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Uvod

Kazalo

Dijakinje in dijaki 3. gimnazije pri ITS družboslovje mesečno 
pripravljamo novičnik, namenjen ozaveščanju pomena dobrega

počutja in duševnega zdravja ter aktivni skrbi zanj.
Novičnik – poimenovali smo ga Srečko je dobro – vsebuje 
zanimive psihološke vsebine, nasvete, kako poskrbeti zase,

delovne liste z različnimi vajami, ideje za preživljanje prostega
časa in še marsikaj drugega.

1. LJUBEZEN: DEJSTVO ALI MIT
2. KAKO LAHKO POSKRBIŠ ZASE

- MOJE SRCE
- TO SEM JAZ

- GLASBA 
3. JEZIK LJUBEZNI

Zakaj vam želiva kanček oksitocina? Oksitocin je hormon, ki ima
pomembno vlogo pri vzpostavljanju in vzdrževanju odnosov.

Rečemo mu tudi hormon »cartanja« ali »ljubezni«, ker se izloča, ko
se ljudje telesno dotikamo, objemamo, poljubljamo in socialno

povezujemo. 



Ljubezen: 
dejstvo ali mit?

Stopili smo v februar, mesec zaljubljencev. Ljubezen nas obkroža vsak
dan, a je kljub temu zavita v tančico skrivnostnosti. Koncept ljubezni je

namreč kompleksen, saj se navezuje na vrsto drugih čustev, tako
negativnih kot tudi pozitivnih ter vpliva na naša dejanja ter obnašanje.
 V nadaljevanju lahko preizkusiš svoje poznavanje psiholoških spoznanj

o ljubezni. 
Označi, ali se ti zdi  trditev pravilna (dejstvo) ali napačna (mit). Nato

preveri, kaj je res, in preberi še marsikaj zanimivega o ljubezni.

1. Ženske so bolj romantične kot moški.
2. Nasprotja se privlačijo.
3. Ritem srčnega utripa zaljubljencev, ki si zreta v
oči, se izenači.
4. Zaljubljenost ima podoben vpliv na nevrološko
delovanje možganov kot kokain.
5. Ljubezen sestavljajo tri komponente – intimnost,
strast in zvestoba.
6. Močna romantična ljubezen povprečno traja eno
do dve leti.
7. Na ljubezen vplivata tako biologija kot kultura.
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1. MIT 
 Zmotno je prepričanje, da so ženske bolj dovzetne za

romantično ljubezen kot moški. Raziskave so pokazale, da se
občutenje romantične ljubezni, ki je v tesni povezavi s fizično

privlačnostjo, hitreje pojavi pri moških. Moški namreč prej
opazijo osebo, ki jih fizično privlači, velikokrat pa so tudi bolj
idealistični v svojih predstavah o partnerski zvezi kot ženske.

 
 

2. MIT 
 V ljubezenskih zgodbah in filmih pogosto naletimo na primere
parov, ki se zaljubijo kljub veliki razliki v družbenem statusu,

stopnji izobrazbe ali celo osebnih značilnostih. V realnosti pa to
pogosto ne drži. Pogosteje nas privlačijo ljudje, ki so nam

podobni, predvsem osebnostno, vpliv na izbiro partner-ja/-ke pa
imajo tudi stopnja izobrazbe, inteligentnost in družbeni status.

 
 

3. DEJSTVO
 Ko si zaljubljenca zreta v oči, se njun srčni utrip, pa tudi ritem
dihanja izenačita. Razlog je podobno čustveno doživljanje, ki

sproža podobne živčne impulze oz. možgansko delovanje dveh
zaljubljencev. Še do večje sinhronizacije utripov pride, ko se

zaljubljenca npr. držita za roke.
 



4. DEJSTVO 
Pri zaljubljenosti se v možganih izloča dvanajst kemikalij, ki

imajo podoben učinek na delovanje možganov kot kokain:
vplivajo na center za nagrajevanje, ki sproža občutke ugodja.

Pogosti so občutki evforije, srčni utrip je pospešen, raven
motiviranosti je višja, poveča se zmožnost pomnjenja… Vse te
spremembe sprožajo kemikalije kot so dopamin, noradrenalin

ter oksitocin, pogosto omenjan tudi kot »hormon ljubezni«.
Zaljubljenost je zares lahko zasvojljiva.

 
 

5. DEJSTVO
 Psiholog Robert Sternberg je izpostavil sedem glavnih tipov

ljubezni, glede na to, koliko intimnosti, strasti ali zavezanosti bo
med dvema osebama. Ljubezen naj bi torej bila sestavljena iz

treh glavnih komponent: intimnosti, strasti in zavezanosti. Npr.
pri ljubezni med dvema prijateljema bo več intimnosti in

zavezanosti, a ne toliko strasti, med dvema zaljubljencema pa
bosta v večji meri prisotna strast in intimnost, manj pa bo

zavezanosti (vsaj v začetnem obdobju zaljubljenosti).
 
 

6. MIT
 Pogosto smo mnenja, da med pari, ki so v zvezi več kot tri leta,

romantična ljubezen izgubi svojo moč. Ljudje se seveda
razlikujemo, a v veliko primerih se romantična ljubezen med

pari lahko obdrži desetletja. Edina razlika je v tem, da med
dolgoletnimi pari ni več začetne obsesije in anksioznosti, ki jo

izkušamo v fazi zaljubljenosti.



Knjige
Knjige, ki jih ne gre spregledati, če vas zanima

psihologija ljubezni:
 

  ·  Rijavec, M. in Miljković, D. (2002). Srce in ljubezen.
Psihologija ljubezni. Ljubljana: MK.

 
 ·  Milivojević, Z. (2009). Formule ljubezni. Ne zapravite

življenja v iskanju prave ljubezni. Ljubljana: MK.
 

    ·    Fisher, H. (2017). Anatomija ljubezni. Ljubljana:
Založba UMco.

7. DEJSTVO
Privlačnost, hormoni, čustva … Dejavnikov, ki vplivajo na razvoj
ljubezni, je veliko. Poleg psiholoških in bioloških dejavnikov pa

na ljubezen in na naša pojmovanja ljubezni vpliva tudi kultura in
družba, v kateri živimo. Naše videnje ljubezni tako pomembno

sooblikuje literatura (romani, ljubezenske balade), filmi, likovna
umetnost …



KAKO
LAHKO

POSKRBIŠ
ZASE



Moje srce
Predstavljaj si, da je tvoje srce hiša, razdeljena na več
 različno velikih prostorčkov. Prostorčki v sobah so 

namenjeni ljudem, ki jih imaš rad/-a, ti nekaj pomenijo. Koliko
prostora v srcu oz. koliko ljubezni nameniš svojim prijateljem,
staršem, starim staršem, punci/fantu, hišnemu ljubljenčku…?

Po premisleku razdeli srce na različno velike prostorčke in v
njih zapiši imenja ljudi, ki jih imaš rad/-a.

 Razmisli, zakaj si hvaležen/- na, da imaš te osebe v svojem
srcu.

V razmislek: Koliko prostora v srcu si namenil samemu sebi? 
 Ljubezen do sebe (v smislu sprejemanja sebe in samospoštovanja) je

pomemben del pozitivne samopodobe in eden od temeljev
duševnega zdravja.



To sem jaz
Ali kdaj ugotavljaš, da samemu/sami sebi ne 

namenjaš dovolj ljubezni? 
Izkoristi priložnost in razmisli o tem, kaj imaš rad/-a na sebi,

 kaj te definira kot človeka, vrednega ljubezni, kot dobrega
prijatelja/prijateljico, punco/fanta, hčerko/sina…

V okvirčke spodaj zapiši po tri odgovore, ki ti najprej pridejo na
misel.

Na kaj v svojem življenju si
najbolj ponosen/-na?

_______________________

_______________________

_______________________

Navedi tri osebnostne
lastnosti, ki jih ne bi nikoli

spremenil/-a.

_______________________

_______________________

_______________________

Daj si tri komplimente.

_______________________

_______________________

_______________________

Na kakšen način izražaš
ljubezen do samega sebe?

_______________________

_______________________

_______________________



Glasba
Tako kot ljubezen ima tudi glasba lahko velik vpliv na naše

razpoloženje, saj prav tako pripomore k sproščanju
hormonov, ki sprožajo občutke evforije in dobrega počutja. 

Če želite občutiti delček čara zaljubljenosti in sladko-
evforične zasanjanosti, z vami deliva »playlist«, ki sva ga

poimenovali »Kanček oksitocina«. 
Dostopen je na spodnji kodi, ki vas bo vodila na Spotify.

Uživajte!



Jezik ljubezni

 

1 Besede potrditve: ljubiti me pomeni govoriti z menoj
Radi slišite, koliko pomenite drugim osebam? Ali vas razveselijo
komplimenti ali kakršne koli pozitivne izjave o tem, da se nekdo

dobro počuti ob vas? Ljudem, katerih jezik ljubezni so besede
potrditve, so prav BESEDE tiste, ki jim povedo, da jih imamo

radi. 
 

2 Usluge: ljubiti me pomeni nekaj narediti zame
Počutite se ljubljeno, ko vam nekdo pokaže, koliko vas ima rad z

DEJANJI; tako, da naredi nekaj za vas, ne da bi jo za to morali
prositi: skuha kosilo, popravi kolo … Ko vam oseba želi pomagati

in je pripravljena narediti nekaj, kar vam je všeč, vam s tem
pokaže, da ste cenjeni.

V knjigi Pet jezikov ljubezni je Gary Chapman pojasnil različne
načine izražanja in sprejemanja ljubezni. V dolgoletni svetovalni

praksi je ugotovil, da obstaja pet čustvenih jezikov ljubezni:
besede potrditve, posvečeni čas, darila, usluge in dotiki. 

Najprej mora vsak sam odkriti, kateri jezik je glavni zanj in
kateri je na prvem mestu pri njegovem partnerju. V partnerskem

odnosu je namreč pomembno, da se naučimo govoriti jezik
ljubezni drug drugega.



3 Prejemanje daril: ljubiti me pomeni podariti mi nekaj
oprijemljivega

Ta ljubezenski jezik pomeni, da želite majhne opomnike v
obliki daril: pomembno je, da ljubezen VIDITE. Vaš partner  

mora z darilom pokazati, da se je spomnil posebnega
dogodka ali da je pravkar pomislil na vas. Materialna
vrednost darila ni pomembna, darilo je lahko školjka,

najdena na plaži. 
 
 

4 Posvečeni čas: ljubiti me pomeni preživeti čas z menoj
Radi imate, da vam oseba posveča popolno pozornost in
veliko vam pomeni, ko z nekom preživite čim več časa za

pogovor, druženje ali skupne dejavnosti. Pomembna vam je
prisotnost osebe, ne glede na to, kaj počnete skupaj, vendar

mora biti to KAKOVOSTEN ČAS, brez motenj.
 
 

5 Telesni dotik: ljubiti me pomeni dotikati se me 
To pomeni, da se želite počutiti povezano preko fizične
bližine in se tako tudi počutite ljubljeni. Oblika dotika je
lahko različna od osebe do osebe, kar pomeni, da je dotik
lahko le prijateljski ali tudi bolj intimen, npr. držanje za

roke, objemanje, poljubljanje... Brez DOTIKA  se ljudje, pri
katerih prevladuje ta jezik ljubezni, počutijo popolnoma

neljubljene, ne glede na vse drugo, kar partner naredi zanje. 



Zdaj, ko veš, kaj velja za pet jezikov ljubezni, lahko z
vprašalnikom spodaj ugotoviš, kateri jezik govoriš ti.

 
Med dvema podanima trditvama izberi tisto, za katero meniš,
da bolj opisuje tebe – kaj ti je pomembno, ko ti nekdo izkazuje

ljubezen.

KATERI JEZIK LJUBEZNI GOVORIŠ TI?

1)  A. Všeč mi je, ko slišim besede potrditve. 
          E. Všeč mi je, da se me dotakneš, ko greš mimo. 

2) D. Počutim se ljubljeno, ko mi pomagaš. 
B. Zelo mi je všeč, če mi nameniš popolno pozornost. 

3) E. Počutim se ljubljeno, ko se me dotakneš, če sva skupaj. 
C. Počutim se ljubljeno, ko me obdariš za rojstni dan. 

4) E. Rad imam telesni stik, ne glede na to, kje sva ali kaj počneva. 
C. Vem, da misliš name, če mi s sprehoda prineseš droben

spominek. 

5) B. Rad sem skupaj s tabo, tudi ko počneva vsak svoje stvari. 
E. Objemov si želim vsak dan. 

6) D. To, kar počneš zame, je pomembnejše od tega, kar mi
govoriš.  

B. Cenim, ko me pozorno poslušaš in me ne prekinjaš.

7) E. Čutim bližino in varnost, ko se drživa za roke.  
C. Veliko mi pomeni, ko mi z malenkostjo pokažeš, da misliš

name.



9) C. Počutim se ljubljeno, ko nepričakovano prejmem darilo. 
D. Resnično uživam v občutku, ki ga dobim, ko mi narediš neko

uslugo. 

10) D. Vem, da me ljubiš, ko mi na različne načine pomagaš. 
A. Počutim se ljubljeno, ko mi za rojstni dan nekaj lepega poveš ali

napišeš. 

11) A. Všeč mi je, ko mi poveš, koliko ti pomenim. 
E. Objem mi veliko pomeni. 

12) C. Male pozornosti mi pomenijo več kot eno drago darilo. 
D. Ljubljeno se počutim, če mi  pomagaš pri dnevnih opravilih. 

13) B. Všeč mi je, ko se pogovarjava ali delava nekaj skupaj. 
A. Počutim se ljubljeno, ko mi poveš, kaj ti je na meni všeč.

14) D. Vem, da me ljubiš, če zame narediš tisto, česar sicer ne
maraš početi. 

C. Cenim, ko se z malo pozornostjo spomniš posebnih dni ali
dogodkov. 

15) B. Počutim se ljubljeno, ko si vzameš čas zame in me skušaš
razmeti. 

A. V ljubezni mi veliko pomenijo ljubeče besede.

8)A. Všeč mi je, ko me pohvališ in čestitaš za dosežke. 
B. Počutim se ljubljeno, ko mi to poveš. 



Rezultati
 
 
 

Preštej, kolikokrat si izbral/-a trditve, označene z vsako od črk.
Če si večinoma izbral/-a: 

 

 
A – tvoj ljubezenski jezik so besede pritrditve.

B – tvoj ljubezenski jezik je posvečeni čas.             
C – tvoj ljubezenski jezik je prejemanje daril.
D – tvoj ljubezenski jezik so usluge.                    

E – tvoj ljubezenski jezik je dotik.
 
 

Ne pozabi, da jeziki ljubezni niso le del romantičnih odnosov,
ampak jih lahko namenite vsaki osebi, ki je del vašega življenja. 


