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Поштовани путници 

и читаоци, 

Као да се завршава ова годи-

на, година налик на бригу, 

секирацију и тугу. Једино нам 

је остало да нађемо начине и 

разлоге за радовање. Некада смо 

носили маске на карневалима, 

на кућним маскенбалима, а 

сада... Растали смо се од драгих 

људи. Завршавамо календар за 

следећу 2021. годину, са новим 

садржајем, али са истом зебњом 

и жељом да нама Србима сване 

лепше сутра.

Слободан Чворовић

РЕЧ УРЕДНИКА

НЕЗАБОРАВНИК
ПРЕСЕЛИЛИ СЕ У ЦАРСТВО НЕБЕСКО

Патријарх Иринеј,  владика Милутин и митрополит Амфилохије 
- жртве вируса короне

Патријарх српски Иринеј

У 2020. години уснула су у Господу тројица највиших достојанственика 
Српске православне цркве: Владика ваљевски Милутин, Митропо-

лит црногорско-приморски Амфилохије и патријарх Иринеј. Покосио их 
је смртоносни вирус корона. Српска црква и српски православни народ 
достојно су се опростили од ових знаменитих Божијих пастира. 

Верујући, српски народ и државни врх достојно су се опростили од ових 
великана Српске православне цркве. Изразе поштовања према премину-
лим и саучешће Српској православној цркви и српском народу упутили 
су достојанственици верских конфесија из целог света и бројни светски 
државници. На свим православним црквама служене су, при испраћају са 
овог света, литургије за упокојене. У Србији после упокојења патријарха 
Иринеја закључно са недељом 21. новембра трајала је национална жалост. 
На храмовима су биле истакнуте црне заставе а на државним институцијама 
и установама заставе су спуштене на пола копља. 

 Митрополит Амфилохије  Владика Милутин

Вјечнаја памјет патријарху Иринеју, владици Милутину 
и митрополиту Амфилохију
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У земљи у којој су градови 
стари хиљадама година 

Из Чачка Српски народни календар, 
Dessert колачи и Chipsway чачански 
чипс.

Сусрет са Саром Поповић, пореклом 
из Јежевице, која је живела у Немачкој. 

У разговору са главним менаџером 
сам предочио да Сара зна и српски и 
да може да на лицу места буде од ве-
лике помоћи српским туристима тако 
да Сара изгледа може очекивати боље 
радно место него дечије васпитачице у 
хотелском вртићу. 

У Хургади живи негде око 30-етак 
Српкиња које су стигле из љубавних 
разлога. Удале се, промениле веру и 
родиле децу. Понекад се и сретну. 

Српски народни календар пожелела 
је да има и Мирела из Србије, мајка 
троје деце. Обећао сам да ћу јој послати 
и све претходне календаре. Радовала 
се. 

Хургада - мало рибарско село, тек 
70-тих година прошлог века добија 

на туристичком значају. Тада холанд-
ски и италијански сурфери и рониоци 
откривају његове прелепе плаже и 
дивно, коралима и рибама, пребогато 
море. Ако се не бојите авиона, и про-
блем вам је корона можете побећи 
у Африку, али не да садите паприку. 
Хургада, сада светско летовалиште, где 
у новембру слећу, изгледа, само Срби. 
Египћани питају „Да ли сте чули за 
корону”. 

Туристички радници које је повела 
агенција Wayout смештени су у један 
од хотела из ланца Sunrise. Сунце, 
мир, тишина, топло море, беспрекорна 
хигијена и одлична храна. Овај хотел 
у пуној сезони може да прими 1000 
гостију. Сада у ресторанима на вечери 
а по избору кинески, италијански, мек-
сички, афркички.

За малобројне госте се ипак 
одржавају концертне и забавне при-
редбе. На једној, наравно уз помоћ Лепе 
Брене, играо је и писац овог текста.

Брена и Чворак
https://www.youtube.com/watch?v=-

jsV5UMLZzM&ab_channel=AgencijaCvorak

И после 8 сунчаних дана -  маска 
и авион у хладну, короном оковану, 
Србију. Ипак лепо је вратити се кући у 
Чачак.



4 ИЗ АРХИВЕ...

22 PutopiS ^a~anske novine, 13. april 2010.

Iz ulice Kneza Milo{a do svetskih
sokaka i avenija... 

Iz Ivawi~kog sokaka do Venecije, Rima, Londona, Pariza, Wujorka,
Wu Delhija, Pekinga, Bankoka, Honkonga, Tokija, Manile, Kaira,
Najrobija, Moskve , Osla, Lisabona, Rio 
De @aneira, Lime, Karakasa, Sidneja... 

u svetu

Skandinavija
DanskaPi{e: Slobodan R.

^vorovi}
^vorak

HVALA [TO STE OKRENULI NOVINE - MALE PROMENE SU UVEK DOBRODO[LE

18.

Skandinavija ozna-
~ava podru~je severne
Evrope, koje sa~iwavaju
Danska, Norve{ka,
[vedska, Island i Fin-
ska, wih dele vrlo srod-
ni skandinavski jezici i
wihovo zajedni~ko kul-
turno i istorijsko na-
sle|e.

Internacionalno gle-
daju}i, Skandinavija mo-
`e, tako|e, zna~iti
Skandinavsko poluostr-
vo, koju ~ine Norve{ka i
[vedska, bez Danske,
ali se ovaj izraz kori-
sti samo u strogo geo-
grafskom zna~ewu. Po-
nekad se pogre{no kori-
sti izraz nordijske ze-
mqe o Skandinaviji i
obrnuto.

Nasle|en novac tro-
{im na veliku Skandi-
navijsku turu, 10 dana -
avionom, brodom, vozom.

Sun~anog avgustov-
skog dana, sa beograd-
skog aerodroma, letimo
za Kopenhagen JAT-ovim
avionom, posle ne{to
vi{e od dva sata sti`e-
mo .

Kopenhagen je grad bi-
ciklista, fantasti~nih
spomenika, skladnih tr-
gova, prastarih ku}a i
lepo ura|enih fasada…

Kroz najstro`i cen-
tar Kopenhagena prolazi
kanal povezan sa lukom.
Blizu ulaza u samu luku
Kopenhagena, nasuprot
statue Male sirene, koja
je jedna od simbola gra-
da, pored rezidencijal-
nih  palata i {oping cen-
tara, uzbudqivo deluje
nova moderna zgrada
Kraqevske opera, Le
Korbizjeovske lepote, za
koju se izdaleka ~ini da
izrawa iz mora i lebdi
nad samom povr{inom.

Dana{wi grad - Ko-
penhagen se puno razli-
kuje od onog grada iz
1167. godine, kada je bi-
skup Absalon, na ostrvu
Slot{olmen sagradio
tvr|avu - grad, i time

udario temeq dana-
{wem Kopenhagenu, da
bi samo 250. godina
kasnije, Kopenhagen
postao glavni grad
Kraqevine Danske.

Zenit ili zlatno
doba grada nastaje tek
u 16. i 17. veku, naro-
~ito pod vladavinom
goropadnog danskog
kraqa Kristijana IV,
kada je podignuta ve-
}ina najlep{ih zgrada
i palata. I danas, po-
setioci ovog egzoti~-
nog grada mogu da vide

ostatke originalnih be-
dema, sa kojih se branio
grad, ako se pro{etaju

du` jezera u ba{tama Ti-
volija, park koji po sadr-
`ajima veoma podse}a na
be~ki Parter.

U neposrednoj blizi-
ni nalazi se velelepna

zgrada Kopenhagenskog
univerziteta, Katedra-
la i Okrugla tvr|ava sa-
gra|ena 1642. godine, ov-
de su `iveli i radili
nau~nici Ole Romer i
Nils Bor, ba{ kao i Hans
Kristijan Andersen, pi-
sac Male Sirene, Devoj-
~ice sa {ibicama i dru-
gih bajki…

Na putu do grada pano-
ramsko razgledawe: No-
va Kalsbergova glipote-
ka, Nacionalni muzej,
Dansko kraqevsko pozo-
ri{te, poznatog Hamle-
tovog zamka…

A onda sme{taj u hote-
lu u centru grada. Hotel

Norg, zgrada iz
1882. godine,
renoviran je
pre dve godine
i sada ima iz-
gled potpuno
novog hotela sa
sobama u kla-
si~nom stilu.

U blizini je
najstariji za-
bavni park na-
svetu Tivoli, a

do centralne pe{a~ke
zone je potrebno desetak
minuta.

Obuvam svoje stare,
udobne, ko`ne cipele
koje sam uo~i puta dao

Mapa Skandinavije

Mapa Danske
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majstoru da mi ih zale-
pi. Na ulici ose}am  da
me ne{to u prstima bo-
de. 

Razmi{qam: “Nije mo-
gu}e da me to bode je` od
letos kada mi je oteklo
celo stopalo”.

Na sred ulice ski-
dam cipele, boja`qivo
pipam prste preko ~ara-

pa, ali ni{ta ne ose}am,
i ponovo obuvam cipelu
i nastavqam, ali opet
bode, a onda shvatam da
je ne{to u cipeli. Maj-
stor umesto da zalepi
cipelu, udario ekser pa
me zato bode.

Vidim da je blizu `e-
lezni~ka stanica i pret-
postavqam da tu imaju
brze radwe za popravku
cipela  i izradu kqu~e-
va. Nalazim majstora, i
zamolim ga  da mi izva-
di ekser, on predla`e
da ostavim cipelu i do-

|em kasnije. Pitam ga ka-
ko da idem sa jednom ci-
pelom po gradu i molim
ga da mi odmah izvadi
ekser.

On jednim potezom va-
di ekser i ka`e da to ko-
{ta, se}am se, kao dve
{oqice ekspres kafe u
Beogradu, zna~i sada ne-
gde oko 250 dinara. Kao
da mi je zub vadio, a ne
ekser.

Danska je dr`ava
Evropske unije, koja se
nalazi u Severnoj Evro-
pi i koja se sastoji od
mnogih ostrva u Balti~-
kom moru i poluostrva
koji grani~i sa Nema~-
kom. Ukupna povr{ina
Danske je 43.094 kva-
dratnih kilometara.
Glavni grad dr`ave je
Kopenhagen. Ukupno sta-
novni{tvo je 5.397.640.
Glavna etni~ka grupa su
Danci, dok su glavne ma-
wine Turci, Nemci, Pa-
kistanci, Bo{waci i
Eskimi. Glavna religija
je protestantizam
(evan|eqsko-luteranska
crkva).

Dansku ~ini poluo-
strvo Jutland i 405
ostrva, od kojih je 79 na-
seqeno. Zemqa se nala-
zi u Skandinaviji i okru-
`ena je Balti~kim mo-
rem, Kategatom i Sever-
nim morem, dok na jugu se
grani~i sa Nema~kom. 

Dva najve}a ostrva su
Zeland  i Fyn.

Glavni grad Kopenha-
gen se nalazi na Zelandu
i povezan je sa {vedskom
novoizgra|enim Ore-
sund mostom. Tako|e je
dobra pove-
z a n o s t
ostrva tra-
j e k t i m a .
Danska je
v e } i n o m
ravni~ar-
ska zemqa
s najve}im
vrhom Mol-
ehoj (170,86
metara nad-
morske vi-
sine).

Zime su
blage, a le-
ta sve`a.
Najzna~aj -
niji grado-
vi su pre-
s t o n i c a ,
Kopenhagen
(na Zelan-
du), Aarhus,
Aalborg (na
Jutlandu) i
Odense (na
F u n e n u ) .
Slu`beni jezik je dan-
ski. 

Nekada su Danskoj
pripadala Farska ostr-
va i Grenland.

Oranice, pa{waci i
travwaci zauzimaju oko
75% povr{ine i zasejane
su u prvom redu krimnim
biqkama. 

Vi{e od polovine iz-
vozne vrednosti daje
sto~arstvo. 

Danci izvoze `ivu
stoku, meso, puter, jaja,
sir, med i mleko. Razvi-
jen je i ribolov.

Slede}i dan u popo-
dnevnim satima, tran-
sfer do luke, ukrcava-
we na brod za Oslo. No-
}ewe na brodu. Na brodu
{vedski sto za doru~ak
i sendvi~i za poneti…

Nastavi}e se...

23PutopiS^a~anske novine, 13. april 2010.

Putujte iz inata na nekoliko rata

Prole}na putovawa
[panija - Azurna obala- Italija  

Prag, Pariz, Budimpe{ta, Be~, Istanbul, Verona,
Venecija...

Leto 2010.
Gr~ka... Turska...  Tunis... Egipat...

032/22-26-23

Turisti~ka agencija

^a~ak

cvorak032@ yahoo.com

Kopenhagen

Mala sirena

^vorak pored fontane u Kopenhagenu
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Загрљаји

Наш друштвени мозак тражи 
загрљаје и миловање

Када се родимо, наш мозак је још увек 
далеко од целог развоја, развио се тек 
25%. Преостале неуронске структуре и 
везе развијају се посебно током првих 
пет година живота, при чему начин на 
који особа одраста игра пресудну улогу. 
Требало би се сетити да у првим ме-
сецима живота уопште не можете го-
ворити, једина комуникација је путем 
осећаја, пољупцима, загрљајима, и 
преко гласа родитеља који нам пружа 
пажњу и сигурност.

Када дете не успе привући пажњу, 
стално плаче, када га нико не смирује, 
нико не мази, то му ствара велики 
стрес. Мозак је навикао само на хор-
мон стреса, не развија се на оптимални 
начин.

Важност загрљаја у љубавним везама
Моћ загрљаја понекад може значи-

ти много више од речи. Невербални 
језик изравно утиче на наш емотивни 
свет, а игра још важнију улогу у на-
шим партнерским везама када „кому-
ницирамо“ путем телесног контакта. 
Нешто тако једноставно и елементарно 
као загрљај ствара неизмерни осећај 
испуњености и остварености за особу 
која грли и која је грљена. Загрљај је до-
бар за обоје, јер овај гест у основу значи 
храну за мозак, а можда је и вреднија 
од праве хране у датом тренутку. 

Требају нам загрљаји толико снажни да „поломе“ све наше сумње и страхове
Загрљаји су најбитнија и најљепша манифестација љубави, блискости, среће, нормал-

ности и наклоности. Загрљаји су нешто од чега човјек никада не смије одустати. 

Загрљаји су нам свима потребни.

Не тражите загрљаје, то није валута 
коју рамењујете. Такоже је важно схва-
тити да нису сви загрљаји исти. Када 
долазе од особе коју волимо и која има 
посебно место у нашим срцима, наш ће 
мозак излучивати окситоцин, хормон 
повезан са добробити и срећом. Нипта 
не прија више од загрљаја када се на-
жемо у тренутку сумње или емоционе 
нелагодности, или када нас мучи не-
рвоза.

Осећај да нас та посебна особа обаси-
па снагом, љубављу и искреношћу гото-
во тренутно умирује онај хладни осећај 
у души јер нам показује да је све у реду. 
Да је свет мирно, а не турбулентно ме-
сто. Загрљај ослобађа од стреса, смањује 
нервозу и користан је за наше физичко 
и психичко здравље. Загрљај учвршћује 
нашу везу са вољеном особом. Као што 
смо већ много пута напомињали, важ-
но је увек одржавати ону праву љубав 
и избегавати претерану везаност која 
не оставља порстора за лични раст. Па 
ипак, у вези са оваквим гестом ваља на-
поменути да је он од виталног значаја 
за потврђивање нечијег односа, јер 
свима нама треба тај осећај сигурности 
и желимо да сачувамо и продужимо за-
штиту. Ради се о заједничкој изградњи 
јединства. Зато не трошите загрљаје, не 
одлажите их за сутра и не допустите да 
их партнер затражи од вас.

Практикујте онај „медвећи загрљај“ 
односно огромни, велики, добродушни 
загрљај који шити топлину и шаље по-
руке као што су „Желим те подржати, 
делим своју радост и своју патњу са 
тобом. Волим те“. И немојте занема-
рити „загрљај срца“, у којем нежност 
долази директно из срца. То је дуг, ду-
бок и значајан загрљај, загрљај чисте и 
безусловне љубави.

Загрљај за који не морате молити и 
који вас потпуно опусти има вели-

ку лековиту моћ. Ми људи смо друшт-
вена бића, повезујемо се са својим 
емоцијама, и потребан нам је онај 
свакодневни физички контакт који 
потврђује наше односе и истовремено 
нас чини вољенима и паженима.

Често разговарамо о потреби да 
научимо да будемо сами, како бисмо 
било какву нездраву наклоност која 
нас понекад веже за ствари и људе док 
не дођемо до тачке која спречава наш 
особни развој. Без обзира на то, свим 
стварима треба свој баланс.

Свима нам је потребно да будемо са 
неким, чак и ако оклевамо. Имамо кри-
ла којим летимо, која нам пружају сло-
боду, али и корене који нас усидравају у 
живот, у коме нам је потребно да воли-
мо и будемо вољени, који нас обогаћују 
разним врстама односа, а истовремено 
нас чине: пријатељима, члановима по-
родице, супружницима, партнерима, 
родитељима. Дакле потребна нам је 
туђа наклоност, ма колико смо способ-
ни бити сами. 

Загрљаји лече душу и јачају наша 
осећања. То су тренуци потпуне смире-
ности пуштамо да нам срце слободно 
куца и тада нема страхова, буке, чак ни 
сумње. Тада постоји само љубав.

Загрљај, спој љубави и сигурности
Загрљај, као и сваки физички 

контакт, део су нашег психолошког 
благостања, као и нашег развоја. Иако 
је великом броју живих бића потребан 
неки физички контакт како би из-
градили друштвене односе са својом 
врстом, у случају људи, миловање, 
загрљај и контакт кожом испуњавају и 
друге функције о којима вреди знати.
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НАДА ВУКОВИЋ
Ставови према старим лицима су у 

нашем друштву не ретко обојени оним 
што се зове “ејџизам”.

Испољавање нестрпљења, 
омаловажавање, подсмех, 
дистанцирање које води у изолацију и 
усамљеност, симплификација њихових 
проблема, незаинтересованост за 
искуства, и знања које стари љyди 
поседују... део су репертоара понашања 
према старијим суграђанима. Корени 
тога налазе у начину васпитања, а за 
промену ставова потребно је време и 
добро осмишљена стратегија.

На локалном нивоу пројекти попут 
овог - „Да старост буде лепа” могу да 
буду први кораци.

На локалним ТВ станицама еми-
товати серију интервјуа са љyдима 
трећег доба који су ималу интересант-
не каријере - професори универзи-
тета, професори и учитељи које ђаци 
памте, полицајци, трговци, уметници, 
конобари, новинари... Паде ми на па-
мет Пуриша, Радмила Бакочевић...

Успоставити сарадњу са професори-
ма социологије, грађанског васпитања, 
веронауке, психолозима, педагозима 
чачанских школа како би се органи-
зовали округли столиви (а округли сто 
значи разговор и размена мишљења 
у којој су учесници равноправни isn’t 
it,?) или нека друга форма размене 
мишљена међу генерацијама.

Писмо Умберта Ека свом унуку  
је нешто што би сваки родитељ требало да прочита

Драго моје унуче, 
Не бих желео да ово писмо звучи 

превише поучно, да ти причам о љубави 
према комшијама, домовини, човечан-
ству и слично.  Не би ти ово ни слушао а 
ја сам престар, јер се систем вредности 
толико променио да моје препоруке 
можда нису ни одговарајуће.

Дакле, желим да ти дам само један 
савет који ти може бити од користи 
сада када користиш паметне телефоне. 
Нећу ти рећи да не користиш телефон 
из страха да не зазвучим као глупи ста-
рац. И сам користим мобилни.

Желео бих да разговарам о болести 
која је погодила твоју генерацију и ону 
пре тебе, која већ студира на универзи-
тетима. Говорим о губитку памћења.

Истина је да ако желите да знате ко је 
Карло Велики или где је Куала Лампу-
ра, само кликнете на дугме и одмах све 
сазнате са Интернета. Урадите то када 
вам је потребно, а онда ту вест сачува-
те, ако вам затреба за школу, рецимо. 
Лоша вест је да схватање да рачунар 
може у било ком тренутку одговорити 
на ваше питање, одвраћа вас од идеје 
да нешто запамтите.

Овај феномен се може упоредити на 
следећи начин: сазнање да аутобусом 
или аутомобилом можете увек да идете 
из једне улице у другу, особа одлучује 
да више не хода. Али ако престанете да 
ходате, претворићете се у особу која је 
присиљена да се креће у инвалидским 
колицима.

Ох, знам да се бавиш спортом и да 
знаш како да набилдујеш тело, али на-
зад на мозак.

Мозак је попут мишића на ногама. 
Ако престанеш да вежбаш, постаће 
млитав и претворићеш се у идиота. По-
ред тога, сви ризикујемо да развијемо 
Алцхајмера у старости, а један од 
начина да избегнемо ову невољу је 
тренирање памћења.

Ово је мој рецепт. Свако јутро научи 
кратку песмицу, као што смо на то били 
принуђени када смо били деца. Можеш 
да закажеш такмичење са пријатељима. 
Ако не волиш поезију, онда запамти 
састав фудбалског тима, али мораш 
знати играче не само оног тима за који 
навијаш, већ и играче других тимова, 
као и њихове претходне композиције.

Такмичите се у сећању наслова 
књига које сте прочитали. Да ли се 
твоји пријатељи сећају како су се звали 
мушкетири из филма и књиге “Три 
мушкетира”?

Ако не желите да читате књигу Три 
мушкетира (онда не знате шта губите), 
играјте сличну игру са књигом коју сте 
прочитали.

Изгледа као игра, али и јесте то 
игра, али видећете како вам је глава 
испуњена ликовима, причама и свим 
врстама успомена.

Запитајте се зашто се рачунар некад 
називао електронским мозгом. То је 
зато што је замишљен по моделу нашег 
мозга, с тим што је наш мозак далеко 
моћнији и бољи. 

Мозак је рачунар који је увек уз вас, 
његове могућности се проширују као 
резултат вежбања, док ваш рачунар 
губи брзину након дуже употребе и 
треба га заменити већ након пар годи-
на. А ваш мозак вас неће издати и до 90 
година, а са 90 година, ако га вежбате, 
памтиће више него што се сећате сада. 
Такође, бесплатно!

Затим постоји историјско сећање, 
које није повезано са чињеницом твог 
живота или са оним што си прочитао. 
Она чува оне догађаје који су се дого-
дили пре твог рођења.

Данас, кад идете у биоскоп, морате 
доћи на почетак филма. Када филм 
почне, као да вас све време воде за 
руку, објашњавајући шта се догађа. У 

Да старост 
буде лепа

Конкурс за суфинансирање 
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НАСМЕШИТЕ СЕ 
МОЛИМ!

Дође јесен, ја се неожених, а хтео 
сам.

 Давао сам оглас да издајем шпорет 
на дрва за печење паприке, и то бес-
платно. Предност су имале распуште-
нице и удовице али је слаб одазив. 
Морам ајвар купити у продавници. 

 Здравље ми је добро. Оно што лежах 
17 дана у болници због короне ништа 
ми није требало. Сад сви кукају и сви 
су у депресији, и жале се да је тешко. 

У агенцији продајем само идеје за 
маштање, баш ме брига, кад сам гово-
рио „идите на море из ината на неко-
лико рата“ - нисте хтели да ме слушате. 
Е сад седите кући и кукајте. 

Опет идем на Мораву, бих јуче. Нема 
никога а фонтана ради. Народ слабо и 
да виђам.

Одем понекад у тржни центар и бесо-
мучно гурам она колица. Препознајем 
људе а они пакују ли пакују, и сви негде 
журе. 

Јуче сам био ту у комшилуку а они 
ми поклонили торту. Сам живим па 
сам је сам и појео. Добре су ми комшије, 
ићи ћу ја код њих опет - Dessert.

Знам, скоро ће зима, снег и можда 
могу на прсте (и на рукама и ногама) да 
избројим колко ћу још дочека да имам.

Јелку, када сам био мали, моји нису 
китили јер смо славили славу.

 Неколико кугли које сам купио 
код браће кинеза ставио сам на купус 
нечекајући купусијаду, чекајући лепше 
сутра и оно моје „насмешите се мо-
лим“. 

Времешни пензионер

моје време у бископ сте могли да уђете 
било када, чак и усред филма. Многи 
догађаји су се већ догодили пре вашег 
доласка и ви сте морали брзо да “по-
хватате конце”. Ако би вам се филм 
свидео, могли сте да га гледате поново. 
Родио сам се у време када је било важно 
да знам и разумем то што се догодило 
пре мене. То је било неопходно како 
бих боље разумео догађаје данас.

Данас би школа требало да вас учи 
да памтите шта се догодило пре вашег 
рођења, али нисам видео да то чини 
како треба. Разне анкете показују да 
данашња омладина, чак и универзи-
тетска, рођена 1990. године, не зна, а 
можда и не жели да зна шта се догодило 
1980. године, камоли шта се догодило 
пре 50 година.

Узмите у обзир да памћење можете 
тренирати не само уз помоћ књига и 
часописа, већ и уз помоћ Интернета.

Интернет је користан и за 
истраживање историје, не само за 
ћаскање са друштвом.  Како су дино-
саурси изумрли? Како се звао предак 
бика? Пре стотину година више је било 
тигрова него данас, зашто? Ко је био 
други папа у историји? Када је створен 
Мики Маус?

Могао бих да ова питања нижем 
бесконачно и све би то биле сјајне теме 
за истраживање. Све ово се мора за-
памтити. Доћи ће дан и остарићеш, ако 
све ово сазнаш и упамтиш, осећаћеш се 
као да живиш хиљаду година.

A твоји пријатељи који не истражују, 
не читају и не памте, живеће само један 
мали, кратки, бедни живот.


