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Ne ujemite se v te pasti!

ecember je mesec, 
ki ga vsak izmed 
nas verjetno rad 
preživi v udobju 

družine. Ravno zato ne sme-
mo pozabiti tudi na odnos 
med partnerjema. 

Pogovarjali smo se s social-
no delavko in predsednico dru-
štva Človeška toplina, Evo Erpič. 
»Partnerski odnos je odločitev, 
je delo, je odgovornost in potre-
bujemo zavedanje, da ni žena 
kriva za našo slabo voljo in da ni 

mož kriv, da sem za vse sama. 
Partnerstvo ostaja živo, če ohra-
njamo pogovor, ranljivost, zau-
panje, sodelovanje. Vsak odnos 
iz nas izvabi naše stare vsebi-
ne in ljudje, ki so nam najbliž-
je, nas lahko najbolj ranijo. Vsak 
odnos je zato tudi tveganje. Pa 
ne ker bi bili partnerji nameno-
ma zlobni, ampak ker se pono-
vijo naši skripti iz otroštva. Na 
ta način dobimo možnost za 
rast, možnost, da spremeni-
mo te skripte. In temu ne mo-

D

remo ubežati, ker so vsi odno-
si nekako naše ogledalo. Če-
prav so odnosi naš odsev, 
smo v partnerstvu med 
seboj poveza-
ni,« je dejala 
Erpičeva. 

LJUBEZEN 
Izkazovanje ljubezni je včasih 

težko, a je v partnerskem odnosu 
zagotovo pomembno. Erpi-

čeva meni: »Ljudje smo 
si različni tako pri iz-

kazovanju ljubezni 
kot pri sprejema-
nju. Zagotovo pa 
vsi najbolj 
hrepeni-
mo po 
s p o -
š t ov a -

nju, ra-
z u m e v a -
nju in po-

zornosti. Radi 
imamo družbo, kjer ni 

kritike, kjer čutimo, da 

imamo podporo, da smo spre-
jeti takšni, kot smo, da naše ide-
je nekaj veljajo. To je tudi način, 
da si izkažemo medsebojno spo-
štovanje in se imamo radi. Ljudje 
smo socialna bitja, želimo pripa-
dati, želimo čutiti, da imamo v tej 
družbi neko vrednost. In vedno 
največ veljajo pohvale partner-

jev ali pa staršev. Na terapiji 
mi včasih povejo, da so v 

službi deležni mnogih 
pohval, ampak jim to 
nič ne pomeni, ko pa 
doma doživljajo pov-

sem nasprotno. Ko ima-
mo nekoga radi, se zanj za-

nimamo, si vzamemo čas in 
naredimo za to osebo prostor v 
svojem svetu.«

 ODGOVORNOST Partnerstvo zahteva 

medsebojno spoštovanje in sočutje, saj le tako 

lahko oba rasteta. Rast je zelo pomembna sestavina 

odnosa, saj se odnos, ki se ne razvija, ne obdrži.

Partnerski odnos naj se 
ves čas razvija in raste

Zaradi 
strahu pred bolečino 
postanemo žaljivi in 
polni očitkov, si naj-
demo zasilni izhod v 
avanturah in mislimo, 
da bo potem manj 
bolelo, ko se bo odnos 
končal.

Bojimo 
se, da bi bili znova 
ranjeni, pa čeprav je 
to bistvena sestavina 
preobrazbe. Na razne 
načine se poskušamo 
pred njo zavarovati, 
kar se vidi tudi v par-
tnerskih odnosih.

V to 
se spustimo, ker se to 
od nas pričakuje. Ali 
pa je umiritev, ki nam 
pripada ne glede na 
odnos. To je seveda 
krivično do obeh par-
tnerjev, saj je spolnost 
lahko čudovita.

Živi-
mo skupaj, ne da 
bi se zares pozna-
li, živimo skupaj, 
ker je to nekaj, kar 
poznamo, in smo v 
udobnem mehurč-
ku, ki smo si ga 
naredili sami. 
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Ker se 
bojimo, si ne povemo 
vsega, kar čutimo, se 
prilagajamo, spu-
ščamo kriterije, se 
ob svojem partnerju 
ne moremo povsem 
sprostiti in ne zmore-
mo biti ranljivi.
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Je intima spolnost ali nekaj 
povsem drugega?

 Eva Erpič iz društva Člove-
ška toplina nam je razložila po-
men besede: »Mnogi še vedno 
mislijo, da je intima enako kot 
spolnost. To ni res, saj je intima 
veliko obširnejši pojem. Spol-
nost je &zični stik, intima pa nuj-
no vključuje odnos. Danes smo 
že nekoliko izgubili ta občutek, 
da je naše telo naše bogastvo. 

S tem, ko se nekomu predamo, 
mu omogočimo, da vidi naše 
najbolj skrite dele, in tvegamo, 
da bomo deležni njegove kri-
tike. Intima je ekskluziva in mi 
smo tisti, ki določamo meje te 
ekskluzivnosti. Intima je izredno 
pomembna v partnerstvu. Bolj 
ko gradimo intimo, bolj poveza-
ni smo.«

V odnosu med partnerjema je izrednega pomena.

Kdaj partnerski odnos 
potrebuje pomoč terapevta?

 »V terapiji se ne more-
mo pogovarjati o nečem, 
kar že tako in tako ne bi 
bilo del njiju, lahko pa 
se soočimo s strahom 
pred bližino, lahko se 
naučimo ubesediti vse 
najtežje, zato da lahko 
skupaj zaživita lažje in 
bolj svobodno. V odno-
sih, kjer ne moremo biti 
povsem iskreni, imamo 

ves čas občutek, da nad nami 
visi neko breme, da mora-
mo biti previdni, da se ne 
zagovorimo, da ne pozabi-
mo, kaj smo že povedali in 
česa ne, ali pa se tako zelo 
naučimo biti v določeni 
vlogi, da pozabimo, kdo 
smo mi, kaj v resnici ču-
timo, in to zagotovo ni 
polno življenje,« pravi 
Eva Erpič.

Partnerja si lahko s tem poklonita najlepše darilo.

Intima

Sobota: RAZVAJAJTE SE

  Ponedeljek: Dieta
  Torek: Lepota
  Sreda: Vadba
  Četrtek: Zlata leta
  Petek: Družina


