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Modrina neba, odsev morja v čolnih in 
napihljivih blazinah ter vonj po kre-
mah in pivu so verjetno asociacije na 

poletje, ki nas družijo.
da je počitek boljši kot užitek, vedo poveda-
ti tisti, ki so v jeseni življenja še vedno aktivni 
in odprti do vsega, tako novega kot starega. 
da, res je. poletni premor vsakomur prinese 
tisto, kar vrvež delovnih dni zakrije.
pogosto na površje priplavajo tisti prijetni 
spomini na prvo ulovljeno ribo, hobotnico 
izpod peke ali pa na prvi osvojeni vrh, če se 
morskim radostim ne predajamo. prijetni 
spomini utrjujejo občutek notranje vredno-
sti, saj se nam zdi, da smo 
končno zadihali s polnimi 
pljuči in da si ta predah za-
res zaslužimo. seveda spo-
mini na težke trenutke pre-
hojene poti leta niso nemi 
ne gluhi. počakajo tako dol-
go, da smo pripravljeni po-
gledati globlje vase in pri se-
bi postaviti nove temelje za 
delovno jesen.
prvi temelj naj bo samospo-
štovanje. ne boste verjeli, a s tem pojmom 
imamo ljudje kar nekaj težav. kajti v praksi 
se uriti v samospoštovanju ni tako enostav-
no. namreč, vselej se spoštovanje gradi v 
odnosih in velja, da če spoštovanje dajemo, 
ga pogosto prejemamo. a ker so vsa druž-
bena dejstva posebna do te mere, da vselej 
ustvarjajo izjeme, enako velja za pojem spo-
štovanja. seveda nam ga ravno vsi ne vrača-
jo, zato pa je tako pomembno, da večkrat 
razmislimo o zdravih mejah, ki morajo biti 
del vsake spoštljive komunikacije in vsake-
ga odnosa.
Ljudje drug drugega učimo in urimo. In ta-
ko kot izurimo nam pomembne druge, tako 
se vedejo do nas.

Ko misli priplavajo
do zavesti
In ko smo ravno prav udomačeni v udobju 
poletja in ko se zares sprostimo, tiste ključ-
ne misli pridejo do nas. zato je zares po-
membno, da si počitnice ne zasičimo z ne-
nehnimi aktivnostmi, saj do procesa umi-
ritve in poslušanja svojih notranjih gla-
sov ne more priti. razen seveda če bežimo 
pred seboj načrtno in skrbno. takrat bomo 
vsako prosto minuto natrpali z nečim, kar 
bo kradlo pozornost in odgnalo tiste tihe, 
a nežne misli, ki nam želijo povedati zares 
nekaj pomembnega. In tako se lahko pri-

krade vprašanje o samospoštovanju. ga 
dajete in prejemate? Ljudje vedo za vas, 
da imate jasna stališča, ali ste le eden iz-
med tistih, ki zaradi lastne koristi sklonijo 
glavo? ali znate reči ne na spoštljiv in pri-
meren način? ste obzirni ali neposredno 
brutalni? kako uporabljate moč lastne be-
sede? zavidate komu? sledite vrednotam 
ali jih ustvarjate sproti? kalkulirate odnos 
ali iskreno ljubite? se imate dovolj radi, da 
drugim ne dopustite, da bi pometali z va-
mi?

menedžment osebnosti
ker na takšna vprašanja ni tako enostav-
no najti odgovora, se moramo zavedati, 

da lastno osebnost ljudje lahko menedže-
riramo. oziroma moramo znati upravljati z 
njo. dobro je, da poznamo koga, ki je na 
lastni poti presegel dele sebe. tak človek 
vas bo dvignil precej dlje, kot bi se pov-
zpeli sami. saj nas že samo druženje z na-
prednimi ljudmi plemeniti in spreminja od 
znotraj. tako se lahko zdaj, med poletno 
vročino, vprašate, s kom se družite in za-
kaj. vas družba uspešnejših od vas navdih-
ne ali zamori? gojite ljubosumje ali obču-
dovanje? ste iskreni do sebe ali si prikriva-
te resnice o sebi?
Ljudje smo sila učljiva bitja in resda se naj-

več naučimo iz lastnih na-
pak. nič manj pa iz opazova-
nja ljudi. In ko se izmojstri-
mo v iskrenosti do sebe, prej 
ali slej spoznamo tiste, ki so 
na poti korak dlje od nas. In 
pot postane svetlejša, hva-
ležnost pa pristna. In iščemo 
družbo svetlih. najdemo jo.
In tako se morda srečuje-
mo že stoletja. v vročici po-
letja ali hladu zime, na tigru 
uspeha ali miru zaključeva-

nja. vsi ti cikli nam nosijo izjemna spozna-
nja in verjetno je prvi dragulj v kroni samo-
spoštovanja iskreni stik s seboj, ki se vselej 
rodi v tišini.
naj bo avgust zato prijeten in tih, a buč-
no vesel in radosten obenem. saj takšno 
je življenje, polno pisanih, dopolnjujočih 
se odtenkov mavrice.

In ko se izmojstrimo v iskrenosti 
do sebe, prej ali slej spoznamo 
tiste, ki so na poti korak dlje 

od nas. In pot postane svetlejša, 
hvaležnost pa pristna.

vprašanja naslovite na: 
lucija.mulej@budnjani.si; za naročila knjig 
(heroji, onkraj razkritja, skrivnost, zakaj ne 
deluje pri vas in pogovori z erosom) pišite 

na lucija.mulej@molga.si ali 
lucija.mulej@budjani.si. 


