
Тема:

САМОПРИХВАТАЊЕ



Шта је 
самоприхватање?

-самоприхватање се 
односи на чињеницу да 
особа прихвата себе у 
потпуности и без услова, 
без обзира да ли му други 
дају поштовање и љубав.



- Многи људи цео или     
већи део свог живота 
су у непрестаној борби 
против себе, својих 
осећања и сл.

- Није лако прихватити 
све што нам смета, 
али је битно да бисмо 
могли да започнемо 
процес значајне 
промене.



Колико прихватамо 
себе и свој изглед?

- Лепота данас поставља 
високе стандарде. 
Савршено не постоји и 
људи то не прихватају. 

- Колико год тешко било 
да се разуме, сви 
имамо мане.

- Због утицаја друштва, 
мало је људи који 
прихватају себе у 
потпуности и без 
услова.



Како наше самоприхватање 
утиче на нашу привлачност?

- Прихватити себе 
значи бити задовољан 
собом и имати 
самопоуздања.

- Када га имамо, 
аутоматски смо 
провлачнији јер нас 
људи виде као идола 
и испуњену личност 
која је захвална свом 
телу.



Шта значи бити леп у 
данашње време?

- Стандарди лепоте се мењају 
временом.

- Како се време мењало, са њим 
и идеали лепоте.

- Данас се људи обазиру највише 

на физички изглед.

- Очекују од жена да буду 
савршене у сваком смислу.

- Затегнуто и обликовано тело, 
висина, шминка и друго.



Зашто желимо да изгледамо 
другачије него што изгледамо?

- Свако има свој идеал 
лепоте.

- Људи су другачији, 
самим тим и њихова 
мишњења.

- Не треба правити 
мишљење о себи на 
основу туђег. 

- Често се угледамо и на 
туђи изглед и себи 
правимо погрешну 
слику о лепоти. Сви 
смо различити.



Да ли су промене увек могуће?

- Варијације у телесном 
облику диктирају 
разлике у величини, 
облику и односу између 
мишићне, масне и 
коштане компоненте 
тела. 

- На неке димензије тела 
се не може много утицати 
као што је нпр. телесна 
висина.

- Генетика која утиче на 
облик тела, боју очију и 
још много тога.

- Такве особине треба да 
прихватимо.



Које су последице нездравог 
мењања свог тела?

- Начини на које долазимо 
до „савршеог “ игледа су у 
неким случајевима опаснији 
него што мислимо.
- Када приметимо да 
неко ради овакве 
ствари, најпре му треба 
пружити помоћ!



Најчешће последице



Повраћање - булимија

Повраћање, или булимија

- Је патолошка потреба за 
храном праћена незаситом 
глади. При чему оболели 
покушавају на разне начине 
да избаце унете храњиве 
материје да би одржали своју 
линију и остали витки.

- Може се јавити код оба пола, 
али најчешће код жена.



Изгладњивање – анорексија нервоза

- Јавља се код оба пола, у свим 
годинама, али најчешће код 
младих девојака.

- Анорексија је психијатријска 
дијагноза. Описује поремећај у 
исхрани.

- Карактерише је ниска телесна маса 
и опсесиван страх од гојења.

- Најчешће је изазвана: 
непрестаним изгладњивањем, 
булимијом, прекомерним 
вежбањем, таблетама за 
мршављење и сл. 



Шта би нам помогло да 
боље прихватимо себе?

- Више пута дневно се 
сетимо да нико није 
савршен, сви имају 
добре и лоше 
карактеристике.

- Друштвене мреже 
нису реалност.

- Покушамо извлачити 
добро чак и из лоших 
ствари.

- Прихватимо друге, на 
исти начин и себе.



Шта да учинимо да помогнемо 
другима да прихвате себе?

- Да им не говоримо 
да треба да се 
мењају и да је свако 
леп на свој начин.

- Да им дамо подршку 
у случају да желе да 
се мењају.

- Да им помогнемо у 
томе да прихвате 
себе у потпуности.



Пар савета на тему ,,Како боље 
прихватити себе“



1. Водите дневник са 
свим добрим стварима 
које сте постигли. 

2. Замените негативне         
мисли позитивним.   
Најчешће пред одлазак 
у кревет, размишљамо о 
протеклом дану и 
планирамо следећи.



3. Вежбањем. Бројне 
студије указују да 
вежбање може да утиче 
позитивно на 
самопоуздање и 
расположење

4. Одвојте време за 
размишљање. 
Ослободите се стреса и 
о обновите менталну 
снагу, не дозволите да 
вас стрес савлада <3.



Шта је ангажована уметност?

- Односи се на уметничка дела која поред 
естетског набоја, карактерише и потреба  да 
се покрену бројна социолошка питања.

- Питања која поставља пропитују сврху 
савремене уметности.

- Уметност може и треба да утиче на 
друштвене промене.



Yin Chua ,,I am Enough“
Јин Шуа ,,Ја сам довољна“

Yin Chua,  уметница која слика мир. 

Њена прича иза слике: Годинама је 
своју креативну енергију преусмерила 
на фотографију. Она воли оно што 
ради, али дубоко у себи полаже жељу 
да оствари тај сан из детињства, да 
буде уметник.

,,Признајући своја осећања, схватила 
сам важност љубави према себи. Ово 
је мој аутопортрет који показује и моју 
рањивост и снагу. Кроз моју уметност, 
надам се да ће сва бића пронаћи 
љубазности према себи.“

Yin Chua ,,I am enough“



Jess Kim ,,Love yourself“
Џес Ким ,,Воли себе“

Џес Ким је сликарка која је 
дипломирала илустрацију. Њени 
радови не укључују само слике на 
платнима, већ и дигиталну уметност, 
укључујући комерцијалне илустрације.

,,С` времена на време, требало би да 
се загрлимо и осетимо љубав која 
долази из нас. Често заборављамо 
колико је невероватно оно што нам се 
даје, а да то не тражимо. Ми вредимо. 
Воли себе» Jess Kim ,,Love yourself“



Beau Wild ,,Self love“
Бо Вајлд ,,Љубав према себи“

Порука коју уметник Бо Вајлд 
овом сликом жели да пренесе: 
,,Пре него што можемо да 
волимо друге са радошћу, 
морамо открити да је љубав 
према себи такође могућа.“

Бо Вајлд ,,Љубав према себи“
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