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Tema tedna

ne pozabita, da sta bila na začet-
ku sama. Iz ljubezenske vezi med 
njima je zrasla družina. To dvoji-
no je treba zavestno negovati. Ko 
postanemo starši, se nam lahko 
hitro zgodi, da se pogovarjamo le 
še o otrocih in logistiki. Zato se 
počutimo vedno manj poveza-
ne. To nezadovoljstvo potem 
stresamo na partnerja, kar vodi 
v partnerski konflikt in še večje 
odtujevanje. Ujamemo se v ne-

Z
akonci, posebej tisti z 

majhnimi otroki, si veliko 

prostega časa običajno ne 

morejo privoščiti. O tej navidez ba-

nalni, sicer pa izjemno pomembni 

temi je spregovorila zakonska 

in družinska terapevtka Marija 

Remškar.

Zakonci si sami zase znajo 
najti kak hobi. Kaj pa njihov 
skupni čas?

Ključnega pomena je, da zakonca 

gativno povratno zanko. Globlji 
vzrok partnerskih konfliktov; ti-
sti, ki tiči pod površjem vsakda-
njih banalnosti, je skoraj vedno 
protest ob izgubi stika in želja 
po ponovni povezanosti. Otroci 
čutijo vzdušje med mamo in 
očetom, črpajo iz njega. Če vidva 
nista v redu, tudi otroci niso. Če 
imamo majhne otroke, je zakon-
ski čas lahko izziv, a pomembna 
je kvaliteta, ne kvantiteta. Naj 
bo to posvečen čas, ko se v celoti 
posvetita drug drugemu.

Hobiji, ki jih imajo zakonci 
sami zase, pa ostanejo?

Vsak človek ima pravico do časa 
zase, da se lahko začuti in si 
napolni baterije. Vendar je treba 
loviti ravnovesje z družinskim 
in partnerskim časom. V svoji 
praksi opažam, da si očetje brez 
slabe vesti večkrat tedensko vza-
mejo čas za svoj šport, medtem 
ko mame to počnejo manj, pa 
še to s slabo vestjo. Seveda pa se 
dogaja tudi obratno. Če nekdo 
vsako prosto uro izkoristi za 
svojo dejavnost, je to lahko tudi 
oblika pobega iz družine.

Zakaj moški bežijo v 
aktivnosti?

Razlogov je lahko več. Zaradi 
strahu pred bližino, občutka 
odvečnosti in nekompetentno-
sti. Včasih je težava v ženah, 
ki poskušajo imeti nadzor nad 
vsem in moža odrivajo, češ, »ti 
ne narediš ničesar prav«. Lahko 
gre zgolj za egoizem in nezrelost 
tistih moških, ki mislijo, da 
lahko kljub očetovstvu še naprej 
živijo samski življenjski slog. 
Seveda pa nočem delati krivice 
očetom, veliko je zelo predanih 
in odgovornih.

Dvojino, iz katere 
je zrasla družina, 
je treba negovati

MARIJA REMŠKAR/OSEBNI ARHIV

Koliko in na kakšen način naj bi se zakonci 
družili v prostem času?
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Kakšne izkušnje 
iz prakse imate, 
si zakonci, ki 
pridejo k vam, 
organizirajo 
skupni čas?

Na splošno je tega pre-
malo. Po mojih izku-
šnjah tudi na terapijo 
pridejo prepozno. Glede 
na raziskave partnerji 
terapevta obiščejo, ko 
so že šest let v krizi. 
Kot bi k zobozdravniku 
odšli šele potem, ko vas 
že šest let boli zob.

Ko si par končno vzame 
čas zase, kaj storiti s slabo 
vestjo?

Spomnita se, da to počneta v 
dobro svojih otrok. Otrok za op-
timalen razvoj potrebuje srečne, 
povezane starše. Ta čas si bosta 
vzela, da napolnita svoj ljube-
zenski bančni račun. Tako bosta 
lažje poskrbela za otroke in bila 
kos vsakdanjim izzivom. Če slaba 
vest kljub temu vztraja, pojdita 
na zmenek skupaj z njo. Za njo 
vsaj ni treba tekati ali ji menjati 
plenic.

Kdaj je pravi trenutek za 
skupni prosti čas?

Otroci naj gredo zgodaj spat, 
večer naj bo zakonski čas. Skupaj 
z otroki lahko odideta na igrišče, 
medtem pa se zraven v lokalu 
pogovarjata. To ni idealno, a je 
bolje kot nič. Lahko si izbereta 
tedensko aktivnost in si takrat 
zagotovita varstvo. Za začetek 
poskusita samo izklopiti vse 
elektronske naprave. Presene-
čena bosta, koliko časa lahko 
pridobita.

Pa se zakonca še čutita 
svobodna, če morata vsak 
trenutek prostega časa 
načrtovati?

Svobodna sta lahko znotraj 
okvirjev. Ob otrocih logistika 

postane zelo pomembna, a z njo 
ni nič narobe. Huje je, da sploh 
nimata zakonskega časa, kot pa 
da si ga organizirata. Enako je s 
spolnostjo. Ker je partnerski čas 
odmerjen, je še toliko bolj cenjen. 
Ne živimo v utopiji, da bo enako 
kot pred otroki. Kljub temu je 
lahko zelo dobro.

Kaj pa, če si zakonca 
skupnega prostega časa 
sploh ne želita, kje so 
razlogi za to? To nujno vodi 
v oddaljevanje in ločitev?

Dobro se je vprašati, kaj se z nama 
dogaja? Morda si skupnega časa 
želi le eden, drugi pa je čustveno 
že odšel iz odnosa. Morda so se 
nabrale zamere, ki jih pometata 
pod preprogo. Zelo ranljivo je 
namreč govoriti o svojem no-
tranjem doživljanju, o svojih 
potrebah, hrepenenjih, že-
ljah, strahovih. A to je pogoj 
za čustveno intimo. Nekateri 
se težko odprejo, razlog je 
običajno v primarni dru-
žini. Lahko tudi izberemo, 
da se z odnosom ne bomo 
ukvarjali. A to na dolgi rok 
vodi v postopno odtujevanje 
in nezadovoljstvo. Globoko 
v sebi si vsak želi biti viden, 
slišan, razumljen, sprejet in 
ljubljen.

»Če otroke v varstvo dajemo prepogosto, jim sporoča-
mo, da so nam odveč.Treba je najti ravnovesje. Nekje 
sem zasledila pravilo 2, 2, 2. Na vsaka dva tedna je 
dobro oditi na zmenek, na dva meseca za cel vikend, 
na dve leti pa si privoščiti skupni teden dni. Seveda 
vse to ni izvedljivo, če so otroci mlajši od treh let.
Varstvo otroka mora biti potreba staršev, ne pa 
babice, tete. Nekatere babice izsilijo vikend z vnuki, 
ko so ti še premajhni. Če ni nujno, naj otrok ne prespi 
ločen od staršev, če je mlajši od treh let.
Četudi so babice in dedki skrbni in ljubeči, naj bodo 
le za včasih, nikakor ne nadomestilo za starše. Otrok 
potrebuje starše, saj mora čutiti, da jim je pomemben 
in da so radi z njim.«

Pravilo 2, 2, 2

»
Huje je, da 

spoh nimata 

zakonskega časa, 

kot pa da ga imata 

organiziranega.

ANDREJA HERGULA
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