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PARTNERSTVO  
NOVE DOBE

V ISKANJU PRAVEGA
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Še pred kratkim je partnerstvo veljalo za nekaj povsem samoumevnega. Partnerstvo tvorita 
dva, ki naj bi živela v harmoniji in sožitju. In se razumela do konca svojih dni. Vendar ni čisto 

tako. Še v sodobnih pravljicah ne več.

Dandanes je uspešno partnerstvo vse 
prej kot lahka naloga. Odnosi so postali 
odvisniški, ljudje ljubosumni in pose-
sivni, nastajajo manipulacije, večkrat 

celo nasilje. Kar je daleč od idealne 
predstave, v kateri naj bi si bila dva 

človeka opora in bitji, prepleteni s 
srčno ljubeznijo.

NOVO 
DOJEMANJE 
PARTNERSTVA
Vsi smo na ta svet prišli 
sami. In prav tako bomo tudi 
odšli. Prej ko sprejmemo, 
da so naši partnerji zgolj 
naši spremljevalci na tem 
svetu, lažje nam bo. Počutili 

se bomo svobodnejše. Vsak 
človek namreč v naše življenje 

pride z razlogom - ko to enkrat 
uvidimo, smo za vsako zvezo, 
še tako naporno, hvaležni. In 

prej ko se naučimo, da je partner 
pravzaprav odsev nas samih in da 

nihče, prav zares nihče ni kriv za 
našo bolečino, prej bomo stopili na 

pot zdravega partnerstva - partnerstva 
nove dobe. 

O novodobnih odnosih smo se 
pogovarjali z Urbanom Urbancem, 
avtorjem, predavateljem in 
organizatorjem delavnic za osebno rast 
ter svetovalcem za zdrav način življenja in 
medsebojne odnose.

Pravzaprav je tudi Urbanc v prvi vrsti 
moški. Moški, ki je živel v nezdravih 
odnosih in predolgo dovolil, da je ego 
vodil njegovo življenje. Ko je ugotovil, 
da je partnerstvo nekaj popolnoma 
drugega, kot je ves čas mislil, je temeljito 
spremenil način odnosa. Način odnosa 
do žensk in predvsem način odnosa do 
sebe. Začel se je vse bolj zavedati svojega 
bistva in svojega namena na tem svetu. Je 

moški, ki je začel prepoznavati svoj ego, 
ga opazovati in mu zavestno preprečevati, 
da še naprej vodi njegovo življenje. Urban 
Urbanc je le nekdo, ki je odvrgel masko in 
s tem veliko bremen preteklosti, se začel 
v življenju radostiti in si dovolil začutiti 
svoje srce in tisto, kar je v njem resnično 
– da izrazi ljubezen.

V pogovoru poudarja, da življenje 
resnično začnemo živeti v polnosti 
šele takrat, ko svoje darove delimo 
s svetom. Pravi, da je bil od nekdaj 
iskalec, ves čas pa je pravzaprav iskal 
sebe v zunanjih stvareh in ljudeh skozi 
partnerska razmerja in v situacijah, ki so 
ga napolnile le za kratek čas. V sebi pa 
je ves čas čutil praznino. Vse dokler ni 
skozi bolečo izkušnjo, ki se mu je zgodila, 

začel razmišljati, da je bilo celo njegovo 
življenje le nošenje mask, ugajanje drugim 
in imeti prav. Igro njegovega življenja je 
vodil ego – zato se mu je nekoč odločil 
pogledati v oči, se z njim soočiti, se mu 
zahvaliti za vse in ga posesti v kot, kjer 
od takrat naprej lahko samo še opazuje, 
kako zdrav razum in srce vodita njegovo 
življenje. Seveda se kdaj še oglasi, saj 
potrebuje pozornost, vendar ga stanje 
zavesti bitja vedno znova preglasi. 
Urban Urbanc si je pomagal s tem, da 
je veliko bral in ves čas delal na sebi, 
poslušal veliko predavanj in sodeloval na 
delavnicah, na koncu pa začel poslušati 
sebe. Skozi lastno “trpljenje” je prišel do 
spoznanj in rešitev, ki jih skozi zapise, 
predavanja, programe in delavnice želi 
deliti z drugimi. Skupni imenovalec vsem 
ugotovitvam pa je en - nihče ne more 
ničesar storiti namesto nas samih.

DANES UMETNOST, 
DA ODNOS PREŽIVI
Na vprašanje, kako vidi partnerske odnose 
zdaj in pred desetimi leti, Urban Urbanc 
najprej malce pomisli in nato odgovori. 
“V današnjem tehnološkem času in dobi 
socialnih medijev, ko menjava partnerja ni 
več tako zahtevna, je velika umetnost, da 
odnos preživi. Ljudje lahko hitro odneha-
mo, kadar nekaj ne gre tako, kot smo si 
zamislili. Zbežimo iz odnosa in zopet išče-
mo boljšo opcijo oziroma partnerja. Čust-
veno prtljago, ki jo je vedno več, pa samo 
prenašamo iz enega razmerja v drugega. 
Resnično in zavestno partnerstvo je proces 
in zahteva veliko dela. V razmerju se bodo 
vedno pojavile stvari, glede katerih se s 
partnerjem ne bosta strinjala. V današn-
jem času se velikokrat odmaknemo, kadar 
nastane problem, saj partnerski odnos v 
nas lahko zbudi naše speče dele in osveži 
naše rane. Če pa želimo odnos ohraniti 
in z njim rasti, je to odličen način, da se z 
njimi soočimo in jih presežemo. Včasih so 
odnose reševali, danes jih nekateri menja-
jo hitreje kot spodnje perilo.”

Pa je kolektivna zavest glede partnerskih 
odnosov danes boljša, na višjem nivoju, 
povprašamo Urbanca. “Morda samo v tem 
smislu, da se je zaradi večje enakopravnosti 
med moškimi in ženskami začelo drugače 
gledati na ženske kot pred desetletji ali 
stoletji. Takrat ženske niso imele veljave, 
bile so samo ‘stroj’ za proizvodnjo otrok 
in za servisiranje moža in družine. Danes 
sicer je malce drugače, pa vendar vseeno 
težko verjetno, da so odnosi na višjem 
nivoju zaradi tehnološkega napredka in 
morda višje zavesti med ljudmi. Je res 
višja? Vsak dan nam govorijo, o čem naj 
razmišljamo in kako naj se počutimo – in 
mi tem ‘napotkom’ slepo sledimo in se 
sploh več ne sprašujemo, kaj je res in kaj 
ne. Tako moški kot ženske ne znamo sploh 
več slediti svoji pravi vlogi – zato imamo 
preveč možatih žensk, ki ne poznajo 
več nežnosti in sočutja, ter poženščenih 

V fazi zaljubljenosti je vsekakor tako – partner nas osrečuje. Ko ta faza mine, pa je naše razmerje na preizkušnji. Takrat se šele 
pokaže, koliko dela smo naredili pri sebi. “Šele ko bomo znali sprejeti dejstvo, da ni partner tisti, ki nas bo osrečil ali izpolnil, am-
pak nas bo le ozavestil in nam pokazal, kje imamo še rane, ki skelijo in jih je treba pozdraviti, šele takrat bomo v razmerjih našli 
odrešitev. Ko se začetna vznesenost in zaljubljenost umirita, se v razmerjih začneta kazati bolečina in bridkost. Vzrok tega pa 
seveda ni razmerje samo. Razmerje je le tisto, ki ju spravi na površje - sicer pa sta že od nekdaj v nas,” pravi Urbanc. In nadaljuje: 
“Zato srečo in ljubezen vedno išči znotraj sebe.”

PO ZALJUBLJENOSTI ČAKA PREIZKUŠNJA

Partnerski odnosi  
so samo šolska klop,  
kjer se učimo ljubiti – 
seveda najprej sebe.
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Do svojega partnerja se vedno obnašajte kot do svojega najboljšega prijatelja. 
Pohvalite njegove kvalitete in njegove dosežke, njegova dobra dela in njegovo 
iskrenost. Bodite hvaležni za njegov nasmeh, ki vas spravi v dobro voljo, za njegovo 
ramo, kamor se lahko naslonite, kadar vam je morda težko, in občudujte njegove 
oči, v katere se zaljubljate vedno znova in znova - saj so ogledalo njegove duše. 
Povejte partnerju, da ga ljubite, in mu to pokažite vsak dan, povejte mu, da vam 
je všeč njegova prisotnost v vašem življenju ter da ima veliko srce in lepo dušo. 
Povejte mu, da ga cenite, in povejte mu, kaj vam je na njem všeč. Povejte mu, da ste 
ponosni nanj - kar tako - brez posebnega razloga in ne da bi pričakovali karkoli v 
zameno. Povejte mu, da so njegova dejanja darežljiva in da si štejete v čast, da ste 
lahko ob njem, da ste lahko z njim prijatelj, in da vas vajina povezanost osrečuje. 
Bodite veseli za njega, kadar se mu dogodi kaj lepega, kadar se mu morda izpolni 
srčna želja. In četudi greste tisti trenutek morda sami skozi težko obdobje, se z 
njim vseeno smejte - zato, ker ga ljubite in ker je on vaš najboljši prijatelj. Storite za 
svojega partnerja tisto, kar bi želeli, da on stori za vas.

MISEL NOVODOBNEGA PARTNERSTVA

moških, ki še vedno srkajo mleko pri 
mamici in ne znajo biti odločni.”

Večkrat je slišati, da danes ženska ni več 
ženska in moški ne več moški v pravem 
pomenu besede. Kaj pravzaprav to pomeni? 
Urban Urbanc odgovarja: “Moški ne sledi 
moškemu principu, ki predstavlja modrost, 
vodstvo, razum, pogum in moč. In ženska 
ne sledi ženskemu principu, ki predstavl-
ja nežnost, milino, sočutje, intuicijo in 
ljubezen. Ker pa ima vse v življenju dva 
pola – kot dan in noč, belo in črno, toplo 
in hladno, tiho in glasno, moški in žens-
ka konec koncev, je povsem nesmiselno 
poudarjati samo en princip. Kajti kje se 
konča en pol in kje se začne drugi? In kje 
je meja med njima? In kdo to mejo določa? 
Treba je spoznati in sprejeti oba principa v 
nas ter med njima najti ravnovesje. Veliko 
moških v odnosih ženske še vedno dojema 
kot mame, v smislu ‘kaj težiš’, obenem pa 
od njih pričakujejo, da jim kuhajo, pere-
jo perilo in likajo srajce – pa še intimne 
morajo biti z njimi, kadar si oni tega želijo. 
Na njene potrebe in želje se ne ozirajo. 
Ženske pa še vedno iščejo pozornost zunaj 
sebe. V besedah in pogledih drugih moških, 
saj velikokrat te pozornosti niso dobile od 
svojega očeta. Ne poznajo spoštovanja – ne 
do sebe, niti do partnerja, ne vedo, kje je 
meja, in se še vedno obnašajo kot razvajene 
punčke, kadar njihove želje niso izpolnjene.”

Veliko je povedanega tudi o vzorcih iz 
otroštva, ki naj bi bili krivi, da smo takšni, 
kakršni smo. Pa vendar, glede na to, da 
imamo vsi na tem planetu vzorce iz otroštva, 
ki se odražajo v odnosih, največkrat 
partnerskih, Urban Urbanc meni, da so 
vzorci in prepričanja nekaj, kar podzavestno 
prenašamo iz generacije v generacijo. In 
dodaja: “Naš namen je, da se jih zavemo, 

Človek, ki ni zvest, nima 
ljubezni do sebe in samo 
zapolnjuje vrzel znotraj 

sebe, išče trenutne 
užitke, predvsem pa se s 
tem izogiba strahu, ki ga 
navdaja že ob misli, da bi 

moral biti sam.

Urban Urbanc, svetovalec za zdrav način 
življenja ter medsebojne odnose, predavatelj 
in organizator delavnic ter programov za 
osebnostno rast www.BITJELUCI.com
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jih ozavestimo in presežemo ter prenehamo 
delovati iz svojega ranjenega dela Jaza in 
začnemo delovati iz zavestnega dela sebe. 
Če jih želimo preseči, se jih je najprej 
treba zavedati. To pa lahko povzroči veliko 
bolečine, saj prebudimo tisto, kar nam ni 
všeč – veliko jeze in zanikanja. Saj nas je to 
toliko časa določalo, da sploh več ne vemo, 
kdo ali kaj smo. Šele ko se jih zavemo, jih 
lahko presežemo in se osvobodimo okov, ki 
nas vežejo. Kako? Tako, da gremo v sebe in 
začnemo iskati v sebi ter ne več v zunanjih 
stvareh in ljudeh – največkrat v partnerju. 
Partnerski odnosi so samo šolska klop, kjer 
se učimo ljubiti – seveda najprej sebe.”

NEZVESTOBA 
ZGOLJ ISKANJE 
POZORNOSTI
Ko partner prevara drugega, je velikokrat 
slišati: »Doma nekaj ni bilo v redu, pa je zato 
šel/šla k drugi/drugemu.«

Je res tako? Bo naslednji partner popoln, 
nam bo dal potrebno srečo, ki naj je 
pravzaprav ne bi iskali drugje?

“Nezvestoba je,” tako Urbanc, “samo iskanje 
pozornosti in ljubezni. Pa ne ljubezni od 
partnerja. Človek, ki ni zvest, nima ljubezni 
do sebe in s tem samo zapolnjuje tisto vrzel 
znotraj sebe, išče trenutne užitke, predvsem 
pa se s tem izogiba strahu, ki ga navda že ob 
misli, da bi moral biti sami. Poleg tega pa se 
ego izredno dobro počuti, ko dobi potrd-
itev, da je dobil pozornost od nasprotnega 
spola in s tem dokazal, da še ni za staro 
šaro. Ljudje so lahko izredno nezadovoljni v 
svojih zvezah, vendar jih prav ta strah pred 
osamljenostjo drži v njih, čeprav v resnici 
niso srečni. Tako srečo iščejo v drugih stva-
reh in ljudeh, vendar nikdar ne dojamejo, da 
sreče ni zunaj njih, ampak je ves čas v njih 
samih. Seveda je lažje srečo iskati v drugih, 
kajti če jo želite najti v sebi, morate pogledati 
globoko vase. Tega pa se večina ljudi boji, 
saj bi se srečali s temo, ki je ne želijo videti. 
Tako si še naprej natikajo maske, rožnata 
očala in so v igri, v kateri na dolgi rok vedno 
izgubijo, saj četudi niso razkrinkani, v sebi 
vedo, da delajo narobe.”

Čeprav je Urban Urbanc odprl srce in 
pravzaprav vsakodnevno boža duše ljudi s 
svojimi pozitivnimi mislimi, pa je za zdaj 
(še) samski. Pravi, se s tem ne obremenjuje 
in si ne išče partnerice. Ker ve, da ga nekje 
čaka in da se bosta srečala takrat, ko bo za 
to čas. Za konec je delil z nami še misel no-
vodobnega partnerstva. Partnerstva, ki naj 
bi bilo tisto pravo. Srčno. In srečno.


