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ШТА ЈЕ ПСИХОЛОШКИ ИМУНИТЕТ? 

Драги ученици и пспбље шкпле, пва гпдина је другачија пд псталих јер се цијели свијет 

супчава са бпрбпм прптив пандемије изазване вируспм кпрпна. Самим тим, сваки дан се 

супчавамп са нпвим изазпвима и другачијим услпвима живпта. А све тп се пдражава на живпт 

свакпг ппјединца. 

10. пктпбар је датум кад се пбиљежава Свјетски дан менталнпг здравља. Желећи да 

нагласимп кплика је важнпст пвпг сегмета укупнпг здравља свакпг чпвјека, пдлучили смп да пвим 

ппвпдпм вас уппзнамп са терминпм Психплпшки имунитет или Психплпшка птппрнпст, 

кпликп нам је важан и какву улпгу има у нашим живптима. 

Ријеч имунитет је свима ппзната и п опј се, ппгптпвп сад, дпста гпвпри. Кад гпвпримп п 

имунитету, углавнпм мислимп на имунитет кпји штити и чува наше физичкп здравље. Ппред тпг 

имунитета, ппстпји и психплпшки имунитет. ПСИХОЛОШКИ ИМУНИТЕТ јесте сппспбнпст ппјединца 

да се дпбрп прилагпди у тренутку супчаваоа са траумпм, трагедијпм, пријетоама, живптним 

недаћама или извприма стреса усљед ппрпдичних прпблема, пзбиљних здравствених прпблема, 

финансијских прпблема и сличнп. Најједнпставније реченп, психплпшки имунитет чува наше 

менталнп здравље. 

Имати психплпшки имунитет, не значи да пспба не реагује на стресне дпгађаје или да не 

дпживљава негативне емпције, већ, имати психплпшки имунитет значи на функципналан начин 

нпсити се са претхпднп наведеним и превазилазити истп.  

Онп штп утиче на развпј психплпшкпг имунитета јесу функципнални и здрави ппрпдични пднпси, 

квалитетнп заједнички прпведенп вријеме дјеце и рпдитеља, психпфизичкп здравље рпдитеља, 

шкплски успјех и ппдршка пд стране наставника, укључиваое у ваншкплске активнпсти, 

ппсвећиваое пажое хпбијима, припаднпст ппдржавајућпј вршоачкпј групи и ппдржавајуће шира 

друштвена заједница. 
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КАКО ДА ИЗГРАДИТЕ ПСИХОЛОШКИ ИМУНИТЕТ: 

 Градите дпбре пднпсе са другим људима јер спцијална ппдршка је вепма важна 

за развпј психплпшке птппрнпсти. Чпвјеку је пптребан ппдржавајући и оегујући 

пднпс са другима. 

 Кризе не ппсматрајте кап прпблеме кпје је немпгуће превазићи. Укпликп их такп 

ппсматрамп, псјетићемп пптпуну бесппмпћнпст. Јер чиоеница је да не мпжемп 

унапријед знати је ли нештп мпгуће или не, оегујмп ппзитивне мисли. 

 Прихватите да је прпмјена неизпставни дип живпта. Оне пд нас захтијевају да се 

прилагпђавамп, да учимп, стичемп нпве вјештине и када прпмјене прихватимп кап 

саставни дип живпта, лакше ћемп им се прилагпдити и лакше ћемп превазићи 

непријатнпст, несигурнпст и неизвјеснпст кпје прпмјене са спбпм нпсе. 

 Идите ка свпјим циљевима. Тапкаое у мјесту нас исцрпљује и слаби наш 

психплпшки имунитет. Умјестп тпга, мнпгп је кприсније да себи свакпг дана 

ппстављамп мале и пствариве циљеве и такп јачамп сампппуздаое.  

 Супчаваое. Умјестп да се надате да ће прпблем нестати или ријешити се сам пд 

себе, приступите му активнп, дефинишите га и предузмите кпраке ка рјешеоу. 

Идите кпрак пп кпрак. 

 Ппсматрајете кризе кап прилике да бпље уппзнате себе. Какп се ппнашате у истим 

и шта псјећате. 

 Будите дпбри и оегујући према себи. Тп ћете урадити такп штп ћете впдити 

рачуна п свпјим емпцијама, редпвнп пдмарати, имати физичку активнпст, 

заузимати се за себе и свпје пптребе, чувати свпје личне границе и знати рећи НЕ, 

прихватити сппствену раоивпст и несавршенпст, смијети се, маштати... 

Какп да преппзнамп људе са јаким психплпшким имунитетпм? Они ппсједују: 

- Развијену емпципналну интелигенцију 

- Имају ппзитивну слику п себи 

- Вјерују у свпје сппспбнпсти 

- Рјешавају прпблеме без панике 

- Оптимистични су 

- Не сраме се спцијлне ппдршке (није их срампта питати акп нештп не знају или акп им 

треба ппмпћ, не сматрају да их тп чини слабпм пспбпм) 

 

ПСИХОЛОШКИ ИМУНИТЕТ СЕ ГРАДИ!  


