
Koliko ljubezni premoreš? 

Brez nje bi bil svet pust, temačen, brez tega bi vsi izumrli. Morda bi od žalosti še sonce nehalo sijati. 

Poišči to najlepšo besedo v slovenščini ( ljubezen ). Razmišljaj in pogovarjaj se o tej besedi, o ljubezni. 

Ugotovi, kdo vse se ima na tem svetu rad. Ljubezen je tudi prijateljstvo, ljubezen do živali, skrb za 

šibkejše,…. 
Reši osebnostni kviz, če želiš se o njem lahko s kom pogovoriš. 
OSEBNOSTNI KVIZ 

Koliko ljubezni premoreš – do sebe in do drugih ljudi? Če boš na vprašanja odgovoril iskreno, boš 

izvedel nekaj o sebi. Tvojih odgovorov ne bo nihče bral (lahko odgovarjaš samo ustno). 

 Sem se danes koga razveselil? 

 Je bil danes kdo z mano prijazen? 

 Ali imam na splošno rad ljudi? 

 Kateri so ljudje, ki mi pomenijo največ? 

 Ali imam rad živali? 

 Ali sem do živali kdaj grob? 

 Ali se mi zdi, da je vsem lažje kot meni? 

 Se trudim, da ne sodim prehitro o nekom, ki ga šele spoznam? 

 Ali rad priskočim na pomoč – v šoli, doma? 

 Ali na ljudi, ki so mi najbližje, hitro vzkipim? 

 Se zavedam svojih napak v odnosu z drugimi? 

 Sem hvaležen za ljudi, ki me imajo radi in ki jih imam rad? 

 Ali se zavedam, da ne poznam razlogov, da nekdo razmišlja in ravna na določen način? 

 Ko je nekdo do mene nepozoren, ali za to krivim sebe? 

 Znam odpustiti, ko me kdo prizadene? 

 Znam odpustiti sebi, ko naredim napako? 

 Ali se zavedam, da smo ljudje nepopolna bitja, ki se učijo? 

Razmišljal si o nekaterih svojih lastnostih, čustvenih vzorcih in načinih razmišljanja. 

Če ti kateri od njih ni všeč, lahko poskusiš ob tej priložnosti ravnati drugače. 

To je seveda težje storit kot reči. Nič se ne da od danes na jutri. Korak za korakom.  

                                               V redu si, tak kot si. 

 
V celem vesolju ne boš našel osebe, ki bi bila bolj potrebna tvoje ljubezni in naklonjenosti, kot si je ti 
sam. (Buda) 
 

Za zaključek, lepši dan lahko poslušaš in zapoješ pesem Majde Sepe: Med iskrenimi ljudmi. 

Majda Sepe: Med iskrenimi ljudmi (https://www.youtube.com/watch?v=-5B5s_lP0D8) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5B5s_lP0D8

