети заузврат.
Међутим, ништа не може опстати, бити одрживо ако подразумева распојасани,
захуктали конзумеризам што маркетиншке поруке немилице понављају: – Купуј, купуј,
бацај, бацај! То води брзо у пропаст. Свакога дана требало би да се сетимо шта значи
бити добар домаћин, домаћица. Да се понашамо тако да поштујемо то што је
произведено, а не да арчимо – порука је наше саговорнице.
У Србији не постоје појединачни подаци о количини отпада од хране, већ имамо збирне
бројеве о годишњој и дневној производњи комуналног отпада, из којих се израчунава
део настао у ланцу исхране, тј. кухиња. У Стратегији управљања отпадом за период од
2010. до 2019. године наводи се да у Србији годишње настане око 900.000 тона
кухињског отпада. На основу мерења отпада у локалним самоуправама, становници
градова просечно, током дана, оставе иза себе килограм комуналног отпада, док
житељи села направе 0,7 килограма комуналног отпада. У Београду је то нешто више:
сваки житељ направи 1,2 килограма комуналног отпада дневно.
Боље досути него бацити
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– Планирајте куповину намирница. Пре одласка на пијацу, у продавницу, проверите
шта имате у резерви да не би дошло до „дуплирања”. Направите списак. Купите
количину коју ћете потрошити.
– Проверавајте рокове трајања. Ако је назначени кратак рок, а не намеравате да
производ одмах употребите – не купујте! Уколико купите намирницу с дужим роком,
искористите је на време, немојте да је заборавите у неком ћошку оставе, фрижидера.
– Водите рачуна о фрижидерима и замрзивачима. Да би храна остала свежа, подесите
препоручене температуре и одржавајте хигијену. Правилно распоредите намирнице
тако што ћете оне с ближим истеком рока трајања пребацити напред.
– Сипајте мање количине у тањир, боље је досути него бацити.
– Остатак јела замрзните. Ово је добар начин спречавања бацања хране, али и
избегавања кувања у дану када нисте расположени да стојите крај шпорета.
– Искористите намирнице које нису лепе „на око”: од омекшалог воћа направите сок,
компот, исецкајте у воћну салату.

Контејнери за компост органског отпада у граду Рошаљ, у московском округу
(Foto EPA/ Sergei Chirkov)
Компост на тераси
Остатке од воћа и поврћа користите за прављење компоста. На тераси, у углу
заједничког дворишта одвојите мали простор за кофу или кутију, у којој ће
ферментисани биљни остаци постати добра земља за саксијско цвеће, врт у селу, башту
испред зграде.
Свечана вечера од остатака
На састанку Светског економског форума Латинске Америке, 2018. године, свечани
оброци направљени су од остатака хране. Неколико најбољих кувара Бразила спремало
је укусне залогаје за 750 политичких лидера, економски најмоћнијих људи, доносиоца
одлука из овог дела света. Иницијатива је потекла од Николе Гриске, извршне
директорке организације „Гастромотива” која делујући у четири државе: Бразилу,
Салвадору, Мексику и Јужноафричкој Републици указује на могућа решења проблема
отпада од хране, глади, одрживог развоја.
С њиве и трпезе
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Биоразградиви, тј. биоотпад подразумева сав отпад из башти, паркова, с њива, и онај
који настане у кухињама било у домаћинствима или у великим угоститељским,
болничким системима, школама. То је и отпад који настане током производње
прехрамбених производа. Тачније – све што настане током примарне производње,
прераде прехрамбених сировина, промета, припреме и потрошње хране за исхрану
људи.
---------------------

ПОЛИТИКА - Весна Белушевић
МОЈ ЖИВОТ У ИНОСТРАНСТВУ

Научимо нешто од Јапанаца
Јапанци гаје и негују дисциплину, она је свуда присутна, помогла има
је да организовано и без панике прођу кроз разне катастрофе, разорне
земљотресе, ерупције вулкана, поплаве и тајфуне који су верни
пратиоци ове острвске земље.

Јапанци се надају да нема одлагања Олимпијаде (Фото ЕПА ЕФЕ - К.М.)

У филму „Лоренс од Арабије”, ремек делу Дејвид Лина, пуковник Хари Брајтон,
објашњава принцу Фајсалу и Шериф Алију да Енглеска није моћна због своје
морнарице или артиљерије, већ због дисциплине.
Дисциплина је оно што је помогло малој Енглеској да постане велика светска
сила. Дисциплина је у ужем значењу речи пракса која тера људе да поштују
наметнута правила и стандарде понашања. За непоштовање истих се прописују
казне.
У ширем значењу дисциплина значи послушност, поштовање (не само)
ауторитета него и поштовање утврђених правила у разним сферама живота.
Дисциплина је уско повезана са скромношћу и не би била потпуно изводљива да
нема искрене, па чак и лажне или потискиване, скромности.
Дисциплина у Јапану није само и увек наметнута, она је део њиховог етичког и
моралног кодекса, део њихове културе и вуче корене из прошлости, поготово из
периода Едо, кад је Јапан био скоро потпуно изолован од остатка света.
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У Токију многи возе бицикле до посла (Фото ЕПА ЕФЕ - Ф.Р.)

Дисциплина се стиче прво у породици, а потом у окружењу, у забавишту, школи,
спортским клубовима итд.
Дисциплина се гаји и негује, на њу се подсећа и она је свуда присутна , а
помогла је Јапанцима да организовано и без панике прођу кроз разне природне
катастрофе, разорне земљотресе, ерупције вулкана, поплаве и тајфуне који су
верни пратиоци ове острвске земље.
Дисциплина помаже Јапанцима да одржавају градове беспрекорно чистим иако
нема нигде канти за смеће, да покупе остатке иза својих љубимаца, да се
прописно паркирају, да поштују право слабијег, да поштују околину и не
узнемиравају друге мобилним телефонима на јавним местима, прегласном
музиком, пушењем на забрањеним местима, прелажењем на црвено,
непоштовањем купаца или клијената, шкрабањем и уништавањем туђе и јавне
својине итд.
Дисциплина увек носи са собом и дозу сумње и скромност, па се свака
информација више пута провери, а принцип „ја па ја” се обично не практикује. У
Јапану завршен факултет не значи да се све зна, већ диплома само отвара врата
практичном учењу и примени теоријског знања које је са завршеним факултетом
тек почело. Тамо се добро зна да је мало знања опасније од незнања и све се
више пута проверава.
С друге стране, превише дисциплине може, како је историја и показала (не само
у Јапану), да доведе до опасних, за себе и за друге, екстремних одлука и делања.
Јапанци уче из својих и туђих грешака и без обзира колико били традиционални,
покушавају да примене и прилагоде туђа, боља искуства како би направили своју
земљу још успешнијом.
Боравак у Јапану за време епидемије короне доводи у жижу јапанско поштовање
других, практиковање дисциплине и поврх свега самодисциплине. Без обзира
шта приватно мислили и да ли се слагали са правилима која су донесена и
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прихваћена у јапанском друштву, становници Земље излазећег сунца
дисциплиновано до максимума поштују и придржавају се свих мера.

Епидемиолошке мере се у ресторанима стриктно поштују (Фото ЕПА ЕФЕ Ф.Р)

Маске носе сви, што им не пада тешко јер су их и иначе многи носили, висок
степен хигијене се примењује на свим јавним местима, у јавном превозу се ћути,
а случајан или неопходан разговор са сапутником ће проузроковати крајње
непријатне погледе околине.
Многи кафеи и ресторани су поставили пластичне панеле између столова, а неки
су то уградили и између столица, па се могу видети и бизарне сцене да пар улази
заједно у ресторан, седају за исти сто где су столице одвојене пластичним
параваном, а њихова комуникација се обавља преко телефонских порука иако су
удаљени једни од другог свега тридесетак сантиметара.
Има доста оних који криве за корону моћне суседе и њихове гастрономске
склоности да се једе све што се креће. Многи криве све странце за ширење
короне јер се не придржавају регулација, не носе маске и не избегавају ближе
контакте и гужву. Јапанци се надају да ће пандемија бити готова до лета. Још
једно одлагање Олимпијаде веома би лоше утицало на јапанску економију која у
последње две деценије иде полако низбрдо.
Повратак из Јапана у родну земљу је увек велик културни шок који повлачи за собом
доста разочарења. Не очекујем да будемо слични Јапанцима, сигурно не бих то ни
волела, нити би то било могуће, али кад дође до дисциплине могли бисмо од њих доста
да научимо и да применимо. Не само о добрим стварима, већ и о оним лошим. Не
морамо да будемо богати као они да бисмо одржавали град чистим.
Зашто је тешко покупити природне остатке иза кућних љубимаца на улицама, зашто је
тешко понети своје ђубре и избацити га у канту код куће, зашто је тешко правилно
рециклирати и употребљавати своју ташну уместо пластичних кеса и одбити да се
користе ствари за једнократну употребу?
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Бициклисти на улицма Токија (Фото ЕПА ЕФЕ -Ф.Р.)
Не морамо бити богати да бисмо пратили правила у саобраћају, да се не прелази улица
на црвено светло, поготово са и пред децом, да више поштујемо друге, да будемо
чистији и уреднији, да ценимо туђ рад и труд, да не стављамо себе увек на прво
место....

Ноћни оброк у време короне (Фото ЕПА ЕФЕ Ф.Р.)
За разлику од Јапанаца овде многи „све знају, све могу и најуспешнији су” што није за
чуђење јер стално слушају оне моћне и вечно присутне који се непрекидно хвале и
којима је најомиљенија реч ЈА. Изузетна самоувереност и недостатак скромности не
оставља простора за напредовање и побољшање.
Јапан и Србија у много чему имају дијаметралне ставове, мишљења и делања. Једна од
највећих разлика је у жељи да се учи од других и да се то научено што боље прилагоди
менталитету, култури и потребама народа и земље како би били успешнији у многим
сферама живота независно од материјалног стања.
Мало јапанске дисциплине нам сигурно не би било на одмет.
Весна Белушевић, Фуђиеда, Јапан - Нови Сад, Србија
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---------------------

СА ЈЕДНОГ ОД МНОГИХ ПРОТЕСТА ПЕНЗИОНЕРА

За више информација посетите наш сајт: www usps.org.rs
Информације можете добити и на телефоне:

Тел. 011-333-5267.

062-85-42-060

061-266-9-073

Ваша писма, коментаре и предлоге објавићемо у наредном
броју.
Kанцеларија УСПС у Дечанској 14, због појачаног
деловања вируса Корона, неће радити до стварања бољих
епидемијских услова.
Секретаријат УСПС
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