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Poslušajte  jo  kadar  se  odpre  in  začne  govoriti  o  svojih  izkušnjah.  Ko  je  sama  opazila

sistematično  trpinčenje  in  se  odločila,  da  bo  o  tem  govorila,  je  stanje  že  zelo  hudo.  Takrat

se  sama  pri  sebi  počuti  že  zelo  nedobro,  nesposobno,  in  osamljeno  v  službi.  Potrebuje  vašo

oporo.

Poudarjate  njene  dobre  plati.  Vedno  znova  jo  opozarjajte  na  dobre  plati ,  ki  j ih  ima.

Konkretno  in  s  primeri  j i  povejte,  kaj  po  vaše  dela  dobro,  kje  vse  je  dobra,  da  bo  videla,  da  je

živl jenje  tudi  izven  službe.  Čeprav  je  takrat,  ko  se  j i  to  dogaja,  s  tem  tako  zelo

preobremnjena,  da  skoraj  o  ničemer  drugem  ne  rzmišl ja  ali  govori .  Ne  obupajte.  Vztrajajte

pri  dokazovanju,  da  je  ta  oseba  dobra,  vredna  in  normalna.

Ne  izogibajte  se  je.  V  službi  ali  v  domači  okolici  bo  ta  oseba  vedno  bolj  osamljena.  Tudi

zato,  ker  se  iz  občutka  sramu  ne  bo  želela  več  družit i  z  nikomer.  Ne  j i  dovolit i ,  da  vas

popolnoma  izloči  iz  svojega  živl jenja.  Pokažite  j i ,  da  se  nima  česa  sramovati .

Ne  pametujte,  kaj  bi  morala  narediti .  Sama  sem  velikokrat  pametovala.  Pa  v  resnici  nisem

bila  sama  v  ist i  situacij i  in  nisem  vedela,  kako  to  je.  Ko  sem  se  znašla  v  situacij i ,  ki  je  bila

bistveno  manj  težka,  sem  razumela,  da  je  borba  za  lastno  vrednost  v  tako  toksičnih

okoliščinah  težka.  Ne  pametujte  preveč  kaj  naj  ta  oseba  vse  naredi,  sploh  ne  takrat,  ko  je  v

največji  krizi .  Najprej  j i  pomagajte  ponovno  zgraditi  lastno  vrednost.  Ta  je  osnova  za  to,  da

se  bo  lahko  postavila  zase.

Počnite  z  njo  stvari,  ki  jo  sproščajo.  Hodite  na  sprehode.  Vozite  jo  na  aktivnosti ,  kjer  ne  bo

mogla  stalno  razmišljati  o  krivici ,  ki  se  j i  dogaja.  Edini  način,  da  j i  preusmerite  misli  je,  da  jo

zaposlite  z  nečim  drugim,  kar  jo  veseli .  Naj  vas  ne  preseneti ,  če  v  določeni  fazi  mobinga

osebe  ne  bo  veseli lo  nič  in  bo  čisto  apatična.  Kljub  temu  se  družite  z  njo,  razlagajte  j i  stvari ,

dekoncentrirajte  jo.
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Vzpodbujajte  jo,  da  gre  čim  večkrat  v  naravo.  

Narava,  gozd,  voda,  imajo  posebno  moč,  ki  dejansko  pomirja.  Obenem  pa  svež  zrak  utrudi  in

morda  bo  oseba  vsaj  malo  več  spala.

Ne  tretirajte  je  kot  da  je  žrtev.  

Dajte  j i  vedeti ,  da  jo  vidite  kot  pogumno,  fantastično  osebo,  ki  je  močna  in  lahko  kar  koli

hoče.  Dolgo  vam  ne  bo  verjela,  ampak  ne  dajte  se.

Pomagajte  j i  do  nove  zaposlitve.  Če  oseba  to  hoče  seveda.  Naj  vas  ne  preseneti ,  da  žrtev

tega  ne  bo  želela.  Iskala  bo  zadoščenje  in  željo  bo  imela,  da  vsem  dokaže,  da  se  motijo.  V

nekem  trenutku  bo  prišla  do  spoznanja,  kaj  je  zanjo  najboljše.  Včasih  je  dejansko  to  pot,  ki

jo  oseba  mora  prehoditi ,  da  ponovno  najde  sebe  in  spozna  svojo  vrednost.  Do  takrat  pa

bodite  z  njo.  Nič  pa  ne  bo  narobe,  če  j i  pomagate  napisati  živl jenjepis,  da  ozavesti ,  kako

dobra  je  in  da  je  na  trgu  dela  še  mesto  zanjo.

Pomagajte  j i  razumeti,  da  ne  potrebuje  zadoščenja,  če  gre  to  na  račun  njenega  zdravja  in

dušnega  miru.

Kar  koli  boste  počeli,  ne  odpovejte  se  tej  osebi,  ne  osamite  je  še  vi,  ne  ignorirajte  je,  ne  tretirajte,  kot

da  je  nora,  čudna  ali  nesposobna  postaviti  se  zase.  Ne  zmore.  Ne  verjame,  da  ima  to  moč.  Na  psu  je.

Pomagajte  j i  najprej,  da  si  bo  zgradila  samozavest  in  da  se  bo  spet  cenila.  Potem  šele  bo  čas  za

kovanje  akcije,  kako  bo  l judem  v  službi  povedala,  kar  j im  gre.
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