
IZZIVI V PARTNERSTVU  

V POVEZAVI Z ENERGETSKO IZČRPANOSTJO 

 

JANJA URBANČIČ: vodja Sočutne akademije in mama dveh šoloobveznih otrok ter partnerica krasnemu 

moškemu. Njeno poslanstvo je pomagati čim več ljudem priti v stik s samim seboj, svojimi občutki in 

svojimi globinami tako, da lahko postanejo še boljši starši, vzgojitelji, učitelji in nasploh ljudje. 

LEA BEZNIK: psihologinja, energoterapevtka in sovodja centra Platea  

 

1. OSNOVNA, UMIRJENA, ZEMELJSKA ENERGIJA 

Energetska medicina izhaja iz tega, da če želimo imeti dobre odnose, želimo biti kot starši 

potrpežljivi, sočutni, dosledni, potrebujemo najprej osnovno, umirjeno, zemeljsko energijo, ki 

je povsem drugačna od tiste, ki jo bolj poznamo, in ki temelji na adrenalinu. Ko hitimo sem in 

tja, v paniki, urejamo cel kup stvari in tako nenehno živimo v stresu, kar nas vodi v izčrpanost 

in posledično v izgorelost. Na poti v izgorelost se nam rušijo stvari v povezavi s sabo, otroci in 

partnerjem. In prav pomanjkanje osnovne, umirjene, prizemljene energije je razlog za izzive in 

težave v partnerskem odnosu. S stališča energetske medicine je 60% problemov povezano 

prav s tem pomanjkanjem osnovne energije. Ne zmoremo več!!! Nimamo dovolj moči, ker naši 

energetski centri ne delujejo dovolj uravnovešeno, usklajeno… Ne dovajajo energijo v naše 

telo, ker manjka ravno osnovna, umirjena energija, ki jo črpa najbolj temeljni, prvi energetski 

center…  

Smo tudi energetska bitja, ne samo fizična, s sedmimi energetskimi centri, osnovni in temeljni 

pa je ravno prvi.  

 

2. ODTUJITEV PO ROJSTVU OTROKA 

Partner je lahko (ni pa nujno) pod žensko energijo. (Lahko je tudi obratno). Na ta način smo 

tudi povezani. Drug drugega hranimo. Enkrat je en izčrpan, drugič drugi… Po rojstvu pa se vse 

spremeni, saj otrok zahteva veliko energije in mame jo želimo  dati otroku, kar je tudi prav in 

jim to tudi do 18. leta pripada. Če same nismo imele dovolj energije že prej, se nezavedno 

začnemo umikati, lahko prijateljem, staršem (če od njih ne dobimo energije) in partnerju. Tako 

pride do odtujitve, partner tudi sam začuti, da ni več »nahranjen« in se sam užaljeno umakne, 

saj se počuti zapuščenega.  

Pomembno je, da to najprej ozavestimo. Da ozavestimo, da ne zmoremo dajati pozornosti, 

čeprav se imamo radi. Če mi prepoznamo in razumemo (že to je osvobajajoče), da je izčrpanost 

del problemov, začnemo delati na prvem energetskem centru, začnemo iskati informacije, 

rešitve…  

Tibetanske vaje, pozdrav soncu, vaje s teniško žogico pomagajo v 20%, potem pa lahko 

raziskujemo dalje. Če kontaktiramo Leo, nam pošlje priročnik.  



Tudi do ločitve pride ravno zaradi tega. Prej nama je šlo fino, drug drugega napolnimo z 

energijo. Otrok te zahteva celo, ob tem partner lahko začuti jezo, da je zapuščen in se želi 

umakniti iz situacije. Tako nekateri celo poiščejo drugo osebo, ki bi jim dala občutek ljubezni, 

pozornost…  

Drug drugemu izčrpani ne moremo dajati energije, pozornosti po kateri hrepenimo. Mi smo 

odgovorni, da poskrbimo zase! In naša odgovornost je, da najdemo informacije, ideje, za kaj 

se nekaj dogaja. Cilj energetske terapije je, da se osamosvojimo. Da ne »jemljemo«, da ne 

»podajamo« drug drugemu, drug od drugega. Ni naloga partnerja, da nas energetsko okrepi! 

Iščimo rešitve, ne beg! 

 

3. »KRAJA« OZ. DOVOLJENJE ZA JEMANJE ENERGIJE 

Če smo prizemljeni in gremo v situacijo lahko zavestno dovolimo, da dobi od nas energijo 

drugi, ki jo rabi. To je moja odločitev. Tam zunaj je v resnici borba za preživetje, pomanjkanje 

in ljudje so izčrpani, to je jasno. Kot da bi imeli premalo hrane. To ni zlobno, niti zavestno, je 

gon po preživetju. Eni bolj dajejo in ne znajo drugje pridobiti, drugi pa bolj jemljejo.  

In je zelo pomembno, da se znamo sami dobro prizemljiti! 

 

4. KOMUNIKACIJA 

Zakaj jo tako težko vzpostavimo? Lahko se je super naučimo… Je povezana s petim 

energetskim centrom, ki je povezan  z drugim energetskim centrom, v katerem se nahajajo 

osnovna čustva. Če je ta center poškodovan, pomeni, če se ne zavedamo svojih čustev ali jih 

nismo mogli izražati, morda niso bila sprejeta, tudi s petim energetskim centrom ne bomo 

mogli komunicirati. Jaz lahko super krasno govorim, ampak še bolj kot besede je pomemben 

ton, vibracija glasu. Lahko zelo lepo govorim, pa bodo ljudje v moji intonaciji zaznavali agresijo.  

S komunikacijo se energetsko tudi »zahaklamo« za rane. In če čustev nimamo razčiščenih, ker 

se doma ni smelo čutiti, nisi pristen, govoriš nekaj iz glave… Smo ranjeni na drugem 

energetskem centru in tako komunikacija ne more steči… Peti ni povezan samo s tem, da znam 

povedati, ampak tudi s tem, ali boš res razumela, kar ti želim sporočiti… 

Z glasom izražam jezo, ne da bi se tega sploh zavedala. Če sebe že zaznaš, da si nekaj rekla 

»tečno«, je to že prizemljeno! Mi zelo nezavedno reagiramo in ni slabo, če se kdaj 

posnamemo, da se slišimo, s kakim tonom govorimo svojim otrokom ali partnerju. Če sem 

prizadeta, žalostna, jezna in želim umirjeno govoriti, je nemogoče, da me slišijo… V ozadju je 

lahko strah, da bom ostala sama, jaz govorim: Ja, pa jezna sem!« on odreagira na mojo 

vibracijo strahu… Kadar pa smo prizemljeni, čutimo dovolj varnosti, da lahko govorimo tako 

kot se počutimo, za kar pa rabiš dovolj energije!  V ozadju je več stvari, ne samo »jezna sem, 

skrbi me, žalostna sem«… Včasih je bolje, če si pišeš… Če sem jaz tukaj in zdaj umirjena, bom 

veliko bolj avtentična, razumevajoča in sočutna. 

Janjo zanima, zakaj njene partnerske karte pomagajo, ker dobi veliko odziva v smislu »končno 

se lahko pogovarjava!« Zakaj te karte pomagajo iz energetskega vidika, zakaj je ta pripomoček 

učinkovit?  



Karte so pripomoček, da se sploh naučimo znati vprašat. Šele ob vprašanju lahko greš vase, v 

svoja čustva… Ko mi otroka ob njegovem učenju, sprašujemo, se v bistvu nauči, ker pomisli, se 

prizemlji in to daje rešitve! Take kartice so tako zelo dober pripomoček, ker vprašanje je čisto 

nekaj drugega kot trditev v stilu: »Ti bom jaz povedala!« 

 

5. SPOLNOST 

Ta zahteva precej energije. Grozen je občutek, ko greš k partnerju, potem pa vsak dotik skoraj 

zaboli… Grozno, ko si želiš objema, ampak te ta v bistvu duši… Spolnost je čudovita, če sta 

partnersko usklajena. Ali pa ima en viška energije in jo z veseljem podeli… ;) Če si v krču, si v 

blokadi, kar dodatno jemlje energijo… Pri nekom dobiš energijo, pri nekom si »ožet«… Če 

imam malo več, pa mi tisto hoče nekdo vzet, nočem dat! Ampak potem pridejo občutki 

krivde… Vse zato, ker imamo premalo energije. Je pa zelo lepo, ko se partnerji okrepijo in 

ponovno povežejo. Vsi imamo vzorce, ki jih vlačimo s seboj. Ko jih predalamo, razrešimo in se 

energetsko okrepimo, se v 60% stvari izboljšajo. Vse to skozi pogovor, tudi skozi partnersko 

terapijo, skozi različne tehnike in metode. 

Če imamo težave s komunikacijo, pomeni, da imamo blokado na petem energetskem centru. 

To nam pomaga zaceliti le dovolj velik pretok energije, osnovne življenjske energije, ki poganja 

vse centre. V sebi imamo veliko… Kot otroci smo imeli občutek, kako bi… na nekem nivoju… 

Ampak dokler imamo rano, tega ne zmoremo uresničiti… Vse se lepi na rano, da bi jo le 

ozdravili…  

Janja ugotavlja, da jo je včasih strah povedati nekaj. Kaj se takrat dogaja? Česa nas je strah? 

Odvisno od reakcije in od posameznika. Strah, da ne bi povedali, strah pred zapuščenostjo, 

zavrženostjo, če se izrazimo, kdo smo v resnici… Nočemo pa tudi tistega na drugi strani 

prizadeti… se ustavim, ker ga hočem zaščitit… Morda so nas zasmehovali, ne slišali, ponižali? 

Strah nas je, ker nimamo občutka varnosti. Če sem jaz dobro prizemljena, bom situacijo videla 

kot izziv. Če pa te energije, osnovne in goste nimam, potem imam občutek osamljenosti. Strah 

je v veliki meri povezan s tem, da bomo ostali sami, kot da bi umrli…. Z energijo smo bolj 

zmožni verjeti, da bo vse v redu…  

6. KO NAS PARTNER NE SLIŠI… 

Vedno gredo trije prsti nazaj! Pomeni, ko pridemo do tega, da nas partner ne sliši, ne upošteva, 

obrnemo prste tudi vase… Ne znamo spregovoriti (peti energetski center), partner, če ni 

prizemljen, tega tudi ne zazna, tudi starši ne zaznajo potrebe otroka… Ker nismo prisotni, ne 

slišijo… Ko pa imamo dovolj energije, povemo jasno in odločno in hkrati tudi drugega 

okrepimo, da je tudi on bolj tukaj in zdaj. Ker se lahko priklopi na našo energijo. Bolj smo 

prizemljeni, tudi otrok bolj sledi, ima fokus! Idealno je, če sta oba partnerja okrepljena, ampak 

je tudi dovolj, če je samo eden! Vsi so lažje tukaj. Sčasoma se pri ljudeh pozna, ko sem jaz 

povezana z zemeljsko energijo. Vendar pa to ni enostavno delo, kot se sliši. Greš kar skozi 

bolečine, temne noči… Ampak začutiš pa tudi olajšanje! Zemeljska energija je varnost, iz tega 

vse izvira!  Generacije pred nami so bile izredno brez podpore, ljubezni v ključnih letih in so 

živeli v res velikem pomanjkanju energije. 



S prizemljeno energije, s stikom s sabo, postajam samozavestna, bolj zaupam vase, se 

poslušam, upam vprašat, ker vem, da sem varna in da bomo zmogli.   

 

7. MEJE NA ENERGETSKEM NIVOJU 

Meje so povezane z drugim energetskim centrom. Če je ta (pod popkom) izčrpan, če že naša 

mama ni bila sposobna postaviti meje, je tudi mi ne bomo mogli postaviti.  

Aura, bi morala biti kot zaščita, da prepoznam, če se in kako se mi kdo približuje. Če je vse 

razpršeno, so meje odprte, kadarkoli lahko nekdo pride in gre bližje in bližje… In šele, ko je 

preveč blizu, to komaj zaznaš. Takrat pa greš v obrambo in v jezo. Vse zaradi pomanjkanja, ker 

je energija razpršena, ne zaslutimo, dokler ne zaboli… Meje in čustva so v istem energetskem 

centru, če s čustvi ne zmoremo, tudi mej ne bomo znali postaviti. 

Vsak človek pa, ki gre preko naših meja, nam v bistvu rešuje življenje…  

Meje so energetskega nivoja. Ko imaš enkrat zadosti obilja, daš, ker je pod tvojo kontrolo! 

Kako so ljudje bolj hvaležni in bolj potrpežljivo čakajo. Dokler smo izčrpani, skoz »cukamo«, 

drezamo… Ko imamo zadosti in mi določamo, se tudi na drugi strani sprostijo… Vse bolj mirno 

poteka…. Začuti se mir! Ker mi nadzorujemo znotraj sebe, svojo energijo, to komu bomo dali 

pozornost in komu ne. In tako se lahko vzbudi lepa želja, ki ohranja partnerstvo… Vse kar je na 

silo nikoli ne doseže učinka. Znotraj pa je vedno posebno in ta pravo. 

 

8. ODTUJENOST 

Če vsakič odpreš prazen hladilnik, ga ne boš več odprl, četudi ga je nekdo medtem napolnil…. 

Ko energijo ženska nameni otroku in jo nima »viška«, partnerja nezavedno odslovi. In ko so 

otroci starejši, gre lahko včasih partner v »kazen«, prizadetost, odtujenost. Žal zaradi 

nevednosti, da partner partnerja ni zavrnil nalašč, ampak enostavno ni zmogel!  

Težko se je jezen, užaljen ponovno povezat. Ne zavedamo se, da veliko žalosti, prizadetosti 

izvira pravzaprav iz otroštva…. Ker smo v odraščanju, v kritičnih trenutkih, dobili premalo…. 

Veliko nas je oralnih, ki do drugega leta nismo dobili dovolj energije. Če je bila mama nesrečna, 

izčrpana, smo dobili premalo… Ko najdemo partnerja, si želimo, da bi nam naš primanjkljaj dal 

on. Mi podoživimo otroštvo (»počakaj, nimam zdaj časa«) in se gremo k sosedi igrat ali k 

babici… Ko začnemo ustvarjat svojo družino, vzamemo iste lego kocke, kot so jih imele naše 

družine, ampak želimo sestaviti nekaj drugega…  

 

9. KONTROLA in KRITIKA 

Kontrola pomeni, da ko smo bili do petega leta v pomanjkanju energije, smo dobivali pretežke 

naloge, preveliko odgovornost glede na našo starost.  Mame ni, si sam, skrbiš še za sestrico… 

Kot da bi te pustili v temnem gozdu, kjer komajda preživiš, potem pa skrbiš še za nekoga. 

Otroška domišljija ne pozna meja! Če smo bili prepuščani sami sebi, mislimo, da moramo vse 

vajeti v rokah držat, isto počnemo s partnerjem. Najprej mu damo naloge, nato kontrolo!  



(»Saj sem mu pustila, da je naredil po svoje, potem pa je bilo vse narobe!«) Kot da cel čas 

partnerja vodim po svoji poti. On hodi za mano, enkrat jaz ne morem več in ga spustimo 

naprej, on razmišlja, kaj mora narediti, da bom zadovoljna (na, kar bi on sam želel narediti) in 

se seveda pod pritiskom izgubi, naredi vse narobe in izpade neumno in bedno.   

Kontrola je tretji energetski center (um, logika, izkušnje). In mi mislimo, da je ta naš ego, um, 

najpametnejši na svetu. In se ne moremo prepustiti, zaupati intuiciji. Ker smo prehitro morali 

razmišljati na podlagi drugih izkušenj, mislimo, da tako mora biti. Kar pa nas zelo izčrpava, v 

paniki gremo v glavo, adrenalin in posledično v kontrolo.   

Tisti, ki se pusti voditi je žrtev, je neprizemljen in nesrečen. Nismo narejeni tako, da bi nam 

bilo fajn se vodit! Smo radi enakovredni. Skupaj. To si tudi želimo! Da bi bili dve enakovredni 

osebi in bi skupaj hodili po poti. Enemu tretji center preveč dela, enemu pa premalo…. So hude 

stiske, čeprav zgledajo kot jeza. Ali si hud kontrolor ali žrtev, v eni osebi. Sem utrujena, 

pozabljam pa, da sem se prej vedla kot gestapo. Padamo iz enega ekstrema v drugega. 

Tudi v travmah, ki smo jih preživeli, nismo imeli kontrole. Več kot smo doživljali tega, manj 

smo imeli občutka, da zmoremo, da imamo moč. Ko pa imamo moč, pa jo uveljavljamo kot 

nemoč. Ker nismo čutili pristen prisotnosti staršev, mislimo, da smo sami, da se moramo sami 

moramo znajti.  

Kritičnost, kot posledica perfekcionizma, izhaja iz pomanjkanja energije v času pubertete. 

Ogromno energije potrebuješ, da najdeš svojo identiteto. Če je nismo imeli, se tendenca 

razvija k perfekcionizmu. Če nismo bili podprti s strani staršev, želimo vse perfektno… 

Kritičnost je povezana s četrtim energetskim centrom (ljubezen do sebe, sprejemanje in 

dajanje podpore). Sebe ne bomo mogli pohvalit in tudi drugega ne, če je tu rana, si želimo 

videti dobro, ampak vedno najdemo še nekaj… kar ni dobro.…  

Če si sočuten, veš, da se je potrudil in ga pohvališ. Če maš rano, težiš : »Tu še je za posesat, a 

jaz pa moram vedno vse posesat?«  

Kadar začneš celiti globoko, tudi kriticizem sčasoma izveni…  

 

10. ZAKAJ IMAMO OBČUTEK, DA SMO ZA VSE SAMI?  

Partner se trudi, pa vseeno ne čutimo podpore. Spet trije prsti nazaj…  Če mi v življenju niso 

dali podpore, pohvale, nimam »programa« kaj to sploh podpora je. Meni lahko nekdo samo 

to da, kar imam sama. Če je v meni podpora, jo tudi dobim in dam. Poškodovan je četrti 

energetski center. Ko nam je  bilo najtežje, ni bilo nobenega zraven… Ali pa smo dobili: »Znajdi 

se.«  Za šolo si moral nekaj pripravit, pa dobiš: »Kaj pa si se tako pozno spravila, sama si kriva.« 

Včasih partner čuti, aha, nekaj bi moral narediti, ampak zmrzne, obsedi… Ker tudi sam ne ve, 

kako bi to naredil, kako bi dal podporo… Kot da bi ohromel…  

Če pri sebi najprej odprem, najdem, prečutim… Pomagam tudi njemu, da začuti. Dajaj in dano 

ti bo!  

Poškodbe na energetskih centrih so zaradi pomanjkanja energije v  določenih, občutljivih 

trenutkih našega otroštva, ker se prenaša kot »copy pays« iz generacije v generacijo. Ko se 



energetsko okrepimo, se spet vzpostavi v ravnovesje, bolj zmoremo prejemati, pridemo v stik 

s potrebami  

Smo v telesu, smo prizemljeni, sidro nas potegne v telo! Ko si lačen, si tečen… Na telesu 

začutimo, kaj sploh potrebujemo… Ko ne vemo, kaj bi, še nismo prizemljeni.  Najprej se 

moramo sesti, dihati v tla…. Kje čutimo… kaj v resnici potrebujemo… (Ne z glavo, s telesom!)   

Je pa tako, da se doping adrenalinski hitro vključi in se ne moreš kar tako na sredini tobogana 

ustavit in dihati. Najprej moraš biti res dobro umirjen, prizemljen. Hitreje prideš nazaj, ko 

nimaš nadlevičnih žlez več izčrpanih… Zato je bolje, se prej umiriti… Vsako jutro se najprej 

umiriti… Ko prideš iz službe, se najprej umiri…. Kot odločitev, pijem vodo z limono… Energetska 

podpora je Lei zelo dragocena… Depresivni ne more iti ven, preveč naporno je, energetska 

medicina te nahrani od znotraj… Vaje postanejo kot potreba, ker ti je boljše… Na začetku se 

telo upira, zato so začetki ob strokovni podpori. Takrat se tudi odsvetujejo skupinske zadeve. 

Z določenimi vajami se barve frekvenc uredijo. Ko se uredijo, pa izvajanje vaj samostojno in 

stik z naravo, z zemljo, dolgi sprehodi… 

 V naravi je res osnova, ki si jo želimo…  

 

Lea rada in z veseljem odgovori, zato dodajam še njen KONTAKT:  

PLATEA,  

center za svetovanje in podporo otrokom, mladostnikom in staršem d.o.o. 

Ulica Staneta Žagarja 2B 

4240 Radovljica 

T: 040 288 838 

E: info@platea.si 

www.platea.si  

 

Povzela: Andreja Pernek Vreča 
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