
БАЈКА О ТОПЛИМ ПАХУЉИЦАМА (Клод Стајнер) 

Клод Стајнер, психотерапеут и писац, написао је Бајку о топлим 

пахуљицама, која открива доста о међуљудским односима и комуникацији. 

 

Бајка казује да су некада давно сви људи имали врећице са топлим пахуљицама. 

Несебично су их дијелили и давали једни другима. Топлих пахуљица је било довољно за све и сви 

су били срећни и задовољни. А онда се појавила зла вјештица и слагала их да ће се топле 

пахуљице потрошити ако их буду тако несебично дијелили. Људи су јој, нажалост, повјеровали. 

Престали да дијеле топле пахуљице свима. Неки људи су у недостатку топлих пахуљица постали 

толико несрећни да су чак и умирали. Вјештица, која ипак није жељела да људи умиру, јер ко ће 

онда куповати њене напитке, почела је да им продаје хладне бодље и пластичне пахуљице. Људи 

су то прихватили, иако се од тога нису осјећали задовољно и срећно, али бар више нису умирали. 

 

Стајнер у овој бајци заправо говори о пажњи, која нам је неопходна да бисмо живјели и 

осјећали се ”живима”. Топле пахуљице представљају сваку праву и искрену пажњу, коју добијамо и 

дајемо, а која чини да се осјећамо пријатно. Са сваком топлом пахуљицом ми шаљемо или 

примамо поруку ”постојиш” и ”важан си”. Топле пахуљице су: осмијех, додир, искрена похвала, 

загрљај, пољубац, подршка, вријеме посвећено некоме. 

Хладне бодље су: подсмијех, ругање, сарказам, неадекватно критиковање. 

Пластичне пахуљице, иако подсећају на топле пахуљице, нису праве. То су неискрени 

комплименти, лажна подршка, помоћ учињени реда ради. 

Нажалост, неки људи не знају да дају или приме топлу пахуљицу… а знају да упуте хладне 

бодље. Или у најбољем случају, могу да дају пластичну пахуљицу. Како нам је пажња неопходна 

за преживљавање, у недостатку позитивне пажње понекад се задовољавамо и негативном, по 

принципу: боље да добијем било шта него ништа. Зато понекад остајемо у лошим односима, јер 

вјерујемо да не заслужујемо боље. 

Научили су нас да штедимо на топлим пахуљицама, а дајемо хладне и пластичне. 

Потребно је да поново научимо да дијелимо и тражимо топле пахуљице, јер вјештица је слагала, 

топле пахуљице не можемо да потрошимо. 

 

Виолета Глувачевић, проф. 


