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Kako si pomagati v
primeru mobinga

Klavdija  Verlak



Zaradi  vseh  težav  se  težko  koncentrirate,

ne  delate  s  polno  močjo,  neprespani  ste,

razdražljivi,  preobčutljivi.  Kopate  se  v

občutkih  sramu,  krivde,  jeze  in  počutite  se

sami  na  celem  svetu.  

Drugi  vam  ne  bodo  pomagali,  ni  ga  junaka,

ki  bi  se  postavil  na  vašo  stran.  Preveč  ste

okuženi  z  govoricami  in  druženje  z  vami  za

sodelavce  ni  varno.

Vaši  nadrejeni  vam  ne  bodo  stopili  v  bran,

še  več,  največkrat  vam  bodo  rekli,  da

pretiravate  in  da  ste  preobčutljivi.  Če  pa  so

sami  aktivno  vključeni  v  proces  mobinga,

vam  seveda  ne  bodo  pomagali.

Prijatelji  in  družinski  člani  vam  bodo

pogosto  »solili« pamet,  kaj  naj  naredite  in

vas  ne  bodo  razumeli,  zakaj  si  določene

stvari  »pustite« .  Ne  razumejo,  da  ste  se

znašli  v  premišljeni  spletki,  ki  traja  dlje

časa  in  se  načrtno  pelje  k  temu,  da  se  uniči

vaša  samozavest  in  kredibilnost.

Vi  ne  boste  razumeli,  kako  si  lahko  drugi

mislijo,  da  si  nekaj  »pustite« in  se  boste

žalostni  in  še  bolj  prestrašeni  zapirali  v  svet

temnih  misli.  Ne  boste  spali,  bolela  vas  bo

glava  ali  pogosto  boste  zbolevali.  Vse  to  pa

bo  zgolj  veter  na  mlin  vašim  mučiteljem,  saj

bodo  vse  vaše  težave  jemali  kot  dokaz,  da

imajo  prav.

Pri  sebi  lahko  opazite  več  znakov:  

Tisti,  ki  so  samozavestni ,  bodo  hitro

opazili  vzorec,  da  se  dogajajo  čudne  stvari,

ki  so  zanje  škodljive  in  bodo  javno  pozvali

odgovorne,  da  nehajo.  Postavili  se  bodo

zase.  Šli  bodo  na  vse  ali  nič.   

Tisti,  ki  dvomijo  o  svoji  vrednosti ,  se  bodo

povlekli  vase  in  bodo  v  sebi  predelovali

verjetnost,  da  je  vse  ,  kar  se  govori  res.

Težko  bodo  v  družbi  sodelavcev  in  se  j im

bodo  izogibali,  saj  bodo  občutili  sram,

krivdo,  strah,  žalost.

Pa  je  pot  iz  te  more?

 

Je.  Lahko  izberete  dva  načina:  da  zapustite

službo  in  najdete  novo  ali  pa  se  spopadete  z

obstoječo  situacijo  in  si  v  trenutnem  okolju

izgradite  svojo  lastno  vrednost.

 

 Mobing  se  lahko  zgodi  vsem.  Ni  ga  človeka,

ki  bi  bil  pred  njim  varen.  

 

Razlika  med  ljudmi  z  zdravo  lastno  vrednostjo

in  tistimi,  ki  je  nimajo,  se  opazi  v  tem,  kako

hitro  se  postavijo  zase,  da  se  j im  mobing

dogaja.   

 

 

Mobing
Ko ste se zavedeli, da ste žrtev mobinga, je najbrž minilo že

veliko časa, v katerem so se ljudje do vas grdo obnašali in vas
osamili. To je tisto, kar je pri mobingu najbolj boleče – v nekem

trenutku si popolnoma sam in začenjaš verjeti, da imajo
kritiki prav.

Kaj narediti v primeru mobinga
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Govorite  o  svojih  občutkih  s  svojimi  prijatelj i .Vaši  občutki  jeze,  nemoči,  frustracije,  krivde

in  sramu  morajo  ven.  Če  se  težko  odprete  l judem  ali  vam  je  preveč  nerodno,  da  bi  o  tem

govoril i ,  pišite  in  zažigajte  l istke.  Ne  zadržujte  občutkov  v  sebi,  naseli l i  se  vam  bodo  v  telo  in

povzročali  slabo  zdravje  – težave  z  jetr i ,  debelostjo,  ledvicami.  Lahko  z  grlom  in  srcem.

Pogosto  imate  lahko  glavobole  in  pesti  vas  lahko  nespečnost.

Pazite  na  svoje  misli .Bodite  pozorni  na  to,  kam  pobegnejo  vaše  misli ,  ko  nekaj  delate.  Če  so

to  misil i ,  kjer  se  kregate  z  l judmi,  ki  vam  delajo  krivico,  si  pripravite  »nadomestne« misli ,  ki

so  svetle,  pozitivne  in  zavestno  vztrajajte  pri  njih.  Sama  sem  to  delala,  ne  bo  šlo  hitro  in

takoj,  ampak  z  vztrajnostjo,  lahko  sebi  zelo  pomagate.

Ne  jezite  se  nase,  da  se  tako  obnašate  in  počutite.  Poskusite  se  ne  obtoževati ,  da  ste  krivi

za  to  kar  se  vam  dogaja.  Bodite  nežni  in  sočutni  do  sebe.  Sočutje  pomeni,  da  se  razumete,

da  se  sprejemate,  ne  da  se  kopljete  v  občutkih,  da  nič  ne  morete.  Nekaj  vedno  lahko

naredite.  Najmanj  kar  lahko  je,  da  sami  s  seboj  lepo  govorite,  da  pazite  na  svoje  misli ,  da  se

kdaj  pocarkljate,  da  se  družite  z  l judmi,  ki  vas  razveseli jo,  sprosti jo.  

Vsak  dan  se  odpravite  v  naravo.  Narava:  gozd,  travnik  ali  voda,  vas  bodo  pomiri l i .  Vzemite

si  čas  zase  in  pojdite  ven  najmanj  za  eno  uro.  To  bo  dovolj  časa,  da  se  »odkregate« v  svoji

glavi  in  da  vas  lahko  narava  pomiri .  Poskusite.  Na  te  sprehode  se  odpravite  sami.  Prav  tako

lahko  greste  v  svoj  vrt,  če  ga  imate.  Vztrajajte  v  naravi  toliko  časa,  da  jo  boste  dejansko

opazil i ,  jo  zavonjali .  Šele  potem  pojdite  domov.

Iščite  dokaze,  da  se  »drugi« motijo  o  tem,  kar  govorijo.  Poslušajte,  kaj  se  govori  o  vas  in  si

priznajte  resnico:  kar  lahko  popravite  pri  svojem  delu,  popravite.  Ampak  najverjetneje  se

govori  stvari ,  ki  niti  slučajno  niso  resnične.  Dokažite  sami  sebi,  da  so  to  laži .  Naši  možgani

so  naravnani  tako,  da  bodo  vedno  iskali  dokaze  o  t istem,  o  čemer  razmišljamo.

10 stvari, ki jih lahko
storite zase, če ste

žrtev mobinga

Kaj narediti v primeru mobinga
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Ne  verjemite,  da  vsi  verjamejo  govoricam.  Če  boste  iskali  dokaze,  da  govoricam  vsi

verjamejo,  potem  boste  za  to  našli  veliko  dokazov.  Če  boste  iskali  dokaze,  da  so  l judje

pametnejši  in  da  vsi  ne  verjamejo  govoricam,  boste  kmalu  našli  tudi  te  dokaze  in  l judi,  s

katerimi  boste  lahko  spil i  kavo  v  miru.

Delajte  na  sebi.  Raziskujte,  kje  se  skriva  razlog,  da  sami  verjamete  govoricam  ali  da  se

zaradi  njih  počutite  slabo.  Poglejte  vase,  v  vzorce  in  navade,  ki  j ih  živite  in  preglejte,  koliko

se  spoštujete,  se  razumete,  se  poslušate,  koliko  se  imate  radi.

Meditirajte.  Meditacija  bo  odlična  vaja  za  »kontrolo« misli .  Ne  skrbite,  meditacija  ni  večurno

sedenje  pri  miru  in  »razmišljanje  o  nič.« Meditacije  so  lahko  zelo  kratke  in  s  takimi  tudi

začnite.  Najdite  nekoga,  ki  meditacije  vodi  in  katerega  način  in  glas  vam  bo  odgovarjal ,  ter

samo  začnite.  Jaz  sem  s  pomočjo  meditacij  začela  spati .  Pa  najprej  nisem  čisto  nič  verjela,

da  je  to  spoh  mogoče.  Je.  In  res  pomaga.  Zaspiš  brez  tablet.

Vsak  dan  pišite  dnevnik  pohval  o  sebi.  To  je  ena  najpomembnejših  vaj  za  osebe,  ki  se  ne

počuti jo  dovolj  dobre.  Bodite  vztrajni  in  pišite  vsak  dan.  S  tem  jemljete  moč  nazaj  v  svoje

roke.  Ko  verjamete  t istemu,  kar  drugi  govori jo  o  vas,  se  tudi  obnašate  »krivo« in  se  umikate

pred  l judmi.  S  tem,  ko  boste  sami  o  sebi  lepo  govoril i ,  se  boste  vedno  manj  počutil i  krive  in

osramočene  in  ne  bo  razloga,  da  sklanjate  glavo.

Svoje  naloge  razdelite  na  krajše  intervale  in  spremljajte  svoj  napredek.  Poskušajte  ostati

čim  bolj  mirni  in  se  fokusirajte  na  svoje  naloge.  Naj  bodo  intervali  tako  kratki ,  kolikor  zdržite

skoncentrirani.  Ko  se  ujamete,  da  so  vaše  misli  pobegnile  k  situacij i ,  j ih  nadomestite  z

nečim  veselim,  pozitivnim  in  začnite  nov  interval  dela.  Delajte  kos  po  kos,  pišite  si,  kljukajte

opravljeno,  da  boste  sami  sebi  dokazali ,  da  delate  in  da  si  boste  sledil i ,  kaj  vse  ste  že

naredil i .
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