
 

S kakšnimi  napakami uničujemo zadovoljno, srečno, ljubeče 

in uspešno partnerstvo? Kako bi ga izboljšali in rešili zvezo?    

  

Iskreno o partnerstvu 
Zaljubimo se in zaživimo v čudovitem, osrečujočem odnosu. 
Potem pa se, kdo bi vedel kdaj se je pričelo, nekega dne zavemo, 
da smo vedno bolj nezadovoljni z odnosom, s partnerjem, s seboj 
in skupnim življenjem, s komunikacijo, s seksom ali z obojim. 
Sledijo očitki, prepiri, molk, umikanje, iskanje tistega, kar si 
želimo, kje drugje ali v čem drugem – vsakdo pač išče rešitve na 
svoj način. Zakonska svetovalka Melita Kuhar se s pari, ki si 
želijo izboljšati svoj odnos, srečuje že desetletje. Svoje izkušnje, 
razmišljanja in analiziranja, kaj gre v odnosih narobe, je strnila v 
pričujočo knjigo. V njej ugotavlja, da je vsak par drugačen, kljub 
temu pa obstajajo zakonitosti, ki jih je treba upoštevati, da bo 
zakon uspešen. Pove jih naravnost in brez olepševanja, tudi kadar 
je treba reči, da naj ne držimo fige v žepu, ko govorimo s 
partnerjem, naj ne trmarimo pri svojem prav, ali da naj se končno 
pričnemo obnašati kot odrasli. Jasno pove, da je temelj dobrega 
odnosa dobra komunikacija. Če se nam ne ljubi posvetiti dobri 
komunikaciji ali če dobre komunikacije ne znamo vzpostaviti, se 
pričnejo rušiti tudi druge domine dobrega odnosa. V priročniku 
za samopomoč nato v krajših poglavjih pojasnjuje, kaj vse odnos 
ohlaja, in svetuje, kako bi ga lahko spet oživeli oziroma postavili 
na zdrave temelje. Spregovori pa tudi o financah, o skokih čez 
plot, o čustvenih zlorabah in manipulacijah, o ignoriranju kot 
kazni, o partnerjevih lažeh… Približno polovica knjige govori o 
težavah, druga polovica pa o razreševanju težav. Avtorica svoje 
ugotovitve ilustrira s primeri iz prakse, v kateri nastopajo pari iz 
našega kulturnega okolja in s podobnimi življenjskimi izkušnjami.  
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