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FASADA 
 
Danes bomo govorili o FASADI, ki je za 
marsikoga in marsikatero družino veliko bolj 
pomembna kot KUHINJA, DNEVNA SOBA in 
POČUTJE V HIŠI. Tudi fasada je pomembna, 
vendar pa še tako lepa, bleščeča ali topla 
fasada ne more zagotoviti družinske topline in pristnih ter iskrenih odnosov.    
  
Koliko nas je, ki v vzdrževanje idilične fasade svojega življenja vlagamo svojo energijo, 
čas in napore, koliko stvari delamo samo zato, ker mislimo, da moramo, ker mislimo, 
da drugi to od nas pričakujejo, da ne bodo rekli, kakšni smo… In ti drugi sploh niso 
naši prijatelji, naši otroci, naši možje in žene. Ti bližnji so naključno mimoidoči, 
sovaščani, ki jih niti ne poznamo več dobro, daljni sorodniki, sodelavci, znanci in 
podobno. 
  
Vzdrževanje pravljičnega videza nam lahko vzame toliko energije, da je nimamo več 
za resnične odnose, za resnično življenje, za najbližje, za to, da bi bili to, kar smo, da 
bi delali to, kar nam je v veselje. 
 
Ali imamo rože na vseh oknih zaradi tega, ker si jih želimo ali zato, ker mislimo, kaj 
bodo rekli ljudje, če bodo police prazne? 
Ali me skrbi, kaj bodo rekli ljudje, če bom v soboto popoldne ležala na ležalniku, brala 
knjigo, dvorišče pa bo ostalo nepometeno? 
Ali mi je neprijetno, če me bodo prijatelji videli, da hodim ob nedeljah k maši? Ali 
obratno: ali hodim k maši, ker se tako spodobi in vsi moji sorodniki hodijo? 
Kaj bodo rekli sodelavci, če ne bom prišla na novoletno zabavo? 
Kaj bodo rekli moji starši-dali so mi parcelo za hišo, jaz pa imam tako neurejeno 
okolico? Oni imajo vedno vse pospravljeno. 
Kaj bodo rekli drugi, če se pobarvam na oranžno? 
Kaj bodo rekli sosedje, če me bodo s tem človekom videli na kavi, sprehodu….? 
Ali si upam povedati svoje mnenje, čeprav je drugačno od vseh staršev, ki so na 
roditeljskem sestanku? 
 
Vsi ljudje si želimo, da bi bili sprejeti in bi nas drugi ljudje imeli radi. V resnici to tudi 
nujno potrebujemo. Seveda pa nikoli ne bomo mogli biti všeč vsem ljudem. 

Če se obremenjujem s tem, kaj si drugi mislijo o meni, nisem svoboden. Drugi mi 
narekujejo, kako naj živim, pri tem pa tem drugim za mene v resnici sploh ni mar. 

Vprašati se moram, kaj je pomembno meni in mojim najbližjim ter graditi in negovati 
odnose, ki so mi resnično dragoceni. 

Če nam na uho pride kakšna informacija o tem, kaj ljudje govorijo o nas, se 
poskušajmo ne obremenjevati. Važno je, da smo mi pomirjeni s svojimi odločitvami in 
načinom življenja in se v svoji koži dobro počutimo. 

Hkrati pa se tudi sami izogibajmo obsojanja in opravljanja drugih ljudi. 

Skrbite za fasado in notranjost doma tako, da bo vaše bivališče prijetno vsem, ki v 
njem prebivate in vsem, ki z dobrimi nameni prihajajo k vam.  

Irena Zajec  
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