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PARTNERSKI ODNOS, predavatelj: Andrej Pešec
Vrtec Jarše, 10. 1. 2018
Predavatelj je začel predavanje o tem, da je največ nasilja skritega v družini. Otroci preslikajo odnos
navzven, do vrstnikov, še posebej odnos, ki ga ima mama do svojega partnerja.
Predavatelj se sprašuje, zakaj prvotna ljubezen mine. Prvo leto in pol misliš le na partnerja, nato pa si
začneš partnerja lastniniti. V odnos je potrebno nenehno vlagati in ne smemo svojega partnerja
spreminjati ali mu vsiljevati neko podobo, mnenje.
V družini vse teče in deluje brezhibno, ko je mama, ženska zadovoljna in srečna. Moški mora sprejeti,
da ima ženska veliko čustvenih nihanj dnevno in da potrebuje pogovor, kjer moški le posluša in ne
vsiljuje mnenj ali očita in daje napotke. Ženske si vse zapomnijo in to moškemu, partnerju očitajo
vedno znova in znova, kar ni ok. Ženske imajo boljšo intuicijo, zato lahko hitro začutijo, kaj moški,
družina potrebuje. Ženske v družini iščejo dinamičnost in jih rutina ubija. Vedno iščejo spremembe.
Ženska potrebuje mirnega, samozadostnega moškega.
Moški delujejo vedno le na enem od treh področij: ego, intelekt ali emocije. Če je za moške preveč
razburljivo in emocionalno, se umaknejo. Zato moramo za pogovor z moškim poiskati primeren
trenutek in tudi na mehek, pravilen način pristopiti. Moški potrebuje, da je viden in pohvaljen še za
tako majhno delo. Še tako majhne opazke, ki so negativne in jih ženska izreče nevede, ga zelo
prizadenejo in oblikujejo njegovo samozavest, samopodobo. Moški obožuje, če se ženska strinja z
njim. Pri jedi imamo vsi radi mir, še posebej moški in kuhajmo tisto, kar moški radi jedo. Moški težko
odstopi od svojih ciljev in ga težko spreminjamo.
Partnerski odnos potrebuje stalno delo in učenje in umetnost odnosa je, da znamo igrati na prave
strune. Iščemo neko ravnovesje v življenju in tudi v odnosu. Največje zlo odnosu so grožnje, ki iščejo
probleme in jih tudi privabijo (te bom zapustil/a). V družini je najbolj pomembna energija materinstva.
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Partnerski odnos potrebuje objeme, tople in prijazen besede vsakodnevno. Drug drugemu mora nuditi
neko pozornost. Nikoli ne komuniciramo takoj, ko se vrnemo iz službe, saj smo iztrošeni. Zelo
pomembno je, da sta partnerja dobra prijatelja, a ne živita drug za drugega, vsak ima svoj smisel, cilj v
življenju. Vedno je potrebno razmišljati, kaj lahko ponudiš, daš svojemu partnerju. V družini mora
vedno odzvanjati nežna glasba, ki pomirja, poskrbeti moramo tudi za čistočo. Pomembno je, da si
izbiramo po televiziji, v knjigah, internetu prijetne vsebine in se ne polnimo z negativnimi novicami iz
dnevno-informativnih, kjer je prisoten balast.
Odnosi so poligon, kjer se učimo in dobivamo nove kvalitete. Otroku damo največ v prvih 7 letih,
nato gre otrok svojo smer, ki je ne spreminjamo. Če želimo spoštovanje od svojih otrok, moramo
izkazati spoštovanje do svojih staršev.

Po predavanju zapisala Ajda Bivic, svetovalna delavka
Več na spletni strani znanjezazivljenje.si.

