
ZA SREČEN ZAKON
Z RAZLAGAMI

10 pravil



Predlagamo, da imata ta pravila

nekje na vidnem mestu (pritrjena na

hladilnik ali nalepljena na steno …),

zato, da bi jih čimvečkrat prebrala in

se nanje spomnila.

 

Velja tudi, če drug drugega prijazno

in ljubeznivo opomnita na kakšno

pravilo. 

 

Nekatera navodila so vzeta iz vrstic

Svetega pisma, druga so plod

dragocenih in dolgoletnih izkušenj

zakoncev iz naših zakonskih skupin.

 

Pogovorita se in poskusita

uresničevati teh 10 načel za nekaj

časa in kaj kmalu bosta ugotovila, da

je vajin zakon (še bolj) zacvetel.

 

Sta za? Pa pojdimo ...

Sta za en izziv?
za srečen zakon
10 pravil
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 Če že mora 

kaj škripati v zakonu, 
naj bo to vajina postelja.

Bodita skromna, 
razen s pohvalami.

Skrajšajta prepire, 
podaljšajta poljube.

Imejta drug drugega 
za boljšega od sebe.

Ne obupajta, zaupajta!

 Velike težave se lotita 
malo po malo.

Gojita POP-kulturo: 
pogled, objem, poljub.

Pomisli: Mogoče pa ima
prav?

Naučita se reči oprosti 
z iskrenostjo.

Ne drži vaju skupaj
zaljubljenost, ampak zaveza.



1. Ste si že kdaj naložili poln krožnik

hrane, nato pa ugotovili, da ne boste

zmogli pojesti vsega? Včasih imamo

prevelike oči. 

 

Tako je tudi z našimi pričakovanji v

zakonu. Od zakonca pogosto

pričakujemo to in ono, hkrati pa se

ne vprašamo: ali on/a ve, da to

pričakujem, ali so moja pričakovanja

realna, ali bi ji lahko kako prišel/a

naproti z mojimi pričakovanji …? 

 

Zato skušajta zmanjšati pričakovanja

in začnita raje opaziti vsak zakončev

že vložen trud za skupno dobro:

pohvalita in se zahvalita! Tudi za

stvari, ki se vama zdijo

»samoumevne«: za skuhano kosilo,

zgodnji prihod iz službe, oprano in

zloženo perilo, poln »tank« v

avtomobilu … Bodita ustvarjalna in

opazita čeprav drobne ali vama

trenutno manj pomembne znake

zakončeve naklonjenosti.
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2. Vsi se prepiramo. To je dejstvo, ki ga

opažamo prav pri vseh zakoncih.

Nisva si enaka in tudi nikoli ne bova.

Vsak spor je zato najprej boleč, ker se

počutimo nerazumljene in če ga ne

razrešiva, bo pri tem tudi ostalo: pri

bolečini in občutku nerazumljenosti. 

 

Verjetno že vesta za nevarnost

»tihih« dni med  zakoncema. »Slika

je, tona pa ni,« pravijo. Skušajta

čimprej razrešiti spor. Z malo

odrekanja svojemu egu in veliko

potrpežljivosti se da splezati tudi iz

večjega brezna.

 

Začnita čimprej reševati spor, da se

vrzel med vama ne bi povečevala! 

 

In ja, pri zbliževanju in krepitvi

občutka pripadnosti in razumljenosti

zelo pomaga zbliževanje druge vrste:

bodita si blizu čimvečkrat tudi s

telesoma. Podaljšajta poljube, ki so

najboljše in najslajše preventivno

delo proti prepirom.

SK
RA

JŠ
AJ

TA
 P

RE
PI

RE
, P

OD
AL

JŠ
AJ

TA
 P

OL
JU

BE
.



Kot prvo, nismo si sami izmislili tega

pravila. To je Božja beseda, zato

imamo to pravilo za sveto, čeprav ga

je zelooooo težko uresničevati. 

 

Kot drugo pa, dejansko deluje! 

 

Kadar pomisliš ali se zaveš, da

obstaja oseba, ki je v nečem zares

dobra, celo boljša od tebe, te to lahko

potre, ker vzbudi v tebi občutek

manjvrednosti ali "ne dovolj

dobrosti".

 

Lahko pa si vesel, ko se zaveš, da si

prav ti ta srečnež/srečnica, ki je

poročena s to osebo! In si ponosen

nanjo. In na svojo izbiro tako

dobrega zakonca!

 

Poskusita. Oba. Obljubljamo, da vaju

ne bo konec. 
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4. Obup odpira vrata smrti. Lahko se

sliši kruto, ampak dejansko bo vajin

zakon propadel, če bosta odpirala ta

vrata. 

 

Če se vama zdi (ali enemu od vaju),

da se trudita in da ni nič bolje, in

sklepata, da zato verjetno tudi nikoli

ne bo – se nemudoma vrnita na

začetek vajine poti. 

 

V spominih obudita vse lepe pa tudi

težke skupne trenutke. Odprita

album in poglejta stare fotografije.

Videla bosta, da je bil Bog vedno z

vama. V dobrem in slabem. V kakšni

preizkušnji ali ob veselem dogodku,

kot je rojstvo otroka! In da ni nikoli

obupal, ampak je delal velike stvari,

če sta mu le dovolila. 

 

Pomislita, na katerih področjih vse

sta že zrasla, se spremenila, kaj vse

sta že premagala ... 

 

Zaupajta v Božjo veličino in pomoč,

da bo ta delovala še naprej.
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5. Ne mislita, da se vse da rešiti čez noč.

Ne mislita, da bo lahko. Ne mislita,

da se ne bosta nikoli več ujela v stare

slabosti. Ne mislita, da ne bosta več:

ravnala sebično, gojila zamere,

godrnjala drug nad drugim,

obtoževala in kazala s prstom drug

na drugega … 

 

Ne bo lahko. Ne bo pa se rešilo tudi

»samo od sebe«. Slaba alternativa

vajinemu naporu in trudu za srečen

zakon in ljubeč odnos je prav tako

naporno vztrajanje v bolečini in

samopomilovanju, ki vaju odtujuje in

bo sčasoma privedlo do odnosa dveh

»cimrov«, ki si samo še delita naslov,

ne pa življenja. 

 

Zavedajta se, da sta v tem »zosu«, kar

zakon včasih je – skupaj. Opazita in

pohvalita vsak trud in vsak napredek

drugega. Pa tudi potrpežljivo

prenašajta napake drug drugega, ko

se spet (in spet) pojavijo – še najbolje

je, če se jim uspeta tudi malo

nasmejati.
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6. Boljša od kurative je preventiva. Ne

moreva biti povezana, če se ne

povezujeva. Očesni stik in dotik sta

zelo pomembna! Tega se zavedamo

pri vzgoji otrok, na sozakonca pa

včasih kar pozabimo. 

 

POP-kultura je zato lahko lep začetek

dneva, ali topel sprejem, ko pride

eden od zakoncev domov, ali

prijeten zaključek napornega dne … 

 

Izbira je vajina, kdaj jo bosta gojila,

pomembno pa je, da si vsak dan

vzameta par trenutkov samo za vaju

in si torej vsaj za 6 sekund Pogledata

v oči, se Objameta in Poljubita.

 

 

Zelo verjetno je, da se bodo majhni

otroci (če vaju bodo videli objeta),

hoteli stisniti med vaju. To je zato,

ker so opazili, da je med vama nekaj

lepega. Otroci radi pridejo v

"gnezdece", ker se tam počutijo

varno, zato lahko POP-kulturo nato

še podaljšata v družinski objem. 
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7. »Mar hodita dva skupaj, če nista istih

misli?« piše v Svetem pismu. Podelita

si svoje misli in si prisluhnita. Zares

prisluhnita.

 

Skušajta sprejeti mnenja in občutke

drug drugega in se izognita

usodnemu razmišljanju, da je

sozakonca treba»popraviti«. 

 

Pomislita OBA: mogoče pa ima moj

zakonec prav, ko pravi, da se počuti

neslišan/a, necenjen/a, prezrt/a,

zapostavljen/a, nespoštovan/a,

neljubljen/a … 

 

Raziščita najprej vsak pri sebi, kako

bi drugemu lahko dala vedeti, da

temu ni tako, ali vsaj, da želite, da

temu ne bi bilo (več) tako.
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8. Težka beseda – oprosti. Težka, ker

ima veliko moč, če je izrečena

iskreno! Z namenom, da pokažeta,

da vama je žal. Povejta si jo večkrat.

Tudi za manjše stvari.

 

Oprosti, ker sem pozen/a, oprosti,

ker te nisem poklical/a, oprosti, ker

zamujam … A naj ne ostane samo pri

formalnem opravičilu. Da bo to zares

iskren izraz naklonjenosti, dodajta še

tisto: »Trdno sklenem, da se bom

poboljšal/a. Naj mi Bog pri tem

pomaga in ti moj mož/moja žena!« 

 

Drug drugemu dajta pooblastilo, da

si pomagata poboljšati se. Če nekdo

zamuja, ker vsako jutro išče ključe,

naj ga drugi spomni prejšnji večer na

to ali mu jih pomaga poiskati. Če ima

kdo navado, da ne pokliče, kadar bo

pozen, ga vprašajte prej, če ima jutri

veliko dela v službi … 

 

Pojdita si naproti z opravičilom in

pri trudu, da bi se poboljšala.
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9. Zaveza, ki vaju drži skupaj, je

poročna obljuba, ki sta si jo dala na

vajin poročni dan in ki jo morata

zdaj vsak dan izpolnjevati. 

 

Naj vaju (z nekaterimi poudarki)

spomnimo, k čemu sta se zavezala: 

 

»Jaz … sprejmem tebe … (takšnega kot

si!, DiŽ-eva opomba) in ti obljubim, da

ti bom ostal/a zvest/a, v sreči in

nesreči, v bolezni in zdravju, da te

bom ljubil/a in spoštoval/a vse dni

svojega življenja.« 

 

Občutki zaljubljenosti so varljivi in

minejo. Prava ljubezen je tista, ki

premaga vse ovire zakonskih težav,

tegob, bolezni, nestrinjanj, nesreč,

izgub … in je neskončno lepša in

trdnejša od zaljubljenosti! Zato se

zanjo splača truditi.

 

Torej – najlepše vaju vedno šele
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10. Bistvo ljubezni je v podarjanju. Če

hočemo graditi ljubeč odnos z

zakoncem, mu moramo podariti svoj

čas, svoj trud, svoja razmišljanja ... in

svoje telo. Tudi če se nama "ne da".

 

Če komu od vaju ni do spolnosti, je

to že resen pokazatelj, da nekaj ne

"štima". Da tudi drugje ni podarjanja.

Bog je moža in ženo ustvaril z

namenom, da bi bila srečna in da bi

bila eno. Tako z mislimi, kot telesno. 

 

Večkrat na dan se spomnita drug na

drugega. Ne imejta skrivnosti drug

pred drugim. Skrivnost je sovražnica

intime. Začnita uresničevati vseh

deset pravil za srečen zakon.

Vključno s to. In tudi želja bo prišla.

Z obeh strani. Verjemita. Govorimo

iz izkušenj!

 

Zato čimvečkrat bodita skupaj:

delajta skupaj, jejta skupaj, molita

skupaj, spita skupaj.

 

Pika. Amen. Aleluja!
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Vabljena, da obiščeta naš vikend

seminar 

ali se pridružita 

kjer obravnavamo te in podobne

tematike o dobri komunikaciji,

postavljanju prioritet v življenju in

gradnji dobrih odnosov v zakonu in

družini z drugimi zakonci in s

pomočjo večnih načel, ki so zapisana

v Svetem pismu.

 

Več dobrega branja in koristnih

napotkov za gradnjo vajinega odnosa,

pa lahko najdeta tudi med

            na naši spletni strani.

Sta še za en izziv?

Nepozabni trenutki za naju

zakonski skupini,

članki

www.diz.si

Všečkata pa nas lahko tudi na
Facebooku in bosta na tekočem z
vsem dogajanjem.

http://www.diz.si/nepozabni-trenutki-za-naju/
http://www.diz.si/zacniva/zakonska-skupina/razisciva/
http://www.diz.si/clanki/
http://www.diz.si/
https://www.facebook.com/druzinainzivljenje/

