
Šola odličnosti                                                                                                          

Nevenka Dautanac s.p.                                                                                            

Župančičeva 4 

8330 Metlika                                                                                                       

Mob.: 040 825 442 
podajroko@gmail.com   

 

 

 

KAKO SE RAZUMETI Z VSEMI LJUDMI (NI LEKTORIRANO!) 
 

Drugih ljudi ne moremo prisiliti, da bi se spremenili, niti jih ne moremo na silo pripraviti do tega, 

da bi nas oboževali (vsaj dolgoročno ne). Lahko pa se naučimo, kako z njimi vzpostaviti dobre odnose.  

Vsak dan se srečujemo z različnimi osebnostmi, zato potrebujemo  znanje in  pomoč, da bi jim 

ponudili tisto, kar potrebujejo. 

 

Mnogo ljudi hodi na razne seminarje, delavnice, terapije itn., da bi se naučili komunikacije in dobrih 

medsebojnih odnosov, vendar če se ne zavedamo različnosti, če ne vemo, da ima vsak posameznik 

svoj prirojen temperament in svojo osebnost ter določene potrebe, potem nikoli ne bomo dosegli 

dobrih trajnih rezultatov v odnosih z vsemi ljudmi. Če ne razumemo, kako deluje osebnost drugih, 

jih običajno ocenjujemo z lastne perspektive in jih obsojamo, če ne ustrezajo naši podobi.. 

 

Da bi razumeli osebnosti drugih, moramo najprej spoznati svojo. 

Ko boste razumeli, kako posamezniki »delujejo«, boste imeli stvarnejše predstave o njihovih delovnih 

navadah in čustvenih potrebah.  

Ko boste  razumeli, kakšne čustvene potrebe imajo drugi, jim boste lahko dali tisto, kar 

potrebujejo oni in ne vi! To je pogosto težko dojeti, saj so nas večinoma učili, da storimo drugim tisto, 

kar bi mi želeli, da drugi storijo nam. Šele takrat, ko smo sposobni spremeniti perspektivo in dati 

drugim tisto, kar bi si oni želeli, in ne tisto, kar ustreza naši osebnosti, lahko spremenimo naše odnose. 

Upoštevanje potreb drugih ljudi, s katerimi delamo, je učinkovitejše kot vodilo »naredi tako, kot sem 

jaz rekel«. Tako boste imeli bistveno manj težav z ljudmi, ki na probleme gledajo drugače kot vi. Poleg 

tega postaja razumevanje  s sodelavci in drugimi ljudmi vse bolj cenjena in plačana sposobnost. 

Ne obstajata niti dva človeka, ki bi bila popolnoma enaka, veliko pa jih ima skupne značilnosti in 

skupne vzorce vedenja. 

Zaradi razlik v osebnostnih potezah ima vsakdo drugačne potrebe in želje in naučiti se moramo, 

kako se s temi potrebami soočiti. 

Namen drugih ljudi ni, da bi nam grenili življenje, stvar je samo v tem, da oni stvar vidijo iz 

drugega zornega kota. 

 

Različni ljudje zahtevajo različne pristope. Če ravnamo in se pogovarjamo z drugimi na tak način, 

kot ugaja nam, se ujamemo le s 25-30% ljudi… Sklenemo le toliko poslov… Ujamemo se le s »svojo 

vrsto«. Včasih se tako zatopimo sami vase in v stvari, ki so nam všeč, da smo popolnoma »slepi in 

gluhi« za to, da je morda oseba, s katero govorimo, čisto drugačna in zahteva drugačen način pogovora.  

 

Vse te informacije nam pomagajo razumeti sodelavce in vse ostale ljudi, vključno z našo družino, 

omogočajo vzpostavljanje boljših medsebojnih odnosov, kar nam olajša sožitje na delovnem mestu in 

večjo učinkovitost. 

Naučite se uporabljati enostavno orodje za reševanje zapletenih problemov v medsebojnih odnosih. 

Vedno se bomo bolje razumeli z ljudmi, če se bomo prilagajali osebnosti drug drugega, in ne 

delali vsak po svoje. 
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RAZLIČNI TEMPERAMENTI 

 

Vsak posameznik je rojen z določeno vgrajeno prvinsko željo v sebi. Ljudi lahko razdelimo v štiri 

skupine, in sicer:  

ljudje z željo po ZABAVI, željo po POPOLNOSTI, željo po NADZORU in željo po MIRU. 

 

Prav tako obstajajo štirje osnovni pogovorni načini in štirje osnovni temperamenti oziroma osebnosti, 

vendar se nobena ne pojavlja popolnoma samostojno. V vsakem od nas prevladuje ena ali dve osebnosti. 

Vsak človek je drugačen, vsak je edinstven in vsak ima svoj način vzpostavljanja odnosov. Torej – če 

hočemo postati uspešni, je dobro najprej poznati svojo osebnost in potem poznati osebnosti drugih in 

njihove potrebe. 

Kako prepoznati različne temperamente? 

Pogosto lahko ugotovite, s kakšnim človekom imate opravka, po tem, kakšne naloge opravlja, kakšen 

položaj ima v podjetju in za kakšne stvari je odgovoren. Njegovo osebnost lahko prepoznate tudi po 

vprašanjih, ki jih zastavlja, po načinu hoje, oblačenja, govorice, urejenosti delovnega mesta in 

njegovem obnašanju. 

Res je, da se ljudem moramo prilagoditi in jim govoriti na njihov način, v njihovem jeziku, da nas 

razumejo, vendar vedno bodite vi! Prepustite se svoji naravi in vaše besede ter dejanja bodo usklajena 

in se bodo povsem naravno prilagodila vašem sogovorniku. Naredili boste prave stvari ob pravem času, 

ne da bi se za to posebej trudili. Če pa zavestno poskušate biti nekaj, kar niste vi, vam bo neprijetno. 

Takrat boste izgubili naravno spontanost, ki gradi in vzdržuje odnose visoke kakovosti. Vaše 

obnašanje bo prešlo v manipuliranje. Zato se v pogovoru ne pretvarjajte, pokažite ljudem, da vam ni 

vseeno zanje in da želite zadovoljiti njihove potrebe. Ko se boste naučili delati z ljudmi, jim boste 

sposobni pomagati.  

Vsak človek se uči in pridobiva izkušnje na drugačen način. Ker svet vidimo skozi »svoja očala«, je 

tudi naše dojemanje in opažanje različno. Vizualni tip pravi: »Vidim, kaj mi hočeš povedati.« Slušni 

tip: »Slišim, kaj mi hočeš povedati«. Kinestetični tip dojema svet s svojimi čustvi: »Kakšno je vzdušje? 

Čutim enako.« 

 

Na delovnem mestu potrebujete ljudi, ki bodo delali z vami in ne za vas. Ko delajo z vami, so vam 

zvesti in bolj učinkoviti, Če pa delajo »za vas«, naredijo samo tisto, kar morajo. Za dober učinek 

sodelavcev se ravnajte po naslednjih smernicah: 

 

 Zapolnite delovna mesta glede na osebnosti tip. 

 Naučite se motivirati ljudi glede na njihovo osebnost in čustvene potrebe. 

 Obkrožite se s sodelavci, ki nadomestijo vaše slabosti. 

 Naučite se prepoznati tuje potrebe. 

 Prisluhnite drugim. 

 Delajte in funkcionirajte po svojih močeh.  

 Pohvalite druge. 

 

Kako ravnati z ljudmi,je za osebo iz poslovnega sveta skoraj najvažnejši problem. Z raziskavami so 

dokazali, da samo 12% zaslužka odpade na strokovno znanje, kar 88% pa je odvisnih od ustreznega 

ravnanja z ljudmi (za to pa je odgovoren vodilni kader). Prav tako statistika poroča, da pri 80% oseb, ki 

izgubijo službo, temu botruje nerazumevanje z ljudmi okoli sebe.  

Izobražene in strokovno usposobljene ljudi je mogoče dobiti že za majhen denar, teh je vedno dovolj. 

Toda kdor je izobražen in strokovno podkovan, obenem pa tudi zna izražati svoje misli, navduševati 

ljudi okrog sebe in jih voditi, ta lahko že vnaprej pričakuje veliko večji uspeh in mnogo višji plačilni 

razred. 

 

Vodenje je temelj poslovnega sveta. Noben posel ne more napredovati in rasti brez vodje. 

 

Ljudje smo na delovnem mestu zelo različni. Nekateri pridejo v službo, da bi se zabavali; drugi igrajo 

striktno po pravilih in so nefleksibilni; tretji naročajo ostalim, kaj naj delajo, čeprav za to niso 

zadolženi; četrti pa nenehno sklepajo kompromise, da le ne bi prišlo do konfliktov. Le kako naj 

razumemo vse te različne osebnosti? Ali se vi obnašate na katerega od teh načinov? 

 

Ali ste kdaj razmišljali, zakaj drugi nekaj posebnega počnejo, kako to lahko delajo, in pri tem 

zaključili, da jih ne razumete? Kdo si ne želi ali si ni vsaj kdaj želel in verjel, da bi vsi ljudje morali biti 



takšni kot on, da bi potem bilo vse v redu. Ste bili kdaj v situaciji, da ste obsojali, prezirali, zaničevali in 

se posmehovali ljudem, ki razmišljajo drugače od vas? Poznate koga, ki ga je »potrebno spremeniti«, 

imate sodelavca, prijatelja, partnerja, nadrejenega, podrejenega, otroka, soseda, učitelja..., ki bi se 

»moral spremeniti«, spremeniti svoje razmišljanje, obnašanje, stil oblačenja…? Toda kaj bi se zgodilo, 

če bi vsi enako razmišljali in delovali? 

Če bi vsi bili POPULARNI SANGVINIKI, bi se vsi zelo zabavali, a nikdar se ne bi primerno 

organizirali in izpeljali zadeve do kraja. Sangviniki hočejo iz vsega narediti zabavo, vendar niso vztrajni 

in se težko osredotočijo. 

Če bi vsi bili MOČNI KOLERIKI, potem ne bi bilo nobenega sledilca niti dobrih medsebojnih 

odnosov. Koleriki vedno hočejo biti glavni in se razburijo, če drugi drugače mislijo kot oni. 

Če bi vsi bili POPOLNI MELANHOLIKI, bi bili vsi zelo potrti, kadar bi šle stvari po zlu. 

Melanholiki mislijo, da je vse, kar je vredno narediti, potrebno narediti popolno in brez spodrsljajev, 

sicer se stvari sploh ne lotijo. 

Če bi vsi bili MIRNI FLEGMATIKI, se nikoli ne bi lotili dela, saj se flegmatikom običajno ne mudi 

in se radi izognejo nalogi ter odlašajo z začetkom. Ne marajo sprejemati odločitev, zato se vedno 

strinjajo z ostalimi. 

 

Razumevanje osebnosti in temperamenta nam pomaga sprejeti druge ter pokaže, kako predvideti 

težave in jih rešiti, preden se zgodijo. Pomislite, koliko bolečin v srcu bi lahko odstranili, če bi rešili 

malenkosti, preden prerastejo v krizo. Ko poznamo posameznikov temperament, lahko predvidimo 

njegov odziv v različnih situacijah. 

Prvi korak k razumevanju drugih je, da razumemo sami sebe. Poznati moramo svoje prednosti in 

slabosti. Poiskati moramo svoja šibka področja in si jih priznati, kar ni lahko. Vendar če nočemo 

raziskovati svojih napak, jih ne moremo odpraviti in se izboljšati. Nezreli ljudje krivijo druge (starše, 

partnerje, otroke, okoliščine, delodajalce…) za to, da niso postali tisto, kar so hoteli. Zrela oseba 

prouči sebe, najde svoje napake in jih začne odpravljati. 
Vsakdo ima tudi sposobnosti in talente, ki se jih mora zavedati in jih razvijati, in delovati po svojih 

najboljših močeh. 

Sangviniki in koleriki so prepričani, da nimajo pomanjkljivosti, melanholiki in flegmatiki pa 

težko najdejo svoje prednosti – sposobnosti. V vsakem je nekaj dobrega. Lažna ponižnost je 

neprivlačna in sili druge, da vas nenehno povzdigujejo. Ker pa je to naporno, se vas raje izogibajo. Taka 

skromnost je odvečna bergla za vaše slabo mnenje o sebi. Zato načrtujte korake za osebni napredek. 

 

Če smo različni, še ne pomeni, da je nekdo v zmoti in da se ne moremo spoštovati. Znanje o 

temperamentih vam bo izboljšalo sposobnost odkritega in poštenega sporazumevanja. Razumeli boste, 

zakaj se na isti dogodek različno odzovemo, zakaj v istih okoliščinah različno reagiramo. 

Vi ste edinstveni! To si zapomnite! Svet Vas potrebuje. 

 

 

 
 

 

ZABAVAJMO SE S PRILJUBLJENIM SANGVINIKOM  

 

Želja po zabavi, potreba po sprejetju, priljubljenosti in pogovoru 

 

Tipični priljubljeni sangviniki so čustveni, odkriti in odprti (ekstravertirani) ljudje, ki delo 

spremenijo v zabavo in so nadvse radi v družbi. Živijo v oblakih, obožujejo pravljice in si želijo, da bi 

srečno živeli do konca svojih dni. Prisluhnejo drugim in so nenehno polni optimizma. Svoje izkušnje 

opisujejo z barvitimi prispodobami. Imajo prirojen smisel za igro in zabavo, so radovedni in veseli. So 

živahni in imajo naravno karizmo. Radi nastopajo, pripovedujejo zgodbe, navdušujejo. Svoje zgodbe 

okrasijo, da niso dolgočasne in enolične. So zelo glasni, nenehno klepetajo, so duša zabave, imajo dober 

spomin za barve.  

Dotikajo se sogovornika, se z vsakim človekom zelo hitro oziroma takoj spoprijateljijo, zelo hitro se 

navdušijo, vse vam obljubijo, vsem hočejo pomagati, so dobri na odru. So odlični gostitelji, 

napovedovalci, receptorji, predsedniki društev… so najboljši v delu z ljudmi. So naivni, z velikimi 

očmi in nedolžnim pogledom, iskreni, čustveni in izraziti. Želijo sodelovati pri vsem in iti tja, kamor 

greste tudi vi. So zelo nenavadni, oblečeni v žive barve, radovedni, ničesar nočejo zamuditi, vse želijo 

raziskati. 



Pri pogovoru hitro skačejo z ene teme na drugo, tako da imate včasih občutek, da iščete radijsko postajo. 

Pogosto vas zapustijo sredi pogovora in odvihrajo drugam. Vedno se prostovoljno javijo za nalogo. So 

ustvarjalni in domiselni, imajo genialne ideje. So odlični vizionarji. Navdihnejo in očarajo druge, 

imajo obilo energije. Včasih se znajo elegantno izogniti delu, ki jim ni všeč, in za to prejeti še pohvalo. 

So izredni spodbujevalci, ljudje jim sledijo in jim hočejo brezplačno pomagati, samo da so lahko z 

njimi. Znajo se lotiti vsake stvari in iz katastrofe lahko naredijo zabavo.  

Obožujejo potovanja in nove izzive. Radi zapravljajo in ne znajo ravnati z denarjem. Rečejo vse, kar 

jim pride na pamet (ne da bi prej razmislili). So zelo čustveni in hitro menjajo razpoloženja. Imajo 

potrebo po nenehnem govorjenju. Mislijo, da jih je Bog določil za uradnega izganjalca tišine . 

 

 
OSEBNOST PRILJUBLJENEGA SANGVINIKA  

 

Čustva: 

 privlačna osebnost // zgovoren pripovedovalec // duša zabave // dober smisel za humor // 

spomin za barve // dotikanje sogovornika // čustvenost in odkritost // navdušenje in izrazitost // 

živahnost in glasnost // radovednost // sposobnost nastopanja // naivnost in nedolžnost// 

življenje v sedanjosti // pogosta menjava položajev // lastnost, da vedno ostane otrok 

 

Kot roditelj: 

 naredi zabaven dom // otrokovi prijatelji ga imajo radi // katastrofo spreobrne v humor  

      // je direktor »cirkusa« 

 

Na delu: 

 prostovoljno se javi za nalogo // izmisli si nove dejavnosti // je izbranega videza // je ustvarjalen 

in domiseln // ima energijo in navdušenje // začne na blesteč način // navdihne druge, da se mu 

pridružijo //druge navduši za delo 

 

Kot prijatelj: 

 hitro se spoprijatelji // rad ima ljudi // komplimenti ga vzpodbujajo // videti je navdušen // drugi 

mu zavidajo // ni zamerljiv // hitro se opraviči // prepreči dolgočasne trenutke // rad ima 

spontane dejavnosti  

 

Kako ravnati s sangviniki kot kupci:  

Najprej se z njimi povežite na sproščen, prijateljski način. Pohvalite jih, vprašajte jih kaj o njihovem 

hobiju ali sliki, ki jo imajo, poslušajte njihove zgodbe in bodite navdušeni. Ne dajajte jim nasvetov, 

sangviniki potrebujejo le potrditev. Bodite iskreni, začutiti morajo vašo toplino, sicer vas ne bodo 

sprejeli. Zanje si morate vzeti čas! Kupijo vse, kar se sveti in kar imajo njihovi prijatelji. Od vseh 

osebnosti so oni najboljši kupci, ker radi zapravljajo denar. Stare mame – sangviniki bodo kupile 

karkoli, ker so željne pohvale in želijo prekositi ostale sorodnike v izvirnosti, pa čeprav bodo celo leto 

odplačevale kredit. Vodje bodo kupili, če jim pokažete, da bo to vplivali na njihovo priljubljenost ali da 

bo zabavno. Svoj izdelek ali storitev predstavite tako, da bo zabaven, moderen… Sangviniki blago 

kupijo tudi, če zraven ponudite darilo. Z njimi takoj poravnajte račune, ker si bodo v nasprotnem 

primeru lahko premislili, če bodo srečali nekoga, ki jih bo bolj navdušil od vas. Znebite se drobnega 

tiska in statistike, tehničnih podatkov ter ustvarite celotno sliko s pomočjo barv in risank. Čeprav so 

odrasli, so njihove želje še vedno otroške.  

 

Oglasi za delovno mesto in prodajni oglasi: 

Če iščete osebo, ki ima sposobnosti priljubljenega sangvinika, potem v oglasu navedite: iščemo osebo, 

ki se razume z ljudmi; delo je zabavno, razburljivo, nikoli enolično, s prijetnimi ljudmi, razburljivo in 

romantično; ponujamo brezplačne nagrade, vključeno je darilo (ki naj bo potratno okrašeno)... 

Ponudite jim: potovanja, priložnost spoznavanja novih ljudi, gibljiv delovni čas (prilagodljiv urnik), 

živahno okolje, pogovore po telefonu, nenehno aktivnost, osebni stik z zanimivimi ljudmi… 

 

 
POGOVORNI SLOG: ZGOVORNOST 

 

Prednosti v pogovoru: 



Takšne osebe pogosto zbadajo, da so cepljene s »fonografsko iglo«. So zelo odprti, energični in vplivni 

govorci, ki se lahko pogovarjajo o čemer koli, dokler jih le kdo posluša. V družbi zelo uživajo in so radi 

v središču pozornosti. Brez težav začnejo pogovor s komerkoli. Drugim se zdijo zabavni, prijazni in 

odprti. 

Slabosti v pogovoru: 

Pogosto preveč govorijo. Manj zgovorne sogovornike kdaj dobesedno zasujejo z informacijami, zato se 

včasih zdi, da so zelo gospodovalni. Ker so radi v središču pozornosti, se poleg njih mnogi počutijo 

zapostavljene. Skratka, včasih ne znajo poslušati in pozabijo tudi drugim udeležencem dati priložnost 

za besedo. 

Teme, o katerih se radi pogovarjajo: 

*jaz *prijatelji in družina *potovanja *hrana in zabava *popularna kultura *hobiji *osebnostna rast 

*uspešni ljudje *neobičajne medijske zgodbe *zabavni dogodki *upanja in sanje *hišni ljubljenčki 

*karkoli, kar ni preveč zapleteno 

Ne spuščajte se z njimi v podrobne razlage o zapletenih temah, ker jih bo to samo zmedlo in 

zdolgočasilo. Povejte jim, kakšna so vaša zanimanja, saj bodo v nasprotnem primeru nenehno govorili 

le oni. Bodite igrivi in pokažite svoj smisel za humor in se predvsem smejte njihovim šalam. Sangviniki 

mislijo, da so zabavni in si poleg tega zares želijo, da bi jih imeli radi. Ne razglabljajte o preveč težkih 

temah in ne bodite preveč resni. 

 

Kako shajati in se razumeti z njimi: 

 zavedajte se, da govorijo, ne da bi prej pomislili; 

 zavedajte se, da imajo radi raznolikost in prožnost; 

 pomagajte jim, da ne bi sprejeli več dela, kot ga zmorejo; 

 ne pričakujte od njih, da bi se spomnili na sestanek ali na obljubljeno pomoč; 

 pohvalite jih za vse, kar naredijo; 

 zapomnite si, da radi okrasijo in povečajo dogodke; 

 prinesite jim darila, radi imajo nove igrače; 

 naj vas ne moti, da se norčujejo iz tistega, kar druge spravlja v zadrego; 

 uvidite, da imajo vedno dobre namene; 

 cenite njihov smisel za humor; 

 pustite, da so v središču pozornosti; 

 izkažite jim priznanje in cenite njihov trud; 

 smejte se njihovim šalam; 

 pokažite jim, da jih imate radi; 

 pogovarjajte se o zabavi in lahkotnih temah. 

 

 

VIDEZ, TELESNA GOVORICA, STIL OBLAČENJA, OBNAŠANJE 
 

Priljubljeni sangvinik govori... 

Priljubljeni sangvinik je vesela, odprta, nasmejana, zgovorna in optimistična oseba. Glasno govori, 

maha z rokami, prijema in objema sogovornika, oblečena je v žive barve, velikokrat zelo 

ekstravagantno. Z vsemi navezuje stike, je umetniška, čustvena, duhovita in radoživa. Rada je v 

središču pozornosti, je oseba, ki rada vodi druge in je usmerjena k odnosom. 

 

 

KAKO IZBOLJŠATE SVOJE ŠIBKOSTI KOT PRILJUBLJENI SANGVINIK 

 

Med vsemi temperamenti so na spremembe najbolj pripravljeni sangviniki, a jih kljub dobrim 

namenom le redko izpeljejo do konca. Pogosto odlašajo in ne najdejo časa. So izredno neorganizirani 

in pozabljivi. 

 

Slabost: preveč govorjenja 

Rešitev: Govorite pol manj kot doslej. Bodite pozorni, kdaj drugi izgubijo zanimanje za poslušanje, 

poskusite zaznati znake dolgočasja. Zgostite komentarje, preidite na bistvo. Če vas prekinejo, nadaljujte 

zgodbo le, če vas prosijo. Nehajte pretiravati oziroma celo lagati. Če ne boste odpravili pomanjkljivosti, 

vam ljudje ne bodo zaupali in verjeli.  

 



Slabost: samoljubje 

Rešitev: Bodite občutljivi za tuje interese. Začnite poslušati in opazovati. 

 

Slabost: zanemarjen spomin 

Rešitev: Bodite pozorni na imena. Vse si zapisujte in potem nikar ne izgubite listka ali zvezka. Ne 

pozabljajte imen otrok in ne pozabljajte stvari.  

 

Slabost: muhavost in pozabljivost v vlogi prijateljev 

Rešitev: Spoznajte pomen prijateljstva. Postavite tuje potrebe na svoje mesto. Ne obljubljajte več, kot 

lahko naredite. Obljube izpolnite. 

 

Slabost: poseganje v besedo in odgovarjanje namesto drugih 

Rešitev: Potrudite se poslušati, kar sogovornik govori in počakajte, da pove do konca. Ne odgovarjajte 

namesto drugih in ne dokončujte njihovih stavkov. Odgovarja naj tisti, ki je vprašan. Ne segajte v 

besedo. Tisti, ki vpada v besedo, je neolikan in brezobziren, kmalu pa tudi ni več dobrodošel v družbi. 

 

Slabost: neurejenost, nezrelost, neodgovornost 

Rešitev: Uredite si svoje življenje. Lotite se dela. Načrtujte in potem sledite načrtom. Odrastite, 

postanite odgovorni. Ukrotite svoj jezik, nadzorujte svoj jaz, ne precenjujte se, razvijajte svoj spomin, 

skrbite za druge. 

 

Slabost: nesposobnost ravnanja z denarjem, zapravljivost 

Rešitev: Seštevajte stroške. Ne zapravite več, kot imate. Vodite evidenco. Poiščite si svetovalca za 

finance. 

 

Popularni sangvinik lahko doseže vsak vrh, če še danes organizira svoje življenje. Če bo čakal do jutri, 

lahko pride kaj vmes. Če ste popularni, priljubljeni sangvinik, bodite veseli, da imate sposobnost in 

smisel za humor in da lahko pripovedujete takšne zgodbe, ki zabavajo celo pisarno ali vse na delovnem 

mestu, toda razvijte tudi smisel za občutljivost do tega, kdaj je pravi čas za zabavo. Odsekajte polovico 

tega, kar vam pride na pamet, in se potrudite ostati bližje resnici. 

 

 

 
 

 

SODELUJMO Z MOČNIM KOLERIKOM 
 

Želja po nadzoru, potreba po avtoriteti, prestižu, težnja biti glavni  

 

Močni kolerik je dinamična in odprta (ekstravertirana) oseba, ki sanja velike sanje in se hoče 

dotakniti nedosegljivih zvezd. Kolerik vselej cilja, dosega in uspeva. Njegov temperament najlažje 

razumemo in z njim najlažje shajamo, če upoštevamo njegovo zlato pravilo: »To naredi po moje –

TAKOJ!« So odprti in optimistični. Znajo odkrito komunicirati in vedo, da se bo vse dobro končalo, 

dokler bodo oni imeli glavno besedo. Jasno in glasno vam povejo svoje mnenje. Usmerjeni so k 

ciljem in imajo prirojene voditeljske sposobnosti. Dosežejo vrh v vsaki karieri, ki so jo izberejo. Pri 

njih ne gre za vprašanje, ali bodo prevzeli nadzor, temveč kdaj ga bodo prevzeli.  

Drugim (kot otroci tudi staršem) dajo vedeti, kaj hočejo. Že od zgodnjega otroštva zahtevajo svoje 

pravice. Za vzpostavitev nadzora uporabljajo svoj močan glas ali jezo. V kriznih, nevarnih in nujnih 

položajih prevzamejo nadzor in se odlično izkažejo. Imajo nenehno potrebo po spremembi, čutijo 

obvezo, da uredijo vse, kar ni na svojem mestu, in da popravijo vse krivice, ki so doletele nedolžne. 

Nikoli niso brezbrižni in apatični, vselej skrbijo in so vredni zaupanja. Če hočete, da bo neka stvar v 

redu izpeljana, jo zaupajte močnemu koleriku. Imajo močno voljo in odločnost, odpravljajo težave in 

prihranijo čas. Vedno imajo odgovor za vse, vendar so redkokdaj priljubljeni, ker njihov pogum in 

samozavest druge naredita negotove. Zaradi svojih voditeljskih sposobnosti pa večinoma delujejo 

ukazovalno. Lahko se lotijo česarkoli; ne glede na njihove prejšnje izkušnje ali njihovo znanje jim bo 

uspelo. Koleriki imajo praktične odgovore za življenjske težave in ne razumejo, zakaj drugi tega ne 

vidijo. Naravnani so k ciljem, prej k ciljem, potem k ljudem. Bolje opravijo delo, če se ga lotijo sami. 

So izredno dobri organizatorji (strokovnjaki), znajo poskrbeti, da vse poteka tekoče in učinkovito. 

Dosežejo precej več kot drugi in so tudi bolj učinkoviti od ostalih. Vedo, kaj je treba storiti, in hitro 



zaposlijo brezdelnega opazovalca, saj ne prenesejo postopanja. Nasprotovanje jih vzpodbuja, imajo 

nagon in željo po premoči nad tekmeci, kritike jim ne pridejo do živega in jim ne vzamejo poguma. Ne 

potrebujejo prijateljev, druženje se jim zdi izguba časa.  

Z veseljem bodo pomagali pripraviti dobrodelno tekmo, v nekoristnem klepetu pa ne vidijo smisla. 

 

 
OSEBNOST MOČNEGA KOLERIKA 

 

Čustva: 

 lastnosti voditelja // dinamičnost // nenehna potreba po spremembi //potreba po popravljanju 

napak // močna volja in odločnost // brezčutnost // velik pogum // neodvisnost in 

samozadostnost // lastnost, da je vreden zaupanja // sposobnost vodenja česarkoli 

 

Kot roditelj: 

 uveljavlja trdno vodstvo // postavlja cilje // motivira družino k akciji // pozna pravilen odgovor 

na vse // organizira domača opravila // uredi gospodinjstvo 

 

Na delu: 

 naravnan k ciljem // vidi celotno sliko / dober organizator // išče praktične rešitve // hitro gre v 

akcijo // delo preda drugim // vztraja na produkciji // uresniči cilje // vzpodbuja dejavnost // 

nasprotovanje ga vzpodbuja 

 

Kot prijatelj: 

 le malo potrebuje prijatelje // prizadeva si za dobro skupinsko dejavnost // vodi in organizira // 

najpogosteje ima prav // odlično se odreže v nujnih primerih 

 

Kot kupec: 

Kot kupci kupijo koleriki manj kot ostali tipi, tudi zaradi tega, ker jih je težko »ujeti« za predstavitev 

ponudbe, pa tudi ker so praktični in ne kupujejo »nepotrebnih in nekoristnih« stvari. Ravno tako ne 

kupujejo zaradi mode ali trenda, njim je pomembna funkcionalnost in praktičnost. Pri njih boste takoj 

vedeli, pri čem ste. Ali bodo kupili TAKOJ ali pa sploh ne bodo. Želijo TAKOJ vedeti za kaj gre, ker 

nočejo zapravljati časa. Sposobni so hitro analizirati, ločiti dobro od slabega in nagonsko vedo, kaj 

izbrati. Zato morate zanje pripraviti kratko, jasno, ostro in urejeno predstavitev – bistvo bistva. 

Uporabljajte odebeljene črke, jasno sporočilo, obljubo moči, hitrosti in kontrole.  

Ne zapravljajo časa z branjem ali poslušanjem podrobnosti in se obračajo stran od »otroških 

igric«.Vedno pokažite tisto, kar bi jim prihranilo čas, povečalo učinkovitost ter omogočilo, da bi prej 

prišli do cilja in želenih rezultatov - prodajajte koristi. Ne mencajte, povejte bistvo, prodajte in hitro 

odidite, kajti koleriki imajo delo in nimajo časa niti potrebe klepetati z vami. 

 

Oglasi za delovno mesto in prodajni oglasi: 

Če iščete glavno osebo, ki bo upravljala vašo pisarno ali nadzorovala situacije, uporabljajte naslednje 

besede: samostojnost, dinamična osebnost, agresivnost, praktičnost; vznemirljivo, hitro, aktivno, drzno 

in dinamično delovno okolje, povečanje produktivnosti… 

Ponudite: priložnost hitrega napredovanja, nenavadne izzive, hitro rastoče podjetje, samostojen položaj, 

nikoli dolgočasno okolje, sam svoj šef... 

 

 

POGOVORNI SLOG: ODKRITOST 

 

Prednosti v pogovoru: 

Povedo, kaj mislijo, ne da bi izbirali besede. Uspevajo v tekmovalnosti vseh vrst, saj tudi pogovor 

jemljejo pogosto kot dvoboj, v katerem imajo priložnost za debatiranje, argumentiranje ali 

prepričevanje sogovornika v svoj prav. Če ima njihov sogovornik enak smisel za humor, energijo in 

sposobnosti kot oni, potem jih vidijo kot zabavno in družabno osebo, s katero je vedno prijetno 

poklepetati. 

Slabosti v pogovoru: 

Ker so močno tekmovalni, na pogovor gledajo kot na tekmo, v kateri ne smejo izgubiti. Zaradi tega jih 

imajo drugi pogosto za brezobzirnega, vsiljivega ali preveč agresivnega sogovornika. Z ljudmi, katerih 

pogovorni slog je manj energičen ali direkten od njihovega, večinoma nimajo potrpljenja. Navajeni so 



takoj priti z besedo na dan, a pogosto spregledajo, kako njihova neposrednost vpliva na druge. Ljudem 

se zdi, da so včasih preveč domišljavi, dominantni ali brez takta. 

 

Teme, o katerih se radi pogovarjajo: 
*šport *kriminal *poslovni uspehi *pustolovščine *akcijski filmi *politika *podjetniški podvigi *denar 

*moč *vojaške izkušnje *trening 

Koleriki radi govorijo o sebi in svojih dosežkih. Radi se prerekajo, tudi dobri so v tem in ponavadi 

dosežejo tisto, kar želijo. Zelo stremijo k uresničevanju zastavljenih ciljev, zato se od njih lahko veliko 

naučite. To so ljudje, ki vidijo »celotno sliko«, zato hitro izgubijo potrpljenje, če pretiravate z 

nepomembnimi podrobnostmi. Všeč so jim ljudje, ki se znajo norčevati iz sebe. Z zbadanjem in 

zatiranjem radi preverjajo stopnjo vaše samozavesti. 

 

Kako shajati in se razumeti z njimi: 

 zavedajte se, da so rojeni voditelji; 

 vztrajajte na dvosmernem sporazumevanju; 

 vedite, da vas nočejo prizadeti; 

 ne izzivajte sreče (če se z njimi dobro razumete, tega ne pokvarite); 

 poskusite razdeliti področja odgovornosti; 

 zavedajte se, da niso sočutni; 

 vedite, da hočejo imeti vedno prav in bodite hvaležni za takega vodjo, ki verjame vase; 

 pokažite pristno zanimanje za njihove poslovne ali zasebne cilje; 

 prosite jih za mnenje ali nasvet; 

 ne spuščajte se v preveč podrobne in zapletene razlage; 

 pokažite smisel za šalo na svoj račun. 

 

 

VIDEZ, TELESNA GOVORICA, STIL OBLAČENJA, OBNAŠANJE 

 

Močni kolerik izpelje... 

Močni kolerik je odprta, optimistična, zgovorna oseba, ki je usmerjena k ciljem in nalogi in rada vodi 

ljudi in situacije. Je brezčutna in ima močno voljo. Zanjo je značilna hitra in odločna hoja, žuganje s 

prstom, govorjenje z rokami, udarjanje z roko po mizi ali z nogo ob tla, zamujanje, hitenje, jeza, glasno 

govorjenje. Močni kolerik se ne ozira na druge, pove kaj misli, nosi udobna in praktična oblačila in 

obutev, podčrtuje, kar želi poudariti, uporablja in najbolje dojema velike, jasne in debele črke, vedno se 

mu mudi. 

 

 

KAKO IZBOLJŠATE SVOJE ŠIBKOSTI KOT MOČNI KOLERIK 

 

Močni kolerik vselej poskrbi, da ne izgubi ugleda. Ne vidi in ne prizna svojih šibkosti.  

Kolerik pravi: »Nikdar ne bi izgubil potrpljenja, če bi vsak takoj naredil tisto, kar sem mu naročil. 

Nepotrpežljivost ni moja slabost, temveč tuja napaka.« 

Na svoje prednosti pa so zelo ponosni. Močni koleriki ukazujejo, ropotajo, manipulirajo, poudarjajo 

besede, so zajedljivi in zase mislijo, da so BREZHIBNI.  

 

Slabost: stalna potreba po delu 

Rešitev: Naučite se sprostiti. Prisilite se k počitku, saj ste največji kandidat za srčno kap. Znebite se 

občutka krivde, če se ustavite. Nehajte pritiskati na druge, saj drugi ne zmorejo toliko kot vi. Načrtujte 

prostočasne dejavnosti.  

 

Slabost: potreba po nadzoru 

Rešitev: Odzovite se na druge voditelje, sodelujte z njimi, sprejmite jih, prisluhnite jim. Sprostite se, 

kadar niste na »svojem terenu«. Ne zaničujte »norčkov«. Ne zaničujte tujih šibkosti, rajši priznajte 

svoje. Ne sodite drugih po sebi, poskusite jih razumeti in pokažite malo več sočutja za druge. Vašemu 

silovitemu vodenju nekateri ne bodo sledili. 

 

Slabost: nesposobnost ravnanja z ljudmi 



Rešitev: Naučite se biti potrpežljivi. Zapomnite si, da tihi ljudje niso neumni in da nenasilni niso šibki. 

Ne bodite ostri, agresivni in ukazovalni do drugih, saj s tem uničujete medsebojne odnose. Če bi močni 

koleriki vsaj malo spremenili svoje vedenje do drugih, bi zares postali tako veliki voditelji, kot že 

menijo, da so.  

 

Slabost: želja vtikati se v vse 

Rešitev: Ne svetujte, če vas ne prosijo. Umirite svoj pristop. Ne bodite oblastni, nepotrpežljivi in 

gospodovalni. Pustite drugim do besede. 

 

Slabost: želja imeti vedno prav, ki prinese s seboj nepriljubljenost 

Rešitev: Prisluhnite tudi drugim in njihovemu mnenju, naučite se pogovarjati. Nehajte se prepirati in 

dokazovati svoj prav in svoj jaz. Dovolite človeku da si »reši čast«. Pustite, da ima tudi kdo drug prav. 

Naučite se opravičiti. 

Priznajte, da imate nekaj napak. Velike junake so uničile tragične napake, na katere niso bili pozorni. 

 

Če ste močni kolerik, že veste, da ste rojen vodja in da lahko dosežete vse, kar si zamislite. Lahko 

prevzamete nadzor nad vsako situacijo, vendar ne bodite preveč ukazovalni, sicer se nihče ne bo 

odzival na vaša navodila. 

 

 

 

 

 

ORGANIZIRAJMO SE S POPOLNIM MELANHOLIKOM 
 

Želja po popolnosti, potreba po razumevanju, natančnem delu, dejstvih 

 

Popolni melanholik že kot otrok globoko razmišlja. Je tih in resen, nezahteven in je rad sam. Hrup in 

zmeda ga motita. Melanholiki so misleci, predani so redu in izjemni organiziranosti. Cenijo lepoto 

in inteligenco. 

Za svoje življenje vedno najdejo najboljši načrt in nikoli se ne lotijo razburljivih podvigov. Brez njih bi 

bilo le malo poezije, umetnosti, literature, filozofije… Pogrešali bi kulturo, pretanjenost, okus in talent. 

Imeli bi manj inženirjev, izumiteljev in znanstvenikov. Popolni melanholiki so duše, razum in srce 

človeštva. So temeljiti, premišljeni, tihi in analitični. So zaprti (introvertirani). Imajo pesimističen 

značaj, vidijo težave, preden se zgodijo, seštevajo stroške, preden steče gradnja, vsemu hočejo priti do 

dna. Iščejo notranje vrednote. So zvesti enolični rutini, saj lahko ure in ure mirno in vztrajno delajo ali 

vadijo določeno stvar. Zastavljajo zelo podrobna vprašanja in odgovorijo samo na to, kar jih 

vprašate. (Če jih vprašate, ali imajo uro, odgovorijo »da«. In če jih ne vprašate, koliko je ura, vam sami 

od sebe ne bodo povedali).V šoli imajo najraje pismene in raziskovalne naloge. Raje delajo sami kot 

v skupini, saj jih pogovor upočasni in moti. V otroštvu imajo radi igrače, ki jih morajo preučiti, in igre, 

kjer morajo kaj analizirati. 

Radi delajo z rokami, odkrivajo zapletene rešitve za probleme in resno načrtujejo svoj prosti čas. 

Radi imajo teme, za katere čutijo, da niso dovolj raziskane. So resni in odločni, zastavijo si dolgoročne 

cilje in hočejo početi le tisto, kar ima trajen namen. Imajo globok in temeljit razum, so geniji.  

Pisatelji, umetniki in glasbeniki so navadno po značaju popolni melanholiki, ki se rodijo z genialnim 

potencialom, ki ob pravilni vzgoji in motivaciji ustvarja velikane. Zelo cenijo druge nadarjene ljudi in 

čudesa narave. Med vsemi temperamenti so melanholiki po značaju najbolj ustvarjalni in talentirani. 

Radi imajo grafe, sezname, razpredelnice, načrte in številke. Skrbijo za malenkosti, so pozorni na 

majhne stvari in so zelo čustveni in ranljivi.  

So izredno urejeni in vse v življenju načrtujejo. Povsod mora vladati brezhiben red, saj so 

perfekcionisti in imajo izredno visoka merila. 

So lepo oblečeni in pikolovsko počesani. Kar delajo, naredijo vrhunsko, za njih ni pomembno, kako 

hitro, temveč kako dobro in natančno bo nekaj narejeno.  

So zelo varčni, ne marajo zapravljati in radi sklenejo dobro kupčijo.  

Globoko skrbijo za druge in imajo posluh za njihove potrebe. Iščejo idealnega partnerja.  

 

 

OSEBNOST POPOLNEGA MELANHOLIKA 

 



Čustva: 

 temeljit in premišljen // analitičen // resen in odločen // nagiba se h genialnosti // nadarjen in 

ustvarjalen // umetnik in glasbenik // filozof in poet // ceni lepoto // ima občutek za druge // 

požrtvovalen // natančen // idealističen // odličen spomin 

 

Kot roditelj: 

 postavi visoka merila // želi, da je vse pravilno in brezhibno izvedeno // skrbi za urejen dom // 

pospravlja za otroki // se žrtvuje za druge // vzpodbuja talente in učenje 

 

Na delu:     

 perfekcionist, ima visoka merila // drži se dnevnega razporeda // skrbi za malenkosti // vztrajen 

in natančen // urejen in načrten // ličen in čist // varčen // vidi težave // najde ustvarjalne rešitve 

// mora dokončati, kar je začel // rad ima razpredelnice, grafe, številke, sezname 

 

Kot prijatelj: 

 previdno izbira prijatelje // zadovoljen // ostaja v ozadju // nerad pritegne pozornost nase // 

zvest in predan // prisluhne tožbam // zna reševati tuje težave // globoko skrbi za druge // 

sočutje ga spravi v jok // išče idealnega prijatelja 

 

Kako ravnati z melanholiki kot kupci:  

Kot kupcem se jim približajte na umski ravni. Povejte, da čutite njihovo globino in sočustvovanje z 

drugimi. Ne dotikajte se jih, ne »rinite« v njih ne s fizično bližino ne z osebnimi vprašanji. Ne 

pretiravajte in ne vsiljujte jim. Bodite resni, iskreni, olikani, govorite razločno, premišljeno in ne 

prehitro. Kupijo le kvalitetne stvari. Poudarite lastnosti, tehnične podatke, trajnost, kvaliteto. Pustite jih, 

da premislijo. Privlači jih vse, kar se nanaša na um: definicije, statistike, razpredelnice, grafi in rubrike. 

Prebrali bodo tudi drobni tisk in razmislili o ponudbi. Nuja jih ne privlači, ker običajno pretehtajo vse 

možnosti in primerjajo kupčije, preden se odločijo. Obožujejo nova organizacijska orodja, tehnične 

stvari, komplicirane programe in projekte… Zanje stvari ne okrašujte z rožicami in zajčki! 

 

Oglasi za delovno mesto in prodajni oglasi: 

Če iščete organizirano osebo, ki posveča pozornost podrobnostim, uporabljajte naslednje besede: 

natančen, pozoren do podrobnosti, pravočasno dokonča projekte, razmišljajoč, ustvarjalen, resen, 

organiziran, sistematičen, občutljiv, avtomatizirana delovna oprema, elektronsko upravljanje… 

Ponudite: nemoteno delo, osebno pisarno, opremo v umetniškem stilu, intelektualno vzdušje… 

 

 

POGOVORNI SLOG : NATANČNOST 

 

Prednosti v pogovoru: 

Njihova sposobnost absorbiranja, ocenjevanja in posredovanja informacij jim pomaga pri pogovoru o 

tehničnih temah, povezanih z računalništvom, inženirstvom ali drugimi detajli. So odlični analitiki; ne 

da bi obšli bistvo, znajo pojasniti najzahtevnejše koncepte. Najbolj uživajo v pogovorih o resnih temah, 

ki zahtevajo podrobno vedenje ali sposobnost reševanja problemov. 

Slabosti v pogovoru: 

Redkokdaj so oni tisti, ki prebijejo led, zato se ljudem morda zdijo plahi in nedostopni. Ker se pogosto 

spuščajo v podrobnosti specifičnih tem, njihov sogovornik lahko izgubi zanimanje za nadaljevanje 

pogovora z njimi ali pa po pogovoru ostane zmeden. S svojim zelo logičnim pristopom lahko dajejo vtis, 

da nimajo preveč potrpljenja za ljudi, ki jih tehnika ne zanima ali se ne spuščajo v podrobnosti ter ne 

razmišljajo tako kot oni. Poleg tega se pogosto raje izognejo lahkotnemu klepetu in tako se drugim 

zdijo preveč resni. 

 

Teme, o katerih se radi pogovarjajo: 

*znanost  *matematika  *računalništvo  *oblikovanje  *borzni trgi  *tehnologija  *delovanje 

posameznih stvari  *izumi  *znanstvena fantastika / fantazija  *skrivnosti (misteriji) *umetnost  *glasba  

*gledališče  *poezija  *ples  *orodja 

Melanholiki ne marajo biti v zmoti in zato kritike jemljejo zelo osebno. Ponavadi se najraje posvetijo le 

eni sami temi in se radi predolgo zadržujejo pri resnih ali težavnih temah. Ne zamerite jim, če vam 

postrežejo s kritiko ali vam ponudijo nasvet, za katerega niste prosili. Ti ljudje so namreč nagnjeni k 



reševanju problemov in hočejo za vse najti pravi odgovor. Spodbujajte jih, da govorijo o bolj lahkotnih 

temah, ki niso povezane s tehniko ali določeno stroko.  

 

Kako shajati in se razumeti z njimi: 

 zavedajte se, da so zelo občutljivi in se hitro užalijo; 

 zavedajte se, da so programirani za pesimizem; 

 naučite se ravnati z njihovo depresijo; 

 odkrito in ljubeče jih hvalite; 

 sprejmite, da imajo radi včasih mir in samoto; 

 poskusite imeti spodoben urnik; 

 zavedajte se, da je urejenost nujno potrebna; 

 pomagajte jim, da na delovnem mestu ali v družini ne bi postali družinski sužnji; 

 pohvalite njihovo tehnično znanje; 

 ne spuščajte se v dolge in resne debate z njimi in jim ne ugovarjate; 

 ne menjavajte prepogosto tem; 

 pokažite, da so na vas naredili vtis s svojim znanjem. 

 

VIDEZ, TELESNA GOVORICA, STIL OBLAČENJA, OBNAŠANJE 

 

Popolni melanholik premišljuje... 

Popolni melanholik je tiha, zadržana, resna, zaprta, ljubezniva in pesimistična oseba. Govori 

premišljeno in rada analizira ter je usmerjena k nalogi. Je elegantna, po možnosti lepo oblečena v 

klasične barve in urejena, na videz skoraj sramežljiva, negotova, z urejeno pričesko, ima pravilno 

elegantno držo, se drži bolj zase ali na robu skupine. Je čustvena in umetniška ter usmerjena k ciljem. 

Ne mara usmerjati pozornost nase.  

 

 

KAKO IZBOLJŠATE SVOJE ŠIBKOSTI KOT POPOLNI MELANHOLIK 

 

Osebnost popolnega melanholika je polna nasprotij in ima največje vzpone in najgloblje padce.  
Melanholiki so prepričani, da jim nihče v življenju ni enak. Vedno si znajo dokazati, da imajo prav 

in da je svet v zmoti. Hočejo, da so vsi taki kot oni. Ne marajo zabav in sproščenosti, so skrbno 

oblečeni; čustveno, telesno in duševno pa se radi zaprejo in drugim s tem zbujajo slab občutek. So 

preresni, z nadrejenim odnosom in pomanjkanjem humorja. Ne povedo, kaj mislijo in hitro 

zamerijo. 
 

Slabost: nagnjenost k potrtosti 

Rešitev: Zavedajte se, da nihče ne mara depresivnežev. Ne iščite težav, kjer jih ni. Ne spreminjajte 

pozitivnih položajev v negativne. Ne bodite prehitro prizadeti. Ne razmišljajte nenehno o negativnih 

stvareh, saj se potem ni mogoče izogniti depresiji. Nehajte zapisovati slabe stvari. Izogibajte se jim in 

raje iščite pozitivne.  

 

Slabost: slabe misli o sebi 

Rešitev: Raziščite vir svoje negativnosti in nehajte se najstrožje soditi in obsojati. Ne dovolite drugim, 

da vas zbadajo. Povejte svoje mnenje, saj drugi ne morejo brati vaših misli. Sprejmite pohvalo. Iščite 

svoje pozitivne lastnosti. Ne bodite svoj najhujši sovražnik. Ne jemljite vsega osebno in ne bodite takoj 

užaljeni. 

 

Slabost: obotavljanje pred začetkom dela 

Rešitev: Ne težite k popolnosti. Poskrbite za prave stvari že na začetku. Ne odlagajte dela zaradi strahu, 

da ne bo popolno opravljeno. Ne porabite toliko časa za načrtovanje. 

 

Slabost: zastavljanje neuresničljivih nalog drugim 

Rešitev: Znižajte svoja merila pri presoji ljudi. Preučite svoj temperament in bodite hvaležni za svoje 

dobro razumevanje stvari. Potrudite pa se tudi razumeti druge ljudi. Sprostite se, saj v življenju ne more 

biti nikdar vse 100% popolno. Če bi porabili manj časa za načrtovanje, ne bi drugih »nesposobnežev« 

silili, da brez znanja »šušmarijo« pri težavnih opravilih, saj bi to lahko odlično izvršili vi. 

 



Popolni melanholiki imajo največji potencial za uspeh, če bi se le odločili začeti. Če ste popolni 

melanholik, se razveselite ob spoznanju, da vsaka skupina potrebuje osebo, ki je občutljiva, premišljena 

in natančna, vendar ne pričakujte od drugih, da bodo postali perfekcionisti.  

 

 

 

 

 

SPROSTIMO SE Z MIRNIM FLEGMATIKOM 
 

Želja po miru, potreba po spoštovanju, varnosti, času 

 

Bog je ustvaril flegmatike kot posebne ljudi, ki drugim trem značajskim tipom blažijo čustva in 

skrbijo za njihovo uravnovešenost. Mirni flegmatiki so bojevniki za mir in enakost. Od vseh 

temperamentov najlažje shajamo z njimi. Kot otroci so že od rojstva pravi Božji dar za starše. Prijetno 

jih je imeti pri sebi, srečni so povsod, kamor jih postavimo. Čeprav imajo radi prijatelje, so srečni 

tudi, če so sami. Nič jih ne moti, vsemu se znajo prilagoditi, v skladu s položajem znajo ali briljantno 

govoriti ali modro molčati. Mirni flegmatiki so najbolj uravnotežene osebnosti, saj se ne podajajo iz 

skrajnosti v skrajnost. Ne povzročajo izgredov in trdno hodijo po srednji poti. Izogibajo se sporom, 

a tudi odločitvam. Ne usmerjajo pozornosti nase in tiho delajo, kar jim rečete. Niso vsiljivi, v ničemer 

ne izstopajo, vedno se strinjajo z vami, ne želijo povzročati težav. Raje sprejmejo obstoječe stanje, 

kot da bi prosili ali zahtevali spremembo.  

So prijetni ljudje, s katerimi se je prijetno družiti. So brezbrižni, zadev se lotijo lahkotno in postopno 

in ne želijo razmišljati daleč v prihodnost. Vse ljudi sprejmejo takšne, kot so, in jih ne želijo 

spreminjati (za razliko od ostalih temperamentov). So mirni, hladnokrvni, zbrani, čustva jih ne 

pokopljejo in bes ne prodre v njihova srca. Nikoli se jim ne mudi, nič jim ne pride do živega, ne želijo 

se razburjati zaradi nobene stvari. So srečno sprijaznjeni z življenjem, ne pričakujejo veliko, so 

zadovoljni tam, kjer so, so realni pesimisti.  

So sposobni in vestni delavci, če imajo jasna navodila. Posredujejo v problemih in povejo objektivno 

mnenje. Z vsemi se razumejo, imajo veliko prijateljev in so tudi sami najboljši prijatelji od vseh 

temperamentov. So dobri poslušalci, raje poslušajo kot govorijo, so umirjeni, sproščeni, brezbrižni, 

uravnoteženi, potrpežljivi, dosledni, miroljubni, prijetni.  

Radi opazujejo dogajanje okrog sebe. So dobri za politiko in za poklice, kjer je potrebno poslušati 

ljudi (reklamacijski oddelki), za poklice, kjer je potrebno posredovanje, za delo, ki ne zahteva odločanja 

in pretirane akcije. Radi se sprostijo in počivajo. 

 

 

OSEBNOST MIRNEGA FLEGMATIKA 

 

Čustva: 

 zadržan // umirjen in sproščen // miren, brezbrižen in zbran // potrpežljiv in uravnotežen // 

dosleden // tih, a duhovit // sočuten in prijazen // osebnost, ki skriva čustva // srečno sprijaznjen 

z življenjem // človek za vse namene 

 

Kot roditelj: 

 dober roditelj // za otroke si vzame čas // se mu ne mudi // sprijazni se z nevšečnostmi // ne 

razburi se zlahka 

 

Na delu: 

 sposoben in zanesljiv // miren in naklonjen // zna upravljati // posreduje v problemih // izogne 

se konfliktom // dober pod pritiskom // najde lažjo pot 

 

Kot prijatelj: 

 z njim se ni težko razumeti // prijazen in prijeten // nenapadalen // dober poslušalec // ciničen 

humorist // rad opazuje ljudi // ima veliko prijateljev // izraža sočutje in skrb 

 

Kot kupec: 

Flegmatik sovraži ljudi, ki pritiskajo nanj. Hitro opazi neiskrenost in pretiravanje. Čeprav vam 

prikimava, ne pomeni, da bo ponujeno stvar kupil. S flegmatiki govorite blago, z nizkim tonom, 



spodbujajte jih, naj si vzamejo čas; pokažite jim, da vam je veliko do njih in ne le do prodaje. Le redko 

se odločijo sami, zato jim pomagajte pri odločitvi. Pritegne jih vse, kar prihrani čas, olajša delo, ohrani 

energijo, reši probleme, odpravi konflikte. Privlačijo jih risanke ter ponudba zabave z majhno porabo 

energije. Če imate stvari, ki olajšujejo življenje, ali usluge, ki so res koristne, jih mirnim flegmatikom 

predstavite na enostaven način, da jim ne bo treba preveč razmišljati, zakaj in kako jih lahko uporabijo. 

 

Oglasi za delovno mesto in prodajni oglasi: 

Ko iščete umirjeno, uravnovešeno osebo, ki nikoli ne povzroča težav, potrebujete sledeče besede: 

posredovalec, se razume z ljudmi, običajna obleka, pomemben član moštva, lahko in enostavno, 

uporabniku prijazno, prihrani čas, ne zahteva truda, sproščujoče, pomirjujoče… 

Ponudite: sproščeno vzdušje, službo brez naglice, ustaljenost, rutino, fleksibilnost in prijetno okolje. 

 

 

POGOVORNI SLOG: ZADRŽANOST 

 

Prednosti v pogovoru: 

Med pogovorom so premišljeni, mirni in prijazni, zato se jim ljudje radi zaupajo. So zelo dobri 

poslušalci in znajo biti do drugih zelo sočutni. Na začetku znanstva niso zelo dostopni, ko pa enkrat 

človeka bolje spoznajo, se odprejo in se z njim z lahkoto pogovarjajo. 

Slabosti v pogovoru: 

Nagnjeni so k pasivnosti, sogovorniki o njih pogosto dobijo napačen vtis, da so plašni, snobovski ali da 

ne želijo komunicirati. So lahka tarča za agresivne in zgovorne ljudi, ob katerih se ne počutijo dobro in 

zato raje molčijo. Njihovo spontanost ovira predvsem strah, da bi rekli kaj napačnega, bili dolgočasni 

ali koga užalili. Prvih pet minut razgovora z neznancem je zanje prava nočna mora. 

 

Teme, o katerih se radi pogovarjajo: 

*medsebojni odnosi *posameznikova zanimanja *osebne zgodbe *filmske zvezde *hrana *kulinarika 

*restavracije *knjige *družboslovje *hobiji *živali * vrtnarjenje *živali *družina 

Mirni flegmatiki se ob prvem znaku konflikta umaknejo. Odprli se vam bodo, če jim boste dali vedeti, 

da cenite njihovo mnenje. Ne prekinjajte jih in ne poskušajte namesto njih dokončati misli. Zelo 

pogosto temeljito razmislijo o svojih besedah, zato jim dajte čas, da dokončajo svojo misel. Spodbujajte 

jih k pogovoru in poudarjajte skupne poglede in zanimanja. Ne obupajte, če se zdi, da pogovor ne bo 

stekel. Ljudje s tem slogom potrebujejo čas, da se odprejo tujcem. 

 

Kako shajati in se razumeti z njimi: 

 pomagajte jim postaviti cilj in doseči nagrado; 

 ne pričakujte navdušenja; 

 zavedajte se, da je odlašanje oblika njihovega mirnega nadzora; 

 zavedajte se, da potrebujejo neposredno motivacijo; 

 prisilite jih, da se odločijo; 

 ne zvalite vse krivde nanje; 

 spodbujajte jih, da sprejmejo odgovornost; 

 pokažite željo po pogovoru o njihovih interesih in jih spodbudite, da se odprejo; 

 ne bodite kritični, ukazovalni, agresivni ali prepirljivi; 

 pokažite zanimanje za njihove poglede, čustva in predvsem mnenja o temah, ki se tičejo ljudi in 

njihovih aktivnosti. 

 

 

VIDEZ, TELESNA GOVORICA, STIL OBLAČENJA, OBNAŠANJE 

 

Mirni flegmatik opazuje... 

Flegmatik je zaprta, pesimistična, ljubezniva oseba, ki ima močno voljo in je brezčutna ter rada 

analizira. Usmerjena je v odnose, je miroljubna. Je sproščena oseba, ki se ji nikamor ne mudi; tudi 

govori počasi, najrajši je kam naslonjena, oziroma če je možno, najraje sedi napol zleknjeno. Videz ji ni 

pomembnem, nosi morda stare kavbojke, samo da ji je udobno, najraje posluša in opazuje. Zanjo je 

značilen ciničen humor, z vsemi se strinja, roke ima v žepih, rada odlaša in ne mara sprejemati 

odločitev in odgovornosti… 

 



 

KAKO IZBOLJŠATE SVOJE ŠIBKOSTI KOT MIRNI FLEGMATIK 

 

Flegmatiki nimajo ne izrazitih prednosti ne izrazitih šibkosti. Njihove največje slabosti so, da radi 

lenarijo, se izogibajo delu, ne sprejemajo odločitev, odlašajo. Njihov moto je: Nikar ne delaj, če 

lahko stojiš; nikar ne stoj, če se lahko usedeš; nikar ne sedi, če se lahko uležeš... 

 

Slabost: nesposobnost navdušiti druge 

Rešitev: Skušajte se navdušiti. Nikar ne zaspite celo med prepirom. Pokažite interes za druge in njihov 

trud, da vam ugodijo in vas osrečijo. Začnite trenirati navdušenje, za začetek 1x na mesec. 

 

Slabost: upiranje spremembam 

Rešitev: Preizkusite večkrat kaj novega.  

 

Slabost: lenoba in pomanjkanje odgovornosti 

Rešitev: Naučite se prevzeti odgovornost za svoje življenje. Ne bodite leni. Naredite kaj. Ne 

obotavljajte se in ne izogibajte se delu. Kadar drugi delajo, vi pa udobno sedite in jih gledate, namesto 

da bi pomagali, potem vsaj ne »pametujte« in ne delite nasvetov. Ne bodite cinični. Ker ne marate, da 

na vas pritiskajo, naredite stvari danes in jih ne prestavljajte na jutri. Motivirajte se.  

 

Slabost: neizražanje čustev in mnenja  

Rešitev: Naučite se kazati svoja čustva, spregovorite o njih. Namesto, da se strinjate z vsem in vsemi, 

povejte, kaj vi mislite, želite in pričakujte. Drugi ne morejo brati vaših misli. Ne delajte vse po liniji 

najmanjšega odpora. Tako težave postajajo iz dneva v dan večje in se ne morejo rešiti same od sebe. 

Komunicirajte z ljudmi. 

 

Slabost: neodločnost 

Rešitev: Vadite sprejemanje odločitev. Opustite navado ne-sprejemanja odločitev. Naučite se reči NE.  

Poskrbite za svoj videz. Ne bodite malodušni.   

 

Če ste mirni flegmatik, razumite, da imajo vsi radi vaš mirni, ne-žaljivi in blagi duh, vendar ne smete 

postati toliko pasivni, da ne bi mogli sprejemati nobenih odločitev ali povedati svojega mnenja. 

 

 

 
 

 

ODNOS DO RAZLIČNIH TEMPERAMENTOV V VSAKDANJIH ŽIVLJENJSKIH 

OKOLIŠČINAH 

 

Ko začnemo razumevati razlike naših osnovnih temperamentov, se sprosti pritisk v medčloveških 

odnosih. Na medsebojne razlike gledamo pozitivno in ne skušamo več vseh narediti takšne, kot 

smo mi. Ne moremo si privoščiti, da bi samo sedeli in čakali, da se vsi vstali okoli nas izboljšajo. 

Mi smo tisti, ki moramo narediti prvi korak. 

 

Po poroki pride zakon  

 

Vsak izmed nas ima glede zakona svoja pričakovanja. Prve predstave dobimo že z opazovanjem svojih 

staršev in jih nato dograjujemo z branjem in gledanjem TV. 

 

V kolikor se pred skupnim življenjem ne pogovarjamo odkrito in ne razjasnimo svojih pričakovanj, bo 

to v mnogih zakonih prineslo veliko bolečine, razočaranj, trpljenja in ločitev. Zavedati se moramo, da 

imamo različne želje in potrebe in kar nekoga motivira, lahko drugega čisto sesuje. Če tega ne 

razumemo, vedno izhajamo iz sebe in pričakujemo, da se partner odziva, razmišlja in deluje kot mi, 

celo da nam bere misli. In ko se to ne zgodi, smo, blago rečeno, razočarani in začne se obsojanje, 

obtoževanje, prerekanje, dokazovanje, kdo ima prav... 

Če ne cenimo (in ne poznamo, se ne zavedamo) različnosti posameznih osebnosti, bomo hitro začeli 

verjeti, da je drugačnost našega partnerja napačna. Prepričani bomo, da bi se on moral spremeniti, ker 

nima prav. Ko svojemu partnerju dokažemo, da nima prav, se počutimo bolje, on pa je še vedno isti. 



 

Ob poroki ali na začetku lahko imamo partnerja zelo radi, a v resnici njegovega razmišljanja ne 

poznamo dovolj dobro. Pogosto se zaljubimo v vrline, ki jih sami nimamo, to pa hkrati pomeni, da 

moramo živeti tudi z nasprotnimi slabostmi. Ljudje pač težimo k temu, da se poročamo s svojim 

nasprotjem.  

S poznavanjem osebnostnih tipov se lahko zakonca skupaj naučita ceniti enkratno kombinacijo vajinega 

zakona. Na ta način pa tudi bolje razumeta druge ljudi.  

Ko strast sčasoma uplahni in se moramo soočiti z rutino vsakdanjega življenja, postane razumevanje 

pomembnejše od čustev, sicer se komunikacija prekine, zaradi česar občutimo jezo in postajamo vse 

bolj otopeli, nazadnje pa se sploh ne pogovarjamo več. Ti sicer povsem naravni odzivi povzročajo, da 

oba zakonca čutita nezadovoljstvo in osamljenost. 

Kako tipi osebnosti vplivajo na zakon? 

Poznavanje in razumevanje različnih tipov osebnosti lahko poročene pare reši marsikatere srčne 

bolečine in jim prihrani razočaranje in bolečine kolebavega zakona. Zaradi nesrečnega zakona lahko 

celo zbolite. Srečen zakon obvaruje ženske pred kapjo in srčnim napadom po menopavzi, ko se 

tveganje poveča. Nesrečen zakon pa to lahko povzroči. Strokovnjaki domnevajo, da telo prevzame 

bolečino, ko se ženske trudijo, da bi jo odrinile, zato se telo negativno odzove. Vsaka težava v zakonu 

zahteva svoje žrtve in nam tako zvišuje krvni tlak. Nadaljnji simptomi slabega zakona so pridobivanje 

telesne teže, pomanjkanje gibanja, brezbrižnost do zunanjega videza in nege telesa. Verbalni spori 

ženske bolj vznemirijo kot moške in ženske pogosteje zbolijo, ker so fizično veliko bolj dovzetne za 

razmere v zakonu. Vsako prerekanje si namreč zapomnijo do potankosti. 

Dober zakon je dober za vas in vaše zdravje. Poročeni ljudje živijo dlje.  

Vendar dober zakon ne nastane sam od sebe, potrebno ga je graditi, ustvarjati in negovati. 

Kot že omenjeno, veliko gorja v zakonu povzročijo nerazjasnjena in neizrečena pričakovanja, še 

posebej tako imenovane vroče teme v zakonu, kot so: 

 finance, 

 družabne aktivnosti, 

 spolnost, 

 prehranjevalne navade, 

 delo, 

 starševstvo. 

Poraba denarja, vzgoja otrok, načrtovanje počitnic so zadeve, ki celo med najbolj predanimi zakonci 

zlahka povzročijo spore. Ti pa, sploh če zakonca partnerjeve in svoje osebnosti ne razumeta, lahko 

privedejo do prave katastrofe. S poznavanjem različnih osebnostnih tipov pa lahko sporne točke 

predvidimo.  

Priljubljeni sangviniki si želijo spontanega življenja in zabave, popolni melanholiki, s katerimi se 

sangviniki najpogosteje poročijo, pa hočejo resno in urejeno življenje. 

Močnim kolerikom se zdi pomembno v življenju nekaj doseči in ga zato sami nadzorujejo, njihov 

miroljubni flegmatični partner pa si želi le mirnega in veselega življenja. Te velike razlike zadevajo 

prav vse vidike zakona in težave nastanejo, če zakonca ne poznata pogledov drug drugega.  

Vroče teme lahko ustvarjajo napetost in razočaranje, kar preganja ljubezen med partnerjema. Če pa se 

zakonca naučita gledati na težave še s partnerjevimi očmi, postane njihovo reševanje precej lažje. 

Ko partnerja spoznata razlike v osebnostnih lastnostih, ugotovita, da vroče teme postanejo precej lažja 

naloga. To sicer ne pomeni, da bo vedno lahko doseči sporazum, vendar bosta bolj pripravljena 

zadostiti vsak svojim potrebam in potrebam sozakonca. Kompromisi, ki jih bosta delala, jima bodo 

pomagali, da bosta imela oba bolj uravnoteženo življenje. 

Če ne razumemo osebnostnih razlik, imamo bodisi občutek, da se žrtvujemo in odpovedujemo za 

ljubi mir, bodisi na vsak način hočemo doseči svoje in dokazati, da se partner moti. 

 

Finance 

Denar pogosto povzroča nesoglasja v zakonu, še posebej če sta vanj vključeni dve različni osebnosti. 

Brezskrbni sangviniki najprej napišejo ček in šele nato preverijo, ali jim stanje na računu to sploh 

dovoljuje. Zelo radi zapravljajo denar za vse, kar je zabavno, kar se sveti in kar imajo njihovi prijatelji. 

Kratkotrajno zadovoljstvo ob spontanem nakupu je za njih veliko bolj osrečujoče kot potrpežljivo 

varčevanje za nek dolgoročen cilj. 

Melanholiki pa so – ravno nasprotno – zelo natančni in hočejo skrbno preučiti, kam vložiti svoj denar.  

Močni koleriki svoje finance in prihranke pogosto premeščajo le zato, da bi našli boljšo rešitev in da 

ima občutek, da svoj denar nadzorujejo. Ko pa si zastavijo cilj, jih ne more nič ustaviti, da ga dosežejo. 



Mirni flegmatiki pa le upajo, da bo za denarne zadeve namesto njih poskrbel nekdo drug. Lahko se 

sicer zgodi, da varčujejo, vendar tistega, za kar so varčevali, nazadnje nikoli ne kupijo. 

 

Družabne aktivnosti 

Te so lahko hud vzrok pričkanja.  

Melanholiki in flegmatiki so zadovoljni, če so sami, in uživajo v dejavnostih, ki zahtevajo malo 

energije, ali v razmišljajočih pogovorih z mirno skupino prijateljev. Za sangvinike in kolerike pa to 

sploh ni noben družaben dogodek.  

Koleriki uživajo tako na majhnih kot na velikih prireditvah, da le imajo glavno besedo.  

Sangvinike dušijo načrtovane dejavnosti, saj uživajo v spontanem druženju z veliko ljudmi in v 

brezskrbni zabavi. Sangviniki se torej radi udeležujejo družabnih prireditev, melanholike pa vsaka 

takšna aktivnost takoj izčrpa. Zato pa lahko mirni pogovori melanholikov sangvinike naravnost 

uspavajo.  

Flegmatiki glede družabnih aktivnosti niso preveč zahtevni, vendar so lahko njihovi kolerični partnerji 

večkrat razočarani zaradi pomanjkanja navdušenja za posebne družabne prireditve. 

 

Ne glede na to, kateri osebnostni tip ste vi in vaš partner, vas lahko pogovor o potrebah in željah 

pripelje do sporazumne odločitve, ki bo zadovoljila oba. 

 

Spolnost 

Na področju spolnosti sta razumevanje in potrpežljivost še posebej potrebna. Če se partnerja v 

razumevanju drug drugega ne potrudita dovolj, sta lahko oba prizadeta, izkušnje iz spalnice pa jima 

zadajajo bolečino. 

Sangviniki si želijo spontano, ustvarjalno in zabavno spolnost. 

Melanholiki imajo raje romantično spolnost ob svečah, rožah in glasbi, saj ustvarjajo pravo 

razpoloženje. Vendar jih lahko že ena sama navihana ali nepremišljena sangvinikova pripomba uniči. 

Da bi zadostili svojim zahtevam po popolnosti, potrebujejo čas za pripravo in na spontano povabilo se 

običajno odzovejo: »Tega nocoj nisem načrtoval«. 

Kolerikom je všeč hitra, nenačrtovana spolnost. Ne potrebujejo veliko časa, vsaj če je spolnost pogosta. 

Njihov način je: »Imava 10 minut, dajva!«. En sam obotavljajoč flegmatikov pogled v slogu: 

»Pa ne že spet!« bo kolerika razbesnel: »Saj sta od zadnjič minila že dva dneva!«  

Flegmatiki imajo raje spolnost ob posebnih dogodkih, kot so rojstni dnevi, prazniki in druge priložnosti. 

»Danes je najina obletnica, zato bi se morala ljubiti.« Mora se odvijati počasi, imeti določen pomen in 

ne sme biti prepogosta. Zaradi hitrosti lahko flegmatik postane brezbrižen in se začne spraševati: »Le 

kam to vodi?« 

Če ne upoštevamo teh razlik, si ni težko predstavljati, da lahko različna pričakovanja vodijo v spore ali 

prizadetost.  

Če so želje in potrebe glede spolnosti različne in se o njih ne pogovorita, lahko partnerja začneta 

razmišljati takole: »Tu je nekaj narobe,« ali: »To ni tisto, kar sem pričakovala.« Vse pa se lahko 

spremeni, če partnerja o tem izrazita svoje želje. Žal pa se veliko zakoncev o spolnem življenju nikoli 

ne pogovarja. Namesto odkritega pogovora o svojih občutjih – tako dobrih kot slabih – se pogovoru o 

telesni intimnosti izogibajo in si predstavljajo, da nikoli ne bo bolje. Ti pari žal zamudijo pomembno 

priložnost, da bi kaj izvedeli o partnerjevih potrebah in pričakovanjih. Posledica pa je lahko spolno 

življenje, ki nikomur ne prinaša zadovoljstva. 

 

Prehranjevalne navade 

Sangviniki jedo, ker se jim to zdi zabavno in ker je redilna hrana dobrega okusa. Hrano pogosto 

povezujejo z družabnimi dogodki. 

Melanholiki so pravo nasprotje nediscipliniranih sangvinikov. Radi načrtujejo jedilnik in jedo zato, da 

uživajo v prefinjeni kulinarični izkušnji. 

Koleriki so glavni pri hitri prehrani, hitri akciji in hitrem hujšanju. Jedo iz praktičnih razlogov, da 

lahko vzdržujejo telo, in ko ugotovijo, da se redijo, takoj ukrepajo. 

Flegmatiki pa jedo kadarkoli in vse, kar dobijo. Jedo počasi, še posebej, če so na dieti. 

 

Delo 

Različna pričakovanja glede dela lahko v zakonu povzročijo veliko sporov. Pari se včasih ne strinjajo o 

tem, koliko časa naj kdo porabi za službo, pogosto pa imajo tudi različne poglede na gospodinjska 

opravila. 



Sangvinikom se delo zdi nujno zlo, vendar so v službi pripravljeni trdo delati, če se jim za to obeta 

zabava, priljubljenost in nagrada. 

Melanholiki uživajo v natančnem delu, zamotijo se s projekti, ki zahtevajo globoko koncentracijo in 

razmišljanje, ter zavračajo zabavo, vse dokler popolnoma ne opravijo svojega dela. 

Koleriki so tip ljudi, ki se najlažje spremenijo v deloholika in se zaradi močne volje in naravne 

sposobnosti vodenja odlično znajdejo v situacijah pod pritiskom in pred izzivi, kar jim lahko zagotovi 

napredovanje in ugodnosti v službi. V zakonu so koleriki tisti, ki trdo delajo in vedno komaj čakajo 

nove hišne izboljšave. 

Flegmatiki pa z delom radi odlašajo in se pri težjih nalogah obotavljajo. Uživajo v delu z ljudmi in če 

imajo še pravo službo, so dovolj motivirani, da svoje delo v sodelovanju z drugimi dobro opravijo. Brez 

spodbude pa pogosto niso dovolj vztrajni. 

 

Starševstvo 

Zelo pomembno je, da se zakonca zavedata, da bosta njuni različni osebnosti vplivali na starševstvo. 

Če se starši ne naučijo opraviti s temi razlikami, lahko otroci začnejo izkoriščati njuno neenotnost. 

Razumevanje osebnostnih razlik pa lahko prepreči zamere in občutke krivde, ki nastanejo, ker se zdi, da 

se en od zakoncev bolje razume z otroki kot drugi. 

 

Priljubljeni roditelj (sangvinik) 

Priljubljeni roditelj se rad zabava in privlači publiko. Igra se z otroki in njihovimi prijatelji. Za roditelja 

sangvinika je najhujša kazen, če ga družina ignorira. Njegovega melanholičnega partnerja pa 

sangvinične »neumnosti« in napake spravljajo ob živce. Včasih je videti, da je sangvinični roditelj le še 

en otrok, vendar mu je treba priznati, da ima enkratno sposobnost zabave in sodelovanja z otroki. 

 

Popolni roditelj (melanholik) 

Popolni roditelj je tak, kot si želijo biti tudi drugi: čist, urejen, organiziran, točen, skrben, razmišljujoč, 

pozoren, sočuten, nadarjen, predan, muzikaličen, potrpežljiv, umetniški, ustvarjalen, poetičen, 

senzibilen, odkrit in odločen. Za take starše je vzgoja otrok resen življenjski projekt in noben drugi 

osebnostni tip se vzgoji popolnih otrok ne posveča tako resno. 

Melanholični starši se pogosto s sangviniki ne ujamejo, saj slednji pripisujejo zabavi večjo pomembnost 

kot popolnosti. Medtem ko poskuša melanholik svojemu otroku dopovedati, da mora dokončati svojo 

nalogo, njegov sangvinični zakonec zamoti otroka s čim zabavnejšim. Posledica je razočaranje 

melanholičnega roditelja, saj ga otroci ne marajo, ker je on tisti, ki jih sili k delu. Melanholične starše je 

potrebno opomniti, da vsi otroci nimajo njihove potrebe po popolnosti – v resnici lahko ta visoka 

pričakovanja nekatere otroke ogrožajo. Res pa je, da melanholikova pozornost za podrobnosti družino 

reši pred neredom in številnimi neprijetnimi trenutki. 

 

Močni roditelj (kolerik) 

Tak roditelj lahko v trenutku postane ukazovalen in šefovski v vsaki situaciji in se mu zdi odgovornost 

za družino nekaj povsem normalnega. Vse, kar mora narediti, je »postrojiti« svojo četo in ji dati ukaz.  

Koleriki so navajeni v poslovnem svetu ukazovati in ne dopuščajo nobenih ugovorov, enako 

spoštovanje pričakujejo tudi doma od svoje družine. Kolerična mati, ki je pogosto poročena s 

flegmatičnim moškim, on pa se ji niti v sanjah ne upa nasprotovati, odločno nadzoruje svojo družino, 

njene odločitve so hitre in običajno tudi pravilne. Njen moto je: ko mati dela, morajo vsi delati. 

Koleriku se zdi počivanje greh, ki se ga je treba izogibati. 

Koleričnemu roditelju je potrebno povedati, da njegov način ni nujno tudi najboljši. Le tako lahko 

zmanjša napetost v družini. Potrebuje ljubeznive namige, da njegovi otroci ne potrebujejo tako velike 

vneme. Njegov zakonec pa je lahko tudi vesel, ker ima partnerja s posebno sposobnostjo motiviranja 

otrok za učenje in za zabavo. 

 

Miroljubni roditelj (flegmatik) 

Miroljubni starši so sproščeni, potrpežljivi in sočutni, to pa so za očete in matere tako prijetne in 

dobrodošle lastnosti. Ne prepirajo se in se ne prerekajo, ne vztrajajo pri velikih dosežkih in se nikoli ne 

vedejo brezglavo ali histerično. Kaj drugega bi si otrok še želel?  

Ima pa tak roditelj tudi pomanjkljivosti, če ne razvije niza načel glede discipline in se jih ne drži, saj ga 

bo sangvinični otrok s svojo očarljivostjo prevzel in se izognil zasluženi kazni, otrok močni kolerik pa 

bo prevzel nadzor v družini. 

Miroljubni roditelj se mora prisiliti, da vloži dovolj energije v odnos s svojimi otroki, sicer bo 

komunikacija izginila. Brezbrižen pristop flegmatičnega roditelja lahko v zakonu povzroči težave, še 



posebej, če ima koleričnega partnerja. Ko koleriki hočejo v akcijo, jih bo pomanjkanje pomoči 

njihovega partnerja razočaralo, hkrati pa bo flegmatike potreba njihovega koleričnega partnerja po 

neprestanih družinskih projektih in aktivnostih spravljala v nejevoljo. 

Če ste poročeni s flegmatikom, poskušajte biti takrat, ko se naveliča živahnih dejavnosti otrok in 

družine, razumevajoči. Prav tako ga morate spodbujati k prevzemu starševske odgovornosti, sicer se 

lahko oddalji od sveta družinskega življenja. Flegmatiki postanejo s podporo in ljubečo spodbudo 

svojega partnerja odlični starši, ki bodo vaš dom spremenili v nebeško mirno okolje, varno pred 

hrupnim svetom. 

 

Kako ravnati z depresivnim sangvinikom? 

 Recite mu »ubogi otrok« in žalujte z njim. Dajte mu kakšno darilo. 

 Peljite ga ven na kosilo ali ga pogosteje pokličite po telefonu. 

 Laskajte mu. Naj se vam zaupa in izjoče. 

 Iskreno upajte z njim, da se bo življenje obrnilo na bolje. 

 

Čemu se morate izogibati pri depresivnem sangviniku? 

 Ne predavajte mu o njegovih napakah v slogu: »Če bi me že od začetka poslušal, se v tej godlji 

ne bi znašel.« 

 Ne primerjajte ga z ljudmi, ki so slabši od njega. 

 Ne govorite mu klišejev: »To je kazen za…«, »Moraš se naučiti lekcije...« 

 Ne vzbujajte mu občutka krivde, saj bo zaradi nje otrpnil in ne bo zmogel nobenega pozitivnega 

koraka do rešitve. 

 

Kako ravnati z depresivnim melanholikom? 

 Recite mu: »Ne krivim te.« 

 Mirno sedite, dokler ni pripravljen na pogovor. 

 Pogovorite se o možnih rešitvah. 

 Priznajte, da življenje ni vedno pošteno. 

 Sočustvujte z njim. 

 

Čemu se morate izogibati pri depresivnem melanholiku? 

 Ne recite: »To je najbolj neumna stvar, ki sem jih slišal,« ali: »Poglej raje svetlo plat življenja.« 

 Ne podcenjujte njegove žalosti in depresije. 

 Ne vztrajajte, da mora še isti dan postati dobre volje. 

 Ne obupajte nad njim, saj v strahu pričakuje ravno to. 

 

Kako ravnati z depresivnim kolerikom? 

 Spodbujajte ga z upanjem na zmago. 

 Recite mu: »Ti to zmoreš!« 

 Recite mu: »Ti si najpametnejša oseba, ki jo poznam.« 

 Pomagajte mu s praktičnimi nasveti. 

 

Čemu se morate izogibati pri depresivnem koleriku? 

 Ne pomilujte ga, saj ga to še bolj spravlja v depresijo. 

 Ne dopovedujte mu, da Bog želi le njegove pozornosti. 

 N recite mu, da je depresiven, ker preveč dela, ali tega, da bi se moral malo umiriti in iti na 

dopust. 

 

Kako ravnati z depresivnim flegmatikom? 

 Strinjajte se z njegovimi ugotovitvami, da življenje ni pošteno, da je dober človek in da si tega 

ne zasluži. 

 Spodbudite ga: »Našla bova rešitev.« 

 

Čemu se morate izogibati pri depresivnem flegmatiku? 

 Ne dajajte mu koleričnih ukazov: »Daj no, sooči se s tem!«, »Razveseli se!« ali: »Iz muhe delaš 

slona.« 



 Ne naštevajte svojih problemov in kako ste jih rešili. Zgodbe o supermenu ogrožajo 

flegmatikovo počutje, saj ga opominjajo, kaj vse bo potrebno, da reši problem. 

 Ne zasmehujte ga. Če boste otrokom govorili o svojem partnerju: »Tvoj oče je spet razsut, kar 

ignoriraj ga,« bo le še bolj depresiven. 

 

 

Za več informacij berite knjige Florence Littauer (Osebnostni plus, Sestavljanka na delovnem mestu, 

Osebnostni plus za pare, Osebnostni plus za družine, Kako se razumeti z vsemi ljudmi). 

Pridobljeno znanje in gradivo širite in razmnožujte naprej. Povzetek narejen s pomočjo 

Florencinih knjig. 

 

Svoje izkušnje, mnenja in vprašanja sporočite na podajroko@gmail.com  
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