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POMEN  2 P-jev in  2 Z-jev (2P2Z) V LJUBEZNI – povzetek*  

 

Ljubezen je čustvo, ki nam lepša življenje, je čustvo, ki da našemu življenju smisel. Ljudje, ki 

ljubijo  so srečni, ne škodujejo drugim, če znajo  pomagati, pomagajo, če ne, pa vsaj skušajo poiskati 

ustrezno pomoč ali pa se ne vtikajo v tuja življenja. 

  

Ljubezni  je več vrst: lahko ljubimo naravo, svobodo, živali, materialne dobrine, denar, življenje, 

partnerja… 

 

Mi bomo v tem delu spregovorili o »zreli«, »pravi« ljubezni med partnerjema. Ob tem pa se je 

potrebno zavedati, da je ljubezen  proces in ne enkratno dejanje. 

 

Bistvo »zrele«, »prave«  ljubezni pa je vzajemnost. To enostavno pomeni, da lahko ljubimo le, če 

smo ljubljeni, torej če nam partner ljubezen vrača. Nesrečne ljubezni, ki jih opevajo pesniki, pišejo o 

njih pisatelji, so prenesene na filmski trak ali v gledališče, niso zrele ljubezni. Zrelo ne moremo 

ljubiti nekoga, ki nam ljubezni ne daje, ki ljubi bolj samega sebe, drugo osebo, materialne dobrine ali 

kaj drugega. Iz navedenega sledi, da, ko se, če se, neka zveza med partnerjema konča, očitno ni bila 

tista prava stvar, ki bi oba osrečevala. Ja, prav ste razumeli: zrela ljubezen osrečuje oba partnerja in 

se sčasoma poglablja, saj bolj ko spoznavaš svojega partnerja, bolj ga ljubiš ali pa ugotoviš, da to ni 

prava stvar in zvezo zaključiš. S tem daš možnost sebi, da spoznaš sebi primernega partnerja, s 

katerim boš lahko zaživel v sožitju, hkrati pa daš možnost partnerju ob katerem nisi srečen, da si 

ustvari sebi primerno zvezo v kateri bo izpolnjen. To je tudi edino primerno in pošteno do vseh 

vpletenih. Ob tem je dobro tudi vedeti, da za zrelo ljubezen ni pomembna starost telesa pač pa starost 

duše in sprejemanje partnerja takšnega kot je. Zavedati se moramo, da nikogar ne moremo 

spremeniti, če se ne želi sam spremeniti. Veliko je namreč tako moških kot žensk, ki mislijo, da ko se 

poročijo oziroma »ujamejo« partnerja, »ga bodo že spremenili, tako da bo prav« (primer 39-letne 

razvezane mamice dveh otrok, udeleženke ene izmed naših delavnice: ni ji všeč kako se »njen« moški 

oblači, ni ji všeč njegovo športno  udejstvovanje, ampak, pravi, da ga bo že prevzgojila, ko se 

poročita…). Tega se ne da. Lahko pa vsak posameznik ugotovi, da mu morda ustreza dopust na 

morju, za katerega je prej menil, da si ga nikakor ne želi ali pa ugotovi, da je npr. ples  čudovito 

predajanje dveh partnerjev, ki se ljubita, prej pa je bil prepričan, da je to »neumnost« primerna le za 

najstnike. Ali pa ženska, ki je redno uporabljala ličila, hodila k frizerju, naenkrat ob partnerju spozna, 

da je lepa tudi brez »bojnih barv«, da jo ljubi tudi takrat, ko se veter zaplete v njene lase, da ji ob 

poljubljanju ni treba skrbeti za to, če se je ličilo razmazalo, saj je njen obraz čist… Še veliko je 

takšnih primerov. Če bi našteli vse bi iz tega nastala že kar debela knjiga. Zanimivo je, da zrelo lahko 

ljubijo že najstniki, nekateri  pa  lahko zrelo ljubijo (doživijo pravo ljubezen) šele v tretjem 

življenjskem obdobju, morda celo v domu za ostarele. Skratka: za pravo, iskreno in zrelo ljubezen ni 

nikoli prepozno.   

 

 

http://www.drustvo-vita-pivka.com/
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Kako ugotovimo, če je naša ljubezen zrela? Če ljubezen še obstaja? Če je ljubezen v krizi?  

To lahko ugotovimo zelo preprosto, in sicer  s pomočjo  2 P-jev in 2 Z-jev (2P2Z): 

PRIVLAČNOST, POGOVOR, ZAUPANJE in ZVESTOBA 

 

P – PRIVLAČNOST: logično je, da nam mora biti oseba v katero se zaljubimo,  privlačna, sicer ne 

moremo govoriti o ljubezni, ki se lahko iz tega razvije, pač pa le o prijateljstvu. Privlačnost osebe, ki 

jo ljubimo za nas ne zbledi niti z leti, niti z boleznijo ali nesrečo. Saj to osebo ljubimo kot celoto in 

ne le njen videz.  – na delavnici na to temo opravimo vajo, se pogovarjamo, ugotavljamo »resnico« o 

napisanem, se pogovarjamo o izkušnjah…. 

 

P – POGOVOR: Brez iskrenega pogovora se ne obdrži nobena ljubezen. To ne pomeni, da se je 

potrebno pogovarjati le o položnicah, kreditih in vzgoji otrok, pač pa se morata partnerja pogovarjati 

tudi o svojih željah, idejah, mislih, strahovih, hrepenenjih…. Skratka o tem  kar enega teži in/ali 

osrečuje. Velikokrat se zgodi, da moški (ali ženska) pove, da je zanj partnerica izgubila privlačnost, 

da se je npr. zredila, tekom let zakona zanemaril(a) in podobno; da je mož nerazpoložen, ko pride iz 

službe, da se ne posveča njej in otrokom…, in še in še…. Če bi bil med njimi drugi P, torej pogovor, 

do tega sploh ne bi prišlo. Zakaj? Če govorimo npr. o debelosti: nihče se ne zredi nenadoma, od 

danes do jutri, še v primeru bolezni ne gre tako hitro. Če bi se torej s partnerjem redno in iskreno 

pogovarjali, bi lahko to težavo pravočasno zaznali in preprečili, da bi se razvila. Ne moremo namreč 

po nekaj letih nezadovoljstva, ki ga partnerju ne povemo, naenkrat misliti, da lahko takšno zvezo na 

enostaven način rešimo. POGOVOR pa pomeni tudi to, da znamo partnerja poslušati, mu ne skačemo 

v besedo. Pomeni, da ga znamo tudi SLIŠATI in RAZUMETI povedano. Če se pogovarjanja šele 

učimo, sploh v primerih, ko imata partnerja različno mnenje,  je za to dobra naslednja vaja: partner 

naj npr. v treh minutah pove tisto, kar ga teži, mi ga pozorno poslušamo. Potem imamo tudi mi tri 

minute časa, da povemo svoje mnenje. Uporabimo »sendvič pogovor«.** Nadaljuje spet partner s 

svojimi tremi minutami (lahko se dogovorimo za 1 minuto), potem smo na vrsti spet mi. To je 

pogovor. Če govori le eden in »pametuje«, drugi pa ne pride do besede, potem to ni pogovor, zato je 

poudarek pri drugem P-ju ravno to, torej POGOVOR. Na POGOVOR se lahko tudi pripravimo: list 

papirja razdelimo na dva dela, na enega napišemo vse pluse, na drugo stran minuse. Pogovor 

začnemo tako, da povemo, kar nam je pri partnerju všeč, potem povemo kaj nas moti in kaj bi želeli, 

da se spremeni, na koncu povemo spet nekaj pozitivnega…   

 

Seveda pa moramo vedeti, da  pogovor/komunikacija ni le verbalna, pač pa tudi neverbalna. Niso 

torej pomembne le besede, pač pa tudi pogled, dotik, kretnja in še kar nekaj drugih pomembnih 

stvari…   

- na delavnici na  temo POGOVOR/KOMUNIKACIJA opravimo vaje, se pogovarjamo, ugotavljamo 

»resnico« o napisanem, se pogovarjamo o izkušnjah…. 

 

Z – ZAUPANJE: Če se s partnerjem redno pogovarjamo, sproti rešujemo težave, največkrat pa do 

hudih težav sploh ne pride oz. se ne razvijejo, saj jih že na začetku razrešimo. S tem pa seveda 

krepimo zaupanje, ki nam daje varnost v partnerskem odnosu. Ko se v odnosu počutimo varne in 

ljubljene, nismo ljubosumni in nas ne prevevajo negativna čustva do partnerja. - na delavnici na to 

temo opravimo vajo, se pogovarjamo, ugotavljamo »resnico« o napisanem, se pogovarjamo o 

izkušnjah…. 
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Z- ZVESTOBA: Nesporno dejstvo je, da je za zrelo in pravo ljubezen pomembna in potrebna tudi 

zvestoba. Kaj je zvestoba? Kaj je varanje? Zvestoba mora biti tako telesna kot tudi duševna (psihična 

in fizična). Že samo če si v mislih želimo drugo osebo, potem je to že varanje in nezvestoba. V tem 

primeru je logično, da naša ljubezen do partnerja ni prava in ni zrela. Če bi bil med partnerjema drugi 

P, torej pogovor, potem bi že sproti reševala težave, ki bi se med njima pojavile in tako do 

nezvestobe v nikakršnem smislu sploh ne bi prišlo. To seveda ne pomeni, da ne smeš opaziti, da je 

kakšna druga oseba prijetna na pogled, vendar je to tudi vse, saj je za dobro zvezo pomembno veliko 

več kot le telesna lepota.  - na delavnici na to temo opravimo vajo, se pogovarjamo, ugotavljamo 

»resnico« o napisanem, se pogovarjamo o izkušnjah… 

 

Za uspešno in osrečujočo zvezo sta enakovredno pomembna oba P-ja in oba Z-ja, zato je 

potrebno vsaj 1x na teden s partnerjem preveriti, če je med njima še vse v redu. Še bolje pa je 

sproti reševati morebitne težave povezane s tem.  

 

Značilnosti ljudi, ki ljubijo in so ljubljeni: so umirjeni, obraz izraža zadovoljstvo, težave rešujejo z 

optimizmom in argumenti, niso hudobni, ne žalijo, niso nevoščljivi, ne obrekujejo drugih, ne gojijo 

zamer, uživajo tudi v drobnih stvareh, ki lepšajo življenje, tudi v težavah znajo najti nekaj 

pozitivnega…. V zasebnem življenju se družijo z ljudmi, ob katerih se počutijo sprejeto in prijetno. 

No, v poklicnem življenju pa se pač srečujemo z različnimi ljudmi, takšnimi in drugačnimi… Na 

delavnici »komunikacija v zasebnem in poklicnem življenju« pa se lahko naučimo ravnanja z ljudmi 

ob katerih nam ni prijetno.  

 

ZA ZAKLJUČEK: Vedeti je potrebno, da smo ljudje zelo različni, zato je tudi dojemanje ljubezni 

različno.  Za vse »prave«, »zrele«  ljubezni pa velja enostavno pravilo: ljubezen osrečuje.  Če smo 

nesrečni, negotovi…, potem z ljubeznijo nekaj ni v redu. Ljubeča partnerja se pogovarjata, 

dopolnjujeta, rasteta v odnosu, sproti rešujete težave, imata enak pristop do vzgoje otrok in uživata, 

ko sta skupaj. 

Ampak - to je le najino  mnenje, verjameva pa, da marsikdo meni drugače. In spoštujeva tudi vsa 

drugačna mnenja. Življenje nas pač uči. Vsakega nekoliko drugače oziroma toliko kot vsak 

posameznik sprejme.                                                           L, D 

Vir: 

- *povzetek je del gradiva delavnice »odnosi med partnerjema« po programu POMAGAJMO 

(sebi in drugim). Pomen oziroma teorija 2P2Z v ljubezni je nastala na podlagi skoraj 20-letnih 

izkušenj avtorice ter več kot 10 letnih izkušenj soavtorja pri delu s posamezniki, pari in 

skupinami. Od leta 2006 spremljamo »razvoj« partnerskih odnosov udeležencev in teorija 

2P2Z se iz leta v leto v celoti potrjuje – nekatere zgodbe in izkušnje bodo objavljene v 

Priročniku za življenje - v povezavi s programom POMAGAJMO (sebi in drugim) - PSD.  

- ** POGOVOR/KOMUNIKACIJA – v nadaljevanju del gradiva delavnice »medsebojni 

odnosi/komunikacija« po programu POMAGAJMO (sebi in drugim), ki bo objavljen tudi v 

Priročniku 
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MEDSEBOJNI ODNOSI in KOMUNIKACIJA 

Ljudje smo družabna bitja in zato tekom življenja vstopamo v medsebojne odnose z različnimi ljudmi. Z enimi 

vzpostavimo boljše z drugimi slabše odnose. Za uspešne medsebojne odnose pa je odgovoren vsak 

posameznik. Medsebojni odnosi so vzajemna dejanja in običajno (ne pa vedno!) je tako, da dobimo tisto kar 

dajemo in obratno. Včasih si z nekom želimo lep odnos, vendar z njegove strani ni pravega odziva ali pa nas 

celo onesrečuje. V tem primeru vedno predlagamo, da poskusite odnos, ki vam veliko pomeni, izboljšati z 

znanjem, ki ga pridobite na različnih izobraževanjih in/ali knjigah, če ne uspe, se obrnite na strokovnjaka, ki 

vas/vaju bo znal primerno voditi skozi proces izboljšanja odnosa. Seveda je to možno le, če je interes za to na 

obeh straneh. Če tega ni, se pa preprosto z osebo, ki nas onesrečuje ne ukvarjamo več. Seveda to velja za 

zasebno življenje, v službenem pa je nekoliko drugače: kolikor se da, se z osebo s katero ne moremo 

vzpostaviti dobrega in konstruktivnega odnosa ne družimo, vljudno opravljamo morebitne skupne naloge, 

komuniciramo na primeren način kot smo se ga naučili v družini, sami, v knjigah ali na izobraževanju, če pa 

nikakor ne gre, potem je najbolje poiskati strokovno pomoč, če tudi to ni možno, potem je dobro razmisliti o 

drugi službi. Nikoli se ne pustimo poniževati. Iz neprijetne situacije se je bolje umakniti, kot pa prepirati, saj 

prepir ne vodi do dobre rešitve problema. Strasti naj se najprej umirijo, potem pa poskusimo s pogovorom. 

Pri medsebojnih odnosih se pogosto dogaja, da želi nekdo spremeniti drugega. Zavedati se moramo, da 

nikogar ne moremo spremeniti, če sam tega ne želi. Spreminja se lahko le sam – s pomočjo ali brez. 

Najpomembnejša sestavina medsebojnih odnosov je nedvomno komunikacija. Slišati je enostavno, v praksi 

pa pogosto ugotavljamo, da je komunikacija veščina, ki se jo je potrebno učiti, jo vaditi in utrjevati. 

Komunikacija namreč ni le govorjenje, pač pa tudi poslušanje, slišanje in razumevanje tistega kar nam 

sogovornik sporoča. Komunikacija pa ni le besedna, pač pa tudi nebesedna. Veliko povemo namreč tudi z 

gibi, pogledom, mimiko, držo, pa tudi z urejenostjo, vonjem… Npr.: če imamo zmenek z nam ljubo osebo, ne 

bomo ravno zadovoljne, če pride neurejen, neumit, zaudarjajoč, z umazanimi oblačili/čevlji… No, če ima za to 

tehten razlog bomo razumele, če pa se to dogaja redno, potem bomo gotovo začele razmišljati o tem, da na 

nas ne želi narediti ravno najboljšega vtisa oziroma da nam njegove navade niso všeč. Da ne bo pomote: to 

velja za oba spola.   

Zavedajmo se: 

- da povsem isto stvar lahko povemo na negativen ali  pozitiven način 

- da neprijetne stvari lahko brez težav ustrezno povemo v »sendvič*« obliki. Pogovora ne začnimo 

agresivno saj  tako sogovornik čuti »pogovor« kot napad – to se pogosto dogaja pri komunikaciji s 

partnerjem, otroki, podrejenimi… 

- da ne dolgovezimo, ko govorimo, pač pa povemo bistvo kratko in jedrnato, skozi pogovor pa se da o 

zadevi tudi bolj  natančno pogovoriti. Pogosto se zgodi, da če dolgovezimo, oseba s katero se 

»pogovarjamo« ne ve več točno kaj smo želeli povedati in morda razume povedano drugače kot smo 

želeli 

- da znamo sogovornika dejansko poslušati, da mu damo povratno informacijo kaj smo razumeli iz 

slišanega in obratno 

- zelo pomembno je, da ne skačemo v besedo 

- pazimo na ton in barvo glasu ter hitrost govora 

- nujno se moramo zavedati, da smo si ljudje različni in da lahko isto situacijo vidimo in razumemo 

različno 
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- spoštujmo različna mnenja 

 

 

»Sendvič*« pogovor je primeren, ko želimo nekaj razrešiti/povedati kar nas moti/spremeniti v medsebojnem 

odnosu: 

Priprava:   

- Osebo povabimo na kratek pogovor (npr. 5 – 10 minut) in se omejitve držimo, razen, če se ob poteku 

pogovora oba strinjata s podaljšanjem: »Želela, bi se pogovoriti s tabo. Ali imaš 10 minut časa?«  Ugasnemo 

ali utišamo telefon, televizijo in druge  moteče elemente. 

- Osebo povabimo, npr. za mizo. Pomembno je, da sta drug nasproti drugega, da se gledata. Oči so ogledalo 

duše, v njih vidimo marsikaj… Lahko postrežemo kavo, čaj, piškote… Naj bo prijetno vzdušje. 

Izvedba »sendvič«* pogovora:   

V eni do dveh minutah z mirnim glasom povemo bistvo v »sendvič« obliki. Npr.: (če gre za partnerja): »Rada 

te imam in te spoštujem. Ampak, občutek imam, da med nama ni vse v redu, da se me izogibaš. Verjamem, 

da nama bo s pogovorom uspelo razrešiti ta problem.« (v »sendviču« smo povedali bistvo) Potem sogovornika 

vprašamo, kaj misli o tem. Ko govori, mu ne skačemo v besedo. Pozorno ga poslušamo in opazujemo 

nebesedno komunikacijo. Ko pove svoje, razmislimo o povedanem in potem nadaljujmo dialog, ki naj bo 

konstruktiven, v nobenem primeru žaljiv ali kako drugače neprimeren. Vsak pogovor zaključite s pozitivnostjo 

tudi če nista dosegla soglasja.  

 

Ljudje nas na delavnicah velikokrat vprašajo, kaj naj storijo, če se oseba s katero se želijo pogovoriti ne želi 

pogovarjati. V tem primeru predlagamo strokovno pomoč. Če še vedno ni učinka, pa je enostavna rešitev: 

zaključimo tak odnos, ki nas onesrečuje ob zavedanju, da smo se potrudili in naredili vse kar je bilo v naši 

moči, da ga popravimo.  

Kako je z dajanjem nasvetov drugim? 

Mnogi  radi delijo nasvete, še posebej osebam, ki  jim zaupajo svojo stisko, svoj problem ali nelagodje.  Osebi, 
ki se nam zaupa najbolj pomagamo tako, da jo poslušamo, slišimo in razumemo. Ji pomagamo problem videti 
tudi iz drugih zornih kotov, vendar ji ne vsiljujemo rešitve. Tako ji pomagamo, da sama pride do optimalne 
rešitve ZANJO za svojo težavo. Za drugega človeka v podobni situaciji bi bila rešitev lahko čisto drugačna. Če 
tega ne zmore ali ne zna, pa  ji predlagamo obisk strokovnjaka. Velikokrat namreč svetujejo ljudje, ki nimajo 
ustreznega znanja in s tem naredijo več škode kot koristi. 

Primer iz prakse: mlada ženska se je zaljubila v starejšega moškega (leta niso pomembna, ampak odnos, da ne 

bo pomote  ). Ko sta se sprla in jo je on pretepel, ji je prijateljica, ki je večkrat prisluhnila njenim težavam,  

svetovala, naj ga pusti. No, in ga je zapustila. Za točno tri mesece. Potem sta se spet ljubila, moški pa je ji je 

prepovedal prijateljstvo z osebo, ki ji je svetovala naj ga pusti. Pravzaprav sta bila na koncu na to »prijateljsko 

svetovalko« oba jezna, moški ji je celo grozil... 
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Najboljše pri medsebojnih odnosih in komunikaciji  je, da imamo čas vse življenje, da pri sebi kaj 

spremenimo – na bolje seveda. Nikoli ni prepozno.  

 

 

Pri neupoštevanju pravil uspešne komunikacije pogosto pride do nerazumevanja sodelujočih v pogovoru.  Še 

toliko bolj pa prihaja do nesporazumov pri pisni komunikaciji, zato je pomembno, da znamo napisati 

sporočilo tako, da je razumljivo in naslovnika prosimo za povratno informacijo o tem, kako je napisano 

razumel.  Primer iz II. svetovne vojne, ki nam ga je povedal učitelj v osnovni šoli – napačno postavljena vejica 

pri pisni komunikaciji: Pomilostiti ne, ustreliti! ;     Pomilostiti, ne ustreliti!  - vse to pa je že stvar kakšnega 

drugega predavanja. 

 

ZAKLJUČNA MISEL: 

Človeštvo je sestavljeno iz pestre palete ljudi. Le s strpnostjo in sodelovanjem, „z roko v roki“,  lahko 

dodajamo kamenčke v mozaik boljših medsebojnih odnosov in posledično boljšega Sveta. 

Življenje je lepo, če ga živimo v skladu s svojimi možnostmi in zmožnostmi in pri tem zavestno ne 

škodujemo drugim. 

 

 

 

Pripravila vodja programa POMAGAJMO (sebi in drugim): Lili Primc 

Kontakt: Lili – lili.drustvo.vita@gmail.com, 041 675 521, Duško – dusko.drustvo.vita@gmail.com, 041 337 727 
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