
 

Put u Narniju kao lijek protiv usamljenosti i nesigurnosti u sebe 

 

Želim govoriti o nečemu što sve nas tišti, a rijetki žele otvoreno razgovarati o tome. 

Tuga i usamljenost su pratilje mnoge djece danas (a i odraslih). Možete biti okruženi 

ljudima, a ipak biti sami u duši. Možete se smijati, a duboko u sebi biti tužni. Zašto je to 

tako? Kako ćete to popraviti? Na sreću postoji lijek. Knjiga. 

Sada su neki od vas vjerojatno zakolutali očima. Kako će knjiga biti lijek? O čemu ona 

priča?  

Odrastanje je težak posao. Imamo milijun želja, snova, želimo pripadati negdje, a ne 

znamo kako. Želimo biti prihvaćeni, a gubimo sebe. Kroz knjige upoznajemo neke 

druge svjetove i kroz naše viđenje tih svjetova, likova i događaja upoznajemo i 

razvijamo sebe.   

Trebate nešto što će izbrisati tugu, rasplamsati maštu, dati malo samopouzdanja i 

ohrabriti za nove izazove. Od srca vam preporučam ljekovitu lektiru -  Kronike iz Narnije. 

Što trebate znati prije uzimanja ljekovite lektire? 

Lijek je siguran za korištenje za sve uzraste. Nema ograničenja i ne treba mu nikakva 

priprema. Čisto srce, malo volje i radoznalosti je sve što vam treba. Dozu određujete 

sami i ne može se prekoračiti. Svaka doza je dozvoljena i poželjna. 

Jedina moguća nuspojava je da želite čitati još, što nikako nije loše. Naprotiv, znači da 

je lijek djelovao. Uz svaki lijek postoji upozorenje ako već uzimate neki drugi lijek. Ako 

čitate Kronike iz Narnije i pod ruku vam dođe neka druga knjiga – nema problema, 

samo naprijed.  

Kako se čuva ljekovita lektira? 

Svaka knjiga ima dušu i trebamo se tako odnositi prema njima. Ali ne morate ih čuvati 

od dohvata male djece niti roditelja. 

 

Kako djeluje? 



Čitanje Kronika iz Narnije je prava pustolovina. Ulazite u magični svijet pun čudnih 

likova, mitoloških bića, živopisne prirode a opet kroz njega vidite svijet koji nas okružuje, 

izazove koje susrećemo svakodnevno, borbe koje proživljavamo…  

Lucy će nam pokazati što je čisto srce, upornost, optimizam, Edmund kako naša 

podrugljivost i oholost djeluje na druge, kako nas sebičnost i lakovjernost može uvesti 

u ovisnost (težu od ovisnosti o rahat-lokumu) ali da ipak, uz malo volje i vjere,  možemo 

promijeniti sve i činiti dobro sebi i drugima. Gospodin Dabar i gospođa Dabrica će nam 

ukazati na bogatstvo doma i obitelji, nečega što uzimamo olako i ne cijenimo dovoljno. 

Bijela vještica predstavlja zlo kojem se treba oduprijeti, a što je najjače oružje za to 

pokazao je Aslan. Njegove božanske osobine, unutarnja toplina koja nas obuzima na 

sam spomen njegovog imena, njegova nesebična žrtva i ljubav koju daje, to je vjera u 

dobro, vjera u sebe.  

Razni čudni likovi nam pokazuju ljepotu različitosti. Ne trebamo osuđivati ili izbjegavati 

drugačije od nas jer i ti čudni likovi govore jezikom koji razumijemo, imaju osjećaje kao 

i mi, maštaju, vjeruju, vole i griješe baš kao i mi. Stari profesor je pokazao kako uvijek 

trebamo biti otvorenog uma. Kao što je rekao C.S. Lewis: „Nikada nisi prestar za novi 

cilj, niti za novi san.“ 

Na prvi pogled bajkovita priča za malu djecu  upoznaje nas s problemima našeg 

vremena. I mala doza Narnije će vam otvoriti um, ohrabriti vas na ostvarenje vaših 

snova i ciljeva, naučiti vas da vidite dobro u drugima i prepoznate opasnosti oko sebe. 

Spoznat ćete sebe i svoje mogućnosti, svu ljepotu prijateljstva i života općenito, 

probuditi vjeru u sebi i vjeru u sebe. 
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