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Uvodna                         beseda
Kako sprejeti sebe, kako sprejeti, da se telo 

spreminja, da se spreminjamo mi?. Sem to še 
vedno jaz, ko po porodu naberem kilograme in 
ne izginejo? Sem še vedno jaz ta moški, ki je 
zaradi koronakrize delal od doma in si nabral 
nekaj kilogramov? Ko se pogledam v ogledalo 
in vidim sebe – sem to še vedno jaz? Sem si 
všeč? Se sprejemam s spremembami? 

Kolikokrat se vprašamo, ali smo si všeč, ali 
smo zadovoljni sami s seboj? Si kdaj povemo, 
da smo ponosni nase ali se zgolj sprašujemo, 
kako se bodo drugi odzvali na spremembe? Ko 
se v življenju nekaj spremeni, smo pripravlje-
ni to priznati ali nastane težava? Kriza, strah, 
sram, da to nismo več mi. Se lahko spopada-
mo s spremembami v svojem življenju ali je 
to za nas tako tragično, da nas strah postavlja 
pred še večje ovire?

Bodi to, kar si, sprejmi sebe; le tako bo živ-
ljenje lažje in zanimivejše. Tokratna številka 
revije je posvečena težavam, s katerimi se sre-
čujemo v različnih obdobjih svojega življenja 
– odraščanje, razvoj, partnerstvo, bivanja pod 
svojo streho … Zajeli bomo različne teme – vse 
od rojstva pa do smrti.

Tokrat vas bomo popeljali na zanimivo bra-
nje, bolj čustveno. Dovolite si, da se vas dotak-
ne. Dovolite, da vas branje spravi v jok, da se 
nasmejete od srca ali pa se spravite v akcijo, 
da naredite nekaj za nov dom, bivanje, sebe 
ali celo družino.

Bodite to, kar si želite biti v danem trenutku!

Ekipa Resnično JAZ

Bodimo, kar smo – in življenje bo zanimivejše!
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Kako sprejeti 
sebe, svoje telo?
Pot od dojenčka in do 
odrasle osebe
Ko se rodimo, smo v veliko veselje. Ko starša zagledata novo bitje, ki ima vse prstke, 
rokice, nogice, sta najsrečnejša na tem svetu. Ne glede na to, ali si malo močnejši 
dojenček ali malo bolj droben, si vsem v veselje, vsaka teta te vleče za lička in vsi te 
želijo imeti v naročju. Nato sledi faza odraščanja, pri kateri naletiš že na prve ovire. 

Prva ovira, ki jo srečamo, je nekje pri štirih 
letih, ko se odpravimo v vrtec. Tam se otroci 
med seboj ogledujejo, in kaj hitro se vidi, 

če je nekdo drugačen. Če imaš očala, si drugačen, 
če imaš preveč kilogramov, izstopaš in že takrat te 
otroci opozorijo na to drugačnost. Nato se razvi-
jamo, nekaj genetsko podedujemo in postanemo 
podobni staršem, nekaj pa potegnemo iz okolice.

Sami se oblikujemo tako značajsko kot vizualno. 
Prva faza našega bivanja, ki prinese največje spre-
membe, je najstništvo in puberteta. Spremembe se 
začnejo pri 11 letih in se nadaljujejo vse do srednjih 
dvajsetih let. Ko otrok vstopi v najstniško obdobje, 
njegovi možgani začnejo rasti in tako pride do veli-
kih sprememb. Te spremembe vplivajo na njegovo 
razmišljanje, vedenje, čustvovanje. Če starši razu-
mejo ta proces, lahko pomagajo svojemu otroku pri 
zdravem razvoju ne le njegovih možganov, ampak 
tudi pri razvoju njegove samopodobe, osebnosti. 
Spreminjanje možganov je odvisno od starosti, 
hormonskih sprememb, izkušenj, družinskih vzor-
cev. Čeprav se možgani najstnikov razvijajo približ-
no na enak način v enakem obdobju, je vsak naj-
stnik posameznik zase, zato obstajajo razlike med 
najstniki in razlike v tem, kaj to obdobje prinese za 
vsakega izmed njih. 

Najstniki pridobivajo nove sposobnosti razmišljanja
Možgani v najstniškem obdobju postajajo bolj 

povezani in bolj učinkoviti pri procesiranju. Razvijata 
se abstraktno mišljenje in sposobnost sprejemanja 

odločitev, na katera imajo v 
tem obdobju velik vpliv 
čustva, zato so najstni-
ki nepredvidljivi, tve-
gajo, sprejemajo hitre 
in nepremišljene od-
ločitve, ki velikokrat 
lahko povzročajo ne-
malo težav, predvsem 
pa zmede in slabe volje. 
Spremembe, ki imajo po-
membno vlogo pri oblikovanju 
spominov in čustev, skupaj s hormonskimi spre-
membami omogočajo, da so najstniki impulzivni in 
lahko zelo intenzivno ter močno doživljajo nihanja 
razpoloženja: bes, agresijo (tudi samoagresivno ve-
denje), vznemirjenje in spolno privlačnost. Najstniki 
med odraščanja pridobivajo sposobnost procesira-
nja čustev, sposobnost interpretiranja namenov in 
čustev drugih, zato nihanja v razpoloženju s časoma 
postajajo manj ekstremna in bolj predvidljiva.

Najstniki si dovolijo tvegati, preizkušajo meje. 
Vrstniki postanejo pomemben del in takrat se 
starši zavejo, da njihovi otroci odraščajo. Takrat je 
potrebno ogromno prilagajanja celotne družine s 
prizadevanjem staršev, da otroka oblikujejo po dru-
žinskih vrednotah. Ko pa enkrat nastopi ljubezen in 
odcepitev od družine, je čas za novo poglavje.

Kako je sebe in svoje telo videla skozi različna 
obdobja, kaj je zaznala in kako se je sprejela, lahko 
preberemo v zapisu Sabine Košir.

Najstniki si 
dovolijo tvegati, 

preizkušajo meje. 
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Nisem popolna – toda, ali 
moram biti?

Če bi danes primerjali z nekoč, bi lahko ugotovili, da naša življenja niso podobna 
življenju naših prapraprababic in praprapradedkov. Ne po načinu življenja ne po 
prehrani, kaj šele gibanju in socializaciji. Včasih je veljalo, da je bila ženska doma, 
da je delala na kmetiji, kuhala in vzgajala otroke. Včasih ni bilo televizije, ki bi po-
ročala o popolnosti. Jim je bilo zato lažje? Če pogledamo slike svojih praprababic 
in dedkov, niso bili vsi suhi, pa so kljub temu verjetno imeli kopico težav. 

Vsako obdobje življenja je zaznamovano s 
težavami: na začetku svoje poti se naučimo 
jesti in piti, nato hoditi, govoriti, pisati … Ko 

pridemo v najstniška leta, ob sebi potrebujemo ne-

koga, ki nam bo pokazal, kaj je prav in kaj ne. A vsak 
od nas je unikat in tako se moramo tudi unikatno 
boriti s samim seboj. 
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Kako pa je lahko videti pot, ko se že od malega ne sprejemaš,  
pa nam je zaupala Sabina Košir.

»Nisem se rodila z ljubeznijo do sebe, zato se to 
učim še danes. V otroštvu in najstniških letih sem 
imela blazne težave s sprejemanjem sebe in svoje-
ga telesa. Ljubezen do sebe sem vedno z nečim po-
gojevala. V srednji šoli sem bila obsedena z naku-
povanjem oblačil, ker so mi le nova oblačila dajala 
občutek, da sem lepa in dovolj dobra. Še danes me 
motijo oznake, ki jih dajemo ljudem: »Ona je malo 
močnejša«, »Malo več jo je skupaj«. Vem, da tudi 
sama uporabljam te izraze, vendar me še vseeno 
motijo in ne razumem, zakaj je treba te lastnosti 
poudarjati, zakaj ne rečemo: »Aja, to je tista, ki ima 
svetle lase in očala«. Na splošno se mi zdi, da ljudje 
dajemo prevelik fokus zunanjemu videzu. Kdo do-
loča normative, kdo je močnejši, kdo je debel, kdo 
suh in kdo preveč suh. Če bi lahko sama sebi dala 
nasvet 15 let nazaj, bi najprej govorila o tem, da se 
ne primerjaj z drugimi. Vsi smo edinstveni 
in unikatni in to je naša super moč, 
sprejmi svoje minuse, vendar se 
osredotoči na svoje pluse. 

Ko je obsesivno nakupo-
vanje popustilo, so se začele 
druge težave, zredila sem se 50 
kilogramov. Celo življenje sem 
se počutila debelo in tudi, ko 
sem se zredila, se nisem poču-
tila nič bolj grdo, ogledalo mi je 
celo življenje kazalo osebo, ki mi 
ni bila niti malo všeč. Moje prepriča-
nje: »Nisi dovolj suha« me je spremljalo 
od otroštva naprej in sploh ni bilo pogojeno z 
mojimi videzom. Kilogrami so se me držali štiri leta, 
potem pa je prišel trenutek, ko je bilo vsega do-
volj. Bila sem na izletu v Bosni in pri hoji po klancu 
navzdol sem čutila take bolečine v kolenu, da sem 
vedela, da morem spremeniti svoje življenje. Pusti-
la sem službo, ki mi je dnevno povzročala panične 
napade, začela sem meditirati in vsak dan nabirati 
korake. Na začetku sem naredila 5000 korakov, pa 
sem bila že utrujena, potem pa mi je šlo vedno bo-
lje in bolje. Začela sem sprejemati svoje telo in sebe 
v celoti. Nekje sem prebrala, da edina oseba, ki bo 
vedno ob tebi, si ti sama in takrat sem se začela 
zavedati, da moram sebe postaviti na prvo mesto 
in se vzljubiti. Ni bilo vedno enostavno, prišli so tre-
nutki, ko sem imela občutek, da nisem nič spreme-
nila in sem se še vedno obsojala za vsako nepravil 

nost, ki sem jo naredila, za vsak 
košček čokolade, ki sem ga po-

jedla in so prišli trenutki, ko sem 
se počutila kot zmagovalka in sem bila 

ponosna na vse, kar sem že dosegla. V enem 
letu sem samo s hojo in prehrano izgubila 35 ki-
logramov. Po enem letu so se kilogrami ustavili, 
tehtnica se ni nikamor premaknila. Ko sem začela 
hoditi na telovadbo, sem v roku enega leta izgubila 
še ostalih 15 kilogramov. Čeprav se je moja zgodba 
na začetku vrtela samo okoli kilogramov in zuna-
njega videza, sem na tej prečudoviti poti ugotovila 
in spoznala toliko drugih bolj pomembnih stvari. 
Postala sem bolj prijazna do sebe, ne maram upo-
rabljati besedne zveze 'moram iti na telovadbo', 
ampak si želim iti, saj vem, da mi to prinese druže-
nje z ostalimi borkami, da se potem bolje počutim 
in da s tem skrbim za svoje zdravje. Zdaj si znam 
dovoliti in kdaj brez slabe vesti samo ležati na kav-
ču. Ljubezen do sebe je brezpogojna in mi je ni tre-
ba pogojevati s tem, koliko korakov sem naredila.«

Nisem popolna 
in končno vem, 
da mi sploh ni 

treba biti.
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Kadar govorimo o odnosu med starši in odraščajočimi otroki, moramo v bistvu 
govoriti o njegovi rasti, saj ta pogosto raste še z večjo intenzivnostjo po otroko-
vem odhodu. Prej imata lahko obe strani, tako otrok kot tudi starši, takšna in 
drugačna velika pričakovanja, veliko predstav, kaj naj bi bil odnos, veliko stvari 
pogrešajo in posledično so tudi velika razočaranja. 

Ko se po odhodu tako otrokom kot tudi 
staršem uspe počasi čustveno posloviti 
drug od drugega, ko se nehajo pričakova-

nja tistega, česar drug ne zmore, zmorejo videti 
tisto, kar je. Presenečeni ugotovijo, da znajo biti 
pozorni drug do drugega, da se starši zmorejo za-
nimati za otroka, da sta nanj ponosna, da zmoreta 
z njim tudi nevsiljivo deliti kako modrost svojega 
življenja in ne le moralne nasvete. 

To je proces rasti vse do trenutka poroke, ki je 
priložnost, da starši blagoslovijo svojega otroka, 
mu dajo blago besedo kot popotnico v novo ob-
dobje življenja. To lahko starše veliko stane, ven-
dar to ceno radi plačajo za svojega otroka. S tem 
blagoslovom otrok veliko lažje hodi po svetu, se z 
veseljem vrača domov na obisk in po njem še bolj 
čuti svobodo, da sme biti to, kar je.

Odnos oče, mama – sin, hči se nikoli ne konča, 
se pa preoblikuje. Preoblikuje se tako na strani ot-
rok, še toliko bolj pomembno je, da se preoblikuje 
na strani staršev. Otrok se razvija, z njim pa tudi 

Ko se gnezdo 
izprazni …
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odnos staršev do njega. Kako dragoceno je, če smo 
kot odrasli še vedno lahko otroci svojih staršev s 
to razliko, da smo zdaj odrasli otroci. Otrok ohranja 
svojo vlogo, še vedno je med njimi potrebna razme-
jitev, vendar zdaj precej drugačna. Dragoceno je, če 
starši spoštujejo svoje otroke in so z njimi v odnosu 
kot z odraslimi, jim zaupajo, se z njimi pogovarjajo 
na odrasel način s spoštovanjem.

 
Odkar pa je v odnosu še partner odraščajočega ot-
roka, mu veliko pomeni, če ga starši sprejemajo in 
ga spoštujejo skupaj z njim. Partner je namreč del 
njega. Če to sprejemanje ni mogoče, otroka to boli, 
saj to pomeni, da tudi on ni sprejet. Če bi se to na 
eni ali na drugi strani zgodilo, je pomembno prav 
to čutenje staršem pristno izraziti in jih povabiti k 
sprejemanju in spoštovanju. To storimo najprej zase, 
potem pa seveda tudi za starše in vsekakor za svoje-
ga partnerja. Z vstopanjem na skupno pot, z vstopa-
njem v življenje drug drugega na neki posredni na-
čin zaročenca vstopata tudi v družino drug drugega. 

Vir: https://dc-mir.si/2010/rast-odnosa-med-
-starsi-in-odrascajocimi-otroci/
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PRAVLJIČNA ZAROKA IN POROKA!

Večino deklet že od malega sanja o svoji pravljični zaroki in po navadi si jo zač-
nemo predstavljati po ogledu kakšnega romantičnega filma. Sanjamo, da bi nas 
zaprosil na najbolj romantičnem kraju, na morju ob sončnem zahodu, da bi nam 
prstan skril v tortico, da bi pripravil podoknico … Vsaka ima svoje želje, ki pa se 
ne uresničijo vedno, saj je ta del prepuščen partnerju. 

Moja zaroka:
Moja zaroka je bila videti tako, da je oče 

partnerju pomagal pri skrivanju zaročnega 
prstana. Pripravila sta lanternico, jo obesila na smre-
kico, in ko si ugasnil vse lučke, je gorela le lanternica, 
notri pa je bil prstan. Zame je bilo to zelo romantično 
presenečenje, moji starši so vedeli, kaj si želim, tako da 
so partnerju pomagali. Zaroka je bila potrjena, nato pa 
so sledile priprave na poroko. Moški imajo tukaj vsaj 
večinoma, veliko lažji del, saj je zanje glavni del obleka 
in čevlji, za vse ostalo pa sledi in privoli v želje neveste.

Naša družina zagovarja tradicionalno poroko. 
Zato je bilo treba poskrbeti za verski in matični 
del poroke. Danes se časi spreminjajo, tako da je 
civilni del poroke možno imeti na kar nekaj loka-
cij, ki niso povezane z občino ali središčem mest. 
Kar nekaj gostinskih objektov nudi možnost ce-
lotnega obreda. Tako se lahko danes preprosto 
odločite za obisk gostilne, kjer imate obred, nato 
pa tam tudi pogostitev, večerjo in zabavo do po-
znih jutranjih ur. 
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Midva sva iz verskih družin, tako da so veljala 
neka pravila. Ker so se oboji starši ponudili, da nama 
plačajo svatbo, sva morala sprejeti tudi omejitve, ko-
liko in koga povabiti. Ker sem sama zelo organiziran 
človek, sva se najprej lotila iskanje glasbene skupine 
za večerni del. Kako izbrati? Cene so različne, prav 
tako repertoar. Kako vedeti, da smo izbrali pravo 
skupino in ta ne bo čista polomija? Poklicala sem 
prijatelja, ker sem zasledila, da ima skupino, in kot 
bi bilo naročeno, so ravno teden dni po najinem po-
govoru igrali v enem izmed lokalov. S prijatelji smo 
se neobremenjeno odpravili tja na pijačo, da vidimo, 
kako igrajo. Bili smo navdušeni, z vodjem skupine 
smo se kar hitro dogovorili, da bi izbrali njih. Pristali 
so, tudi za ceno smo se dogovorili, nastopila pa je 
težava, ko je vprašal, kje bo poroka.

Tukaj pa sva imela težavo. Želela sva nekaj dru-
gačnega, dobrega, a smo bili vseeno finančno ne-
kako omejeni. Vodja skupina nama je predlagal 
lokacijo, na kateri so igrali pred nekaj meseci. Ker 
gostilne nismo poznali, smo se s starši odločiti tja 
odpravit na nedeljsko kosilo. Bilo je odlično, že 
sam vstop v gostilno nas je prepričal, osebje iz-
redno prijazno, postrežba na nivoju, hrana odlična. 
Zato nas je bilo strah, kakšne so cene. Ko so nam 
predstavili tudi cenik, smo vedeli, da bo to prava iz-
bira. Za nami je bil glavni del – izbrali smo gostilno 
in glasbeno skupino. Za partnerja je bil glavni del 
zaključen, mene pa je čakalo še kar nekaj stvari. 

Vsekakor sem za pričo izbrala najboljšo prijate-
ljico. Po navadi so dekleta vesela, da lahko skupaj 
hodijo izbirati obleke, nakupovati čevlje ali si ureja-
ti nohte. Moja poročna priča ni imela časa, tako da 
sem bila vesela, da sem lahko vse uredila z mami in 
da mi je stala ob strani. Če si nevesta, ki nima težav z 
odvečnimi kilogrami, je veliko lažje, kot če si neves-
ta, ki ima ogromno preveč kilogramov. Kako izbrati 
obleko, kakšna mi bo prav, imajo v salonih na voljo 
tako velike številke – vse to se mi je rojilo po glavi. 

Odločila sem se, da se odpravim v najbližji sa-
lon, pa bomo potem videli, kaj lahko naredimo. 
V izposojevalnici je delala prijazna gospa, bila je 
ustrežljiva in hitro smo našle obleko zame – belo z 
rdečimi detajli. Ko sem jo oblekla, sem vedela, da je 
to obleka zame in da ne grem drugam ponjo. 

Vse stvari so potekale tako na hitro in zadovolj-
na sem bila, da sem svojim kilogramom navkljub 
našla obleko, v kateri bo moj dan čudovit in mi ne 
bo nerodno.

Vse priprave so potekale, kot je bilo treba, vsa 
vrata, na katera smo potrkali, so se odprla, ljudje so 
bili prijazni in ustrežljivi. 

 
Poročni dan

Poročni dan: kot iz pravljice. Prebudila sem se 
v sončen dan doma pri starših. Kaj vse me čaka, si 
niti nisem znala predstavljati. Fotograf, snemalec, 
priprave, oblačenje in prihod ženina. Starši so orga-
nizirali odličen prihod, zabavni začetek, pogostitev za 
vse sosede. Resnično sem jima hvaležna, prav tako 
bratu; poskrbeli so, da sem imela dan najlepših sanj.

Vožnja do cerkve, šranga, ples, slikanje, civilna 
poroka, zabava, kraja neveste … A najlepši dan je 
lahko tudi naporen, če želiš imeti tak dan, kot je v 
filmu. Zato vsem parom svetujem, da se pogovorita 
o svojih željah, sprejemata kompromise in si dan 
naredita tak, da vama bo ostal v najlepšem spomi-
nu. Da bosta fotografije lahko gledala na stara leta.

Poroka je velik dan, velik korak in organizacijsko 
zahteven dogodek. Če imamo to žilico, če imamo 
družino, partnerja, ki nam stojijo ob strani, se lah-
ko tega lotimo sami. Sicer pa lahko to prepustimo 
tudi številnim organizatorjem, ki so tega zelo vešči. 
Vsem, ki se odločate, ali bi ta korak naredili, le po-
gumno naprej. Skupaj v dvoje je vedno lažje kot biti 
sam. Zaupaj si in izbral si boš pravega!
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»Odločite se zase«
Kdo je močna ženska? Kaj vse mora močna ženska prenesti, kaj mora storiti? Je 
močna ženska na videz popolna? Kdaj postanemo idealne? Je to takrat, ko smo 
podobne svoji ikoni? Je to takrat, ko smo take kot v filmu? Popolna ženska je po-
polna takrat, ko je zadovoljna sama s seboj – in to točno takšna, kot je. O moči 
ženske in o popolnosti smo se pogovor jali z Alenko Kesar, novinarko, pisateljico, 
mamo, ženo in še bi lahko naštevali.

Alenka Kesar
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Kako bi vi vpisali sebe? Kdo je Alenka?
Sem čustven, odprt in prijazen človek. 

Rada imam ljudi in rada imam živali. Do sebe 
sem zahtevna, ambiciozna sem in tisto, do česar sem 
res strastna, počnem resnično dobro. Sicer sem izra-
zito družinska, prava mama mamasta sem. Skrbim za 
družino, za gospodinjstvo, za vse, ki jih imam rada. 
Sicer obožujem filme, serije in poležavanje na kavču. 

Prevečkrat se oziramo na mnenja drugih, kajne?
Žal je res tako. Verjetno smo tako vzgojeni, to so 

vzorci, ki jih nosimo v sebi in so nam bili priuče-
ni. V otroštvu smo poslušali babice in morda celo 
starše, ki so govorili: »Lepo se obnašaj, kaj bodo 
pa ljudje rekli!« To nam je ostalo v možganih kot 
nenehni signal, da se moramo lepo obnašati, da 
se moramo vesti v skladu z pravili, normami, pri-
čakovanji. Številni, ki jih poznam, so razvili sindrom 
'pridne deklice' ali 'pridnega fantka' in ga obdržali 
v sebi vse življenje, tudi ko jih je zaradi tega živ-
ljenje pošteno teplo. Tudi jaz imam dobršen del 
tega v sebi, vedno sem bila odgovorna in pridna, 
odličnjakinja. Tega se je težko znebiti, še težje je 
sprejeti, da v bistvu res nismo tako pridni, kot bi 
morali biti. In da je to v resnici ena velika traparija.  

Veliko se govori o idealih, idealnih ženskah.  
Kaj je za vas ideal?

Zame sta ideal zdravje in dobro počutje. Vse 
ostalo je estetika. Če se človek v svoji koži počuti 
dobro in je ob tem tudi zdrav, kar pomeni, da je 
lahko telesno aktiven in mu življenje ne prinaša 
bolečin in bremen, je to idealna postava. Ženske 
smo resnično prave revice, ko gre za postave, pos-
tavljamo si zahteve, kakšne naj bi bile in kako naj 
bi do takšnega telesa prišle in se izčrpavamo za-
radi vsega tega. Mi je žal, da je tako, a takšne misli 
obhajajo tudi mene, sploh, ker se mi je v zadnjih 
letih telo spremenilo. Starejša sem, hormonske 
spremembe terjajo posebnosti in nedvomno ne 
gibam toliko, kot bi lahko. So nam pa uslugo nare-
dile številne zvezdnice, pa tudi vplivnice, ki nimajo 
'popolnega telesa' in so bile pripravljene pokazati 
svoje postave, povedati, kako se počutijo in pre-
makniti meje razmišljanja. 

Kaj je pojem partnerstva za vas?
Partnerstvo je zame pristnost, je občutek, da si 

lahko zaupaš med seboj. Da si lahko takšen, kakršen 
si in se ti ni treba pretvarjati, se sprenevedati. Da si 
enostavno samo ti. In je to dovolj. To je čudovit ob-
čutek in ne znam si predstavljati, da bi bilo drugače.

Starši so nas vzgajali, da je treba s spolnostjo poča-
kati do pravega partnerja, nato si ustvariti družino, 
sledijo poroka, dom, otroci. Kako gledate na to? 

Ne vem. Tudi tu govoriva o zakoreninjenih 
prepričanjih, tudi verskih zapovedih, ki so težko 
uresničljivi v svetu, ki ga živimo. Čeprav vem, da se 
nekateri mladi tudi odločijo za vzdržnost do poro-
ke. To jih dela drugačne, posebne in ne dvomim, da 
imajo za to svoje razloge. Meni se zdi, da je spolnost 
del partnerstva in bi bilo narobe, če bi se patnerja 
spolno spoznala šele po poroki, ko pa je mogoče 
že vnaprej vedeti, ali sta si kompatibilna. Spolnost 
in čustvovanje naredita celostni krog odnosa in ni 
enega brez drugega. 

Kako ste se vi spopadali z odličitvijo, da mož ni 
bil prava izbira za vas? 

Z nekdanjim možem sva skupaj prišla do odlo-
čitve, da se je najina zveza izpela, da si bova dala 
svobodo in si zaželela srečno na novih poti. Pred 
tem sva nekaj časa hodila na zakonsko terapijo, 
ki nama je pomagala, da sva si povedala stvari, ki 
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so naju utesnjevale in si dala priložnost, da sva se 
lepo in mirno razšla. Jaz sem imela ob sebi svoje 
prijateljice in starše, na katere sem se lahko ved-
no obrnila. Ločitev je težka preizkušnja, zelo bo-
leča je, a nama s prvim možem je prinesla novo 
ljubezen, mojemu nekdanjemu tudi tretjo hčer.  

Z novim partnerjem je prišlo novo 
obdobje in drugačen odnos. 
Ga lahko primerjate s 
prejšnjim?

Ta dva odnosa nista 
primerljiva. Moj dru-
gi mož je povsem 
drugačen od mo-
jega prvega moža 
in resnično si nista 
podobna. Nov od-
nos je prinesel tudi 
nove izzive, nedvom-
no največji je bil zdru-
žitev dveh družin. A ker 
je odnos med nama trden 
in ljubeč, sva lahko ustvarila 
zvezo, ki jo spoštujeva, in razširjeno 
družino, ki jo imava najraje. 

Zrasli se tako tudi osebnostno. Lahko bi 
rekli, da rastemo celo življenje … 

Verjetno da. Sama to doživljam skozi 
izkušnje, skozi spoznanja, skozi vzorce, ki se 
nam ponavljajo. Vse, kar smo že nekoč dožive-
li, se nam zato zdi znano, ravnanja in besede ljudi 
prepoznamo že po prvem zvenu besed, čutimo, kdo 
je z nami iskren, od koga je bolje iti stran, vemo, 
kaj je najbolje za nas, za naše otroke. Morda je to 
osebna rast. Ta izkušenost, ta modrost, to občute-
nje življenja, ki ga poznamo vsako leto bolj. 

Napisali ste knjigo Druga žena. Nam lahko zaupa-
te, o čem govori in kako je nastajala?

Knjiga Druga žena je nastala zaradi besed mo-
jega drugega moža Kamenka, da je čas, da znova 
kaj napišem. Moja prva knjiga Čez mavrico je izšla 
leta 2009 in bil je čas, da se znova poskusim kot 
avtorica knjige. Ta se je dobesedno izlila na papir. 

V sebi sem čutila ogenj, ko sem pisala in šla zno-
va skozi svojo življenjsko zgodbo. Zdelo se 

mi je pomembno napisati, kaj doživ-
ljamo ženske ob ločitvi, kako težko 

in boleče je, s čim se soočamo 
ob ločitvi, kako je, ko spozna-
mo novo ljubezen, s kakšnimi 
strahovi gremo v nov odnos, 
kako je biti mačeha, kako je 
biti druga snaha, kako je ime-
ti razširjeno družino. Pisala 
sem brutalno iskreno in to so 

bralci začutili in moja knjiga je 
prava uspešnica. Že septembra 

pa prihaja na trg moja tre-
tja knjiga.

Kakšna bi bila vaša 
popotnica za naše 
bralce?

Pomembno se mi 
zdi biti pogumen in 

slediti svojem srcu. Pa 
karkoli to že pomeni. Če-

tudi se ženska odloči, da os-
tane v zakonu, v katerem ni pov-

sem srečna, je to pogum. Ta pogum srca vam želim, 
dragi bralci. Da se odločite zase. Življenje je namreč 
krhko in mine v hipu. Nikar ne pristanite na to, da 
ne boste živeli v skladu s tem, kar ste in kar želite 
biti. Srečno vam želim in pazite na svoje zdravje. 

Sem izrazito 
družinska, prava 

mama mamasta sem. 
Skrbim za družino, za 
gospodinjstvo, za vse, 

ki jih imam rada.

Pomembno 
se mi zdi biti 

pogumen 
in slediti 

svojem srcu.

Ročno 
izdelan nakit  

pri zlatarju v 
Sloveniji!

Modni nakit iz srebra 
in zlata, ustvarjen po 
vaših željah, za različne 
priložnosti.

Osebna darila za 
rojstni dan, božič, krst, 
obhajilo, obletnico, 
zaroko, poroko.

041 733 611
www.nali.si
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Od deklice 
do ženske
V življenju ženske se dogaja veliko sprememb. Nekatere 
vidimo kot dobrodošle, spet druge manj. Sama verja-
mem, da so vse spremembe za celostno in čutno doži-
vljanje življenja in sebe nujno potrebne.

Ročno 
izdelan nakit  

pri zlatarju v 
Sloveniji!

Modni nakit iz srebra 
in zlata, ustvarjen po 
vaših željah, za različne 
priložnosti.

Osebna darila za 
rojstni dan, božič, krst, 
obhajilo, obletnico, 
zaroko, poroko.

041 733 611
www.nali.si
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Vesela sem, da sem ženska. Iskreno sem 
hvaležna za to priložnost življenja, čeprav 
ni bilo vedno tako ... Več desetletij nazaj 

je veljalo, da morajo biti deklice bolj pridne. Že v 
zgodnjih letih življenja sem začela prezirati to raz-
liko, saj je nisem razumela. Ko mi je mama naložila 
nekaj dela in svojih upov, sem z glasom, polnim 
nerazumevanja, spraševala, zakaj moram jaz, bratu 
pa tega ni treba storiti? »Zato, ker si dekle!« 

Nikoli nisem razumela. Nikoli si nihče ni vzel 
časa, da bi mi razložil. V zgodnjem obdobju sem 
zato pogosto hrepenela po misli, da bi bila raje 
fant, saj sem verjela, da je fantom pač lažje. S te-
žavo sem spremljala svoj zgodnji najstniški razvoj 
in krivično se mi je zdelo, da mi rastejo prsi in 
boki in ne morem več tako spretno letati s fanti 
iz soseske. Tudi prva menstruacija je bila vse prej 
kot dobrodošla. Občutne spremembe so se začele 
dogajati v poznem obdobju najstništva, 
ko sem začela bolj poglobljeno 
delo na sebi. Danes na to gle-
dam popolnoma drugače 
in sprejemam vso svojo 
ženskost v celoti in v 
vsej njeni popolnosti. 

Prva menstruacija 
se pojavi na začetku 
najstniških let. Iz-
redno priporočljivo 
je, da je vsaka dekli-
ca seznanjena s po-
tekom in pomenom 
same menstruacije, saj 
bo manj presenečena in 
bo ustrezno pripravljena, 
ko se pojavi. V teh letih spre-
memb telesa, in z njo povezane 
občutljivosti, je to lahko izrednega po-
mena. Ni pravila, s katerim letom se začne, in več 
dejavnikov lahko vpliva na to, kdaj deklica spolno 
dozori. Pri veliki večini se prva menstruacija pojavi 
nekje med 9. in 15. letom. Edini oprijemljiv dejavnik 
lahko pripišemo genetiki, saj je splošno znano, da 
lahko deklica pričakuje prvo menstruacijo približno 
v enakem obdobju, kot jo je tudi njena mama. Ena-
ko velja tudi za začetek menopavze. 

Menstruacija nastane kot posledica ovulacije 
jajčeca in delovanja hormonov (estrogen, proge-
steron). Zaradi teh hormonov se stena maternice 
odebeli in se pripravi na ugnezdenje oplojenega 
jajčeca. Če do oploditve jajčeca ne pride, se stena 
maternice odlušči in pojavi se krvavitev, ki ji reče-

mo menstruacija ali 
mesečno perilo (saj 
se pojavi vsak mesec, 
na približno 28 dni). 

Menstrualni cikel lah-
ko spremlja tudi nekaj 

nevšečnosti
Predmenstrualni sin-

drom (PMS) je vrsta simpto-
mov, ki se običajno pojavijo teden 

ali dva pred začetkom menstruacije. 
Simptomi lahko vključujejo: glavobol, utrujenost, 
napihnjenost, razdražljivost, povečan ali zmanjšan 
tek. PMS občuti kar 3 od 4 žensk. Po navadi je pove-
zan s hormonskim neravnovesjem.

Dismenoreja je menstrualna bolečina (ki se 
občuti kot krči v spodnjem delu trebuha). Več kot 
polovica deklic in žensk v obdobju menstruacije 
čuti nekaj bolečin, po nekaterih ocenah kar 84 
odstotkov. Vzrok te bolečine so prostaglandini. 
Te uvrščamo med tkivne hormone, ki sprožijo 
krčenje mišic v maternici. Ti hormoni pomaga-
jo telesu odstraniti odvečno sluznico maternice, 
kar lahko povzroči bolečine in krče, še posebej v 
prvih dneh menstruacije.

Dismenoreja je 
menstrualna bolečina 
(ki se občuti kot krči v 

spodnjem delu trebuha). 
Več kot polovica deklic 

in žensk v obdobju 
menstruacije čuti nekaj 
bolečin, po nekaterih 

ocenah kar 84 odstotkov. 
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Menoragija je zelo močna menstrualna krvavi-
tev. Po navadi ženska med menstrualnim ciklom 
izgubi približno 50  ml krvi. Pri menoragiji pa se 
ta količina poveča za kar za dvakrat toliko. Izvira 
iz hormonskega neravnovesja, ki je značilno pred-
vsem za prve menstruacije in proti koncu repro-
duktivne dobe. Ker pa je lahko povečana izguba 
znak tudi drugih, obsežnejših težav, je vedno pri-
poročljiv obisk ginekologa, če se količina izločene 
krvi nenadoma poveča.

Endometrioza povzroči rast materničnega tkiva 
zunaj maternice. Med menstruacijo hormoni pov-
zročijo, da je to napačno raščeno tkivo 
boleče in vneto. To lahko povzroča 
hude bolečine, krče in močnej-
še krvavitve med menstrual-
nim ciklom. Endometrioza 
se pojavi pri 10 % žensk. 

Pri lajšanju hor-
monskega neravnoves-
ja je že dolgo poznana 
ajurvedska rastlina in-
dijski beluš, ki se imenu-
je tudi šatavari (shata-
vari). Ta naj bi uravnavala 
hormonska neravnovesja 
in lajšala simptome, ki izvira-
jo iz tega. Pri alergiji na beluše 
se šatavarija ne sme uporabljati.

Tudi čaj konopljike lajša menstru-
alne težave. Svetovna zdravstvena organizacija 
(WHO) priznava uporabo konopljike za lajšanje 
nepravilnosti v menstrualnem ciklu, za lajšanje 
predmenstrualnega sindroma in mastalgije (bole-
čina v dojkah).

Danes pa so na trgu tudi že kompleksi naravnih 
sestavin, kot je naš Dysmecalm, ki je naravna reši-
tev prav pri bolečih menstruacijah. S svojim učin-
kovitim delovanjem pomaga omiliti menstrualne 
krče, sprosti mišično napetost in odpravi bolečine.

V zadnjem obdobju se veliko več piše in prizna-
va, da je obdobje menstruacije obdobje, ko bi mo-
rala ženska malce več počivati in si vzeti čas zase 
in za svoje telo. V današnjem tempu življenja je to 
izredno velik izziv vsake ženske. Če le gre, svoje ak-
tivnosti načrtujte tako, da so vsaj malce lažje v ob-
dobju menstrualnega cikla. Tako bo tudi po koncu 

menstrualnega cikla ohranjena bolj opti-
malna energija telesa in uma.

Menopavza je obdobje v živ-
ljenju ženske, ki ni vedno naj-

lažje. Z upadom proizvodnje 
hormonov niso povezani 
le fizični simptomi, tem-
več se spremembe lahko 
kažejo tudi na psihičnem 
področju. Vročinski obli-
vi, nočno potenje, vzne-

mirjenost, razdražljivost 
so simptomi, ki spremljajo 

približno 70 % žensk, ki pre-
idejo v to obdobje. Polovica 

teh ima resne težave, ki lahko 
v veliki meri vplivajo na počutje in 

kakovost življenja, polovica pa te težave 
zazna kot blažje simptome. Približno tretjina vseh 
žensk težav skoraj ne občuti. 

Menopavza je tako pomembno obdobje, kot je tudi 
puberteta. V puberteti se začne proizvodnja ženskih 
spolnih hormonov estrogena in progesterona, ki sta 

Pri lajšanju 
hormonskega 

neravnovesja je 
že dolgo poznana 

ajurvedska rastlina 
indijski beluš, ki se 

imenuje tudi šatavari 
(shatavari). 
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aktivna vse do menopavze. Ta dva hormona omogo-
čata plodnost in rodnost, ščitita organizem pred bo-
leznimi srca in ožilja, uravnavata delovanje ščitničnih 
hormonov in skrbita za številne metabolične in re-
produkcijske procese, če sta v ravnovesju. Če je raven 
progesterona zmanjšana, pa se ravnovesje hitro po-
ruši. Občutki, kot so nenehen stres, razdraženost, 
nemir, po navadi nakazujejo prav na to. Po 
navadi se lahko sklepa, da je progeste-
ron zmanjšan, kadar je ženska imela 
močne, tudi boleče menstrualne 
krvavitve. Priporočljivo je, da se 
hormonska neravnovesja obrav-
nava čim bolj zgodaj, da bodo 
težave v menopavzi čim manjše.

Pred časom je veljalo mne-
nje, da bo posameznica imela 
podobne simptome, kot jih je v 
enakem obdobju imela njena mati. 

Danes pa imamo že tako veliko znanja o hormonih 
in ustrezni prehrani ter naravnih dodatkih, da se 
lahko simptome menopavze v veliki meri omili in 
precej izboljša kakovost vsakdana. 

Kadar pa vseeno pride do neželenih in težje ob-
vladljivih simptomov menopavze, je priporočljivo 

najprej opustiti vsa poživila, kot so kava, 
cigareti, alkohol, saj boste bolje 

spali in tudi vročinski oblivi se 
posledično vsaj malo omili-

jo. V svoj vsakdan vnesite 
sproščujočo aktivnost, kot 
sta joga ali meditacija, za 
kateri je znano, da imata 

Po navadi 
ženska med 

menstrualnim 
ciklom izgubi 

približno  
50 ml krvi. 

Menopavza je obdobje 
v življenju ženske, ki ni 

vedno najlažje. Vročinski 
oblivi, nočno potenje, 

vznemirjenost, razdražljivost 
so simptomi, ki spremljajo 

približno 70 % žensk, ki 
preidejo v to obdobje. 
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vpliv tudi na hormonsko neravnovesje. Privoščite 
si kakšno sproščujočo masažo, ki vas bo sprostila 
in dvignila vašo energijo. Morda začnite z vnosom 
D-vitamina in kalcija (tudi magnezija), da podpre-
te svoje kosti v boju proti osteoporozi, ki je eden 
od neželenih posledic zmanjšanja hormona proge-
sterona. Predvsem pa se veliko gibajte na svežem 
zraku in hodite, kolikor vam čas dopušča. Zadnje 
raziskave kažejo, da je v obdobju menopavze in po 
njej priporočljivo tudi zmanjšati vnos živalskih be-
ljakovin in jih nadomestiti z rastlinskimi. Priporoča 
se tudi uporaba omega-3 maščobnih kislin, saj šči-
tijo delovanje srca in ožilja.

Pomagate pa si lahko tudi z dodajanjem pre-
hranskih dopolnil, ki so primerna za lajšanje simp-
tomov menopavze. Večina jih vsebuje sojo, ki je v 
zadnjem obdobju precej nezaželena (GSO). 

Syclirena®, naravno prehransko dopolnilo, soje 
ne vsebuje. Vsebuje pa navadno konopljiko (Vitex 
angus castus). Obsežne klinične študije (in sama 
uporaba v ljudskem zdravilstvu) so dokazale učin-
kovitost te rastline. Konopljika deluje tako, da spod-
buja in normalizira hipofizo, ki uravnava ravnovesje 
estrogena in progesterona v telesu. Pomaga lajša-
ti številne neprijetne simptome v tem prehodnem 
času, vključno z vročinskimi oblivi, depresijo in tes-

nobnostjo. Stranskih učinkov, ki so pogost spremlje-
valec terapij s sintetičnimi hormoni, pri uživanju 
konopljike ni. Syclirena poleg konopljike vsebuje 
še izvleček sladke pomaranče, žajbelj, izvleček lana, 
kudzu, izvleček hmelja in B vitamine. Zaradi njene 
naravne sestave je priporočljiva za vse ženske, ki se 
srečujejo z neprijetnimi simptomi menopavze, ki bi 
jih želele omiliti ali popolnoma odpraviti.

Monika Kozjek, Vitalmon

»V preteklosti in v sedanjih domo-
rodnih tradicijah so ženske vedele, 
da ima maternica največjo moč, ki jo 
ženska lahko premore – moč ustvarja-
nja na vseh ravneh. To moč ustvarjanja, 
ki se uporablja tudi v procesu rojstva, 
lahko izkoristimo tudi pri rojstvu pro-
jektov, karier, osebnega zdravljenja, du-
hovnosti in odnosov.«

- Iz knjige Modrost maternice, avtorja Prakasha 
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Ker so nam mediji vsa ta 
leta vedno predstavlja-
li ideale, smo si tudi mi 

v svojem svetu postavili ideal 
zase. Kakšen je trend, kaj si naj-
več želimo spremeniti, da bi nas 
drugi opazili in da bi si dvigni-
li samozavest, smo spregovorili 
z Maticem Fabjanom, dr. med., 
specialistom  plastične, rekon-
strukcijske in estetske kirurgije.

Lepota – 
notranja ali 
zunanja?
Ženske in moški se ne ločimo samo 
po videzu, temveč po notranjem 
delovanju, razmišljanju. Niko-
li si ne bomo enakopravni, 
še manj enaki, predvsem 
pa verjamem, da se niko-
li ne bomo razumeli, saj 
smo iz drugih planetov. 
V nečem pa smo si le 
podobni: vsekakor se 
vsak med nami bori 
za svoj obstoj. 

Matic Fabjan, dr. med.



Kdo je Matic Fabjan in kakšni posegi se opravljajo 
v kliniki Fabjan?

Sem Matic Fabjan, specialist plastične, rekon-
strukcijske in estetske   kirurgije, sem solastnik in 
soustanovitelj podjetja Estetika Fabjan, d. o. o., ki se 
ukvarja z estetsko kirurgijo že 25 let. Klinika slovi po 
svoji tradiciji iz področja estetskih posegov, ki jih 
opravljamo po celi Sloveniji, večinoma pa v Celju, 
Kranju in Ankaranu.

Kako ste se odločili, da boste postali  
estetski kirurg?

Verjetno mi je bilo položeno že v zibelko, saj 
izhajam iz zdravniške družine in sem nekako od-
raščal v tem okolju, ki mi je bilo poznano, zato od-
ločitev ni bila težka.

Ste sami že imeli kakšen poseg?
Zaenkrat sam s seboj nimam neki posebnih že-

lja po estetskih oz vizualnih spremembah, kako pa 
bo v prihodnje, pa bomo videli. 

Danes je estetska sprememba dostopnejša kot 
pred leti. Opažate porast povpraševanja 
na klinikah?

Vsekakor je število uporabni-
kov v estetski medicini v vzpo-
nu, da je tako, pa je verjetno 
predvsem zasluga socialnih 
medijev in strmenje k neka-
kšni popolnosti.

Kateri spol prednjači pri 
estetskih posegih?

Prednjači ženska popula-
cija v razmerju 80:20 %.

Kakšnih posegov je največ? Kako 
daleč gremo lahko s popravki?

Ženska populacija si želi minimalnih 
pomladitvenih metod in korekcijo dojk po po-
rodih, shujšanju, moški prednjačijo z operacijami 
nosov. Vsekakor pa nimamo čarobne paličice; na-
redimo vse, kar je v naši moči in je sprejemljivo za 
pacienta oz. njegovo samopodobo. Nerealnih želja 
pa seveda ne izpolnjujemo.

Smo Slovenci še tako zaprti glede tega?
Pozitivno je, da nismo. Slovenci smo postali 

bolj odprti in ne ne skrivamo več omenjenih po-
segov in temu primerno se je tudi število pacien-
tov povečalo.

Lahko glede na izkušnje rečete, da 
lepotni popravki pomagajo pri samozavesti?

Vsekakor je namen ta, da si ljudje dvignejo 
samozavest in takih pacientov je nekje 95 %, kar 
me osrečuje. Seveda pa obstajajo tudi izjeme, ki 
jim poseg ne bo izboljšal kakovosti življenja in 
bodo nenehno iskali nek ideal. Največje zado-
voljstvo mi je, če sva s pacientom oba zadovoljna 
po končanem tretmaju. Takrat, ko ugotoviš, da ti 
je s trudom in pozitivnim pristopom uspelo ne-
komu izboljšati kakovost življenja in na ta način 
opraviti svoje poslanstvo.

Ženska populacija 
si želi minimalnih 

pomladitvenih metod 
in korekcijo dojk po 
porodih, shujšanju, 
moški prednjačijo z 
operacijami nosov. 
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Videz=samozavest? 
Ni nujno …

Samozavest lahko pridobimo z estetskimi popravki. V našem 
življenju pa je predvsem pomembno, da si zaupamo in da 
sprejmemo odločitve, ki so za nas najboljše. 

Če samskega moškega vprašaš, 
kakšno žensko si želi, potem 
verjetno pričakuješ odgovor, 

ki bo povezan z njenim videzom, 
povrhu vsega pa mora biti še pame-
tna in zabavna. A ko moški zares išče 
žensko, s katero želi ostati za ved-
no, potem mora imeti vsaj katero od 
naslednjih lastnosti.

1. PARTNERJU ZAUPA
Vsi vemo, da je v zdravem odnosu 

potrebno zaupanje. 
2. UŽIVA V SPOLNOSTI

Sanjska ženska se v postelji med 
spolnim odnosom ne obremenjuje s 
tem, kako je videti njen trebuh. 
3. RAZMIŠLJA S SVOJO GLAVO

Moški hrepenijo po samostojni in 
samozavestni ženski. V življenju moraš 
imeti cilje, ki pa niso povezani le s par-
tnerskim odnosom. 
4. ZANIMA JO PARTNERJEVO MNENJE

Partnerja si mora vsaka sanjska 
ženska upati vprašati za mnenje. Po-
membno je tudi, da te zanimajo par-
tnerjeve želje, hobiji in njegova priča-
kovanja. S tem mu pokažeš, da ga imaš 
rada in da ga spoštuješ.

Kaj pa lahko storimo ženske, ko iš-
čemo gospoda Pravega? Veliko …

Vseeno vam je, ali ste mu všeč ali ne
Če mu niste, glede tega tako ali 

tako ne morete storiti ničesar ... A če 
pokažete zdravo mero pomanjkanja 
interesa, boste zlahka zbudili njegovo 

zanimanje. Le bodite sproščeni, ko na-
vežete stik s svojim izbrancem – in če 
vama je usojeno, se bodo stvari zago-
tovo odvile v pravo smer.

Ne primerjajte ga s svojim bivšim
Preteklost je preteklost in prav 

nobene potrebe ni po tem, da bi 
se nenehno obremenjevali s svoji-
mi prejšnjimi razmerji in prejšnjimi 
ljubimci. Vsaka zveza je zgodba zase, 
zato nikar ne primerjajte svoje nove 
simpatije s svojim bivšim. Če se iz-
kaže, da ni pravi za vas, ni problema 
– a dajte mu (in sebi) najprej prilož-
nost, pa boste videli, kako se bodo 
stvari razvile.

Ne bahajte se
Moški so tisti, ki slovijo po bahanju 

s seksualnimi dogodivščinami – a tudi 
ženske to počnejo! In veste, kaj? Moš-
ke to močno odbija! Precej bolje bo, če 
boste izžarevali tiho samozavest, saj 
vam bo to dalo pridih skrivnostnosti. 
In to večino moških nadvse vzburja!

Ne bodite obsedeni z nadzorom
Potreba, da nadzorujejo prav vse, je 

nekaj, kar je zapisano v genih številnih 
žensk, a moški to naravnost sovražijo, 
saj bolj kot vse cenijo občutek svobo-
de. Samozavestne ženske se zadeve 
lotijo drugače: namesto obupanega 
nadzora raje uporabijo svoje ženske 
čare in moške pripravijo do tega, da 
storijo prav vse, kar si one zaželijo. Pa-
metno, kajne?



Zaupajte si
Odločna ženska, ki ne dvomi o svojih odlo-

čitvah, je seksi na prav poseben način – in moški 
njeno samozavest še kako opazijo. Enako, kot si 
ženske želijo moških, ne pa fantkov, si tudi moš-
ki želijo ženske, ne pa prestrašene deklice, ki ne 
ve, kaj hoče in kako to dobiti.

Zavedajte se meja
Seveda je pomembno, da ste del življenja 

svojega partnerja, a če boste vztrajali pri tem, 
da ste edini del njegovega življenja, se to ne bo 
končalo dobro. Zakaj? Takšna razmerja namreč 
ne trajajo dolgo, saj temeljijo na prisili, poleg 
tega pa so ženske, ki imajo v življenju več in-
teresov in niso osredotočene le na svojo zvezo, 
neprimerno bolj seksi. In pika.

Priznajte svoje napake
To namreč počno vse samozavestne ženske – 

ker jih pač ni strah, da se občasno tudi zmotijo. 
Vsi smo namreč samo ljudje, prav zaradi svoje 
človeške plati pa smo zanimivi in seksi. Prevze-
mite odgovornost za svoja dejanja brez okleva-
nja, saj vas takrat, ko srečate gospoda pravega, 
ne bo skrbelo, če mu morda ne boste všeč zara-
di svojih napak – ljubil in spoštoval vas bo na-
mreč tudi z njimi.

Pametno izbirajte svoje partnerje
Ne glede na to, kako super ste v resnici, če 

za svojega partnerja vsakič znova izberete po-
polnega idiota, to pove tudi nekaj o vas. To bo 
zagotovo tudi odgnalo spodobne moške, saj ti 
iščejo žensko, ki jo lahko spoštujejo.

Ne silite v razmerje za vsako ceno
Če sta dvema usojena ljubezen in ljubezen-

sko razmerje, se bosta tudi zgodili – sami od 
sebe. Zato nikar ne silite v razmerje za vsako 
ceno, saj se to ne bo končalo dobro, poleg tega 
pa bo to odgnalo moške, ki uporabljajo svoje 
možgane. In zagotovo si želite življenje deliti s 
takšnim moškim, kajne?

Ne bodite obupani
Če bi moški morali izbrati eno lastnosti, ki jih 

pri ženskah najbolj odbija, bi bila to zagotovo 
obupanost. Obupane ženske običajno ostanejo 
same, zato se zavedajte, da ni prav nič narobe s 
tem, da ste samski, in se nikar ne sprijaznite z 
moškim, ki vas v resnici ne osrečuje. 
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Drznite si narediti prvi korak
Če vidite nekaj (ali nekoga), ki vam je všeč, pogu-

mno naredite prvi korak! Teorija, da so moški vedno 
lovci, ženske pa vedno plen, je preteklost. Moderni 
moški zlahka sprejmejo, da tudi ženske izkažejo in-
teres – pravzaprav jim je to včasih celo zelo všeč. 

Kaj glede samozavesti in videza pravijo raziskave?
Kot potrjujejo raziskave, ženske privlačijo sa-

mozavestni moški, katerih videz ni nujno povezan 
s tipičnimi standardi lepote. A kaj ženske iščejo pri 
moških? Moški, ki niso izjemno privlačni, a imajo 
visoko samozavest, so pri ženskah bolj priljubljeni, 
kot tisti, ki so pravi lepotci. Obstaja pa tudi razlaga 
za ta "fenomen".

Študija, ki je bila objavljena v časniku za psiho-
logijo Psychological Science, razkriva, da so moški, 
katerih videz je povprečen, a jim ne primanjkuje 
samozavesti, pri ženskah bolj zaželeni kot lepotci. 
V raziskavi je sodelovalo 96 moških in 103 ženske. 
Vsak izmed sodelujočih je bil del eksperimenta, ki 
se je izvajal v obliki hitrih zmenkov, rezultati pa so 
pokazali, da so moški, ki verjamejo, da so bolj pri-
vlačni, kot so v resnici, pri ženskah bolj zaželeni.

Samozavest je torej tista, ki ženske privlači veli-
ko bolj kot sam videz. Moški, ki niso obremenjenim 
s svojim videzom, pa vzgajajo tudi bolj samozave-
stne otroke.  Sklep je jasen, zdaj pa je tudi znan-
stveno potrjeno: ženske imajo raje samozavestne 
moške, katerih videz ni nujno povezan s tipičnimi 
standardi lepote.

Vir: https://novice.svet24.si/clanek/ms/slisi-se-
-kot-ljubezen/58983697c2c74/kaj-zenske-najbolj-

-privlaci-pri-moskih
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»V težkih 
trenutkih 

pride prav 
trma«

Včasih, ko vidimo na cesti osebo, ki se nam ne zdi po normativih, se vedno vpra-
šamo: »Le kaj si misli?« Se morda vprašamo, preden nekoga označimo za debe-
lega, lažnivega, pijanca, kaj stoji za njegovo zgodbo? Se kdaj vprašamo, zakaj je 
videti tako? Kot otroci si takih vprašanj ne postavljamo in so težave v najstniških 
letih največje težave na svetu; imamo jih samo mi. Ko prestopimo v odraslo dobo, 
bi bilo pošteno, da se večkrat (preden nekoga označimo), vprašamo, ali je primer-
no, da to rečemo na glas ali bi bilo boljše, da zadržimo zase. Ne vemo namreč, 
kakšno zgodbo ima človek na drugi strani. Besede lahko veliko bolj bolijo kot 
udarci. Modrica izgine, teža besede pa se zasidra v našo dušo.

Gašper Kramar
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Kako je iz fantka zrasel v moškega, kako se 
je boril sam s seboj, nam je tokrat zaupal 
Gašper Kramar, frizer in nekdanji tekmova-

lec resničnostnega šova Masterchef.

S čim se ukvarjate trenutno? Kdo je Gašper?
Gašper je preprost zdrav kmečki fant, vesel in 

debel (ne več toliko), ki pa je na neki način zelo 
rad poseben, da se loči od množice. Zato je moj 
lifestyle zelo pester. Zanima me milijon stvari, a žal 
smo omejeni s časom in denarjem. Po poklicu sem 
frizer, rad pa imam šport, hrano, zabavo, adrenalin 
in še in še ... Moj življenjski moto je: »Samo enkrat 
se živi«, zato res poskušam uživati življenje vsak 
dan posebej z veliko žlico sreče.

Kako ste nase gledali kot na najstnika in kako 
se vidite zdaj, ko ste odrasla oseba? Je bil boj z 
odvečnimi kilogrami povezan s kakšno psihično 
slabo izkušnjo?

Glede zunanjosti nisem imel veliko težav prej 
niti jih nimam zdaj. Glede osebnosti pa sem tako 
ali tako več kot navdušen. Ne zavedam se, da bi bil 
vzrok za moje kilograme neka psihološka posledica 
... S podzavestjo pa iskreno nimam kaj dosti izku-
šenj in ne vem, ali se kje skriva kaka težava.

Kdaj so se začeli nabirati prvi odvečni kilogrami?
Mislim, da sem bil že od nekdaj bolj okrogel. Kot 

mi je povedala mama, se mi je začelo poznati pri pe-
tih letih, kritično pa je postalo po končani srednji šoli.
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Narediti nekaj zase, ko si na točki nezmožnosti, je 
težko. Kako je uspelo vam?

Popolnoma razumem, da niso vsi ljudje tako 
močni. Takrat si je treba poiskati profesionalno 
pomoč, vendar polagam na srce vsem bralcem, da 
je zmaga toliko slajša, če sam prideš do rezultata. 
Sam sem zelo močna oseba in zelo trmast. In ta 
trma prav pride prav v teh težkih trenutkih, ko člo-
vek želi odnehati.

Kaj je bil glavni razlog, da vam je uspelo in da se 
zgodba ni zaključila po 1. mesecu hujšanja?

Prava motivacija! Kaj točno je bila ta motivacija, 
je moja osebna zadeva in jo vem samo jaz. Mora si 
vsak najti svojo.

Bi lahko rekla, da je bilo glavno gibanje ali prehrana?
Tako kot vsi strokovnjaki pravijo, je 80 % hrana 

in 20 % gibanje. Če imaš res preveč kilogramov, ni 
priporočljivo športati, saj si s tem uničujemo skle-
pe. Veliko bolje je začeti z dobro dieto.

Vedno imamo izgovore, da ni časa, pa naj bo to 
za zdravo prehrano ali gibanje. Kako ste si vi 
organizirali čas?

Čas je res naš največji sovražnik. Vedno sem go-
voril, da če imaš veliko finančno podporo, je proces 
toliko lažji. Sam sem našel sistem, da še vedno ne-
kaj zaslužim, imam pa veliko prostega časa, ki ga 
namenjam športu in hrani.

Kako je vse to vplivalo na vaše družabno življenje?
Glede na svojo osebnost res nimam težav z dru-

žabnim življenjem, nisem jih imel prej. Je pa res, da 
je družabno življenje v povezavi z nežnejšim spo-
lom zdaj precej drugačno, kot je bilo prej.  

Čeprav si včasih zatiskamo oči, videz igra 
pomembno vlogo 

Nič ni narobe s tem, da si priznamo, smo realni, 
in dojamemo, da je danes videz zelo pomemben. 
Celo neka znanstvena raziskava je pokazala, da so 
atraktivnejši ljudje uspešnejši. Ampak iz svojih iz-
kušenj povem, da je veliko boljši občutek, ko dobiš 
pogled od nekoga, ko si normalne postave. 

Ste vi že našli pravo zase?
V življenju sem že nekajkrat začutil metuljčke v tre-

buhu, vendar prej žal ni bilo nič več kot samo te občutki 
z moje strani. Ta prave žal še nisem našel, jo pa iščem, 
in zdaj vsaj obstaja možnost, da se bo nekoč našla. 

Družina, prijatelji – kje imajo mesto v  
vašem življenju?

To so ljudje, ki mi nekaj pomenijo v življenju in 
ki jim veliko pomenim tudi jaz. Vsi te ljudje so me 
in me še vedno zelo podpirajo pri moji preobrazbi. 
In brez njih bi bil uspeh nemogoč.

Kakšen bi bil vaš nasvet za vse tiste, ki so sužnji 
slabih navad in ne vidijo izhoda? Kaj narediti 
oziroma kako poiskati pomoč?

Seveda  so tu zdravstvene pomoči, ki te fizično 
pripeljejo do tega, da se začnemo spreminjati, ven-
dar vam svetujem, da najprej sami pri sebi pospra-
vite »podstrešje« in šele nato začnete s projektom 
izgube telesne teže. Vse je v glavi – samo prava mo-
tivacija in fokus!
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Ko nadomestimo praznino …
Kako se lahko počutiš kar naenkrat nemočnega? Kaj takrat narediti? Kar nekaj nas 
je, ki se že dlje trudimo, da bi s partnerjem dobili novega člana najine družine. 
Ker pa nama nikakor ne uspe, se v partnerstvu začnejo še večje težave. 

Ko sta partnerja prepuščena drug druge-
mu in imata urejen dom, službo, je čas za 
medsebojno spoznavanje. In kaj narediti, 

ko ugotoviš, da te pri partnerju motijo malenkosti 
in še to samo za to, ker imate preveč časa en za 
drugega? Če partnerja nimata hobijev, želje po po-
tovanju in odkrivanju novih dežel, je osamitev še 
večja. Zato je treba nekaj narediti. Toda, kaj?

Resnična zgodba T. T.
Moja zgodba se je začela, ko sva imela čisto pre-

več časa, pa nič posebnega za početi v popoldan-
skih urah. Tako sva sklenila praznino ob neuspehu 
za dojenčkom zapolniti s hišnim ljubljenčkom. Oba 
se strinjava, da posvojitev za naju ni, še vedno se 
pridno trudiva z umetno oploditvijo. Da pa si ne 
greva na živce in da ne posedava popoldne doma, 
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sva se odločila, da v hišo sprejmeva malo bitje na 
štirih tačkah. Ljubljenček naju bo povezal, spravil v 
naravo, tako bo to mogoče nekaj odličnega za naji-
no skupno točko. Še kako sva se zavedala, da je to 
še večja obveznost kot otrok, saj hišni ljubljenčki 
nikoli toliko ne zrastejo, da bi lahko poskrbeli zase. 
Čeprav sva bila oba vedno proti temu, da bi ime-
la domačo žival, saj si potem na nekoga čustveno 
navezan in hkrati je to obveza, sva se za dobrobit 
skupnega bivanja odločila, da kupiva kuža. 

Kakšnega izbrati?
Odločila sva se, da izbereva nekaj na svoja značaja. 

Sama si ne bi izbrala pretirano aktivnega psa, ampak 
takega, ki je primeren za bivanje v stanovanju – biti 
mora manjši, da ima dovolj prostora. Moj je vsekakor 
želel jack russla ali border collieja. Ker je border colli 
malo večje rasti, sva našla skupni jezik pri jacku rusllu. 

Ko iščeš novega člana, te vsak pogled mladička pre-
mami, saj so to male lepe kepice, ki jo primeš v roke in 
je ne bi več izpustil. Tako se je zgodilo tudi z našo kep-
ico, bil je najbolj zvedav v leglu, vedno, ko sva ga prišla 
pogledat, je prišel k nama in bil je poseben s pikico na 
glavi. Tako sva se kljub opozorilom, da je živahna pa-
sma in da ne mara otrok, odločila, da bo najin.

Skupno bivanje
Ko sva ga pripeljala domov, je bila to najbolj 

fletna stvar; brez težav sva ga vozila lulat in se z 
njim crkljala. Nenehno sva ga želela imeti v rokah, 
pri čemer sploh nisva opazila, da se ne ukvarjava 
drug z drugim, ampak je vso pozornost pobral naš 
Max. Začetki prilagajanja so težki, kupiš mu igračko, 
hrano, poskušaš ga naučiti, kje opravljati potrebe. 
Težko ga pustiš v drugi sobi, da spi v svoji postelji, 
saj je tako lušten, da bi ga nenehno imel pri sebi. 
Še preden smo osvojili ritem, se je meni pripetila 
nesreča in predpisano mi je bilo strogo ležanje pol 
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OPOZORILO! 

Vedno, preden se odločite za nakup hi-
šnega ljubljenčka, se posvetujte in se odlo-
čite zavestno, saj žival ni nekaj samoumev-
nega. Žival zahteva veliko pozornosti, dela 
in ni namenjena zgolj razvedrilu in temu, da 
ko se jo naveličaš, jo oddaš ali zavržeš. Žival 
je odgovornost, zato se tega zavedajmo, še 
preden jo kupimo ali posvojimo.

leta. Kdo bo zdaj skrbel za psa? Partner je moral v 
službo, jaz pa sem lahko vse le opazovala. K sreči 
sem imela sorodnike, ki so bili tako dobri, da so se 
oglasili pri nas in psa peljali na sprehod in lulat. Po 
dobrih dveh mesecih lulanja po stanovanju smo ga 
odvadili te grde navade in takrat nam je steklo. 



Odraščanje
Skupaj smo rastli in se učili, a sva vseeno ugoto-

vila, da sva naredila kar veliko napako, ko sva želela 
psa kot nadomestilo za otroka. Kajti naš Max je sko-
raj tako kot mali dojenček. Star je dve leti in zaradi 
moje poškodbe, poškodbe partnerja in korone ni 
navajen biti sam doma. Zaradi zastrupitve s hrano 
smo ga spustili v svojo posteljo in zdaj že lahko 
predvidevate, kje spi. Ko prideva domov, je naprej 
na vrsti on. Prej sva imela čas in možnost posvečati 
se drug drugemu, zdaj vso pozornost dobi Max. A je 
vseeno naš Max poosebljeno veselje, saj točno ve, 
kdaj ti je hudo, kdaj si slabe volje, kdaj ti lahko kaj 
ušpiči in kdaj mora biti priden. Čeprav se nisva ne-
nehno ukvarjala s tem, da bi ga izšolala, je resnično 
pameten pes. Točno ve, kje so njegove meje in kdaj 
se skriti k mami pod krilo.

V življenju si prevečkrat poskušamo najti zame-
njavo za resnične želje. Pa je to prav?

Sama sem bila vedno proti temu, da je pes v 
spalnici, da ga oblačimo, da ga nosimo … Ljudje po-
gosto menijo, da je prav, da so majhni kužki tako 
razvajeni. Moj mi, mimogrede, sledi tudi v kopalnico 
in se me drži kot klop. A še vedno je pes, čeprav sva 
z njim želela nadomestiti praznino. Večkrat se vpra-
šam, ali je to do naših hišnih ljubljenčkov pošteno? 
Narava psov je namreč varovati, braniti, mi pa iz 

leta v leto iz njih naredimo vse prej kot varnostnike 
oziroma pse čuvaje.

Ko se odločimo za nakup hišnih ljubljenčkov, je 
vsekakor dobrodošlo, če se posvetujemo z nekom, 
ki ga že ima. Nikakor živali ne kupite ali posvojite za 
svoje otroke, ampak za svojo dušo. Žival vam nikoli 
ne sme biti v breme, kar pa ne pomeni, da ga včasih 
nimate vrh glave. A z njimi je treba ravnati odgo-
vorno: se pozanimati, kako je s cepljenjem, kako je 
z zaščito proti zajedavcem, klopom, se pozanimati 
glede nege, prehrane, pripomočkov za igro. Imeti 
hišnega ljubljenčka je velika odgovornost – naredi-
mo tako, da bo imel z vstopom v naš dom prijetno 
bivanje do konca življenja. 

OPOZORILO! 
 Ko pripeljemo psa domov, je vsekakor 

treba vzpostaviti red in disciplino. Psa mo-
ramo naučiti, kje je prostor za spanje, kaj 
lahko in česa ne sme. Vsekakor bi priporo-
čala vpis v malo šolo, saj šele tam lastnik 
spozna, kaj vse se mora naučiti, da bo lahko 
z ljubljenčkom sobival v miru. 
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Graditi ali kupiti? To je 
zdaj vprašanje …

Domovi za nas so različni – prihajajo v vseh oblikah in barvah. Odvisno od druži-
ne, ki si dom gradi, od potreb, ki jih mora za to družino dom zagotavljati, in dej-
stva, da je za vsakega dom nekaj drugega. A če se pogovarjamo o štirih stenah, 
potem lahko zaokrožimo, da je dom nekaj zaprtega, toplega, kraj, kjer smo srečni, 
nam je udobno, se počutimo varno. 

Pri nakupu ali odločitvi za nov dom ima-
mo res nešteto možnosti. Bomo kupovali 
novo stanovanje ali bomo kupili starega in 

ga opremili po svojih željah? Bomo kupili prazno 
parcelo in nanjo postavili dom svojih sanj ali pa 
bomo kupili že staro hišo z značajem in si jo pre-
uredili v dom, ki bo samo naš? Kamor nam seže 
domišljija – toliko možnosti imamo. 

Maček v žaklju ali skrinja, polna zakladov?
Če se odločimo kupiti že zgrajeno hišo, moramo 

nekaj vedeti, nekaj drugega pa upati. Ne vemo, kaj 
smo kupili. Na prvi pogled se nam lahko zdi, da s 
hišo oz. našim novim domom ni nič narobe, a ne 
vemo, kaj vse še skriva v notranjosti. Zato pravimo, 
da se pogosto lahko zgodi, da smo kupili mačka v 
žaklju. Lahko se za stenami skriva plesen, lahko bo 
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hiša pokazala svoj pravi značaj ob hudih zimskih 
temperaturah ali večjih nalivih. A obstaja možnost, 
da bo tudi vse v redu in ima hiša še veliko več lepih 
lastnosti, kot smo jih videli ob nakupu. Vsekakor 
je smotrno takšno odločitev temeljito pretehtati in 
sprejeti posledice. Pri gradnji svoje hiše bomo na-
mreč točno vedeli, kje kaj stoji– zato je gradnja svo-
jega doma (ali opremljanja svojega stanovanja) za-
gotovo prednost. Premalo časa in prostora imamo, 
da bi nanizali prednosti in slabosti gradnje svojega 
doma, lahko pa poskusimo pomagati pri korakih, ki 
so pomembni, ko sprejemamo take odločitve.

Prednost: Dobimo točno to, kar želimo
Ko se odločimo, da bomo zgradili lastno hišo 

ali bomo stanovanje opremili iz ničle, bo 
dom narejen po naši meri. Moder-
no, starinsko, odprto, svet-
lo – ni pomembno. Dom 
prilagodimo svojim po-
trebam – dom je tako 
naš prazen nepopi-
san list papirja, na 
katerem bodo vri-
sane naše želje in 
potrebe. Da pa ne 
bo vsega naenkrat 
preveč, si lahko 
ob ogledu domov, 
družbenih omrežij 
ali zgolj na sprehodu 
fotografiramo stvari, ki 
so nam všeč in ki jih vidi-
mo v svojem domu. Najprej 
pa naredimo načrt: koliko pro-
storov (v hiši se vprašamo, koliko 
etaž bo imela, kako bodo prostori razdeljeni), 
kako veliki, načrt opreme – kaj potrebujemo kje. 

Slabost: Včasih stane več
Gradnja svoje hiše ali opremljanje stanovanja je 

lahko velik finančen zalogaj – pogosteje večji, kot 
če bi že kupili obstoječo hišo ali opremljen dom. 
Koliko bo stala vaša novo zgrajena hiša ali opre-
mljen dom, je odvisno od več dejavnikov: lokacije, 
velikosti, kompleksnosti in elementov oblikova-
nja. Pri finančnih sredstvih (o katerih govorimo v 
enem od člankov v naši reviji) je slabost tako tudi, 
da bomo za prazno stanovanje ali gradnjo lastne 
hiše (kjer moramo še prej kupiti parcelo in urediti 
komunalno urejenost) lahko odšteli precej več. Za-
torej: Pokrite se toliko, kolikor ste dolgi. 

Prednost: Nov dom zahteva manj vzdrževanja
Očitna prednost novega doma je, da je tam vse 

novo. Kar pomeni, da bodo popravila in vzdrževa-
nje novega doma minimalna ali celo nična na za-
četku, pri čemer lahko celo prihranimo. 

Slabost: Časovno traja dlje
Če že kupimo opremljeno stanovanje ali zgraje-

no hišo, je selitev lahko takojšnja. V primeru odlo-
čitve gradnje svojega doma pa to lahko traja. Koli-
ko? Odvisno od tega, kakšen dom želite. Lahko tri 
mesece, lahko tudi leta. Že samo načrtovanje nam 
bo vzelo veliko časa, pogosto pri izvajalcih zara-
di različnih razlogov prihaja do zamud, velik vpliv 
imajo tudi vremenske razmere (na katere pa ne 

moremo vplivati), morda čakamo tudi na 
izdelavo ali dobavo svoje po meri 

narejene kuhinje. Včasih bodo 
za zamudo krive prav naše 

odločitve – ker vemo, kaj 
hočemo in od tega ne 

odstopamo. In tako je 
tudi prav! 

Prednost:  
Gradimo lahko,  
kjer koli želimo

Ste vedno sanjali, 
da boste imeli dom 

ob vodi? Ali ste hrepe-
neli po razgledih na hri-

be? Ali pa sploh ne želite 
sosedov? Gradnja svojega 

doma nam namreč omogoča, 
da si lahko postavimo hišo (v tem 

primeru govorimo le o hišah, čeprav je 
tudi izbira stanovanja pogosto povezana s temi 

dejavniki), kjer koli želimo. A še prej se pogovorite 
z izvajalcem, saj bo lahko težava dostopnost, po-
membno pa je, da je parcela komunalno opremljena. 
A to so lahko tudi take ob jezerih, morjih ali v hribih.

Kjer koli in kakor koli že – te odločitve je treba 
pretehtati še pred samim nakupom, pologom are 
in definitivno pred odločitvijo, da se za več let za-
vežemo kreditu. Povprašajte prijatelje in znance, ki 
svoj dom že imajo, in tako boste dobili niz pred-
nosti in slabosti, ki vam bodo morda pomagale pri 
odločitvah. A naj vam povemo eno skrivnost – vse 
to čakanje, odločanje, prerekanje z izvajalci, nepre-
mičninskimi agenti – je na koncu vredno. Imeli bos-
te svoj dom, kraj, ki bo samo vaš, in kjer se boste 
(končno) počutili doma. 

Domovi za nas so 
različni – prihajajo v 

vseh oblikah in barvah. 
A zaokrožimo lahko, da 
je dom nekaj zaprtega, 
toplega, kraj, kjer smo 
srečni, nam je udobno, 

se počutimo varno. 
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Že nekaj časa sva par in želiva si, da bi lahko odšla na svoje. Želiva si zgraditi hišo 
svojih sanj, a se nama že na začetku vse zatakne. Premočna želja in zunanji vplivi 
lahko pripeljejo do težav v partnerskem odnosu, zato smo tokrat pripravili članek 
o tem, kako se lotiti te prelomne odločitve – kaj storiti, ko gremo na svoje?

Ko gremo na svoje –  
čas za prelomno 

odločitev
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Kaj si želiva?
Je to le skupno stanovanje? Je to prostor, 

soba, cela hiša ali hiša z vrtom? Da, ogrom-
no vprašanj je že na samem začetku. A najprej si 
morata biti enotna, kaj si želita. Nakup stanovanja 
ali hiše danes ni tako lahek postopek, saj je kar ne-
kaj ovir, ki jih je treba prehoditi, da lahko pridemo 
do cilja.

Za začetek je dobro, da spremljata portale, ogla-
se, ki so na razpolago in si medtem ogledujeta, kaj 
bi bilo primerno za vaju. Ko prideta do skupne toč-
ke, pa se potrudita, da ta cilj postane dostopen.

1. Lokacija – kje bi želela biti?
1.1 Nakup stanovanja brez posredniške agencije 
ali preko agencije

Prednosti agencije so, da imata neko zavarova-
nje, da vama agencija uredi vse paprije, da ni treba 
hoditi od vrat do vrat, da vama vzame manj časa in 
da jim lahko zaupata, da vama bodo poiskali dobro 
stanovanje in pomagali pri ceni, za katero je vama 
stanovanje dosegljivo.

Slabosti agencij: stroški posla, ki nastanejo ob 
prodaji ali nakupu. Pri vsakem sklenjenem poslu na-
stanejo stroški in tako sta tudi tu dolžna plačati del, 
za katerega se dogovorita z agencijo. Praksa v dana-
šnjem času je 4 %; 2 % plača kupec in 2 % prodajalec. 
Čeprav to ni zakonsko obvezno, se je dobro posveto-
vati, kaj vam agencija nudi in kaj morata pokriti.

2. Finančna sredstva

Pametno je, da že od prve redne zaposlitve var-
čujemo za svojo prihodnost. Ker nam čas in finance 
ne omogočajo, da bi varčevali ogromne zneske, se 
tudi pri nakupih stanovanj in hiš zatakne, ker ima-
mo premalo sredstev. Da lahko pridemo do svojega 
doma, imamo na izbiro kredit ali leasing.

2.1 Kaj je razlika med kreditom in lizingom?
Še do nedavnega je bil kredit najbolj znan in us-

taljen način, kako zanesljivo priti do denarja za na-
kup premičnin, nepremičnin ali za izpolnitev drugih 
želja. Izbor domačih in tujih bank, ki ponujajo kre-
dit pod različnimi svojimi pogoji in na ta način pri-
vabljajo stranke, je pri nas kar obširen. Veliko manj 
znana in novejša oblika financiranja je lizing, ki pa 
se v zadnjem času vedno bolj uveljavlja. Lizing se 
je kot finančni produkt začel pojavljati v Sloveniji 
na začetku devetdesetih let. Ta oblika financiranja 

je bila v preteklosti pretirano obdavčena in s tem 
zapostavljena. Lizing je bil zaradi obdavčenih obre-
sti v primerjavi s kreditom, kjer obresti niso bile 
obdavčene, precej dražji od kredita. Po spremem-
bi zakonodaje v začetku leta 2007 so se razmere 
spremenile in lizing je postal povsem enakovreden 
kreditu, tako na področju obrestnih mer kot tudi 
pri drugih stroških. Tako je lizing postal oz. posta-
ja zanimiva oblika financiranja ne samo za pravne 
osebe oz. podjetja, ampak tudi za fizične osebe. 

Lizing je oblika financiranja, ki se uporablja 
predvsem za financiranje naložbenih dobrin, kot 
je nakup avtomobila. Gre za obliko financiranja, s 
katero se v primeru, da vrednost premičnine ali ne-
premičnine presega finančne sposobnosti lizingo-

PO DOMAČE
Če vzamemo lizing, nismo lastniki nepre-

mičnine ali vozila do poplačila zadnjega obro-
ka. V primeru lizinga se vam avto ali nepremič-
nina ne štejejo v dobrobit, kar vpliva tudi na 
plačilo vrtca in višino otroških dodatkov. 



jemalca, lizingodajalec kot posrednik izpelje nakup 
predmeta lizinga, ki ga lizingojemalec izbere. Pravni 
lastnik teh sredstev je lizingodajalec, ekonomski pa 
lizingojemalec. To pomeni, da lizingojemalec lah-
ko neomejeno uporablja predmet lizinga, šele z 
odplačilom zadnjega obroka oz. vseh obveznosti do 
lizingodajalca pa postane tudi pravni lastnik.

Pri kreditu pa za razliko od lizinga kreditojema-
lec s pomočjo sredstev banke sam kupi izbrano ne-
premičnino ali premičnino in takoj postane pravni 
in ekonomski lastnik izbranega premeta. Tako lahko 
kreditojemalec, ki ima sklenjeno kreditno pogodbo 
z banko, med odplačevanjem kredit predmet naku-
pa proda in banki kredit delno ali v celoti poplača, 
če zaide v finančne težave. 

2.2 Lizing
Če se odločimo za lizing, lizingodajalec ne zah-

teva in ne potrebuje dodatnega zavarovanja, kot 
so poroki, hipoteka ... Tako odpadejo vsi stroški in 
izguba časa z urejanjem npr. hipoteke na nepremič-
nini in morebitni stroški zavarovanja. Pri lizingu je 
terjatev zavarovana s samim predmetom financira-
nja. Pravno formalna listina nad predmetom lizin-
ga in ustrezen polog dajeta lizingodajalcu običajno 
dovolj veliko zavarovanje.

Če se odločimo za kredit, si banka zagotovi kritje 
za posojena sredstva tako, da kreditojemalec zava-
ruje kredit v dogovoru z banko na enega izmed opre-
deljenih načinov (preko zavarovalnice, s poroki itd.).

Prednost lizinga pred kreditom je tudi v tem, da 
je praviloma delež lastne udeležbe manjši. Lizin-
godajalec financira večji delež vrednosti izbranega 
predmeta tudi do 90 % vrednosti nakupa, v izje-
mnih primerih tudi več. Pri kreditih je delež lastne 
udeležbe praviloma večji. 

Banke imajo že po tradiciji ostrejša merila za 
odobravanje kreditov kot lizinške hiše za odobravanje 
lizingov. Banke za odobritev kredita ugotavljajo kredi-
tno sposobnost stranke, višino pa odobrijo glede na 
mesečno obremenitev plače, pokojnine ali drugih pri-
hodkov. To pomeni, da kreditojemalec, kljub morebi-
tni zmožnosti plačila večjih mesečnih obrokov, v ban-
ki ne more pridobiti več kredita, kot kažejo konkretni 
izračuni. Lizing je zato zanimiva alternativa za tiste, ki 
zaradi nizkih mesečnih prihodkov s pomočjo kredita 
ne morejo dobiti želene višine sredstev za uresničitev 
svojih želja ali ciljev. Pri fizičnih osebah se pri lizin-
gu poleg plače lahko upoštevajo tudi drugi prihodki, 
kot npr. najemnine od oddanih stanovanj, prihodki iz 
avtorskih in drugih pogodb. To je tudi razlog, da se 
čedalje več fizičnih oseb odloča za to storitev. Večja 
fleksibilnost pri ugotavljanju bonitete strank pomeni 
večje tveganje za lizingodajalca. Banka od dolžnika, ki 
nima sredstev, težko izterja dolgove, lizinška hiša pa 
lahko v primeru neplačevanja dolgov zapleni pred-
met lizinga. V primeru, da lizingojemalec zaide v teža-
ve in ne zmore več plačevati rednih obrokov, lizinška 
hiša ravna skladno z zakonom o varstvu potrošnikov. 
Vsekakor pa skuša težavo rešiti v partnerskem dogo-
voru s stranko. Večina zadreg se reši z reprogramira-
njem lizinga, kar pomeni, da stranka odplača dolg v 
daljšem obdobju, kot je bilo sprva dogovorjeno. Če ni 
druge rešitve, se predmet lizinga proda na trgu (npr. 
avtomobil), in če je izkupiček prodaje večji od dolga 
stranke, stranka dobi denarno razliko nazaj. V prime-
ru, da dogovor ni možen, stranki zaplenijo predmet 
lizinga, stroške zaplembe pa plača stranka. 

PO DOMAČE 
Če vzamemo kredit, smo takoj lastniki in 

takoj odgovarjamo z lastnino. Pri kreditu se 
nam tudi avto ali nepremičnina šteje v slabo 
pri otroških dodatkih in pri plačilu vrtca, saj 
se nam vse šteje v lastnino in premoženje.
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2.3 Kredit 
Pri kreditih se običajno mesečne obveznosti oz. 

obroki trgajo od plače, pri lizingu pa se obveznosti 
do lizingodajalca poravnavajo s položnicami. Ta na-
čin omogoča posamezniku, da v primeru pomanj-
kanja sredstev še dodatno najame kredit v banki. 

Tako kot kredit je tudi lizing namenjen kratkoroč-
nemu ali dolgoročnemu financiranju nepremičnin in 
premičnin. Najdaljša doba odplačevanja je pri lizin-
gu navadno 30 let. Postopek sklenitve lizinga je hiter, 
enostaven, pregleden in preprost (za osebna vozila 
tudi v enem dnevu). V primerjavi s kreditom, je lizing 
bolj fleksibilna oblika financiranja, ki upošteva tako 
želje, potrebe in zmožnosti strank.

Po primerjavi in napisanem, se vam v primeru 
dobrin vsekakor boljše splača, če vzamete lizing, ob 
nakupu hiše ali stanovanja pa kredit. Na voljo ima-
mo hitre kredite, stanovanjske kredite, potrošniške 
kredite… Vsekakor pri jemanju kredita preverimo 
najprej ponudbe različnih bank, saj so si cene, dobe 
in obrestne mere različne. Ko se odločamo za na-
kup, je tudi pomembno, da si pri bankah naredimo 
izračune, saj na našo finančno sposobnost vplivajo 
prihodki, kot so plača, redna zaposlitev, partner-
stvo, otroci. Vedeti pa je treba, da če imate otroka, 
ste že manj kreditno sposobni.

3. Gradnja

Ko je postavljena lokacija in že imata izračun, koliko 
kredita lahko vzameta, je pred vama še ena odločitev: 
gradnja ali nakup? Danes je ponudba na trgu izredno 
slaba, saj je ponujenega zelo malo za visoko ceno. 

3.1 Gradbeni načrt, vsa dovoljenja, zidava
Glede na današnjo časovno stisko zelo težko ob 

službi še gradimo hišo, zato so nam na razpolago ske-
letne gradnje, lesene gradnje, montažne hiše. Kar ne-
kaj ponudnikov v Sloveniji vam pomaga od začetka do 
konca. Izbira naj bo primerna vajinemu življenjskemu 
bivanju, da si izbereta hišo, ki ne bo vajino zlo, da ne 
bosta sužnja svojega doma, ampak, da bosta uživala.

3.2 Montažne hiše
Na izbiro imamo ogromno ponudbe montažnih 

hiš, zato je še kako pomembno, da se odločimo za 
pravo, da se pozanimamo, kaj pomeni gradnja do 3. 
gradbene faze, kaj pomeni do 4. gradbene faze in 
kaj pomeni gradnja na ključ.

3. gradbena faza III. gradbena faza predstavlja: 
 ● konstrukcijsko gradbena dela vseh etaž in 

podstrešja, 

 ● izvedbo strešne konstrukcije, 
 ● izvedbo krovskih del.

Že pred začetkom gradnje objekta se odločimo, 
kateri gradbeni material bomo uporabili pri zidavi. 
V enem izmed razdelkov smo se natančneje razpi-
sali o gradbenih materialih, njihovih lastnostih in 
njihovi izbiri. Pri klasični stanovanjski gradnji se 
navadno odločamo za gradnjo z zidaki, ki jih je da-
nes na trgu že kar nekaj različnih vrst. 

Pri konstrukcijskih delih etaž postavljamo 
najprej zidove in seveda pripadajoče strope, ki po-
menijo predelni konstrukcijski element med dvema 
etažama objekta. 

Po zadnji postavljeni etaži sledi postavitev ostreš-
ja. Streha je zgornji in hkrati najbolj obremenjeni del 
hiše, ki zgradbo varuje pred vremenskimi vplivi ter 
bivanjskim prostorom zagotavlja toploto in udob-
nost. Da streha optimalno opravlja svoje funkcije, 
mora biti ustrezno načrtovana, izvedena in vzdrže-



vana. Osnovno pravilo pri izdelavi in načrtovanju 
ostrešja je preprostost konstrukcije: bolj, kot je stre-
ha preprosta in osnovno oblikovana, lažje namreč 
opravlja svojo nalogo. Pri izdelavi ostrešja ni pri-
poročljivo varčevati in pretirano zniževati stroškov, 
saj sta kakovostno ostrešje in kakovostna kritina 
osrednjega pomena za kakovost bivanja in zaščito 
ostalih konstrukcijskih elementov objekta. Izrednega 
pomena je pravilna izdelava konstrukcije ostrešja, 
pri čemer mora biti vsak element strešne konstruk-
cije pred postavitvijo ustrezno zaščiten. Še posebej 
pomembna je zaščita takrat, kadar za konstrukcijo 
ostrešja uporabljamo les in lesene elemente. Poleg 
lesenih strešnih konstrukcij se lahko pri gradnji sta-
novanjske hiše odločimo še za betonsko ali kovinsko 
strešno konstrukcijo. Pri izdelavi ostrešja pa je nuj-
no predvideti tudi kasnejšo uporabo podstrešnega 
prostora. Če bomo v njem uredili bivalne prostore, je 
treba to upoštevati pri konstrukciji, določanju višine 
ostrešja in pri toplotni izolaciji ostrešja.

Tudi pri izbiri kritine je pomembno, da dobro 
preučimo materiale, ki nam jih ponujajo posamezni 
proizvajalci in se med njimi odločimo za tisto kriti-
no, ki bo objektu oblikovno in pa predvsem glede na 
namembnost uporabe najbolj ustrezala. Odločimo se 
lahko za opečno kritino, ki je pri gradnji stanovanj-
skih objektov tudi najpogosteje uporabljena. Poleg 
tega imamo na voljo tudi druge vrste kritin, kot so 
betonske kritine, vlaknocementne plošče, kovinske 
kritine ali plošče iz umetnih materialov. Kot sodobna 
načina kritin pa se uveljavljata tudi slama ali travnata 
ozelenitev strehe, ki pa imata svoje prednosti, vendar 
pa sta zahtevni za vzdrževanje. Pri nakupu kritine je 
dobro predvideti kakovostnejšo kritino, kar pomeni 
daljšo življenjsko dobo in daljše obdobje, po katerem 
bo potrebno kritino menjati. Pri pokrivanju ostrešja 
je izrednega pomena izbira kakovostnega krovca-kle-
parja. Pri tem moramo biti pozorni na pravočasno in 
strokovno izvedbo del in ustrezno strokovno podko-
vanost za svetovanje pri izbiri ustrezne kritine. 
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K postavitvi ostrešja sodijo tudi kleparska dela, 
kamor štejemo opremo stavbe z vsemi elementi, ki 
so izdelani iz tanjše pločevine. To je predvsem iz-
delava in montaža strešnih žlebov, odtočnih cevi, 
obrob, strešnih oken, portalov, snegolovov. 

Po opravljenih grobih gradbenih delih etaž in 
podstrešja, vključno s prekrivanjem strehe, sledi 4. 
gradbena faza, ki vključuje:

 ● postavitev predelnih sten v notranjosti objekta, 
 ● izdelavo betonskih tlakov, 
 ● izdelavo izolacije objekta, 
 ● notranje in zunanje omete, 
 ● napeljavo vseh potrebnih inštalacij, 
 ● talne in stenske obloge, ki zahtevajo mokro 

vgradnjo, 
 ● postavitev masivnih stopnišč, 
 ● vgradnjo stavbnega pohištva, 
 ● ključavničarska dela, 
 ● kamnoseška dela.

Izdelava predelnih sten je bistveno manj zah-
tevna kot sama izdelava zunanjih, nosilnih zidov 
objekta, saj ima predelna stena zgolj estetsko funk-
cijo in pa predvsem funkcijo ločevanja posameznih 
prostorov znotraj objekta. Iz tega razloga je za pre-
delne stene moč uporabiti tudi materiale, ki omo-
gočajo hitrejšo postavitev, kot so npr. stene iz gips 
plošč, z namenom večje estetske vrednosti pa se 
lahko odločimo za predelne stene iz steklenih zida-
kov ali drugega ustreznega materiala. 

Na tla posamezne etaže je pred namestitvijo 
oblog  treba izdelati betonske tlake. Njihova iz-
delava je dolgotrajna predvsem zaradi sušenja 
materiala, zato so za takšno vrsto gradbenih del 
primernejši poletni kot pa zimski meseci. Na be-
tonske tlake nato po želji namestimo ustrezno 
oblogo. Na stene pa je treba pred nanosom obloge 
ali pred pleskanjem izdelati omete. Ometi mora-
jo biti izdelani tudi na zunanji strani objekta pred 
nanosom fasade. 

Del 4. gradbene faze je tudi izdelave ustrezne 
izolacije objekta, pri čemer je treba poskrbeti za ka-
kovostno toplotno in zvočno izolacijo. 

Pred zaključnimi deli je treba poskrbeti za nape-
ljavo vseh potrebnih inštalacij, in sicer:

 ● nizkonapetostnih elektroenergetskih inštalacij, 
kamor štejemo inštalacije za moč in razsvetljavo, 

 ● informacijskih inštalacij (telefon, antena, 
domofon …), 

 ● vodovodnih in odtočnih inštalacij, 
 ● plinskih inštalacij, 
 ● sistema ogrevanja.



V 4. gradbeni fazi je predvidena tudi vgradnja 
stavbnega pohištva, kamor štejemo vsa okna, sen-
čila, polkna, vhodna, garažna in notranja ter bal-
konska vrata, ograje, stopnišča … Vzporedno z na-
meščanjem stavbnega pohištva se izvedejo tudi vsa 
ključavničarska dela

V okviru 5. gradbene faze se izvedejo vsa preos-
tala zaključna gradbena dela, in sicer:

 ● zaključitev inštalacij, 
 ● slikopleskarska dela, 
 ● steklarska dela, 
 ● polaganje stenskih in talnih oblog.

5. gradbena faza pomeni zaključitev gradnje 
objekta do točke, ko je objekt pripravljen za ta-
kojšnjo vselitev. Tako so pripravljene tudi t. i. hiše 
na ključ.

Po izgradnji objekta sledi urejanje okolice objek-
ta. Lepo urejena okolica je v zadovoljstvo ob pog-
ledu skozi okno, hkrati pa polepša videz zgrajenega 
objekta. Koliko denarja bo treba odšteti za ureditev 
okolice, je v precejšnji meri odvisno od terena in 
njegovih značilnosti. Večji strošek predstavlja pred-
vsem ureditev dovoznih poti, oblaganje zunanjih 
površin in usmerjanje meteornih voda. 

Vir: https://www.slonep.net/gradnja/zidava/v-
-gradbena-faza

Če bosta torej gledala oglase za nakup hiše, ved-
no preverita, v kateri fazi je in kaj od naštetega je že 
notri. Če bosta sama gradila, se pri ponudnikih po-
zanimajta, kakšni so stroški in cene po posameznih 
fazah. Večinoma različni ponudniki nudijo najbolj-
še cene in rešitve pri hišah na ključ, a če sta prip-
ravljena tudi sama kaj postoriti, lahko v postopkih 
gradnje tudi kakšen evro prihranita.

4. Barve

Pot do točke, ko bosta v svojem domu upora-
bljala barve, je še dolga, predvsem, če se odločita 
za nakup starejše hiše ali novogradnje. A pri za-
dostni meri vztrajnosti bo prišel tudi čas, ko bosta 
lahko prostore obarvala v svoje barve. In ni treba, 
da ima vajin dom samo bele stene. Je že res, da 
je to najhitrejše in se hitro opazijo kakšne napa-
ke, ampak, kaj ni lepo, če se malce poigramo in v 
spalnico namestimo zeleno, vijoličasto ali rožas-
to barvo? Da se v dnevnem prostoru družimo ob 
modri barvi? Pri barvah bodite kreativni in drzni. V 
trgovinah nas čaka ogromno odtenkov, zato podari-
mo svojemu domu živahnost, igrivost. Naj se ve, da 
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pod to streho bivajo energični, nasmejani sprošče-
ni družinski člani.

4.1 Barve so instrument, ki lahko vpliva na naše 
razpoloženje tako doma kot v šoli, restavraciji ali 
na delovnem mestu

Barve so najpomembnejši okrasni element 
prostora, možnosti pa neomejene. Barv je veliko 
in prava izbira lahko predstavlja velik izziv. Po-
membno je, da smo obkroženi z barvami in živimo 
v okolju, ki je v naših priljubljenih barvah. Upo-
števati je treba tudi barvo in stil pohištva, zaves, 
preprog in luči. Pomembni sta tudi velikost pro-
storov in svetloba v prostoru. Za manjše prostore 
so primernejše svetlejše barve. Tudi za s svetlobo 
omejene prostore so primernejši svetlejši odtenki. 
Če imate raje temnejše, intenzivnejše barve, potem 
te nadomestite z blazinami, preprogami in lučmi v 
priljubljenih barvah.

4.2 Za vsak prostor je namenjena druga barva
Bistvo je, da izberemo barve, ki bodo naš pros-

tor naredile tak, da bo všeč nam, ki bomo v pro-
storu živeli. Za vhodne prostore je primerna topla 
barva, ki ustvari občutek dobrodošlice, izogibati pa 
se moramo temnih barv.

Za dnevne prostore, ki so namenjeni druženju in 
v katere želimo pripeljati toplino, priporočajo barve 
v odtenkih rumene ali oranžne.

V kuhinji so primerne barve ognja: rumena, rde-
ča in oranžna. Svežino pa prinese tudi bela.

V jedilnici se izogibajte zelene, ker daje občutek 
sitosti, še preden se usedete k mizi, oranžna pa tek 
spodbuja. Ob rdeči barvi se lahko zgodi, da boste 
jedli prehitro.

Za delovne prostore je primerna rumena barva, 
ki spodbuja psihično dejavnost in izboljšuje delovne 
sposobnosti. Primerni sta tudi zelena in turkizna.

V spalnih prostorih se izogibajte rdeči, ker spod-
buja nespečnost. Modra pomirja in deluje sprošču-
joče. Primerna je tudi zelena barva.

5. Vrt in okolica

Če imam to možnost bivanja v hiši in imamo 
ogromen travnik ali vrt, vsekakor poskrbimo, da 
nam je prijetno. Kar nekaj nasvetov je za urejanje 
vrtov in okolice, tako da se lahko z veliko veselja 
in volje vsega lotimo sami. Če pa želimo vrt urediti 
hitro in enostavno ter s profesionalno žilico, pa za 
to poskrbijo izkušeni vrtnarji.

Če pa živimo v stanovanju in imamo balkon, si 

ga lahko uredimo s številnimi detajli: zelišči in ze-
lenjavo v lončkih. Seveda pa je treba poskrbeti za 
dobro in kakovostno ograjo.

Ograja poskrbi za varnost bivanja, za meje med 
sosedi in za zasebnost. Danes je na voljo kar nekaj 
različnih vrst ograj, zato je pomembno, da si izbereta 
tisto, kar vama v dani situaciji najboljše odgovarja.

6. Zavarovanje doma

Kot smo že zgoraj omenili, ko vzamemo kredit, 
banka želi, da dom zavarujemo. Četudi tega banka 
ne pogojuje, je dobrodošlo, da svoj dom primerno 
in varno zavarujemo, saj lahko le tako poskrbimo, 
da ob primeru nesreč in težav ne bo slabe volje. Po-
membna zavarovanja za dom so zavarovanja: proti 
izlitju vode, proti požaru, proti vlomu, proti potresu 
in pa za posledice 3. osebe. Če imata hišnega ljub-
ljenčka, zavarujta tudi v tem primeru. 

Če povzamemo: kar pester boj bo. Treba je imeti 
dobre živce, veliko potrpljenja in predvsem resnič-
no močno željo, da skupaj prideta do cilja.

Na poti do skupnega doma je kar nekaj oseb, ki 
vama lahko pomagajo, zato ne obupajta – le vpra-
šati je treba in potrkati na prava vrata.  
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Nemoč: Ko želiš, 
a ne smeš – ko lahko, 

a ne zmoreš
 

Čudno je, da ko se rodiš, se vsi smejijo, ko umreš, pa vsi jočejo. Ko nastopi rojstvo, 
so prisotna čustva sreče, ljubezni, veselja, ko odidemo iz tega sveta, so prisotna 
čustva jeze, žalosti … Vsa čustva so del našega življenja in vse si izberemo, še pre-
den se rodimo.
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Začelo se je konec leta 2019, ko so očetu 
postavili diagnozo: rak. Iz znamenja, ki ga je 
imel že dlje časa in ob kontroli pri svojem 

zdravniku, da to ni nič, do smrtne postelje. Naša 
družina je vedno poskušala tudi negativne zgodbe 
obrniti v pozitivo in verjeti, da bomo zmogli. Tako 
smo se začeli boriti tudi ob tokratni novici. 

Potrebna bo operacija, da bodo odstranili be-
zgavke in raka – s tako novico so me presenetili 
starši po telefonu. Sedela sem ob oknu in jokala 
kot dež na najbolj soden dan. Na vratih se je pojavil 
brat, ki me je prišel potolažiti, da bomo to prema-
gali, da je raka danes toliko in da ta diagnoza ni 
več tako grozna kot pred leti. Seveda sem verje-
la v to in tudi oče je potreboval podporo; da mu 
nekdo pomaga in je pozitivno nastrojen, ne 
da jokamo pred njim. Preden je oče 
prišel na obisk, sem se potola-
žila in ga potem pogumno 
spodbujala, mu govorila, 
da bomo zmogli. 

Vse je potekalo 
hitro: operacija, nato 
pa ta presneti covid. 
Kar dva meseca sta 
pretekla, da so ga 
po operaciji začeli 
zdraviti. Pričako-
vali smo najslabše, 
saj so mu ob spreje-
mu postavili diagnozo 
kožnega raka v 3. fazi 
(obstajajo štiri faze). Pa ni 
bilo tako: dobil je biološka 
zdravila. Ko jih je začel jemati, ni 
bilo nobene reakcije, oče se je počutil 
v redu. Zato smo vsi dobili pogum, da mogoče 
pa le ni tako grozno. 

Rakave bolnike vsak mesec čaka pregled krvi, da 
vidijo, kako se zdravila odzivajo, na dva meseca in 
pol pa še slikanje, da vidijo, ali se je rak razširil. Za-
radi covida svojih bližnjih ni bilo mogoče spremljati 
v bolnišnico. Odložiš in čakaš. Očeta je bilo vsakič 
strah testov, kaj bodo pokazali. 

Starša sta septembra odšla na zasluženi do-
pust. Prvič v življenju sta svoj dopust podaljšala, 
in tako uživala dan dlje, kot sta si zadala. Oče je 
pridno upošteval vse nasvete: izogibal se je soncu, 
alkohola od diagnoze ni prijel več v roke, potem 
pa – šok. Oktobrski pregled je pokazal, da se je 
rak razširil, potrebna bo sprememba zdravil. Oče 
in mama sta se znašla v veliki krogli strahu, jaz pa 

sem ju želela bodriti, da to še ne pomeni najslab-
še, da bomo skupaj premagali, kar koli bo. Nikoli 
pa si nisem predstavljala, da bo tako. Če danes 
pomislim, mi je žal, da sem bila takrat optimi-
stična in ga poskušala bodriti, namesto da bi raje 
pristopila k njemu in jokala z njim. Mogoče bi bilo 
njemu lažje, saj imam zdaj občutek, da je poskušal 
zmagati za nas in ne zase. 

Dan, ko ga je bilo treba peljati po novo zdravilo, 
je bilo kot najhujša mora v mojem življenju. Zjutraj, 
ko sem pobrala očeta, da ga odpeljem po zdravi-
la, ni bil več pravi, izgubil je ravnotežje, izgubljal je 
govor. Celo vožnjo do Ljubljane sem mu poskušala 
povedati, da ni sam, da smo z njim, a kaj, ko sem 
ga morala, čeprav je komaj hodil, odložiti in osta-

ti v avtu. Minute, ko čakaš, da te pokliče 
in ti pove, ali ga boš lahko peljal 

domov, so dolge kot ure. Sama 
sem vedela, da ga ne bom 

odpeljala domov, saj ni 
v redu. Zato sem dol-

ge minute izkoristila 
za jok v avtu, kjer 
me nihče ne vidi, 
še manj pa sliši. Ko 
me je poklical, sem 
se komaj zbrala in 
poslušala. Pove-
dal mi je, da je rak 

napredoval v glavo 
in da, ko so ga danes 

slikali, so šele zaznali 
tumorje v glavi. Rekel mi 

je: »Hvala, ker si mi rekla, 
naj zdravnici povem, da nisem 

v redu. Ostati moram tu, da bodo ta-
koj danes začeli terapijo. Zdravnica pa je že 

poklicala tudi mamo in jih vse obrazložila.« Povpra-
šala sem, ali kaj potrebuje, saj sem ga odložila brez 
vseh osebnih pripomočkov, a mi je zagotovil, da bo 
naslednji dan že doma. Še preden sem odložila, me 
je klicala mami, ki je po pogovoru z zdravnico pre-
jela informacijo, da bo oče z nami samo še dan, 
teden, uro. Z avtom sem se odpeljala domov, in če 
me danes vprašate, kako, ne bi vedela. Mudilo se 
mi je k mami, da lahko vsaj njo objamem. Z njo 
in bratom smo sedeli, se pogovarjali, jokali, obujali 
spomine in si govorili, da to ni tako. 

Ko izveš to novico, se ti podira svet, pa vseeno 
se sprašujem, kako je osebi, ki leži v bolnišnici in 
se zaveda, da je konec, a ničesar ne more storiti. 
Oče se je zadnje dni boril kot lev, po močnih do-

Če danes pomislim, 
mi je žal, da sem bila 

takrat optimistična in ga 
poskušala bodriti, namesto 
da bi raje pristopila k njemu 
in jokala z njim. Mogoče bi 
bilo njemu lažje, saj imam 

zdaj občutek, da je poskušal 
zmagati za nas in ne zase.
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zah in terapiji je naslednji dan želel domov. Mama 
ga je pripeljala domov, in vsi štirje smo bili skupaj. 
Ko smo se pogovarjali, je oče izredno težko govoril. 
Preden sva z bratom odšla domov, smo se poslovili. 
Njegove besede so še danes v moji glavi: »Naj se 
vam ne smilim.« Ko sva se odpravila spat, pa je kot 
strela iz jasnega ob 22. uri zazvonil telefon in naša 
še hujša mora se je začela. Klicala je mami, da je 
očeta odpeljal rešilni avtomobil, saj je dobil epi-
leptični napad, desna stran telesa mu je ohromela 
in odpovedala. Še danes ne vem, kako so ga lahko 
po tako močni kemoterapiji izpustili iz bolnišnice 
takoj po prejemu terapije. Vsak, ki prej-
me kakšno močno zdravilo, mora 
odležati nekaj ur, tukaj pa je 
lahko prosto šel. 

Ko se ti to dogaja, ne 
veš, ali bi bil jezen ali 
te je strah in ali je 
vse to sploh res. 

Ko smo reševal-
cem povedali, da 
je onkološki bol-
nik, da je ravno po 
terapiji, nas niso 
želeli slišati – vse 
se je bilo le korona, 
korona, korona. Od-
peljali so ga na neki 
oddelek in najprej na te-
stiranje, da preverijo, ali ima 
korono. Reševalci so nam pove-
dali, da lahko čez dve uri pokličemo 
in dobili bomo informacije. Po dveh urah smo 
klicali; nihče ni želel ničesar povedati; naročili so 
nam, naj pokličemo zjutraj. Informacije o očetovem 
stanju smo dobili šele prihodnji dan ob 11. uri, ko 
nam je medicinska sestra povedala, da očeta lah-
ko odpeljemo domov. Kako domov, če komaj govori, 
desna stran je bila hroma … Spet smo čakali pojasni-
la zdravnika – po 16. uri se končno oglasi neotesana 
zdravnica, ki nas je nadrla, zakaj kličemo tako pogos-
to, in da bo očeta rešilni avtomobil odpeljal domov. 

Če bi si zapomnila njeno ime, bi ga javno iz-
postavila, saj ne razumem, da si človek v beli halji 
z zaprisego lahko dovoli imeti tak odnos do sočlo-
veka. Vsi se zavedamo, da je vsako delo spoštljivo, 
naporno. Kako si lahko diplomirani zdravnik po ce-
lem dnevu čakanja, da izveš, kaj je s svojci, dovoli 
oglasiti in te nadreti? Ko si čisto na tleh v strahu, ni 
na drugi strani nikogar, ki bi ti rekel: »Dober dan, se 
opravičujemo, ker nismo mogli prej poklicati, z va-

šim očetom je tako in tako.« Mama je komaj zbrala 
moč v strahu po neprespani noči, da je povzdigni-
la glas nad zdravnico, da ji je prisluhnila in da je 
sploh povedala, da bi le radi vedeli, kako in kje je. 
A je bila še naprej arogantna. Prosili smo, naj ga 
odpeljejo na onkološki inštitut, saj mora tja, a je 
vseeno vztrajala, da na onkološkem nimajo prosto-
ra, k njim pa ne paše … »Gospod pride domov, pa 
čeprav nepokreten.«

Nikoli ne izgubi poguma 
in spoštuj vse, ki jih 

imaš okoli sebe, saj je 
prav vsak unikat od njih 

tebe in tvoje življenje 
pa dela boljše!

Ko se ti to dogaja, 
ne veš, ali bi bil 

jezen ali te je 
strah in ali je vse 

to sploh res. 
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Ko je odložila, smo se domači na kupu spog-
ledali, solze so tekle. Delno smo si oddahnili, 
da je še živ, potem pa je zavladal strah. Kako ga 
bomo nepokretenega dobili domov, saj nimamo 
noben opreme, ničesar ne znamo, ne vemo, kaj, 
kako, zakaj. Hodili smo okrog bloka in po sta-
novanju in v strahu čakali reševalce, kdaj bodo 
pozvonili. Ura je bila 19:00, ko ni bilo nikogar. 
Končno se opogumim in pokličem na onkološki 
inštitut, če so ga morda vseeno odpeljali tja. Na 
onkološkem inštitutu se v sprejemni oglasi pri-
jazno osebje, vežejo na oddelek, točno vsi vedo, 
za koga gre. Sestra je bila resnično prijazna, vze-
la si je tudi toliko časa, da je telefon odnesla 
očetu, da smo ga lahko slišali in takrat nam je 
po 24 urah v nemilosti padel kamen od srca; še 
je z nami, še ga slišimo. Po pogovoru z njim in 
sestro smo se zmenili, da do ponedeljka ostane 
pri njih, da bo potem zdravnica povedala, kako 
naprej. Sestra je dovolila, da mu še isti dan pri-
peljemo telefon in osebne stvari.

Covid situacija nas je porinila v še večji strah, nemi-
lost, da se še bolj počutiš nemočnega. Nikamor nismo 
smeli. In ves strah ali pa neko upanje, da je na pravem 
oddelku, v pravih rokah, nam ni dal moči, da bi se bo-
rili in nekako prišli v bolnišnico, saj smo se le želeli na 
lastne oči prepričati, da je oče v redu. Mama je jokala, 
počutila se je nemočno. Nikamor nismo smeli. 

Oče je bil 10 dni v bolnišnici, opravljal je fiziotera-
pijo, želel je priti domov, želel je hoditi, boril se je, a 
bolezen je bila premočna in napočil je dan, ko so nas 
poklicali, da ga selijo na oddelek, kjer je za bolnike 
vsega konec. Tja lahko pridejo na obisk vsi. Še danes 
mi ni jasno –  samo dvoje vrat loči ta dva oddelka – na 
enega ne smeš, na drugega pa lahko vsak? Kako je to 
mogoče? Tu sestre niso v nevarnosti, da zbolijo? 

A tukaj je vse vseeno. Zdravnica nam je sporo-
čila, da boljše ne bo, tako da ga lahko pustimo v 
bolnišnici do zadnjega dne ali pa ga vzamemo do-
mov in je zadnje dni z nami. Niti sekunde ni nihče 
premišljeval, da bi ga pustili v bolnišnici samega. 
Zdravnica nam je predala vse napotke, doma smo 
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se pripravili, čeprav na to nisi nikoli pripravljen. Oče 
je ostal brez možnosti komuniciranja, desno stran 
je imel hromo, bil je na morfiju, a želja, da smo ob 
njem, je bila večja kot vse ostalo neznanje. 

Z mamo povprašava, kdaj ga lahko pričakujemo 
doma in povedo nam, da šele v popoldanskih urah, 
saj dopoldne ni časa za razvoz bolnikov. In še oblju-
ba, da bodo sporočili, ko bodo startali iz Ljubljane. 
In spet situacija, ko vidiš, da si samo smet za sistem. 
Nobenega klica, kar naenkrat, ko je mama skočila še 
po zdravila, kliče reševalec, da bi jih mi morali že ča-
kati doma. Oče je bil pred vrati ob 11. uri!

»Nepokretnega človeka kar dostavimo, saj niče-
sar ne more.« Življenje te postavlja pred preizkuš-
nje. Očeta smo namestili na posteljo, ker so mu dali 
toliko zdravil tudi zaradi vožnje, da je le spal. Tihi 

smo ga poslušali – kot novorojenčka, ki pride k hiši. 
Tudi tu nismo vedeli, kaj sledi. Vsi pa smo priprav-
ljeni na vse. Skupaj smo in bomo zmogli. 

Pridruži se nam druga ekipa zdravnikov (mo-
bilna ambulanta za onkološke bolnike, ki pomaga 
svojcem, bolnikom, te pripravijo na smrt itn.). In os-
tali bi lahko samo pri in. Ta ekipa je v štirih dneh 
očeta samo dvakrat na daleč pogledala. Vse na hit-
ro; tretji dan se zdravnici že ni več ljubilo priti, ker 
je vedela, kaj sledi; mi pa ne. Vsekakor se zavedam, 
da nismo edini, da nismo žrtve, da ne bo težav, am-
pak jeza je prisotna. Toliko se ukvarjajo vsi zdravni-
ki z mediji, s prepiranjem – kaj pa bolniki? In svojci? 

Naš oče se je prve dni še nekako zavedal, zato 
smo naredili vse, da bi vedel, da smo z njim, da bi 
mu lahko dali vse, kar ima rad. Nihče ti ne pove, da 
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je, če tak bolnik po slamici naredi nekaj požirkov in 
po žlici pogoltne štiri žlice juhe, to odlično. Nihče 
ti ne pove, kaj mu dati; dobiš le A4 format z vsemi 
navodili – kot za pomivalni stroj. Na koncu osebo, ki 
jo imaš najraje, pitaš le še s tabletami in opazuješ, 
kako življenjske moči odhajajo. Bila je težka preiz-
kušnja ležati na postelji in poslušati zadnji dih, bila 
je težka preizkušnja poklicati pogrebno službo, da 
ga pridejo iskat, bilo je težko posloviti se in je težko 
biti brez njega. A hkrati si srečen, vesel, da mu takih 
zadnjih dni ne bi še enkrat privoščil niti podaljše-
val. Želela bi si, da bi bil z nami še vrsto let, a niti en 
sam dan v takem stanju, kot je bil na koncu. 

Velikokrat rečemo, da si vsak zasluži in dobi, kar 
mu pripada, pa vseeno – ko enkrat to prestaneš, se 
vprašaš – zakaj? Sama sem se s to boleznijo srečala 
že pri več osebah: od babice, stare mame do otro-
ka najboljših prijateljev. Vsaka zgodba je unikat, pa 
vseeno polagam vsem na srce, predvsem pa delav-
cem v zdravstvu: bodite obzirni. Tako kot mamico 
naučite dojiti, tako tudi svojci potrebujejo roko za 
negovanje svojcev ob bolezni. Nikoli nismo priprav-
ljeni, četudi mislimo, da smo. Ko izgubiš ljubljeno 
osebo, je težko, a hkrati je to neka nova točka v tvo-
jem življenju, ki ti pokaže, da je treba še plezati pro-
ti vrhu, in četudi ti zdrsne, je treba vztrajati. Življe-
nje zajemajmo s polno žlico, kljub padcem; spotiki 
pa naj bodo to le kamenček mozaika, ki ga bomo 
prilepili v svoje življenje.

Nikoli ne izgubi poguma in spoštuj vse, ki jih 
imaš okoli sebe, saj je prav vsak unikat od njih tebe 
in tvoje življenje pa dela boljše!

Katarina
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»Na svetu 
nismo zato, 

da bi trpeli«

Špela Bök
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Premalokrat govorimo o nemoči, smrti in žalosti. Težko je o nečem govoriti, če se sta-
nja ne zavedaš, če ne verjameš, da je to doletelo tudi tebe. Vsi kdaj občutimo nemoč. 
A je od nas odvisno, kakšna bo ta preizkušnja. Špela Bok, psihoterapevtka, ženska, 
mama uspešno deluje na področju psihologije že več kot 13 let, zato smo se tokrat 
z njo želeli pogovoriti o kompleksnejših temah – nemoči, izgubi, strokovni pomoči …

Na koga se lahko obrnemo, ko začutimo, da 
sami ne zmoremo več naprej?

Ko oseba začuti, da ne more več iti nap-
rej, je preteklo že kar nekaj časa v situaciji, v ka-
teri živi, ali pa jo je doletela nenadna situacija, ki 
si jo je težko preživljati. V prvem primeru bi bilo 
pomembno pomoč (če je le možno) poiskati že prej 
– torej, ko čutimo, da nas preplavljajo nemoč, žalost 
in jeza, saj dlje, ko čakamo ali odlašamo z iskanjem 
ustrezne pomoči, več časa bomo trpeli mi (in po 
navadi tudi naši bližnji). V drugem primeru, torej ob 
nenadnih težkih situacijah, pa je seveda tudi smi-
selno poiskati pomoč in podporo. V katerem koli 
primeru ni nikoli prepozno in pravi čas je takrat, ko 
oseba to zmore, začuti in si želi spremembo. Takrat 
se je smiselno obrniti na razne institucije, terapev-
te ipd. – odvisno od situacije in od psihičnega sta-
nja osebe in od tega, kakšno obravnavo potrebuje. 

Je tako ob izgubi ljubljene osebe?
Izgube so zelo boleča izkušnja in jih doživljamo 

na različne načine – lahko gre za smrt bližnjega, 
včasih gre za ločitev, konflikt. Če govoriva o izgubi 
nam pomembnih oseb, je pri tem po mojem mne-
nju najtežja dokončnost izgube. Pogosto se takrat 
srečamo z občutki krivde (kaj bi še lahko storili; kaj 
bi nam pomembno osebi še morali izreči oziroma 
povedati, pa ji nismo), ki se prepletajo z žalostjo in 
jezo, pogosto tudi z obupanostjo in depresivnim raz-
položenjem, kjer tudi sami ne vidimo izhoda in se 
sprašujemo o smislu življenja. V težkih trenutkih se 
ljudje odzovemo različno – in najtežje je takrat, ko 
se v svoji bolečini izoliramo, odrinemo bližnje stran 
(po navadi je v ozadju občutek, da nas drugi ne ra-
zumejo in nam ne morejo pomagati). Vsakogar bi v 
takšni situaciji spodbudila, naj se odpre vsaj toliko, 
da spusti bližje vsaj eno osebo, ki ji lahko pove, kako 
se počuti in izrazi svojo žalost, jezo, občutke krivde. 
Če tega ne zmore v odnosu do bližnjih n včasih kljub 
temu), je smiselno poiskati strokovno pomoč.  

Koliko časa si vzeti v takem primeru?
Pravico si imamo vzeti ves čas na tem svetu – 

torej toliko, kot ga potrebujemo zase. Gre za proces 
celjenja zlomljenega srca in pri tem ne moremo 

predvidevati časovnice. Pomembno se je zavedati, 
da je res to, kar pogosto slišimo – tudi čas celi rane. 
Časovna oddaljenost od dogodka bo prinesla več 
notranje umirjenosti, sprejemanja in stabilnosti, 
kar pa seveda ne pomeni, da osebe ne bomo več 
pogrešali v svojem življenju. Ko dosežemo ustre-
zno časovno oddaljenost in je prvi del žalovanja za 
nami, lahko vidimo, kaj vse nam je odnos z osebo, 
ki smo jo izgubili, dal; kaj smo se iz tega odnosa 
naučili o sebi in o svetu, kaj smo se naučili iz težke 
izkušnje izgube – takrat drugače cenimo odnose in 
si drugače postavimo prioritete v življenju. Sčaso-
ma čutimo vse več notranje moči, cenimo odnos, ki 
ga pogrešamo in bolj cenimo odnose tukaj in zdaj.

Kakšni so koraki okrevanja?
Prvi pomemben korak je spustiti blizu osebe, ki 

jih imamo okoli sebe in pri njih poiskati podporo. 
Ljudje so pri tej temi včasih nerodni, težko jim je, 
ko nas vidijo trpeti in bi nam radi pomagali, vendar 
dajo včasih tudi neustrezne pripombe, ki nas lahko 
tudi razjezijo. Pomembno se je vprašati – kaj takrat 
zase potrebuješ in jim to tudi povedati. Ne obstaja 
namreč enotnega recepta – nekdo bo moral stokrat 
povedati isto zgodbo, ker na ta način razčlenjuje 
in predeluje svoja čustva, nekdo drug bo potrebo-
val samo bližino, spet tretji morda to, da ga drugi 
večkrat vprašajo, kako se počuti. To je pomembno 
pri sebi ugotoviti in jim povedati!

Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je, da pus-
timo svojim čustvom prosto pot – ne zadržuj svoje 
žalosti, jeze. Jokaj, piši o tem, kaj doživljaš, govori 
o tem, kjer je zate to varno govoriti. Poišči si stro-
kovno pomoč terapevta ali se vključi v skupino. Po 
navadi je tako, da mine nekaj časa, potem pa se 
je treba tudi nekoliko aktivirati v smislu vračanja v 
svojo življenjsko strukturo in rutino – iti na sprehod 
v naravo, skrbeti za redne obroke, ohranjati stike 
itd. In predvsem – pustiti si čas. Čas bo prinesel 
lažje sprejemanje izgube. 

Ljudje premalokrat izberejo strokovno pomoč, 
ker je danes to tabu … 

Se popolnoma strinjam in si zelo želim, da poi-
skati pomoč ne bi bil več tabu. Za marsikoga ni in si 
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poišče podporo, ko jo potrebuje. Pomoč bo najbolj 
učinkovita takrat, ko se oseba zanjo odloči sama, 
ker uvidi, da na ta način ne želi več nadaljevati in 
si želi v življenje vnašati spremembe. Če bodo po-
moč npr. poiskali svojci, se bomo najprej ukvarjali 
s pomanjkanjem motivacije za spremembe pri ose-
bi, preden bo dobila uvid, da spremembo dejansko 
potrebuje. Name se ljudje za terapijo obrnejo sami, 
pogosto slišijo dobro besedo in to jih premakne, 
da se lažje odločijo. Je pa to proces in včasih ljud-
je nekaj časa odlašajo, preden se zares odločijo in 
vključijo v obravnavo. Vsak ob svojem času.

Kako bi ob tem lahko pojasnili pojem nemoči?
Pri nemoči gre za občutek, da situacije ali svojega 

življenja ne (z)moremo obvladovati – do 
tega občutka pride iz različnih ra-
zlogov. Včasih gre za to, da do-
ločena težava presega naše 
zmožnosti (npr. nemoč v 
procesu učenja za iz-
pit), včasih pa gre ob-
čutek, da v določeni 
situaciji dejansko 
nimamo nobenega 
vpliva na to, kako 
se bo razpletla – 
pri tem je lahko ta 
občutek realen ali 
pa ne. Zelo odvisno 
je, kakšno osebnost 
imamo – nekateri ljud-
je bodo hitreje začutili 
nemoč kot drugi zaradi iz-
kušenj v otroštvu in priučenih 
vzorcev. Če govoriva o izgubi ljublje-
ne osebe, gre za občutek nemoči, ker pri tej 
izgubi nimamo nobenega vpliva – nismo privolili v 
to izkušnjo, nihče nas ni vprašal, kaj želimo, prepla-
vljeni smo s čustvi. Pogosto vidim, da se ljudje, kadar 
se čutijo nemočno, osredotočajo na pretiran nadzor 
drugih dejavnikov v svojem življenju (poskušajo 
nadzirati bližnje, pretirano so osredotočeni na svojo 
prehrano, preokupirani so s telesnimi simptomi). 

Pogost izhod iz bolečine je tudi samomor in danes 
je tega zelo veliko – tudi med mlajšimi, najstniki. 

To je precej kompleksna tema in najstniki so v 
resnici osebe na prelomu svojega življenja, iščejo 
se in zato potrebujejo veliko podpore in razumeva-
nja, po drugi strani pa tudi jasne meje in usmeritve. 
Svet se spreminja, sploh zadnjih nekaj let se je tudi 

za mladostnike spremenilo marsikaj – pogosto so 
v stiski in osamljeni, premalo stikov imajo z vrstni-
ki, vse bolj se lahko zapirajo vase. Starši ob njih 
pogosto čutijo nemoč, ne vedo, kako jih aktivirati, 
kako pristopiti k njim. Spodbujam starše oziroma 
skrbnike, da se obrnejo na ustrezne institucije, ka-
dar jih skrbi in opažajo, da se njihov mladostnik 
pretirano umika v svoj svet. 

Spoprijemanje z izgubo je stvar posameznika, a je 
povezano z žalovanjem. Kaj narediti, ko smo tako 
nemočni? Zakaj se o tem ne govori toliko?

Res je, smrt in žalovanje sta še vedno tabu temi 
– mislim, da predvsem zato, ker je to težka tema za 
vsakogar. Strah nas je izgube in bolečine, ki jo lahko 

izguba prinese. Nekateri ljudje takrat lahko 
zelo izrazijo svoja čustva, jokajo in 

se poslavljajo, drugi ljudje se 
bodo morda v svoji boleči-

ni umaknili in morda celo 
otopeli. To so tisti pri-

marni odzivi, ki jih je 
v težki situaciji težko 
premagovati. Včasih 
potrebujemo nekaj 
distance in časa, da 
lahko bolj ozavesti-
mo, kaj pravzaprav 

čutimo in kako bi 
radi delovali v svojem 

življenju. 

Kakšno terapijo izbrati, ko 
se soočamo z izgubo?
Vsak od nas nosi svojo zgod-

bo in vsak izmed nas se prej ko slej 
na žalost sreča tudi z izgubo, žalovanjem. Ko 

oseba pride do tega, da želi ali potrebuje strokovno 
pomoč, bi priporočala terapijo, ki ji bo doprinesla 
lažje spoprijemanje z življenjskimi izzivi in situa-
cijami. Sama izvajam energetsko terapijo – torej 
psihološko svetovanje kombiniram z energetsko 
tehniko. Preko terapevtskega pogovora se s stranko 
dokopljeva do najglobljih prepričanj in strahov, da 
jih oseba ozavesti, začuti. Potem jih z energetsko 
tehniko transformirava v prepričanja, ki ji bodo bo-
lje služila v življenju. Konkretno – če se oseba po-
gosto sooča s tesnobo, strahovi, jih ozaveščava in 
iščeva njihove korenine, izvor (ti pogosto izhajajo 
iz primarnih družin). Potem ta prepričanja, vzorce 
transformirava tako, da pridobi oseba v življenju 
lahkotnost, občutek varnosti, sprejemanja sebe 

Druga stvar, ki se mi zdi 
pomembna, je, da pustimo 
svojim čustvom prosto pot 
– ne zadržuj svoje žalosti, 
jeze. Jokaj, piši o tem, kaj 

doživljaš, govori o tem, kjer 
je zate to varno govoriti.
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oziroma tisto, kar potrebuje, da lahko naredi pre-
mik naprej. Pogosto se ljudje name obrnejo tudi v 
primerih izgube, žalovanja – po smrti bližnje osebe 
ali ob ločitvi od partnerja. 

Kot mama in terapevtka ste prehodili pot izgube. 
Kako danes gledate na prehojeno pot?

Tudi jaz imam za sabo svojo zgodbo in skoznjo 
sem tudi jaz v svojem življenju doživela izgube in 
bolečine, povezane s tem. Zavedam se, da so težke 
izkušnje tiste, ki dajejo mojemu življenju več globi-
ne in občutek hvaležnosti za tisto, kar imam. Imam 
zelo jasno zastavljene cilje in prioritete v svojem 
življenju, naučila sem se postaviti meje in ne opra-
vičujem svojega obstoja. 

Bi z nami delili nasvet za tiste, ki ne vidijo izhoda?
Če ne vidiš izhoda, se zaupaj nekomu in si poi-

šči pomoč – na tem svetu si z razlogom in ta razlog 
zagotovo ni, da bi trpeli. Nisi sam, vendar če se v 
svoji bolečini izoliraš, verjamem, da imaš lahko tak 
občutek. Če narediš korak naprej in se z nekom po-
vežeš, ti bo sčasoma veliko lažje. 

Kako gledati na življenje in ga po boleči izgubi 
zajemati z veliko žlico?

Pomembno je živeti tukaj in zdaj, ustaviti se in 
biti prisoten. Če načrtujemo stvari vnaprej, nam to 
včasih daje občutek varnosti, včasih pa nas lahko 
spravlja v stisko – univerzalnega recepta zato ne 
morem dati. Vsak človek je unikaten, pri vsakem po-
sebej je pomembno pogledati, kaj potrebuje, da bo 
njegovo življenje lahkotnejše, tudi zabavno in hkrati, 
kaj potrebuje, da bi lahko živel čimbolj avtentično, 
v stiku s samim seboj. Ker potem je življenje veliko 
lepše in odnosi so lahko veliko bolj pristni in barviti. 
Saj smo na svetu zato, da bi živeli sebe, kajne?

Špelino delo lahko spremljate na:
www.instagram.com/energetska_terapija

Za več informacij se lahko obrnete na: 
spela.bek@gmail.com; 
telefon: 031 541 454

Vsi kdaj občutimo 
nemoč. A je od 
nas odvisno, 
kakšna bo ta 
preizkušnja. 
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Biti ali ne biti, to je zdaj vprašanje. Obupati 
ali iti, jesti ali hujšati, vztrajati ali počepniti, 
zajemati s smehom ali obupati v joku, kaj je 

prav in kaj ne?
Pravil za življenje ni, predvsem pa si ne smemo 

dovoliti, da nam pravila za življenje postavlja okoli-
ca ali katera koli oseba.

Pravila za življenje, obstoj, bivanje si lahko pos-
tavimo sami, nekaj pravil sprejmemo, še preden 
pridemo na svet. Zato imamo vse v svojih rokah, 
da svoje bivanje naredimo, nadvse za nas prijetno, 
veselo in da je naše življenje polno, saj sta naše 
rojstvo in smrt zapisana, vse vmes pa si lahko nare-
dimo, razporedimo, prikrojimo, kot si želimo. 

Zato bodimo kreatorji svojega življenja, tako da 
bo pot za nas prijetna in da bomo sebe cenili in 
spoštovali do največje mere. 
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