
Poznate 
zakone  

ljubezni?

Ljubezen naj bi 
bila nekaj sila 
preprostega 

– in v svoji biti 
gotovo je. A ljudje 

zanjo pogosto 
potrebujejo 

navodila, posebno v 
partnerstvu. Zato obstaja 

precej knjig, ki ponujajo 
nasvete, kako ustvariti 

sanjski odnos. Ena takšnih 
je knjiga Chrisa Prentissa z 
naslovom Zakoni ljubezni. 

Ali ti dejansko obstajajo 
in ali je v resnici mogoče 

zgraditi sanjsko zvezo, 
pa smo povprašali Jano 

Lavtižar, specialistko 
zakonske in družinske 

terapije.

Tekst. LARA JELEN

K do je ta človek? Chris 
Prentiss nima nobenega 
uradnega naziva, ki bi da-

jal verodostojnost njegovim pre-
pričanjem. Pravzaprav je bil dolga 
leta nepremičninski agent, že od 
mlajših let pa ga je zanimalo de-
lovanje človeka. Ko se mu je nje-
gov sin Pax zaupal, da je odvisen 
od heroina, se je odločil, da mu 
bo pomagal ozdraveti. Naslednjih 
šest let se je z njim bojeval za nje-
govo življenje. Prijavil ga je na tri-
desetdnevne, šestdesetdnevne in 
devetdesetdnevne programe, ga 
vozil k terapevtom za droge in al-
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Sanjski odnos med 
partnerjema je 
dosegljiv, če so naše 
sanje realne.

Sanjski partnerski odnos  

li, da poti iz tako hude odvisnosti 
od drog ni in da se lahko njegov 
sin zgolj nauči živeti s tem (tako 
da sledi dvanajstim korakom), jim 
Chris ni verjel. Bil je prepričan, 
da odvisnost od drog ni bolezen, 
kot jo dojemajo v konvencionalni 
medicini, ampak vzrok, zato se je 
ga je odločil poiskati. Ko sta ga s 
sinom našla, se je ta rešil svoje od-
visnosti, Chris pa se je veliko na-
učil o delovanju človekove dušev-
nosti. Prepričana, da lahko s svo-
jim holističnim pristopom poma-
gata še marsiko-
mu, sta s sinom v 

Kaliforniji odprla center za zdra-
vljenje zasvojenosti z nedovoljeni-
mi drogami. Chris je tudi napisal 
knjigo Zdravilo za alkoholizem 
in odvisnosti, ki je postala sve-
tovna uspešnica. Sledile so druge 
knjige, vse pa se tako ali drugače 
ukvarjajo s človekom. 

Sanjski odnos? Poleg svoje oseb-
ne življenjske zgodbe je Chris znan 
predvsem po svojih interpretacijah I 
Chinga ali Yi Jinga, enega najstarej-
ših kitajskih zapisov. Ti zapisi veljajo 
za stičišče znanosti in etike, vir mo-

drosti in prerokb, zato 
jih preučujejo znan-
stveniki, religije, psi-
hoterapevti in filozofi 
z vsega sveta. Prentissu 
je uspelo težko razumlji-
ve heksagrame I Chinga 
približati širokemu kro-
gu bralcev. V knjigi z na-
slovom Zakoni ljubezni 
nam preprosto in praktič-
no predstavi svoj pogled, 
kako lahko ustvarimo sanj-
ski odnos med partner-
jema. Njegovih štirinajst 
zakonov temelji na štiride-
setletnem preučevanju sta-

rodavnih zapisov, predvsem stare ki-
tajske filozofije. Nekaj vam jih pred-
stavljamo v nadaljevanju. 

ne pade z neba
kohol, k psihologom, psihiatrom, 
strokovnjakom za zasvojenosti in 
vsem mogočim svetovalcem. Brez 
uspeha. Vsaj štiridesetkrat je bil 
sin že čist, vendar se mu je zdelo, 
da nima dovolj moči, da bi se uprl 
skušnjavi. Ves čas se je Chris bal, 
da ga bo izgubil, in nikoli ni ve-
del, ali ga bo še kdaj videl. V tistih 
desetih letih, ko je bil zasvojen, je 
Pax prestal marsikaj grozljivega; 
skoraj ga je ubil diler, kateremu 
je ukradel drogo. Niti to ni poma-
galo. Stanje je bilo videti brezu-
pno, vendar Chris ni obupal. Če-
prav so mu strokovnjaki zatrjeva-

Avtor knjižne uspešnice Zakoni 
ljubezni Chris Prentiss je znan 

po svojih interpretacijah I Chinga ali 
Yi Jinga, enega najstarejših kitajskih 
zapisov. Ta velja za stičišče znanosti 
in etike, vir modrosti in prerokb, ki jih 

preučujejo znanstveniki, 
religije, psihoterapevti in 

filozofi z vsega sveta. 
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bi spremenili to, kar počnete.« Prav 
naša prepričanja vplivajo tudi na 
to, ali verjamemo, da sanjski odnos 
med partnerjema sploh obstaja. Če 
ne verjamemo, ga nikoli ne bomo 
mogli vzpostaviti. »Vaše mišljenje 
o naravi odnosov in o tem, kako 
ustvariti čudovit odnos ter ali sploh 
verjamemo, da je tak odnos mogoč, 
določajo vaša prepričanja. Vsako 
vaše mnenje ali prepričanje pa obli-
kuje vaš odnos. Če v nekaj ne ver-
jamemo, je to za nas nedosegljivo.« 

Odnosi uspevajo le v varnem 
okolju. Po domače ta zakon pome-
ni, da partnerju ne smemo nenehno 
metati polen pod noge, mu očitati 
in ga obtoževati. V knjigi najdemo 
primer, kako ustvariti varno okolje 
v odnosu. »Ko prispete na letališče, 
ugotovite, da je vaš partner poza-
bil svoje dokumente. Vaš pravilni 
odziv: ‘Očitno je tako moralo biti. 

bojazni, da bi pri partnerju sprožili 
jezo, kritiko ali maščevanje. »Če 
vam, na primer, partner nekaj zau-
pno pove, vi pa to pozneje uporabite 
zoper njega, so velike možnosti, da 
boste uničili varno ozračje, v kate-
rem bi si lahko še naprej zaupala. 
Komuniciranje bo postalo oteženo, 
če že ne onemogočeno. Ogibajte se 
temu, da bi ljudi pravzaprav utišali s 
svojim vedenjem, kot da vse obvla-
date. Oseba, ki govori, kot da vse ve, 
kmalu odžene vse svoje poslušalce. 
Če se tako vedete, vam bodo drugi 
prenehali govoriti in tako ne boste 
prejeli sporočila, ki bi vam ga lah-
ko predali – sporočila, ki bi lahko 
pomenila razliko med uspehom in 
neuspehom v odnosu.« Ena izmed 
poti do vzpostavitve varnega okolja 
je določitev temeljnih pravil, s kate-
rimi si partnerja zagotovita, da bosta 
lahko drug drugemu odkrito in svo-
bodno spregovorila o svojih mislih 
in občutjih. 

Uspešni odnosi potrebujejo 
luč iz preteklosti. Eden od zako-
nov uspešnega partnerstva nas po-
uči, da uspešni odnosi potrebujejo 
luč iz preteklosti. Gre za to, da par-
tnerja lažje razumemo, če se tu in 
tam poskusimo postaviti v njegovo 
kožo. To pa veliko lažje storimo, če 
poznamo njegovo preteklost, saj ta 
pogosto vpliva na dejanja in odzive 
v sedanjosti. »Razumevanje, zakaj 
se nekdo odziva na določen način, 
je bistveno, če želite shajati z njim 
in mu pomagati, da se premakne 
čez bolečino, ki je morda skrita 
pod površino.« Pisec svetuje, da se 
partnerja, ko jima uspe vzpostaviti 
varen prostor, pogovarjata o svojih 
izkušnjah z drugimi ljudmi, zaradi 
katerih sta se počutila zlorabljena, 
poškodovana ali ranjena. Enako 
pomemben pa je pogovor o izku-
šnjah, zaradi katerih sta se počutila 
posebna in sta čutila radost in ve-
selje. Takšni pogovori lahko steče-
jo le med partnerjema, ki si res 
zaupata, in čeprav so lahko za 
koga precej stresni, omogo-
čijo, da partnerja v odnosu 
skupaj zrasteta in se med 
sabo še bolj povežeta.

Popolna predanost – 
tveganje ali pogoj? S pre-
prostim povzetkom bi lahko 
končali, da nas pisec skozi knji-
go ponese do popolne predano-
sti in zaupanja med partnerjema. 
To je v romantičnih filmih videti 
idilično, v resničnosti pa se marsik-
daj zatakne. Zato smo o partnerstvu 
povprašali strokovnjakinjo, specia-
listko zakonske in družinske terapije 
Jano Lavtižar. Predvsem nas je zani-
malo, ali si lahko resnično ustvarimo 
sanjski odnos med partnerjema. »To 
je odvisno od tega, kako definiramo 
besedo sanjski: so to idealistične sa-

nje, romantične sanje ali so sanje, 
ki imajo stik z resničnostjo? Sanjski 
odnos je dosegljiv le v slednjem pri-
meru. Če so naše sanje preveč ro-
mantične, hollywoodske, pa nam bo 
resničnost kmalu pokazala ogleda-
lo, da nekaj ni v redu,« odgovarja. 
Popolna predanost in zaupanje sta 
po njenem oboje, pogoj in tveganje 
obenem. »Popolna predanost je sicer 
morda malo močna beseda, saj smo 
vendarle ljudje, zagotovo pa mora-
mo biti zavezani odnosu, če želimo 
biti v njem srečni. Včasih mora biti 
interes odnosa pomembnejši od mo-
jega ali tvojega interesa, saj v naspro-
tnem primeru odnos ne bo preživel. 
Seveda je predanost tveganje, a čim 
bolj sta posameznika funkcionalna, 
tem bolj bo funkcionalen njun od-
nos. Funkcionalen posameznik pa je 
tisti, za katerega to zaupanje pomeni 
varnost, se pravi, da se počuti dovolj 
varnega, da si upa tvegati. Nekdo, ki 
izhaja iz okolja, v katerem sta bila 
odprtost in zaupanje skrajno nevar-
na, tega žal ne bo mogel doseči zgolj s 
tem, da prebere knjigo s takšnim na-
svetom. Pri takšnem človeku so vzor-
ci močnejši, zato se je treba ukvarjati 
s seboj in dobiti dovolj izkušenj v no-
vem odnosu, ki mu bodo potrdile, da 
je v tem odnosu varnost mogoča. Za 
kaj takšnega potrebujeta tako on kot 
partner veliko potrpljenja.« 

Najpomembnejši je čustveni 
stik. In kaj se zdi strokovnjakinji 
najpomembnejši zakon ljubezni? 
»Najpomembnejše vodilo za uspe-
šen partnerski odnos, dežnik, pod 
katerega bi lahko dali vse drugo, se 
mi zdi čustveni stik. To pomeni, da 
se lahko toliko vživimo v svojega 
partnerja, da ne vztrajamo v svojih 
vzorcih. Ko sta partnerja v čustve-
nem stiku, jima ni treba kaj dosti 

Vzdržljivost je lepa čednost. 
Eden izmed zakonov, ki jih avtor 
omenja v knjigi, je vzdržljivost. 
»To, kar omogoča partnerstvu, da 
preživi težave, neuspehe, uspehe 
in spremembe, ki se pojavljajo v 
vseh odnosih, je nadvse pomembna 
lastnost – vzdržljivost. Če želite, da 
vaš odnos traja, se osredotočite na 
njegovo ohranjanje,« svetuje. Se-
veda se tudi v sanjskem odnosu ne 
bomo mogli izogniti prepirom, a je 
ob tem pomembno, da jedru spora 
nikoli ne damo prednosti pred od-
nosom. »To, o čemer se prepirate, 
je pomembnejše od odnosa le, če se 
vi tako odločite.« 

Vaša življenjska filozofija do-
loča kakovost vašega odnosa. 
Če v svojem odnosu niste zadovolj-
ni, je za to kriva vaša življenjska fi-
lozofija, pravi Prentiss. »Na kratko: 
vi ste tisti, ki ustvarjate tako dobre 

Sanjski odnos med 
partnerjema je 
dosegljiv, če so naše 
sanje realne.

Jana Lavtižar, specialistka zakonske in družinske terapije, je 
prepričana, da je med partnerjema najpomembnejši čustveni stik. 

To pomeni, da partnerja razumeta drug drugega, ne da bi o tem 
morala dolge ure razglabljati.

Sanjski partnerski odnos  

kot slabe plati vašega odnosa in ži-
vljenja. To počnete s svojimi odlo-
čitvami, ki jih sprejemate glede na 
to, kar verjamete – v skladu s svojo 
filozofijo.« Prepričan je, da stari rek 
»Če nadaljujete s tem, kar ste poče-
li do zdaj, boste dobili še več tega, 
kar že imate« zelo drži. »Gre za pre-
prosto in učinkovito formulo: če je 
to, kdo ste in kaj imate – v odnosu, 
doma ali v službi – tisto, kar želite, 
potem je to odlično. Še naprej poč-
nite, kar počnete, in dobili boste še 
več tega. Vendar pa, če je to, kdo 
ste in kaj imate, manj ali drugačno 
od tistega, kar si želite, boste morali 
v osnovi nekaj spremeniti. Do dru-
gačnih rezultatov, kot jih doživljate 
zdaj, v odnosu ne morete priti, ne da 

Očitno nama ni namenjeno biti na 
tem letalu. Ker ne moreva poti na-
daljevati prej kot jutri, lahko večer 
posebej proslaviva, saj sva dobila 
nepričakovan dodatni večer in čas. 
Dejansko me veseli, da sva zamudila 
let. Vse je za nekaj prav. Morda pa 
sva pozabila zakleniti vrata ...’ Var-
no okolje sprosti napetost pri lju-
bljeni osebi. Vsi dobro vemo, kako 
se počutimo, ko pričakujemo, da nas 
bodo grajali ali kaznovali, če smo 
nekaj storili narobe. Takšnih čustev 
v vašem odnosu ne bi smelo biti. 
Varno okolje je resnično izjemno 
za ustvarjanje in ohranjanje lepega 
odnosa, v katerem ni stresa.« Z njim 
ustvarimo prave razmere za učinko-
vito komuniciranje, ki poteka brez 

V knjigi najdemo 
 14 zakonov 

ljubezni, ki nas 
bodo privedli 
do srečnega 
partnerstva.

govoriti in razlagati dolge ure, da 
drugi razume. Empatije se lahko 
vsak nauči, razen če ima osebno-
stno motnjo, pri kateri je oseba od 
empatije odrezana. In prav empa-
tija je ključ do uspešnega partner-
stva.«  FO
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