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osebe. Zelo je pomembno, da vemo, 
da me ima ta človek še vedno rad. 
To lahko tisti, ki je drugega prizadel, 
pokaže tako, da prošnjo za opravi-
čilo pove s sočutjem, da drugega 
objame, da se mu opraviči tako, da 
ga gleda v oči …

Drago: Dokler se nekako vedno 
znova vrača k stvari, ki ga je priza-
dela, bodisi da je bil to alkohol ali 
nasilje ali prevara, to pomeni, da 
ga tisti, ki ga je prizadel, še ni po-
polnoma pomiril. Namesto da to 
osebo obsojamo, kako je preobčut-
ljiva, malenkostna, ljubosumna, 
jo skušajmo razumeti in pomiriti. 
Dejstvo je, da tako čuti, ne vemo pa 
še natančno, zakaj. Je to povezano s 
tem dogodkom ali pa je ta dogodek 
samo prebudil neko globljo, starej-
šo bolečino? Tukaj se pogosto zače-
nja terapevtski proces. 

Ali opažata, da ljudje težko 
odpustimo sebi?

Sara: Še zlasti na skupinah za žen-
ske, ki so bile žrtve nasilja, in pri 
ženskah, ki so leta in leta vztrajale  
v nasilnih odnosih, opažam, da ze-
lo težko odpustijo sebi: da so tako 
dolgo vztrajale, da niso prej odšle, 
zaščitile otrok … Pomembno je, da 
spoznajo, da niso krive, da se jim je 
zgodila krivica, da jih nihče nikoli 
ne bi smel udariti. Pomembno je, 
da v terapevtskem odnosu posa-
mezniki pridejo do zdrave jeze, si 
z odločnostjo rečejo, da imajo tega 
dovolj in bodo za to nekaj naredili. 

Kaj pa takrat, ko je nekdo 
kriv, ker je prevaral ženo/mo-
ža, ali pri parih, ki so naredili 
splav in to obžalujejo … Si 
lahko odpustijo?

Drago: Ko oseba ostane sama s tem, 
ko se počuti zelo nemočno in krivo, 
je dobro, da to odloži v ro ke nekoga 
večjega, mogočnejšega.  Za verne je 
to Bog. Ali da lahko te stvari pode-
li z nekom. Pri terapi ji včasih po-
maga pogled nazaj. Pri tem človek 

ugotovi, da so se po dobni vzorci 
(prevara, odvisnost …) dogajali že 
v njegovi prvotni družini in da 
ni naključje, da je izbral ravno to 
obliko reševanja neke sti ske. S tem 
ne želimo zmanjšati njegove odgo-
vornosti za to dejanje, ampak mu 
pomagati, da ima sočutje do sebe, 
da se zave, da je vendarle »otrok 
svoje rodbine«. Potem pa je odgo-
vornost na njem, ali bo kaj naredil, 
da se stvar razreši, ali pa bo še naprej 
delal stvari, ki drugega prizadenejo. 

Kaj nas o odpuščanju uči 
Bog? 

Sara: Tudi v Svetem pismu piše, da 
je pomembno, da se nekdo kesa. Pri 
spovedi rečemo, da mi je žal, pobolj-
šal se bom in se resnično tru dim 
za to. Podobno naj bi bilo v med-
osebnih odnosih: priznaš napako, 
se zanjo pokesaš in si pripravljen 
za popravo krivice nekaj narediti. 

Smo v tem, da smo sposobni 
odpustiti, podobni Bogu?

Drago: Imamo zgled in smo k temu 
povabljeni.

Sara: Če sam ne zmoreš odpusti-
ti, je veliko tudi to, da lahko svojo 
nemoč izročiš Bogu in ga prosiš, da 
on naredi, kar je zate nemogoče. To 
je milost. Molitev nam je v veliko 
pomoč, da se z zamero ne zasva-
jamo več, ampak da zmoremo iti 
naprej. A odpuščanje je proces, ni 
nekaj, kar bi se zgodilo v hipu.

Verjetno je čas, ko se učimo 
učinkovitega opravičevanja 
in odpuščanja (kot za vse 
podobno) v otroštvu. Kako se 
učimo teh veščin kot otroci 
in kako kot odrasli?

Drago: Dobro je, da otroke starši 
in sorodniki naučijo, kaj pomeni 
odgovorno odločanje: da otrok ve, 
da obstajajo pravila v družbi, da 
imajo tvoja dejanja posledice, da je 
obljube treba izpolniti. Da ti je mar 
za ljudi okrog sebe. To so najboljši 
temelji za opravičevanje, kesanje. 
Če pa tega nekdo ni pridobil v pri-
marni družini, je partnerski odnos 
prvi preizkus, kjer se bo moral zares 
soočiti s tem. Terapija lahko parom 
pomaga, da ne bi ponavljali starih 
vzorcev, ki so jih prinesli iz prvo-
tnih družin. Dobrodejne so tudi 
zakonske skupine, šole za starše, 
zaupni pogovori med prijatelji. Vse 
to lahko spreminja naše vzorce, 
vendar moramo biti za to res odprti.

Nam lahko pomagajo tudi 
knjige?

Drago: Knjiga je čudovita stvar za 
uvod, spreminja pa vedno odnos.

Sara: Knjiga namreč ostaja na 
kognitivni ravni, pri odpuščanju 
pa gre za stvari, ki niso samo razum-
ske, ampak globinsko čustvene.

Drago: Knjiga ti lahko pomaga 
ubesediti stvari, ki si jih globoko v 
sebi čutil, pa jih nisi znal povedati. 
V tem smislu bo knjiga v pomoč 
mnogim moškim. 

Sara: Vsekakor si z branjem raz-
širiš obzorje, da laže vidiš, kaj zate 
pomeni opravičilo, kaj za partnerja. 
To je dobra iztočnica za pogovor.   

MOJCA PURGER

NAŠ POGOVOR

Opravičila in odpuščanje – 
v majhnih in velikih stvareh
Pogovor o tem, kako se opravičiti in kako odpustiti, da bi ozdravili naše odnose
S Saro in Dragom Jerebicem smo 
se pogovarjali o pomenu opraviči-
la v ranjenih odnosih in odpušča-
nju ob knjigi ameriških terapev-
tov Garyja Chapmana in Jennifer 
Thomas 5 jezikov odpuščanja. 

Ali se strinjata s trditvijo 
Chap mana in Thomasove, 
da je opravičilo kot lepilo, ki 
lahko zalepi skoraj vse rane?

Drago: Ljudje smo nepopolni in 
se moramo opravičevati drug dru-
gemu, da premoščamo razpoke, ki 
žal nastajajo vedno znova. V tem 
smislu je opravičilo nujno t. i. le-
pilo odnosa. 

Sara: Ključno pri tem vprašanju 
je, kakšno je to opravičilo: Ali je 
pospremljeno z ljubeznijo, s soču-
tjem? Če je, bo verjetno prišlo do 
razrešitve spora. Če pa je opravičilo 
samo hladen »Oprosti«, ki ne izraža 
resničnega obžalovanja dejanja, se 
lahko zgodi, da prizadet človek ne 
bo mogel odpustiti. Ljubezen in so-
čutje sta tisto, zaradi česar si ljudje 
lahko odpustimo. 

Zakaj se tako težko opravi-
čimo? 

Drago: Če smo bili v otroštvu nava-
jeni, da smo se morali opravičevati 
in smo ob tem doživljali ogromno 
ponižanja, razvrednotenja, da je to 
bila neka kazen ali manifestacija 
tega, da smo neprimerni, se bomo 
morda v odraslosti temu uprli in se 
nam bo zelo neprijetno opravičiti.

Sara: Kdo drug se zelo težko 
opraviči zaradi tega, ker mu je tež ko 
priznati kakšno svojo pomanjklji-
vost. Pri drugem morda prevlada 
strah pred ranljivostjo: ko se neko-
mu opravičimo, to pomeni, da ga 
prosimo, da sprejme naše opraviči-
lo. Ne vemo, ali nam bo odpuščeno 
– nimamo nadzora. 

Torej se težko opravičimo, 
ker se bojimo, da bi bili pri-
zadeti?

Drago: Če takrat, ko se nekdo opra-
viči, doživlja, da je zaradi tega manj 
dober in neprimeren, je to težava 
njegova samopodobe. Zdravo je, če 
lahko v sebi sprejme, da je tudi ne-
popoln. Včasih se z drugimi najla-
žje povežemo na nepopolnostih. Če 
se drug pred drugim kažemo samo 
v tem, kako smo dobri in uspešni, 
se teže povežemo. 

Sara: Pogosto se zgodi, da se za-
konca v sporih branita. Rekla bosta: 
»Saj jaz nisem nič kriv, zakaj bi se 
moral opravičiti? Ti si kriva, ti se 
opraviči!« Odgovornost prelagata 
drug na drugega. V takšnih pri-
merih se lahko zaradi tega začneta 
oddaljevati drug od drugega, priza-
detost raste v užaljenost, zamero. 
Nato čakata, kdaj se bo drugi opra-
vičil – mogoče celo dvajset let ali 
vse življenje … V takšnem odnosu 
je lahko res zelo hudo.

Drago: Ne samo, da se težko 
opravičimo, ampak tudi v družbi 
nimamo zgledov resničnega in is-
krenega opravičila. Ne v politiki 
ne v Cerkvi. Morda ni težko priti na 
televizijo in se opravičiti, vprašanje 
je, koliko je nekdo ali neka ustano-

va pripravljena narediti za to, da se 
škoda popravi.

Chapman in Thomasova pra-
vita, da je opravičilo odloči-
tev. Kako naj se opravičimo? 

Drago: V odnosu je pomembno, da 
izraziš skrb za drugo osebo in iskre-
no opravičilo to sporoča. V zakonu 
imamo dve možnosti: ali bomo 
imeli vedno prav ali pa bomo sreč-
ni. To dvoje običajno ne gre skupaj. 

Sara: Pri opravičilu večkrat do-
damo »… ampak …« S tem odgovor-
nost za svoje ravnanje prenašamo 
na drugega. Potrebno se je odločiti, 
da ne bomo krivili drugega za svoje 
besede ali dejanja.

Kaj nam pomaga odpustiti? 
Drago: Laže je odpustiti, če te ne-
kdo sliši in razume oziroma ti 
pomaga ubesediti vse tisto, kar si 
moral ob tem preživljati. Tu ima 
svojo vlogo terapija, lahko pa tudi 
širša skupnost: sorodniki, partnerji, 
sosedi, prijatelji ...

Sara: Molk ni rešitev. Če si ti-
ho, se lahko stvari vračajo kot bu-
me rang. Včasih se lahko zgodi, da 
imata dva zakon brez vseh prepirov.  
Navzven je videti vse v redu, spodaj 
pa je ogromno zamer, ki jih nista 
ubesedila, ker sta želela ohraniti 
navidezni mir. Ampak otroci začu-
tijo neubesedena čustva … Starši so 
zato prvi zgled: se znata opravičiti 
drug drugemu ali si samo očitata. 
Pogojujejo nas pretekle izkušnje, 
odraščamo v različnih družinah, 
zato je popolnoma normalno, da 
se o nekaterih stvareh ne strinja-
mo. Pri tem nam pomaga razume-
vanje vzorcev odnosov, iz katerih 
izhajamo.

Človek, ki živi z zamero, sam 
najbolj trpi. 

Sara: Odpuščamo v prvi vrsti zaradi 
samega sebe. Že sama beseda od-pu-
stiti pomeni, da pustiš, da te stvari 
ne zasvajajo. Da jih pustiš za sabo, 
da se odločiš, da ne boš maščevalen, 
da ne boš gojil zamere, da se odpo-
veš agresiji in nespoštljivosti. Zame-
ra, ki jo pestujemo, slabo vpliva na 
zdravje: raven stresnih hormonov v 
krvi narašča, pritisk se zviša, to pa 
se kaže predvsem v psihosomatskih 
simptomih.

Drago: V odnosih vsega ne mo-
reš imeti pod nadzorom. Pomemb-
no je, da jaz naredim tisto, kar sem 
dolžan narediti, potem pa izročim 
to v roke Najvišjega. 

Ali se strinjata z avtorjema 
knji ge Chapmanom in Tho-
masovo, da ljudje govorimo 
pet različnih jezikov odpu-
ščanja?

Drago: V knjigi pokažeta, da je 
opra vičilo zapletena zadeva, ki 
za jema več različnih vidikov: izra-
žanje obžalovanja, zanimanje za 
počutje drugega, zagotovilo, da se 
to ne bo več zgodilo, in tudi povra-
čilo, povrnitev škode. Recimo: pri 
prevari bo prevarana oseba želela 
zagotovilo, da je prevare konec in 
da tisti, ki je varal, vsaj malo začuti, 
kako je bilo prvi osebi. Neprimeren 
način za doseganje tega cilja bi bilo 

ČE SAM NE ZMOREŠ ODPUSTITI, 
JE VELIKO TUDI TO, DA LAHKO 
SVOJO NEMOČ IZROČIŠ BOGU 
IN GA PROSIŠ, DA ON NAREDI, 
KAR JE TEBI NEMOGOČE.

maščevanje. Jezik opravičila, ki ga 
premalo uporabljamo, je primerno 
povračilo. Kaj bom naredil, da to 
zadevo nekako urediva in popra-
viva krivice? Primer: 18-letni sin si 
recimo pri starših brez dovoljenja 
izposodi avto in ga razbije. Nato 
reče, da mu je žal. Misli, da mu bodo 
odpustili in na dogodek pozabili, če 
bo dovolj časa gledal kot ubožček. 
Starši pa bodo rekli: »Prav, veseli 
smo, da si živ in da ti nič ni, am-
pak naslednji dve leti bo šlo tvoje 

študentsko delo za popravilo teh 
stroškov.« 

Sara: Naj navedem še en primer, 
ki kaže na večplastnost opravičila: 
zakonec pride do drugega zakonca 
z besedami: »Ali mi lahko odpustiš, 
da bova lahko s tem živela naprej?« 
To je drža odprtosti, senzibilnosti, 
krhkosti, brez katere je težko dol-
goročno živeti zadovoljno zakon-
sko življenje. Poleg tega pa je treba 
upoštevati, da če se nekdo opraviči 
nekomu na način, kot bi sam pri-
čakoval opravičilo, ni nujno, da 
bo za drugo osebo to sprejemljivo. 
Ugotoviti moramo, kaj druga oseba 
želi in potrebuje. 

Kateri so razpoznavni znaki, 
ki nam lahko pomagajo, da 
se laže vživimo v drugega?

Sara: Kadar smo v dvomih, kako 
se opravičiti, se spomnimo, da je 
najbolj boleče to, da nas takrat, ko 
nas nekdo prizadene, prevzame ob-
čutek, da smo izgubili ljubezen te 

SARA IN DRAGO JEREBIC
sta zakonska in družinska terapevta, ki vodita Družinski inštitut Bližina v Celju in kot asistenta sodelujeta 
pri magistrskem programu Zakonske in družinske študije na Teološki fakulteti. Organizirata delavnice, ve-
čere za zakonce, predavanja, največ pa se ukvarjata s terapijo. Posamezniki se k njima po pomoč obrnejo 
najpogosteje zaradi zasvojenosti, zlorab, nezadovoljstva s svojo samopodobo; družine pogosto pridejo 
na posvet, kadar se otroci nočejo učiti, kadar se starša ločujeta, kadar kdo v družini dolgo ne more nehati 
žalovati. Pri svojem delu se najpogosteje srečujeta s pari v stiski: zaradi prevar, zasvojenosti, nasilnega 
vedenja, nenehnih konfliktov ali čustvene odtujenosti.  Foto: Tatjana Splichal


