
»…Še vedno jo ljubim, toda ljubim žensko, kakršna 

je bila pred dvajsetimi leti, ko sva se poročila. 

Mislim, da tudi ona do mene čuti enako…« 

 

Najti se in ostati skupaj 
Svetovno znani ameriški psihiater dr. William Glasser in njegova 
druga žena Carleen Glasser sta se našla v zrelih letih, potem, ko je 
on ovdovel in sta oba že imela za seboj bogate življenjske in 
profesionalne izkušnje. Na podlagi osebnih izkušenj obeh in 
desetletij terapevtskih izkušenj pri delu na svojem inštitutu v Los 
Angelesu je dr. Glasser oblikoval metodo, s katero pomaga 
zakonskim parom, ki so se oddaljili, vendar se ne želijo raziti. Storili 
bi marsikaj, da bi svoj zakon, v katerem niso več srečni, izboljšali. 
Priročnik predstavlja metodo korak za korakom, tako da ji je mogoče 
slediti in jo aplicirati na lastno življenje. »Skrivnost« metode je v 
preprostem spoznanju, da ni mogoče spremeniti drugega. Vsakdo 
lahko spremeni zgolj samega sebe, a če se v spreminjanje na bolje 
poglobita oba partnerja, njuna dvojina prestopi na višjo kvalitetno 
raven. »Teorija izbire«, kot jo poimenujeta avtorja, je podrobno 
razložena in podprta s primeri konkretnih zakonskih parov iz 
psihiatrove prakse. V drugi polovici priročnika, ki razrešuje skrivnost 
uspešnega zakona, se avtor posveča iskanju partnerja s psihološkim 
profilom, kakršen se najbolj prilega naši osebnosti. Lastnosti 
psihološkega profila razdeli na pet ključnih postavk: preživetje, 
ljubezen in pripadnost, moč, svoboda, zabava. Profiliranje partnerja 
je smiselno, ko se odločamo, ali bomo z določenim partnerjem še 
vztrajali, še bolj pa, ko si partnerja šele iščemo. Majhne razlike lahko 
odnos vzajemno bogatijo in nam omogočajo, da se zavihtimo na 
višjo raven, velike razlike pa delujejo razdiralno. Celota ustvarja 
zanimivo branje, vredno premisleka. Namenjeno je vsakomur, ki v 
partnerju vidi najboljšega prijatelja, kakršnega ne želi izgubiti.  
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