
Новогодишње жеље 

      Новогодишњи празници су време када размишљамо о свему 

што смо постигли у претходној години, о ономе што нисмо и 

желимо себи и својим најдражим да у следећој години остваримо 

све што смо хтели. За мене је Нова година почетак новог круга 

покушаја да побољшам себе и свет око себе и сопственим 

снагама остварим сваку жељу коју имам. 

      Моје новогодишње жеље тичу се нечега што ми недостаје. 

Многи људи желе успех, не схватајући да најпре морају 

променити нешто у свом животу како би их он нашао. Моја прва 

жеља је више храбрости у свему што радим. Друга је способност 

да проценим своје грешке и исправим их на време. Желим да 

постанем независна и изградим своје ставове и поглед на свет, 

независно од схватања своје околине-породице, другара и школе. 

Желим да почнем сама да доносим одлуке, макар оне биле и 

погрешне, служећи ми као подсетник и опомена и из њих ћу 

научити. Желим да будем искренија према себи. Често постоје 

ситуације када оправдам непромишљене поступке других људи, 

али и себе, иако смо урадили нешто што није вредно похвале. 

Свако прикривање и окретање ситуације у нашу корист заправо 

представља уздизање наше сопствене неискрености. Ако има 

неискрености, зар има и стварног успеха или је и оно лаж? 

Такође, желим мање обавеза и више времена са својом 

породицом. Они ми разговором помажу да се осећам боље и уз 

њихове савете схватам шта је најбоље за мене. На крају не 

желим да у мојој околини постоји ништа што ремети и руши моју 

машту и унутрашњи свет. 

Замишљајући много жеља пред Нову годину, људи често 

заборављају да се оне све могу остварити само ако радимо, ако 

се сами потрудимо да их остваримо, какве год оне биле. Зато су 

најсрећнији људи они који не чекају да им се жељене ствари 

догоде, већ им пођу у сусрет и пронађу их. 
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