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Posvetilo in zahvala 
 
Knjigo posvečam Elizabeth, moji partnerki, muzi in najboljši prijateljici. Brez tebe bi bil še vedno 
obupno neveden prijazni fant. Resnično si božji dar. Hvala ti. 
 
Davidu, Jamieju, Stevu in Grantu, otrokom, kakršne bi si želel vsak starš. Vsak od vas je drugačen in 
enkraten, zato mi je starševstvo v neskončno veselje. Hvala, da ste me neštetokrat vprašali, kdaj bom 
končal to knjigo. Vedno bodite to, kar ste. 
 
Številnim moškim in ženskam, ki so me povabili v najbolj intimni krog svojih življenj. To knjigo sem 
napisal za vas. Hvala za vaš prispevek in podporo pri pisanju. Posebna zahvala gre udeležencem 
moške skupine No More Mr. Nice Guy!. Moje življenje se je zelo spremenilo, ker sem bil del vaših 
življenj. Hvala vsem. 
 
Dr. Anne Hastings. Vaša modrost in uvidi odsevajo z vsake strani te knjige. Pomagali ste mi dojeti, da 
je v redu, če sem, kar sem in če sem prav tak, kot sem. Hvala. 
 
Debby Duvall. Vaše uredniške veščine so zgladile moje napake pri pisanju. Hvala, da ste mi pomagala 

narediti knjigo No More Mr. Nice Guy! boljšo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UVOD 
 
Pet desetletij dramatičnih družbenih sprememb in ogromnih premikov v tradicionalni družini je 
ustvarilo vrsto moških, ki so navajeni iskati potrditve pri drugih. Te moške imenujem prijazni fantje. 
 
Prijazni fantje se trudijo, da so videti dobri in da naredijo vse prav. Najsrečnejši so, ko osrečijo druge. 
Konfliktov se izogibajo kot kuge in so pripravljeni  narediti vse, da ne bi vznemirjali drugih. Na splošno 
so zelo miroljubni in velikodušni. Še posebej se trudijo ustreči ženskam in hočejo biti drugačni od 
drugih moških. Prijazni fantje globoko v sebi verjamejo, da bodo v zameno za dobroto, dobra 
dejanja in pomoč, srečni, ljubljeni in izpolnjeni.  
 
Zveni predobro, da bi bilo res?  
Saj tudi je. 
 
Zadnjih nekaj let sem v svoji psihoterapevtski praksi srečal številne frustrirane in jezne prijazne fante. 
Ti pasivno ustrežljivi moški se zaman trudijo okusiti srečo, po kateri tako zelo hrepenijo in za katero 
verjamejo, da si jo zaslužijo.  Prijazni fantje verjamejo v mit. Od tod izhaja njihova frustracija. 
 
Prav ta mit (oziroma neučinkovita prepričanja) so bistvo sindroma, ki ga imenujem sindrom 
prijaznega fanta (v izvirniku: Nice Guy Syndrome). Sindrom prijaznega fanta predstavlja prepričanje 
moških, da bodo s pridnostjo in prijaznostjo postali ljubljeni , da bodo njihove potrebe zadovoljene in 
da bo njihovo življenje teklo brez težav. Ko ta življenjska strategija zataji in ne da želenih rezultatov — 
kar se pogosto zgodi — se prijazni fant običajno samo še bolj potrudi in dela stvari enako kot prej. 
Zaradi občutkov nebogljenosti, nemoči, zamere, jeze, sovraštva in nezadovoljstva so prijazni fantje 
običajno vse prej kot prijazni. 
 
Koncept sindroma prijaznega fanta je zrasel iz mojih lastnih frustracij, ko sem se trudil narediti vse 
prav, a nisem nikoli dobil, kar sem mislil, da si zaslužim oziroma kar bi moral. Bil sem tipičen občutljivi 
novodobni moški  — in na to sem bil celo ponosen. Verjel sem, da sem eden najbolj prijaznih moških 
pod soncem. Vendar nisem bil srečen. 
 
Ko sem začel raziskovati svoje, za prijaznega fanta značilne vzorce obnašanja — vsiljevanje pomoči 
drugim, preračunljivo dajanje, vzdrževanje miru za vsako ceno, izogibanje konfliktom, iskanje  
zunanjih potrditev, skrivanje pomanjkljivosti in napak — sem začel v svetovalni praksi opažati številne 
moške s podobnimi osebnostnimi potezami. Postalo mi je jasno, da scenarij, ki vodi moje življenje ni 
osamljen primer, temveč plod družbene dinamike, ki je vplivala na številne odrasle moške. 
 
Vse do zdaj ni nihče resno jemal sindroma prijaznega fanta ali ponudil učinkovite rešitve problema. In 
prav zato sem napisal pričujočo knjigo. 
 
Knjiga pokaže prijaznim fantom, kako naj prenehajo iskati zunanjo potrditev in začnejo dobivati, 
kar si v ljubezni in življenju želijo. Informacije v knjigi Nič več g. Prijazni fant! predstavljajo preverjen 
načrt pomoči pasivno ustrežljivim moškim, pri prekinjanju neučinkovitih vzorcev značilnih za sindrom 
prijaznega fanta. Temelj knjige so moje lastne izkušnje zdravljenja in moje delo z mnogimi prijaznimi 
fanti v zadnjih dvajsetih letih (o.p.: izvirnik je prvič izšel leta 2000 pri založbi Barnes & Noble). 
 
Knjiga Nič več g.Prijazni fant! je odkrito in brez sramu namenjena moškim. Kljub temu so pisanje 
knjige podpirale tudi mnoge ženske. Tiste, ki so knjigo redno prebirale, so mi povedale, da jim ni le 
pomagala bolje razumeti njihove prijazne partnerje, temveč jim je pomagala tudi do uvidov o sebi.  
 



 

 

Informacije in orodja v knjigi Nič več g.Prijazni fant! delujejo. Če ste tudi vi frustriran prijazni fant, 
vam bodo načela opisana na naslednjih straneh spremenila življenje. Naučili se boste: 

 
učinkovito zadovoljiti svoje potrebe, 
priklicati občutek moči in samozavesti,  
ustvariti takšne intimne odnose, kot si jih želite, 
izraziti svoje občutke in čustva, 
živeti izpolnjeno spolno življenje,  
sprejeti svojo moškost in zgraditi pomembne odnose z moškimi, 
živeti ustvarjalno, plodno in po svojih zmožnostih, 
sprejeti sebe, takšnega, kot ste.  

 
Če vam našteto zveni dobro, se je vaše potovanje na poti osvobajanja od sindroma prijaznega fanta 

pravkar začelo. Čas je, da nehate iskati zunanjo potrditev in končno dobite to, kar si v ljubezni in 

življenju želite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRVO POGLAVJE 

SINDROM PRIJAZNEGA FANTA  
 
 
»Jaz sem prijazen fant. Eden najbolj prijaznih, kar jih lahko srečate.« 
 
S temi besedami se je Jason, kiropraktik sredi tridesetih, predstavil na prvem srečanju individualne 
terapije. Svoje življenje je opisal kot popolno – razen ene same velike težave – spolnega življenja. 
Minilo je več mesecev, od kar sta z ženo Heather nazadnje seksala in nič ni kazalo, da bi se kmalu kaj 
spremenilo. 
 
Jason je o svojem zakonu, družini in spolnosti spregovoril odprto. Ta vljuden moški je z veseljem 
izkoristil priložnost, da je spregovoril o sebi in svojem življenju. 
 
Jason si je najbolj od vsega želel ugajati. Sebe je videl kot zelo velikodušnega in radodarnega. Bil je 
ponosen nase, ker je živel mirno, brez veliko vzponov in padcev, in ker nikoli ni izgubil potrpljenja. 
Odkrito je povedal, da rad osrečuje ljudi in ne mara konfliktov. Da ne bi zamajal zakonskega čolna, je 
raje zadrževal čustva in poskušal narediti vse prav. 
 
Po tem uvodu je iz žepa vzel kos papirja in ga začel odvijati, medtem pa pojasnil, da si je zapisal nekaj 
stvari, da jih ne bi pozabil.  
 
»Nikoli ne naredim ničesar prav,« je rekel, ko je preletel seznam. »Ne glede na to, koliko se trudim, 
Heather vedno najde neko napako. Tega si ne zaslužim. Trudim se biti dober mož in oče, ampak nikoli 
ni nič dovolj dobro.« 
 
Premolknil je in spet preletel seznam. »Na primer danes zjutraj, ko se je Heather urejala za službo, 
sem zbudil najino hčerko Chelsie, ji naredil zajtrk in jo umil. Oblekel sem jo in se začel še sam urejati. 
Potem je prišla Heather s tistim pogledom in sem takoj vedel, da sem v težavah.« »Zakaj si jo oblekel 
v to oblekico? Ta je ta boljša,« je Jason posnemal ženin ton. »Nisem vedel, da je hotela Chelsie obleči 
v drugo obleko. Po vsem, kar sem zjutraj pomagal narediti, ji še vedno ni bilo prav.« 
 
»Tole je še en primer. Zadnjič sem pospravljal kuhinjo in res mi je šlo dobro. Napolnil sem pomivalni 
stroj, pomil lonce in ponve, in počistil po tleh. Mislil sem, da bo Heather zadovoljna, ker ji pomagam. 
Ampak še preden sem končal, je prišla mimo in vprašala, zakaj nisem pobrisal pulta. Pa sploh še 
nisem končal, zaboga. Namesto, da bi opazila kaj sem že naredil in se mi zahvalila, se je zapičila v 
edino stvar, ki je še nisem opravil.« 
 
»In potem je še to s seksom… pred poroko se nisva kaj dosti mečkala, ker sva kristjana. Seks mi veliko 
pomeni, ampak Heather to sploh ne zanima. Mislil sem, da bo po poroki vse super. Po vsem kar sem 
naredil zanjo, bi pomislil, da mi bo dala, kar si najbolj želim.« 
 
»Jaz naredim veliko več kot večina moških. Zdi se mi, da vedno veliko več dam, kot dobim.« Jason je 
bil na terapevtskem kavču videti kot majhen fantek. »Rad bi samo, da bi me ljubila in cenila. A res 
zahtevam preveč?« se je zagovarjal. 
 
 
 
 
 



 

 

NEKAJ NAJPRIJAZNEJŠIH FANTOV NA SVETU 
 
Presenetljivo pogosto prihajajo k meni moški, kot je Jason. Vseh vrst, višin in oblik so, in vendar jim je 
skupen temeljni pogled na svet. Naj vam jih še nekaj predstavim. 
 
OMAR 
Omarjev glavni cilj je ustreči svojemu dekletu, vendar se ona stalno pritožuje, da ni dostopen in da je 
do nje čustveno zaprt. Pravzaprav so se nad tem pritoževala vsa njegova bivša dekleta. Omar sebe 
vidi kot zelo velikodušnega, zato ne more razumeti teh obtožb. Pravi, da mu je v največje veselje 
osrečevati druge ljudi. Pri sebi ima vedno odzivnik, da ga lahko prijatelji pokličejo, če kaj potrebujejo. 
 
TODD  
Todd je ponosen nase, ker je iskren in spoštljiv do žensk. Trdno verjame, da je zato drugačen od 
drugih moških in zato za ženske privlačen. Čeprav ima ogromno prijateljic, gre redko na zmenek. 
Znanke mu pravijo, da zna odlično poslušati in mu pogosto zaupajo svoje probleme. Občutek, da ga 
potrebujejo, mu dobro dene. Hkrati mu prijateljice stalno prigovarjajo, da bo srečna tista, ki ga bo 
dobila. Kljub temu ne more razumeti, zakaj jih privlačijo kreteni, ne pa prijazni fantje, kot je on, ki z 
ženskami lepo ravna. 
 
BILL  
Bill je tiste vrste človek, na katerega se obrnejo vsi, ki kaj potrebujejo. Besede ne preprosto ni v 
njegovem slovarju. Bill popravlja avtomobile ženskam iz njegove cerkve, trenira sinovo bejzbolsko 
ekipo v mali ligi, vedno pomaga prijateljem in vsak večer po službi poskrbi za ovdovelo mater. Čeprav 
se dobro počuti, ko toliko daje, pa se mu zdi, da nikoli ne dobi povrnjeno v enaki meri. 
 
GARY  
Garyjeva žena ima pogosto napade besa, v katerih ga verbalno sramoti in ponižuje. Gary se boji 
konfliktov in žene ne mara vznemirjati, zato se izogiba tem, za katere ve, da bi jo razjezile. Po prepiru, 
se vedno prvi opraviči. Ne spomni se, da bi žena kdaj koli obžalovala svoje obnašanje. Gary pravi, da 
ima kljub stalnim prepirom ženo rad in bi storil vse, da ji ustreže. 
 
RICK  
Rick, gej v zgodnjih štiridesetih, je v intimni vezi z alkoholikom. Na svetovanje je prišel, da bi pomagal 
svojemu partnerju rešiti težave z alkoholom. Pritoževal se je, da ima občutek, kot da je vedno vse 
odvisno od njega in je on tisti, ki vse drži skupaj. Upal je, da bo končno imel takšno vezo, kot si jo želi, 
če bo partnerju pomagal, da se strezni. 
 
LYLE  
Lyle, predan kristjan, se trudi narediti vse prav. Lyle je starešina v cerkvi in vodi nedeljsko šolo, 
vendar se že od pubertete dalje bori z odvisnostjo od pornografije. Lyle kompulzivno masturbira, 
pogosto tri do štirikrat na dan. Več ur na dan zapravi za ogledovanje spletnih strani z eksplicitno 
seksualno vsebino. Zelo ga je strah, da bi kdaj koli kdo izvedel resnico o njegovem kompulzivnem 
spolnem obnašanju, saj bi mu to uničilo življenje. Svoje težave skuša nadzorovati z molitvami in 
preučevanjem biblije, a mu to kaj dosti ne pomaga. 
 
JOSE  
Jose, poslovni svetovalec v poznih tridesetih, je zadnjih pet let v zvezi z žensko, za katero meni, da je 
odvisna od njega in da ga potrebuje. Že od prvega dne, ko se je vselila k njemu, razmišlja, da bi jo 
zapustil, a se boji, da sama brez njega ne bi zmogla. Večkrat jo je neuspešno poskušal zapustiti, a se je 
čustveno tako zlomila, da se je spet vrnil k njej. Jose se cele dneve trudi ugotoviti, kako naj se izvleče 
iz zveze, ne da bi prizadel svoje dekle in izpadel bedak. 



 

 

 

KDO SO TI MOŠKI? 
 
Čeprav je vsak od teh moških sam po sebi edinstven, vsi živijo po enakem scenariju: verjamejo, da 
bodo ljubljeni, da bodo zadovoljili svoje potrebe in da bo njihovo življenje brez problemov, če bodo 
dobri in bodo naredili vse prav. Ti poskusi, da bi bili dobri, tipično vključujejo tudi poskuse brisanja 
ali skrivanja določenih stvari o sebi (napak, potreb, čustev) in trud, da bi postali to, kar sami 
verjamejo, da drugi pričakujejo od njih (da bi bili velikodušni, prijazni, pripravljeni pomagati, itd.). 
 
Te moške imenujem prijazni fantje.  
 
Vse do danes nismo bili ravno pozorni na prijaznega fanta, vendar je ta povsod. 
To je sorodnik, ki pusti ženi, da je glavna v hiši. 
To je prijatelj, ki bi naredil vse za druge, hkrati pa je njegovo življenje prava zmeda. 
To je moški, ki živcira svojo ženo ali dekle, ker se tako zelo boji konfliktov, da nikoli ničesar ne razreši. 
To je šef, ki nekomu pove, kar želi slišati, potem pa mnenje popravi, da bi ugajal še drugim. 
To je moški, ki se pusti drugim pohoditi, ker noče nikogar vznemirjati. 
To je zanesljiv moški iz cerkve ali društva, ki nikoli ne reče ne, in nikoli ne tarna, da ga drugi 
nadlegujejo ali varajo. 
To je moški, ki ima svoje življenje pod nadzorom, dokler nekega dne ne eksplodira in vsega ne uniči. 
 
 

ZNAČILNOSTI PRIJAZNIH FANTOV 
 
Vsak prijazni fant je edinstven, vsi pa imajo nekatere skupne značilnosti. Te osebne značilnosti so 
plod scenarija, ki usmerja njihovo življenje in se pogosto oblikuje že v otroštvu. Prijazni fantje 
običajno posvojijo več od spodaj naštetih značilnosti, medtem ko drugi moški običajno le eno ali dve.  
 
Prijazni fantje so radodarni. Prijazni fantje pogosto pravijo, da imajo dober občutek, ko se razdajajo 
za druge. Ti moški verjamejo, da je njihova radodarnost dokaz, da so dobri in jih bodo zato drugi 
ljubili in cenili. 
 
Prijazni fantje radi urejajo stvari in pomagajo. Če ima nekdo problem ali kaj potrebuje, če je jezen, 
potrt ali žalosten, bo prijazni fant pogosto priskočil na pomoč in rešil ali popravil nastali položaj 
(običajno ne da bi ga kdo za to prosil). 
 
Prijazni fantje iščejo potrditev drugih ljudi. Splošna značilnost sindroma prijaznega fanta je iskanje 
potrditve pri drugih. Vse kar prijazni fant počne ali reče, je na nek način preračunano, da bi dobil 
potrditev ali se izognil neodobravanju. Še posebej to velja v odnosih z ženskami. 
 
Prijazni fantje se izogibajo konfliktov. Prijazni fantje si prizadevajo ohraniti svoj svet miren in 
prijazen, zato se izogibajo dejanj, ki bi lahko zamajala situacijo ali koga vznemirila. 
 
Prijazni fantje verjamejo, da morajo skriti pomanjkljivosti in napake, ki jih opazijo pri sebi. Ti moški 
se bojijo, da se bodo drugi jezili nanje, jih zasramovali ali pa jih zapustili, če bodo prišle njihove 
napake in slabosti na dan. 
 
Prijazni fantje poskušajo narediti vse prav. Prijazni fantje verjamejo, da obstaja ključ do srečnega 
življenja brez problemov. Prepričani so, da ne bo šlo nikoli več nič narobe, če le odkrijejo pravi način, 
kako narediti stvari prav. 
 



 

 

Prijazni fantje potlačijo svoja občutja. Prijazni fantje so bolj nagnjeni k analiziranju kot čutenju. 
Nekateri celo vidijo občutke kot izgubo časa in energije. Pogosto poskušajo zadržati svoja čustva na 
mirni ravni. 
 
Prijazni fantje poskušajo biti drugačni od svojih očetov. Mnogi prijazni fantje so dejali, da so bili 
njihovi očetje nedosegljivi, odsotni, pasivni, jezni, ženskarji, klovni in alkoholiki. Zato jim v nekem 
trenutku življenja ni bilo težko sprejeti odločitev, da bodo popolnoma drugačni od očetov.  
 
Prijaznim fantom je pogosto udobneje navezati stike z ženskami kot z moškimi. Zaradi razmer v 
otroštvu, imajo mnogi med njimi malo moških prijateljev. Prijazni fantje pogosto iščejo potrditev pri 
ženskah in se prepričujejo, da so drugačni od drugih moških. Radi verjamejo, da niso sebični, jezni, 
žaljivi, zamerljivi ali zlonamerni, kar štejejo za značilnost drugih moških. 
 
Prijazni fantje težko postavijo svoje potrebe na prvo mesto. Takšni moški pogosto čutijo, da je 
sebično postaviti svoje potrebe v ospredje in verjamejo, da je vrlina dati prednost potrebam drugih 
ljudi. 
 
Prijazni fantje pogosto postavijo svoje partnerke v svoje čustveno središče. Mnogi prijazni fantje 
pravijo, da so srečni samo, če je srečna njihova partnerka. Zato pogosto ogromno energije usmerijo v 
svoje intimne odnose. 
 
 

JE KAJ NAROBE, ČE SI PRIJAZEN FANT? 
 
Zlahka zapademo v skušnjavo, da bi podcenili težave, ki jih prinaša sindrom prijaznega fanta. Konec 
koncev, zakaj bi bila prijaznost slaba? Morda se mehkužnim, plahim moškim brez hrbtenice, kot jih 
karikirajo stripi in televizijske nadaljevanke, celo posmehujemo. Moški so v naši kulturi že tako ali 
drugače lahka tarča. Karikatura občutljivega moškega je prej predmet posmeha kot zaskrbljenosti. 
 
Tudi sami prijazni fantje imajo velikokrat težave dojeti globino in resnost svojih prepričanj in svojega 
obnašanja. Ko sem začel delati s temi pasivno ustrežljivimi moškimi, so mi skoraj vsi, brez izjeme 
postavili isto vprašanje: »Kaj je narobe, če si prijazen?« Morda ste se tudi sami to vprašali, ko ste 
preleteli naslov te knjige. 
 
S tem, ko sem te moške označil kot prijazne fante, nisem meril toliko na njihovo dejansko obnašanje, 
kot na jedro njihovega sistema prepričanj o sebi in svetu. Ti moški so namreč navajeni verjeti, da 
bodo ljubljeni in potešeni ter da bodo mirno živeli, če bodo prijazni. 
 
Izraz prijazni fant je dejansko zavajajoč, saj so prijazni fantje pogosto vse drugo, le prijazni ne. Naj 
naštejem nekatere ne tako prijazne značilnosti prijaznih fantov: 
 
Prijazni fantje niso iskreni. Skrivajo svoje napake, izogibajo se konfliktom, govorijo tisto, kar mislijo, 
da hočejo drugi slišati in tlačijo svoja čustva. S takšnim obnašanjem so v bistvu neiskreni. 
 
Prijazni fantje so zaprti in molčeči. Ker tako zelo iščejo zunanjo potrditev, se trudijo skriti vse, za kar 
mislijo, da bo druge vznemirilo. Moto prijaznih fantov je: če ne uspeš prvič, skrij dokaze. 
 
Prijazni fantje zanikajo dejstva. Spretno znajo uskladiti  nasprotujoče si koščke informacij o sebi, 
tako, da jih pospravijo v ločene predale svoje uma. Poročen moški si tako na primer ustvari lastno 
definicijo zvestobe, ki mu omogoči zanikati prešuštvo s sodelavko, ker pač nikoli ni vtaknil svojega 
penisa v njeno vagino. 



 

 

 
Prijazni fantje manipulirajo. Precej težav jim povzroča dajanje prednosti svojim potrebam in zelo 
težko na jasen in neposreden način prosijo za tisto, kar potrebujejo. To ustvarja občutek 
nebogljenosti. Zato se pogosto zatekajo k manipulaciji, ko poskušajo zadovoljiti svoje potrebe. 
 
Prijazni fantje nadzirajo. Na prvem mestu poskušajo ohraniti svoj svet čist in nedotaknjen. To 
ustvarja nenehno potrebo po nadzoru ljudi in stvari okoli njih. 
 
Prijazni fantje so preračunljivi. Čeprav so nagnjeni k radodarnost, njihovo dajanje pogosto 
podzavestno in po tihem spleta niti navezanosti. Želijo si, da bi jih drugi cenili, želijo si neke vrste 
vzajemnosti in da bi se drugi nehali jeziti nanje itd. Prijazni fantje pravijo, da se pogosto počutijo 
frustrirani ali užaljeni, ker toliko dajejo, a kot se zdi, v zameno tako malo dobijo.  
 
Prijazni fantje so pasivno-agresivni. Svoje frustracije in zamere izražajo na posreden način, po 
ovinkih in na neprijazne načine. Na primer, z nedostopnostjo, pozabljanjem, namernim zamujanjem. 
Prav tako ne vztrajajo do konca, potlačijo erekcijo ali prehitro končajo ter ponavljajo isti zoprno 
vedenje, tudi ko obljubijo, da tega ne bodo več počeli. 
 
Prijazni fantje so v sebi besni. Čeprav pogosto zanikajo svojo jezo, se globoko nakopičene 
dolgotrajne frustracije in zamere v njih kuhajo kot v loncu na pritisk. Njihov bes pogosto izbruhne ob 
nepričakovanem in na videz neprimernem času. 
 
Prijazni fantje so odvisniki. Odvisno vedenje služi sproščanju stresa, menjavam razpoloženja ali 
otopitvi bolečine. Prijazni fantje v sebi tiščijo toliko vsega, da mora pritisk preprosto nekje priti ven. 
Eno najbolj običajnih odvisnih vedenj prijaznih fantov je seksualna kompulzivnost. 
 
Prijazni fantje težko postavijo meje. Marsikateri prijazni fant težko reče ne!, dovolj! ali naredil bom 
to!.  Velikokrat se počutijo kot nemočne žrtve in drugim pripisujejo krivdo za svoje trpljenje in težave. 
 
Prijazni fantje so pogosto osamljeni. Čeprav si zelo želijo, da bi jih drugi imeli radi in jih ljubili, s 
svojim vedenjem ljudem otežujejo, da bi se preveč zbližali z njimi. 
 
Prijazni fante privlačijo ljudje in situacije, ki jih je potrebno rešiti. Takšno vedenje je največkrat plod 
navad iz otroštva, potreb, da bi bili videti dobri ali prizadevanj za potrditev. Žal jih te težnje silijo, da 
večino svojega časa gasijo požare in rešujejo krize. 
 
Prijazni fantje imajo pogosto težave v intimnih odnosih. Čeprav dajejo izreden poudarek temu 
področju življenja, so njihovi intimni odnosi stalen vir bojevanja in frustracij. Na primer: prijazni fantje 
največkrat niso dobri poslušalci, ker so prezaposleni z ugotavljanjem, kako naj se branijo ali rešijo 
težav drugih. Ker niso iskreni in se bojijo konfliktov, so redko sposobni vztrajati pri težavah in jih rešiti 
do konca. Nič nenavadnega ni, da si za partnerko izberejo žensko, ki se jim zdi neizbrušen diamant ali 
dober projekt. Ko potem tega diamanta ne uspejo izbrusiti, radi krivdo zvrnejo na partnerko in ji 
očitajo, da stoji na poti njihovi sreči. 
 
Prijazni fantje imajo težave s spolnostjo. Čeprav jih večina zanika, da imajo težave s spolnostjo, še 
nisem srečal prijaznega fanta, ki ne bi bil bodisi nezadovoljen s svojim spolnim življenjem bodisi 
spolno disfunkcionalen (ki ne bi zmogel dobiti ali zadržati erekcije ali ki nima prezgodnjega izliva) ali ki 
se ne bi spolno izživljal (s skoki čez plot, prostitucijo, pornografijo, kompulzivnim masturbiranjem 
itd.). 
 



 

 

Prijazni fantje so običajno le delno uspešni. Večina prijaznih fantov, ki sem jih srečal, je bila 
talentiranih, inteligentnih in - povprečno uspešnih. Skoraj brez izjeme jim ni uspelo živeti po vseh 
svojih sposobnostih in izkoristiti vseh svojih potencialov. 
 
 

»PA SAJ JE BIL TAKO PRIJAZEN FANT« 
 
Običajno ljudje, ki niti ne slutijo za kaj gre, napačno razumejo značilno pasivno vedenje, ustrežljivost 
in radodarnost prijaznega fanta kot zdrave moške lastnosti. Mnoge ženske so mi povedale, da so po 
prvem zmenku tudi same tako mislile. Ker se jim je zdel drugačen od drugih moških s katerimi so bile 
poprej, se jim je zdel prijazni fant pravi ulov. 
 
Na žalost zgoraj opisane negativne značilnosti in vedenja vedno najdejo pot na plano in pricurljajo v 
življenje in osebne odnose prijaznih fantov. Zato prijazni fantje nihajo med prijaznostjo in 
neprijaznostjo. Številna dekleta, žene in partnerke so mi opisale sončne in senčne plati svojih 
prijaznih fantov: 
 
»Lahko je resnično čudovit, a me zna tudi globoko prizadeti. Naredil bo vse drobne opravke, šel bo po 
otroke in pripravil večerjo, če imam v službi nadure, potem pa mi bo nepričakovano, nejevoljno in 
nesramno očital, da nočem seksati z njim.« 
 
»Vsi mislijo, da je čudovit moški in da imam srečo, ker sem z njim, a ne vedo kakšen zna biti. Vedno 
pomaga drugim popraviti avto ali kakšno malenkost, ko pa ga prosim, da kaj postori zame, mi reče, 
da me itak ne more osrečiti, da samo sitnarim in ga stalno nadziram kot njegova mama.« 
 
»Stalno mi poskuša v vsem ustreči. Vse bi naredil zame, ampak ne stoji mi zares ob strani. Z mano gre 
nakupovat, čeprav vem, da mu ni do tega. Ves čas je slabe volje in se kuja, kar mi res ni prijetno. 
Želim si, da bi mi kdaj preprosto rekel ne.« 
 
»Nikoli mi ničesar ne pove, ko ga kaj muči. Samo tišči v sebi in kuha mulo. Največkrat sploh ne vem, 
da je kaj narobe. Potem pa nenadoma eksplodira in se na smrt skregava. Veliko lažje bi mi bilo, če bi 
mi vsaj povedal, da ga nekaj muči.« 
 
»Kadar se hočem z njim samo pogovoriti o svojih problemih, jih takoj začne reševati. On misli, da bi 
rešila vse težave, če bi naredila stvari po njegovo. Vedno mi očita, da preveč negativno razmišljam in 
da me ne more nikoli osrečiti. Jaz bi pa samo rada, da me posluša.« 
 
»Po vseh težkih tipih, s katerimi sem hodila, sem mislila, da sem končno našla prijetnega fanta, ki mu 
lahko zaupam. Po petih letih zakona sem odkrila, da je odvisen od pornografije in peep showov. Čisto 
me je potolklo. Niti sanjalo se mi ni, kaj se dogaja.« 
 
»Želim si, da bi zamahnila s čarobno paličico in izbrisala vse slabe stvari, in obdržala samo dobre.« 
 
 

CELOVIT, INTEGRIRAN MOŠKI 
 
Potem, ko se je Gil, prijeten moški v zgodnjih petdesetih, vpisal v terapevtsko skupino No More Mr. 
Nice Guy!, je povedal, da ga žena pri tem zelo podpira, vendar ga je skrbelo kaj si bo mislila, ko bo 
izvedela za moto skupine – Ne bodite prijazni fant, postanite pesjan!. Gil se je s tipično logiko 
prijaznega fanta spraševal, zakaj bi katera koli žena podprla moža v tem, da postane manj prijazen in 
bolj pasji. 



 

 

 
Prijazni fantje so nagnjeni k črno-belemu razmišljanju, zato vidijo edino alternativo prijaznosti v tem, 
da postanejo barabe ali butci. Pogosto jih moram opozoriti, da je nasprotje norosti še vedno norost in 
zato postati butec ni pravi odgovor. 
 
Pri zdravljenju sindroma prijaznega fanta ne gre za skakanje iz ene skrajnosti v drugo. Proces 
osvobajanja od vzorcev prijaznega fanta ne pomeni, da postanemo neprijazni. Pomeni, da postanemo 
spet celoviti in pridobimo integriteto. 
 
Pridobiti integriteto pomeni biti sposoben sprejeti vse vidike sebe. Celovit, integriran moški je 
sposoben sprejeti vse, kar ga naredi za edinstvenega moškega: svojo moč, asertivnost (jasnost, 
samozavest in nepopustljivost), svoj pogum in svojo strast kot tudi svojo nepopolnost, napake in 
svojo temno plat. 
 
Celovit, integriran moški poseduje več spodaj opisanih lastnosti: 
 

Zelo dobro se zaveda sebe in si je všeč tak, kot je.  
Prevzema odgovornost za izpolnitev svojih potreb.  
Brez težav sprejema svojo moškost in spolnost.  
Ima svojo držo in naredi, kar se mu zdi prav in ne kar se od njega pričakuje.   
Vodi, ščiti in podpira tiste, za katere mu je mar.  
Jasno in neposredno izraža svoje občutke.  
Zna negovati in dajati, ne da bi reševal tuje probleme ali delal namesto drugih.  
Zna postaviti zdrave meje in se ne boji konfliktov.  

 
Celovit, integriran moški se ne trudi, da bi bil popoln in si ne prizadeva za zunanjo potrditev. Namesto 
tega se sprejema takšnega, kot je, z vsemi svojimi napakami. Celovit moški ve, da je popolno 
nepopoln.  
 
Transformacija iz prijaznega fanta v celovitega moškega ne poteka tako, da si še močneje 
prizadevamo biti dober moški. Osvobajanje od vzorcev prijaznega fanta zahteva, da sprejmemo 
popolnoma drugačen pogled nase in na svet. Zahteva torej popolno spremembo osebne paradigme. 
 
 

PARADIGME 
 
Paradigme so nekakšen zemljevid, ki ga uporabljamo za pot skozi življenje. Vsi uporabljamo takšne 
načrte poti in prav vsi predvidevamo, da je naš zemljevid točen in posodobljen. 
 
Paradigme pogosto delujejo na podzavestni ravni, vendar v veliki meri določajo našo držo in vedenje. 
Služijo tudi kot filter, skozi katerega precejamo svoje življenjske izkušnje. Podatki, ki se ne vklapljajo v 
našo paradigmo, se tako ne izpišejo v našem zavestnem umu in ga niti ne dosežejo. Nasprotno pa se 
informacije, ki se vklapljajo v našo paradigmo, v tem procesu celo okrepijo in še močneje podprejo 
določena prepričanja in načine razmišljanja.  
 
Paradigme so lahko odlično orodje, ki pospešijo naše potovanje, tako kot zemljevidi. Žal pa nas v 
primeru, ko niso točni ali posodobljeni, pošljejo v napačno smer ali pa nas brezplodno vozijo okoli po 
isti stari soseski. Kadar se nam zgodi kaj takšnega, se največkrat še bolj potrudimo poiskati želeno 
smer, a se pri tem počutimo vse bolj frustrirani. Čeprav tisti, ki sledi nenatančni stari paradigmi 
verjame, da se vede razumno, se ljudje okoli njega sprašujejo, kaj za vraga misli, da se tako 
nenavadno obnaša. 



 

 

 
Večina paradigem se razvije, ko smo še majhni in naivni ter razmeroma nebogljeni. Paradigme 
pogosto temeljijo na nepravilnih interpretacijah izkušenj iz otroštva. Ker so večinoma nezavedne, jih 
redko ovrednotimo oziroma posodobimo. Običajno predvidevamo, da so 100% točne – tudi ko niso. 
 
 

NEUČINKOVITA PARADIGMA PRIJAZNEGA FANTA 
 
Operativna paradigma prijaznega fanta je naslednja: 
ČE skrijem svoje hibe in postanem, kar mislim, da drugi hočejo, da sem,  
POTEM me bodo ljubili in zadovoljili moje potrebe, moje življenje pa bo brez problemov.  
 
Tudi ko ta paradigma ne deluje, vidijo prijazni fantje eno samo možnost: bolj se potrudi. 
Znano je, da so prijazni fantje slabi učenci in neverjetno hitro pozabljajo, ko je njihova paradigma na 
preizkušnji. Svojega sistema prepričanj se držijo kot pijanec plota, čeprav je dokazano dosledno 
nedelujoč, a je tako zasidran v njihov podzavestni um, da je vsako izzivanje prepričanj enako 
krivoverstvu. Prijaznim fantom je nepredstavljivo, da bi naredili nekaj drugače, četudi tisto, kar 
počnejo, ne deluje. 
 
Jason, ki sem ga predstavil na začetku poglavja in je imel seksualne težave z ženo Heather, je dober 
primer frustracij, ki so plod neučinkovite paradigme prijaznega fanta. Jasonov oče je bil perfekcionist, 
ki je svoje otroke nadziral in jim postavljal nestvarne zahteve. Verjel je, da obstaja samo en pravi 
način za vse — njegov način. Jasonova mati je bila čustveno odvisna ženska, ki je živela skozi svoje 
otroke in jih dušila s svojimi potrebami. Ko pa so otroci kaj potrebovali, je bila največkrat čustveno 
tako izčrpana, da se na njihove potrebe sploh ni odzvala. 
 
Jason se je naučil otroške izkušnje obvladovati tako, da je razvil paradigmo, ki je vključevala: 
 

prepričanje, da bo dobil očetovo potrditev in se izognil njegovim kritikam, če bo ugotovil 
kako narediti vse prav; 
prepričanje, da mu bo mama pomagala zadovoljiti njegove potrebe, če se bo pozorno in 
negujoče odzval na njene potrebe; 
prepričanje, da bo dobil ljubezen in potrditev, če ne bo nikoli povzročal težav; in 
prepričanje, da se nikoli nihče ne bo jezil nanj, če bo skrival svoje napake. 

 
Kot otrok je bil Jason preveč naiven in nebogljen, da bi se zavedal, da ne bo mogel nikoli uresničiti 
očetovih pričakovanj, ne glede na to, kaj naredi. Podobno ga tudi mati nikoli ne bi mogla zadovoljiti, 
ne glede na to, koliko bi se zanjo žrtvoval. Nikakor ni mogel videti, da resnično ne obstaja način, da bi 
naredil vse prav. In ne glede na to, da je mislil, kako dobro skriva svoje napake, so se ljudje seveda še 
vedno tu in tam razjezili nanj. 
 
Čeprav je njegov otroški zemljevid zatajil in ga ni vodil po želeni poti, je videl edino možnost v tem, da 
se še bolj potrudi (in vztraja pri istem). Edina stvar, ki jo je njegova paradigma povzročila je bila, da ga 
je odvrnila od njegovih občutkov strahu, ničvrednosti in pomanjkljivosti. 
 
Kot odrasel moški je Jason poskušal uporabiti svojo otroško paradigmo v odnosu s svojo ženo. Ta je 
bila, enako kot njegova mati, pozorna le na svoje čustvene potrebe. Znala je biti kritična in ga 
nadzirati prav tako, kot njegov oče. S tem, ko je svoj otroški zemljevid uporabil v svojem zakonu — ko 
se je trudil narediti vse prav, skrivati svoje napake, biti pozoren in v podporo ter ne povzročati težav 
— je Jason ustvaril iluzijo, da bo od žene vedno dobil potrditev. Upal je, da mu bo vedno, ko si bo 
želel na voljo za seks in se ne bo nikoli jezila nanj. Njegova izkrivljena paradigma mu je onemogočila 



 

 

videti, da bo njegova žena občasno hladna, kritična in nedostopna, ne glede na to, kaj naredi – in da 
morda prav to potrebuje. Klub temu, da je bila njegova paradigma enako neučinkovita v otroštvu kot 
v zakonu, je poznal le eno možnost – da se še bolj potrudi. 
 
 

NAREDITE NEKAJ DRUGAČE 
 
V eni, meni najljubših epizod serije Seinfeld se George odloči, da bo spremenil svoje življenje tako, da 
bo ravnal ravno nasprotno kot po navadi. Ironija je, da s tem osvoji čedno dekle in dobi službo pri 
Yankeejih. Čeprav to, da počnete vse ravno nasprotno kot sicer, najbrž ni pravi način za razrešitev 
vzorcev, ki jih ustvarja sindrom prijaznega fanta, pa je vendarle pomembno, da določene stvari 
naredite drugače. 
 
Zadnja leta sem opazoval moške, ki so se držali načel zapisanih v tej knjigi in naredili nekaj drugače. 
Priča sem, kako so se iz jeznih, užaljenih, zamerljivih frustriranih in nemočnih prijaznih fantov 
preoblikovali v asertivne, opolnomočene in srečne posameznike. 
 
Ko se prijazni fant odloči spremeniti, se tako kot pri Georgeu v Seinfeld showu, začnejo dogajati 
zanimive stvari. Med drugim sem bil priča naslednjim spremembam:  

 
moški so sprejeli sebe takšne, kot so, 
začeli so se učiti iz lastnih napak, 
nehali so iskati potrditev pri drugih,  
dočakali so ljubezen in ustvarili ljubeče intimne odnose,  
postavili so svoje potrebe na prvo mesto,  
našli so ljudi, ki so jim bili sposobni in voljni pomagati zadovoljiti njihove potrebe, 
naučili so se dajati iskreno, brez skritih namenov,  
soočili so se s svojimi strahovi, 
razvili so integriteto in iskrenost, 
postavili so zdrave meje,  
ustvarili so trdne odnose z moškimi, 
ustvarili so bolj zdrave in zadovoljujoče odnose z ženskami, 
okusili in izrazili so svoja čustva, 
neposredno so se soočili s problemi, 
razvili so zadovoljujoče intimne spolne odnose, 
pomirili so se s spremenljivo kompleksnostjo življenja.  

 
 

PROSITE ZA POMOČ 
 
Prijazni fantje verjamejo, da bi morali biti sposobni vse narediti sami. Težko prosijo za pomoč in 
skušajo skriti vsak znak nepopolnosti ali šibkosti. Zdravljenje sindroma prijaznega fanta pomeni, da ta 
vzorec obrnemo. 
 
Okrevanje od sindroma prijaznega fanta je odvisno od odprtosti in sprejemanja podpore zaupanja 
vrednih ljudi.  Zato je pomembno, da moški poišče te ljudi, da bi mu v procesu okrevanja pomagali.  
 
Moške spodbujam, da začnejo proces zdravljenja s terapevtom, bodisi v terapevtski skupini ali v 
programu 12-ih korakov (o.p.: program AA, za zdravljenje odvisnosti od alkohola), v cerkvi ali z 
dobrim prijateljem. Prijazni fantje so nagnjeni k iskanju potrditve pri ženskah, zato jih odločno 



 

 

opogumljam, da začnejo proces zdravljenja z moškimi. Nekaterim prijaznim fantom se zdi že koncept 
zaupanja vrednih moških  bistroumni nesmisel, vendar ga vseeno toplo priporočam.  
 
Že vrsto let vodim moške terapevtske skupine za prijazne fante. Eden najpomembnejših vidikov 
mojega lastnega okrevanja od sindroma prijaznega fanta (še preden sem vedel zanj) se je pokazal v 
okviru programa 12-ih korakov in terapevtskih skupin. Čeprav sem prepričan, da si je možno od 
sindroma opomoči tudi brez podpore skupine, je pomoč v zdravilnem procesu najučinkovitejše 
orodje, kar jih poznam. 
 
 

OSVOBAJANJE OD VZORCEV PRIJAZNEGA FANTA 
 
Če ste se v prebranem prepoznali ali v zapisanem prepoznate koga od vaših bližnjih, prosim, berite 
dalje. Ta knjiga vas bo praktično in učinkovito vodila k okrevanju od negativnih učinkov, ki jih prinaša 
sindrom prijaznega fanta. Program, ki je deloval pri številnih moških, bo deloval tudi pri vas in vaših 
bližnjih. 
  
V knjigi predstavim tudi številne dejavnosti za osvobajanje od vzorcev prijaznega fanta, ki pomagajo 
pospešiti proces (o.p.: v nadaljevanju označene z Osvobajanje#). Te dejavnosti olajšajo premik 
paradigme, ki je nujen za okrevanje. Predlagane dejavnosti vam ne bodo zgolj pomagale razumeti 
izvor vaše paradigme, ampak vam jo bodo pomagale tudi zamenjati z natančnejšo in posodobljeno 
verzijo. Te smernice vas bodo vodile tudi pri tem, da boste začeli delati stvari drugače, kot ste jih 
vajeni.  
 
 
 
 
 

 
Osvobajanje #1 
 
Zapišite imena treh zaupanja vrednih oseb ali skupin, ki bi vas lahko podprle v procesu okrevanja 
od sindroma prijaznega fanta.  
Če vam nihče ne pride na misel, pobrskajte na spletu za svetovalci in podpornimi skupinami. 
Zapišite si tri imena in jih pokličite takoj, ko preberete to poglavje do konca. (Nekatera podjetja v 
ZDA v ta namen ponujajo svojim zaposlenim t.i. Employee Assistance Program.) Za informacije 
vprašajte nekoga, ki je že bil na terapiji ali v podporni skupini. Pomoč lahko poiščete tudi v 
programu 12-korakov za odvajanje odvisnosti.  
 

 
 
OPOZORILO 
 
Preden se odločite uporabiti načela iz te knjige, vas moram opozoriti na dve stvari. Kot prvo, tu 
opisan program okrevanja ni zgolj zbirka peščice dobrih idej, ki bi jih lahko poskusili po meri. 
Dosledno namreč izziva prepričanja in predstave prijaznih fantov o tem, kaj storiti, da bi dobili 
ljubezen, zadovoljili svoje potrebe in ohranili svoj svet neomadeževan.  
 
Osvoboditev od vzorcev sindroma prijaznega fanta zahteva radikalne spremembe v pogledih in 
vedenju. Če bi poskušali proces opraviti le na pol, bi po nepotrebnem trpeli.  
 



 

 

Kot drugo, prekinitev vzorcev sindroma prijaznega fanta, bo pomembno vplivala na vaše osebne 
odnose. Če ste trenutno v zvezi, vam priporočam, da pogumno prosite partnerko ali partnerja, da 
knjigo prebere skupaj z vami. Program okrevanja se bo gotovo močno dotaknil tudi vaših bližnjih.  
Čeprav vam bo lahko partnerka oziroma partner v veliko podporo pri pozitivnih spremembah, se 
lahko sprva tudi prestraši. Zato vama bo skupno branje pomagalo premostiti te težave.  
 
Upam, da vas to, kar ste do zdaj prebrali vabi k nadaljnjemu branju. Naslednja poglavja podajajo 
koristne informacije za osvobajanje od vzorcev prijaznega fanta in vas učijo kako v življenju in ljubezni 
dobiti, kar si želite.   
 
 

 
Osvobajanje #2 
 
Zakaj bi se bilo pametno znebiti določenih neprijetnih dejstev o sebi in postati nekdo drug, če za to 
nimate nobenega tehtnega razloga? Zakaj poskušajo ljudje spremeniti to, kar so? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRUGO POGLAVJE 

ROJSTVO PRIJAZNEGA FANTA 

  
Prejšnje poglavje sem zaključil z vprašanjem zakaj bi se bilo pametno znebiti določenih neprijetnih 

dejstev o sebi in postati nekdo drug, če za to nimate nobenega tehtnega razloga?  Torej, zakaj 

poskušajo ljudje spremeniti to, kar so? 

Po letih raziskovanja sindroma prijaznega fanta z vseh možnih zornih kotov, sem odkril en sam 
smiseln odgovor na to vprašanje: Zato, ker se fant/moški ne počuti varen ali sprejet tak, kot je. 
Njegov način spoprijemanja s situacijo, v kateri se ne počuti varen ali sprejet je, da postane prijazni 
fant. Edini razlog, ki otroka ali odraslega prepriča, da žrtvuje svoje bistvo in poskuša postati nekdo 
drug, je prepričanje, da je slabo in/ali nevarno biti to, kar si. 
 
Predpostavka te knjige je torej, da vsi prijazni fantje v letih, ko se še oblikujejo, od staršev in okolice 
prejmejo sporočilo, da ni dobro, varno, sprejemljivo ali zaželeno biti takšen, kot si.   
 
Kako so prijazni fantje prejeli takšna sporočila in zakaj so se nanje odzvali tako, kot so se? Na kratko si 
poglejmo kako družine in družba spremenijo popolnega fantka v moškega, ki verjame, da mora biti 
priden, da bi bil ljubljen.  
 
 

SPOPADANJE Z OBČUTKOM ZAPUŠČENOSTI 
 
Čas od rojstva pa tja do petega leta starosti je za vsakogar najobčutljivejše obdobje življenja. V prvih 
letih je za otrokovo osebnost najpomembnejši vpliv njegove okolice.  V tem času se začne oblikovati 
tudi njegova paradigma. Naše raziskovanje korenin sindroma prijaznega fanta moramo torej začeti v 
obdobju, v katerem je vpliv staršev in razširjene družine običajno najmočnejši. 
 
Razumeti moramo dve pomembni dejstvi o otrocih. Prvo, otrok se rodi v svet popolnoma nemočen. 
Odvisen je od drugih, ki prepoznajo njegove potrebe in se pravočasno in razumno odzovejo nanje. 
Posledica te odvisnosti je največji strah vsakega otroka, strah, da bi ga zapustili. Za otroka 
zapuščenost pomeni smrt. 
 
Drugo, otroci so egocentrični. To pomeni, da po naravi verjamejo, da so središče vesolja in se vse vrti 
okoli njih. Zato tudi verjamejo, da so oni vzrok vsega, kar se jim zgodi. 
 
Ta dva faktorja — strah pred zapustitvijo in egocentričnost — ustvarita pri slehernem otroku izjemno 
močno dinamiko. Kadar koli otrok izkusi kakršno koli obliko zapuščenosti, vedno verjame, da je sam 
vzrok tega, kar se mu je zgodilo. Izkušnje zapuščenosti lahko vključujejo katero koli od naslednjih 
oblik: 
 

Otrok je lačen, a ga nihče ne nahrani.  
Otrok joka, a ga nihče ne objame.  
Otrok je osamljen, a nihče nanj ni pozoren.  
Starši se jezijo na otroka.  
Starši otroka zapostavljajo ali omalovažujejo.  
Starši imajo nestvarna pričakovanja do otroka.  
Starši izkoriščajo otroka za zadovoljitev lastnih potreb.  
Starši se otroka sramujejo.  



 

 

Starši otroka pretepajo.  
Starši si otroka ne želijo.  
Starši pustijo otroka samega in se ne vrnejo v primernem času.  

 
Vsak otrok doživi izkušnjo zapuščenosti, že zato, ker se rodi nepopolnim staršem in v nepopoln svet.  
Čeprav je otrokovo prepričanje, da so sami vzrok bolečih dogodkov, si dejansko nepravilno in 
napačno razlagajo življenje, saj nimajo nobene možnosti razumeti svet drugače, kot ga.  
 
 

STRUPENI SRAM 
 
Izkušnje zapuščenosti in njihovo naivno, egocentrično razumevanje, pri nekaterih majhnih otrocih 
ustvari prepričanje, da zanje ni sprejemljivo biti to, kar so. Sklepajo, da je z njimi nekaj narobe in jih 
zato zanje pomembni ljudje zapustijo. Ne morejo namreč še razumeti, da njihove izkušnje 
zapuščenosti ne povzročajo sami, temveč ljudje v njihovi bližini, ki bi morali prepoznati in potešiti 
njihove potrebe.  
 
Ta naivna, egocentrična razlaga izkušenj zapuščenosti ustvarja psihološko stanje, ki ga imenujemo 
strupeni sram. Strupeni sram je prepričanje, da je človek že po naravi slab, ničvreden, nepopoln, 
drugačen in nevreden ljubezni. Strupeni sram ni zgolj preprosto prepričanje človeka, da počne slabe 
stvari, temveč je tudi globoko v samem bistvu osebnosti zakoreninjeno prepričanje, da je slab človek. 
 
  

MEHANIZMI PREŽIVETJA 
 
Zaradi izkušenj zapuščenosti in napačne razlage le-teh, otrok razvije mehanizem preživetja, ki mu 
pomaga narediti tri zelo pomembne stvari: 
 
1 poskuša se soočiti s čustveno in fizično stisko zaradi zapuščenosti,  
2 poskuša se zaščititi pred tem, da bi se podobni dogodki ponovili,  
3 poskuša pred sabo in drugimi skriti ponotranjen strupeni sram (oz. prepričanje, da je slab).  
 
Otroci najdejo številne ustvarjalne načine za doseganje teh treh ciljev. Ti mehanizmi preživetja so 
pogosto neučinkoviti in včasih na videz nelogični, ker so njihovi uvidi, izkušnje in viri omejeni. Na 
primer, otrok, ki se počuti osamljen, bo nemara skušal na negativen način, z neprimernim vedenjem 
pritegniti pozornost staršev. Čeprav se morda zdi nelogično, da bi otrok storil nekaj, kar povzroči 
bolečino ali pritegne negativno pozornost, pa posledic takšnega vedenja morda ne občuti tako boleče 
kot osamljenost. 
 
Poskus, da bi bil priden oziroma dober — torej poskus postati to, za kar misli, da drugi želijo, da bi bil 
— je le eden od mnogih možnih scenarijev, ki ga deček oblikuje na podlagi izkušenj zapuščenosti in 
ponotranjenega strupenega sramu. 
 
 

IZVOR PARADIGME PRIJAZNEGA FANTA 
 
Ko sem sam začel raziskovati svoje obnašanje in držo prijaznega fanta, nisem imel nobene ideje, kako 
sestaviti posamezne koščke v sestavljanko. Verjel sem, da prihajam iz dobre družine in da spodobno 
živim. Ko sem začel opazovati druge moške s podobnimi značilnostmi, sem naletel na enako splošno 
pomanjkanje uvidov glede izvora njihovih čustvenih in vedenjskih vzorcev kot pri sebi. 
 



 

 

Prijazni fantje so mi na vprašanje o njihovem otroštvu pogosto odgovarjali, da so odraščali v popolni, 
čudoviti, moralno pošteni  ali tipično ameriški družini. Pa vendar so se ti moški naučili skrivati svoje 
pomanjkljivosti in so se trudili, v skladu s svojim prepričanjem, uresničiti pričakovanja drugih. Ta 
dejstva kažejo, da okoliščine na neki zgodnji točki njihovega življenja vendarle niso bile tako idealne. 
 
Alan, Jason in Jose so prijazni fantje. Vsak od njih je imel drugačno otroštvo in pri vsakem od njih se 
scenarij prijaznega fanta v odraslosti odvija na poseben način. Kljub razlikam, so vsi trije v otroštvu 
razvili globoko notranje prepričanje, da niso dobri, takšni kot so. Zaradi ponotranjenega strupenega 
sramu, so oblikovali življenjsko paradigmo, ki vključuje prizadevanje za zunanjo potrditev in skrivanje 
svojih pomanjkljivosti. Ti možje so verjeli, da so njihove življenjske strategije nujne, da bi bili ljubljeni, 
da bi zadovoljili svoje potrebe in bi živeli brez skrbi. 
 
ALAN  
 
Alan, najstarejši od treh otrok v enostarševski družini, je bil ponosen nase, ker mame ni nikoli 
prizadel. V šoli in športu mu je šlo dobro. Verjel je, da je zaradi tega drugačen od sorojencev in da je 
mama ponosna nanj. Alan je bil prvi v družini, ki je diplomiral. Še ena stvar, zaradi katere je verjel, da 
je poseben.  
 
Alanov oče je bil alkoholik, ki je zapustil družino, ko je bil Alan star sedem let. Takrat se je Alan 
odločil, da bo popolnoma drugačen od očeta. Zato je bil kasneje ponosen nase, ker je bil potrpežljiv, 
velikodušen, stabilen in umirjen. Alan se je zelo trudil, da ne bi bil jezen ali poniževalen kot njegov 
oče. Bil je aktiven vodja mladinske skupine v cerkvi in v mladosti ni nikoli popival ali jemal drog. 
Alanova mati je Alana vzgajala v duhu fundamentalistične krščanske sekte, ki je pridigala o 
peklenskem ognju in mukah. Tako je začel verjeti, da je grešnik, čeprav se je obnašal normalno in 
imel povsem običajne misli in vzgibe. Kljub velikemu trudu, da bi bil dober kristjan, je živel v stalnem 
strahu, da bi storil morebitno napako in trpel večno kazen. 
 
Alan je verjel, da je njegova mati svetnica, ki bi naredila vse za svoje otroke, ki bi vsakemu prisluhnila 
in ne bi nikoli kritizirala. Pogosto bi skupaj z Alanom pomilovala očetove grehe. 
 
Mati mu je večkrat omenila, da se je trudila svoje sinove vzgajati tako, da bi bili drugačni od očeta. 
Želela si je, da bi zrasli v velikodušne, miroljubne može, ki bi spoštovali ženske. Alan je še vedno v 
stiku s svojo materjo in naredi vse, kar lahko, da ji olajša življenje. 
 
JASON  
 
Jason, ki sem ga predstavil v prvem poglavju, je verjel, da je odrasel v moralno pošteni družini. V 
resnici, sta oba Jasonova starša živela skozi svoje otroke. Čeprav se mu je zdelo njegovo otroštvo 
idealno, so njegovi starši dejansko njega in njegove sorojence izrabljali za zadovoljevanje svojih 
potreb.  
 
Jason je verjel, da ima popolne starše. Opisal jih je kot stroge in pretirano zaščitniške. Priznal je, da se 
je skrival pred starši, da je bil v seksualnem smislu naiven in da so ga starši morda dušili. 
 
Njegov oče je družino vodil s strogostjo in Jason je povedal, da še vedno skuša nadzirati njegovo 
življenje. Jason je delal kot kiropraktik v očetovi ambulanti. Posel je vodil oče, ki mu je tudi vsiljeval 
mnenje, kakšno hišo in avto naj si kupi in katero cerkev naj obiskuje. 
 
Svojo mater je opisal kot čudovito, ljubečo žensko. Rekel je, da se je vedno ukvarjala z otroki. Ker mati 
ni imela svojih prijateljev, se je družila s svojimi otroki in pri njih iskala potrditev svoje vrednosti. 
 



 

 

Jason se ni spomnil, da bi si starša izkazovala veliko čustev ali naklonjenosti. Ni si znal predstavljati, 
da bi kdaj seksala in kako sta spočela svoje tri otroke. Čeprav sta marsikaj počela skupaj z otroki, se ni 
spomnil, da bi šla kdaj sama skupaj ven ali na počitnice.  
 
Kot odrasel človek je Jason poskušal živeti v skladu s to podobo popolnih staršev, ki so mu jo sami 
naslikali. Vsak svoj korak je preračunal, da bi bil videti pravi: videti je bil kot dober soprog, oče, 
kristjan in strokovnjak na svojem področju. Kljub vsem naporom pa se je vedno počutil nezadosten in 
nepopoln v primerjavi s starši. 
 
JOSE  
 
Jose, uspešen poslovni svetovalec, se je zelo bal intimnih odnosov. Bil je visoko izobražen, imel je 
stresno in vplivno kariero. Fizično je bil zelo aktiven, za rekreacijo si je izbral kolesarjenje na sto milj in 
plezanje v gorah. Jose je potlačil svojo jezo in se je trudil, da ne bi nikoli rekel česa, kar bi vznemirilo  
druge ljudi. Zavedal se je, da nadzira in da je priznanje njegova droga. 
 
Joseja so privlačile odvisne ženske. Zdelo se mu je zanimivo, da ga še posebej privlačijo tiste, ki so 
doživele incest. V trenutni zvezi je vztrajal le zato, ker ga je skrbelo za dekletovo finančno 
blagostanje. Bal se je, da ne bo zmogla sama, če jo zapusti. 
 
Jose je odkrito priznal, da prihaja iz disfunkcionalne družine. Bil je drugi od sedmih otrok v družini iz 
nižjega družbenega sloja. Okoli 14. leta je prevzel skrb za vzgojo mlajših sorojencev. Povedal je, da je 
v družini vladal strašen kaos in je zato videl svojo vlogo v zaščiti mlajših bratov in sester pred tem 
neredom. 
Svojega očeta je opisal kot jeznega, žaljivega in nadzorujočega človeka. Kadar je eksplodiral, se je do 
hčera obnašal seksualno žaljivo, sinove pa je poniževal.  
 
Josejeva mati je bila manično-depresivna, v razpoloženju je ekstremno nihala in imela je težave z 
jemanjem zdravil. Ko je bila v manični fazi, je bila hiša brezmadežno čista, govorila je o zabavah s 
politiki in visoko družbo ter se zapletala v pogubne spolne odnose. V depresivni fazi pa je zastirala 
okna, zanemarjala hišo in grozila, da se bo ubila. Pri petnajstih je Jose moral vlomiti v zaklenjeno sobo 
in ji vzeti nabito puško iz rok. S samomorom je grozila kar v pričo svojih sedmih prestrašenih otrok. 
Jose je to opisal kot tipičen scenarij odraščanja pri njih doma. 
 
Jose se je celo življenje zelo trudil, da bi bil drugačen od svoje družine. Družina ga je kovala v zvezde 
in vsi so se nanj obračali s svojimi težavami. Njegovo delo v družini je bilo urejanje kaosa. Tudi 
njegovo delo poslovnega svetovalca je bilo urejanje kaosa. Enako vlogo je imel v odnosih. Josejev 
življenjski scenarij je zahteval kaos, saj bi bil brez tega ostal brez dela. 
 
Jose je imel svojo naravno inteligenco, delovno etiko in sposobnost reševanja problemov za rešilno 
milost. Zaradi teh dejstev, je verjel, da mu je bilo dano pobegniti iz družinske disfunkcionalnosti in je 
iz sebe nekaj naredil. Prepričan je bil, da bi brez tega končal kot njegova starša in ostali sorojenci. 
 
 

OSNOVE OTROKOVEGA RAZVOJA 
 
Alan, Jason in Jose so imeli različno otroštvo, vendar so razvili podoben scenarij, ki upravlja njihova 
življenja. Vsak od njih je na svoj način ponotranjil prepričanje, da ni dober takšen, kot je in da je 
njegovo preživetje odvisno od tega, da postane nekdo drug. Morda bo dobrodošlo, če na kratko 
ponovimo načela otrokovega razvoja, da bi lažje povezali točke in razumeli kako tri med seboj zelo 
različne izkušnje otroštva oblikujejo zelo podobno življenjsko paradigmo teh treh mož:   



 

 

 
1 Otroci se rodijo popolnoma nemočni.  
2 Otrokov največji strah je, da bi ga zapustili.  
3 Vsi otroci so egocentrični.  
4 Vsi otroci izkusijo zapuščenost, ko njihove potrebe niso razumljene in pravočasno 
zadovoljene. 
5 Otrok vedno verjame, da je sam vzrok za zapustitev.  
6 Ta naivna in napačna razlaga ustvari strupeni sram — prepričanje, da je slab.  
7 Otroci razvijejo mehanizem preživetja, da bi se nekako spopadli z občutkom zapuščenosti in   

  preprečili, da bi se ponovil ter poskušajo skriti svoje pomanjkljivosti pred sabo in drugimi. 
8 Otroški mehanizem preživetja zrcali otrokovo naravno nebogljenost in njegov naiven 
pogled nase in na svet. 

 
 

OD PRIDNEGA FANTKA DO PRIJAZNEGA FANTA  
 
Zgornja načela lahko uporabimo tudi v primeru Alanove, Jasonove in Josejeve izkušnje otroštva ter v 
primerih vseh prijaznih fantov opisanih v tej knjigi. Razvoj od pridnega fantka do prijaznega fanta se v 
osnovi odvije v treh stopnjah: zapuščenost, ponotranjenje strupenega sramu in oblikovanje 
mehanizma preživetja. 
 
ZAPUŠČENOST  

 
Kot vsi prijazni fantje, so bili tudi Alan, Jason in Jose na nek način zapuščeni: 
Alan in Jose sta imela jezne oziroma kritične starše, ki so jima sporočali, da nista dobra takšna, kot 
sta. 
Alan je oboževal svojo mater, a ta ni posegla vmes, ko se je oče znašal nad njim. To je zanj pomenilo, 
da ni vreden zaščite. 
Alan je začel verjeti, da mora biti drugačen od očeta, da bi bil videti dober moški in bi ga mati ljubila. 
Alana in Jasona so starši izkoriščali in ju na nek način popredmetili. Cenili so ju le, če sta delala prav, 
če sta bila pridna in neproblematična. Tako so jima sporočali, da ju ljubijo le, če živita po njihovih 
pričakovanjih. 
Jason se je vedno počutil nepopoln in neprimeren, v primerjavi s svojimi starši, ker je verjel, da so bili 
starši popolni. 
Joseja starša nista vodila, negovala in podpirala. Sporočala sta mu, da je zanju nepomemben oziroma 
ničvreden. 
Alan in Jason sta odraščala v skrajnem cerkvenem okolju, ki jima je vsiljevalo zahteve po popolnosti in 
brezgrešnosti. Napaka je pomenila večno kazen. 
Jose je verjel, da je vreden le, če je drugačen od svoje nore družine. 
Vsi trije so verjeli, da so potrebe nekoga drugega pomembnejše od njihovih, kar je v družinah 
prijaznih fantov pogost pojav. 
Vse te izkušnje so predstavljale oblike zapuščenosti, saj so tem majhnim fantkom sporočale, da niso v 
redu takšni, kot so. 
 
SRAM 

 
Ne glede na to ali so bili zlorabljeni, zapuščeni, ponižani, zasramovani, izkoriščeni, zatrti (v izražanju 
občutkov), nadzirani ali popredmeteni, so vsi prijazni fantje ponotranjili enako prepričanje — da je 
slabo ali nevarno biti to, kar si. 
 



 

 

Nekatera od teh sporočil so starši, ki jim ni bilo mar za blagor svojih otrok, posredovali odkrito. Sicer 
ljubeči starši, ki so bili bodisi premladi, preobremenjeni, zbegani ali preveč zmedeni, da bi svojim 
otrokom zagotovili dobro vzgojno okolje, pa so negativna sporočila prenesli posredno. Ta sporočila so 
bila v danem trenutku prenesena v takšnem stanju ali okoliščinah, ki jih nihče med njimi ni mogel 
nadzirati.  
 
Otrok je v vsakem primeru verjel, da ti pripetljaji in okoliščine govorijo zgodbo o njem. Verjel je, da je 
nekaj v zvezi z njim povzročilo, da so se zgodile določene stvari.  svojo otroško logiko je sklepal, da 
mora biti z mano nekaj narobe, ker ___________. Izpolnite sami:  

nihče ne pride k meni, kadar jokam. 
me mama čudno gleda. 
me je oče zapustil in se ni več vrnil. 
mora mama narediti vse zame. 
oče kriči name. 
nisem popoln kot mama in oče. 
ne morem osrečiti mame. 

 
Ta zgodnja doživetja mladih dečkov vključujejo tudi prepričanje, da nisem dovolj dober in vreden 
ljubezni, če __________________. Izpolnite sami: 

nisem tak kot oče. 
me mama nikoli ne potrebuje. 
se vedno zmotim. 
ne dobivam dobre ocene. 
nisem srečen. 
nisem takšen kot moj brat ali sestra. 
drugim povzročam težave. 
ne morem osrečiti mame in očeta. 

 
 
MEHANIZMI PREŽIVETJA 
 
Kot rezultat svojih izkušenj in nepravilne razlage zapuščenosti v otroštvu, vsi prijazni fantje razvijejo 
mehanizme preživetja, ki jim pomagajo pri treh zelo pomembnih stvareh: 
 

1 poskusu soočanja z bolečino in strahom zaradi zapuščenosti,  
2 poskusu zaščite pred tem, da bi se podobni dogodki ponovili,  
3 poskusu skrivanja ponotranjenega strupenega sramu pred sabo in drugimi.  

 
Mehanizmi preživetja pri prijaznih fantih prevzamejo obliko naslednje življenjske paradigme: 
 
ČE  skrijem svoje hibe in postanem, kar mislim, da drugi hočejo, da sem,  
POTEM  me bodo ljubili, zadovoljili bodo moje potrebe in moje življenje bo brez težav.  
 
Ta v otroštvu oblikovana paradigma vodi in nadzira vse, kar prijazni fant počne v odraslem življenju. 
Čeprav temelji na napačni interpretaciji doživetij iz otroštva, je to edini zemljevid, ki ga ti moški 
imajo. Prijazni fantje verjamejo, da je pravilen in jih bo, če mu bodo zvesto sledili, pripeljal tja, kamor 
želijo — v mirno, srečno življenje. Čeprav je ta scenerij največkrat povsem neučinkovit, mu običajno 
vedno znova sledijo in poskušajo z več truda doseči drugačen rezultat.  

 
 
 



 

 

DVE VRSTI PRIJAZNIH FANTOV 
 
Mehanizem preživetja, ki ga prijazni fantje razvijejo, da lahko opravijo z občutkom zapuščenosti in 
ponotranjenim strupenim sramom se po navadi pokaže na enega od dveh možnih načinov. Ena oblika 
se kaže kot napihovanje prepričanja o lastni nevrednosti, ko prijazni fant verjame, da je najslabši 
človek na svetu. Ta tip prijaznega fanta imenujem kar jaz sem najslabši. 
 
Prijazni fant tipa jaz sem najslabši je prepričan, da vsak lahko vidi, kako slab je. Svoje temeljno 
prepričanje o sebi lahko podkrepi s trdnimi primeri slabega vedenja v otroštvu, mladosti in odraslosti, 
recimo o tem, da je kot deček razbil okno in bil tepen, da je kot najstnik prišel navzkriž z zakonom in 
spravil svojo mater v jok ali da je kot odrasel kadil, pijančeval, jemal droge in veseljačil. Prepričan je, 
da bo lahko srečen le, če bo dobro skril te svoje slabosti. Čeprav ni zares prepričan, da bo kdo nasedel 
maski prijaznega fanta, misli, da nima nobene druge možnosti. 
 
Drugi tip prijaznega fanta imenujem jaz sem najboljši. Moški te vrste poskuša obvladati svoj strupeni 
sram tako, da potlači svoje temeljno prepričanje o lastni ničvrednosti. O sebi verjame, da je 
najprijaznejši fant pod soncem. Če se že zaveda kakšne svoje napake, jo odpravi kot majhno in zlahka 
popravljivo. Že kot otrok ni nikoli povzročal problemov, kot najstnik je delal vse prav in kot odrasel 
upošteva vsa pravila. Ta prijazni fant je priročno zakopal svoje temeljno prepričanje o lastni 
ničvrednosti v nepredušno kapsulo globoko v svojem podzavestnem umu. Svoj strupeni sram je 
zamaskiral v prepričanje, da je zaradi vseh svojih dobrih dejanj, dober človek. 
 
Oba tipa prijaznih fantov operirata na podlagi enake življenjske paradigme, čeprav se razlikujeta v 
zavedanju lastnega strupenega sramu. Vsi prijazni fantje verjamejo, da niso dobri takšni, kot so, in 
morajo zato skriti svoje napake in biti takšni, kot mislijo, da drugi želijo, da bi bili. 
 
Prijazne fante delim v dve vrsti zato, da jim pomagam uvideti njihovo izkrivljeno podobo. Nikoli 
namreč niso tako slabi ali dobri, kot mislijo da so. Oboji so predvsem prizadete duše, ki delujejo na 
podlagi sistema prepričanj, temelječega na nepravilni zaznavi dogodkov v njihovem otroštvu.  
 
 

 
Osvobajanje #3 
 
Nemogoče je pokriti vse dejavnike, ki lahko doletijo fantke, da kasneje poskušajo skriti 
pomanjkljivosti, ki jih opazijo pri sebi in iščejo potrditev pri drugih. Ne verjamem, da je nujno 
raziskati vsako doživetje, ob katerem se je prijazni fant kdaj koli počutil v nevarnosti ali ničvreden. 
Vendar je razumevanje od kod izvira življenjski scenarij prijaznemu fantu v pomoč pri spreminjanju 
njegovega scenarija.  
Ponovno preberite zgodbe Alana, Jasona in Joseja. Razmislite o podobnosti teh zgodb z vašo 
zgodbo. V dnevnik ali na list papirja zapišite ali skicirajte sporočila v vaši družini, ki so vam po 
vašem mnenju  sporočala, da niste bili dobri takšni, kot ste bili. Zapisano podelite z zaupanja 
vredno osebo. Ob tem si zapišite svoje občutke in čustva, npr. žalost, jeza, osamljenost, otopelost 
in podobno ter podelite tudi to.  
Namen zaznamkov je, da poimenujete, namesto da krivite. Očitki vas zadržujejo, da ne morete 
naprej. Poimenovanje izkušenj iz otroštva, ki so vas vodila k prepričanjem, da ni bilo varno ali 
sprejemljivo biti takšni, kot ste bili takrat, vam bo omogočilo nadomestiti ta sporočila s 
primernejšimi in vam pomagalo spremeniti vaš scenarij prijaznega fanta. 
  

 
 



 

 

 

BABY BOOM GENERACIJA IN OBČUTLJIVI MOŠKI 
 
Vsak otrok je kdaj doživel različne oblike zapuščenosti. Obstaja veliko načinov, kako si lahko otrok 
razloži takšna doživetja in se nanje odzove. Trdim, da je razvoj v prijaznega fanta le en od možnih 
odzivov. Glede na številne prijazne fante, ki sem jih redno srečeval pri svojem delu, prej opisane 
izkušnje otroštva same po sebi niso zadostne. 
 
Ne dvomim, da so prijazni fantje od nekdaj na tem svetu. Vedno so obstajali takšni fantje, kot sta 
Marvin Milquetoast, filmski lik omahljivca in Walter Mitty, literarni lik sanjača (v istoimenski komediji 
ga je upodobil Ben Stiller, op.p.). Mislim, da na svetu nikoli ni manjkalo maminih fantkov in copat v 
zakonu. Verjamem tudi, da se mnogi majhni dečki rodijo z miroljubnim in velikodušnim 
temperamentom in odrastejo v prav takšne može. A po letih dela s številnimi moškimi, sem se 
prepričal, da je edinstvena kombinacija družbenih dinamik zadnjih pet desetletij, ustvarila toliko 
prijaznih fantov, kot še nikdar doslej. 
 
Da bi resnično razumeli aktualni pojav sindroma prijaznega fanta, moramo upoštevati vrsto 
pomembnih družbenih sprememb, ki so se pojavile v začetku prejšnjega stoletja in se po drugi 
svetovni vojni še razmahnile. Te družbene dinamike so: 

Prehod iz agrarne v industrijsko družbo. 
Selitev družin iz podeželja v mesta. 
Odsotnost očetov z doma. 
Porast ločitev, enostarševskih družin in gospodinjstev, ki jih vodijo ženske. 
Prevlada žensk v izobraževalnih sistemih. 
Osvoboditev žensk in feminizem. 
Vojna v Vietnamu. 
Seksualna revolucija. 

 
Kombinacija teh dogodkov je močno vplivala na ameriške dečke, ki so odraščali v tistem času. Te 
družbene spremembe so ustvarile tri temeljne dinamike, ki so prispevale k široko razširjenemu 
sindromu prijaznega fanta v baby boom generaciji: 
 

1 Dečki so bili ločeni od očetov in drugih pomembnih moških vzornikov. Posledično so 
moški na splošno izgubili stik z drugimi moškimi in so postali zmedeni glede pojma moškosti. 

 
2 Vzgoja dečkov je bila prepuščena ženskam. Vzgoja dečkov v može je bila prepuščena 
materam in šolskemu sistemu, v katerem so prevladovale ženske. Posledično so moški 
posvojili žensko definicijo njih samih in postali odvisni od potrditve žensk. 

 
3 Radikalni feminizem je prinesel idejo, da so moški slabi in/ali nepotrebni. Sporočila 
radikalnega feminizma so utrdila prepričanja številnih moških, da morajo postati takšni, kot 
so mislili, da si ženske želijo, zato, da bi bili ljubljeni in bi lahko zadovoljili svoje potrebe. Za 
marsikaterega moškega je to pomenilo, da mora skriti tiste svoje lastnosti, ki bi ga lahko 
označile kot slabega moškega. 

 
 

PREGLED ZGODOVINE 20. STOLETJA SKOZI OPTIKO PRIJAZNEGA FANTA  
 
Sledi kratek pregled nekaterih dinamik družbenih sprememb v drugi polovici 20. stoletja, ki so 
pomagale ustvariti mnoštvo prijaznih fantov v zahodni kulturi (in drugod).  
 



 

 

IZGUBA OČETOV  
 
Prehod v industrijsko družbo in povojne migracije prebivalstva iz vasi v mesta so moške odrezale od 
njihovih sinov in skupnosti. Po popisnih podatkih, je leta 1910 tretjina prebivalstva v ZDA živela na 
kmetijah. Do leta 1940 se je to število zmanjšalo na petino, leta 1970 pa je že 96% družin živelo v 
urbanih okoljih. 
 
V agrarni družbi so se dečki povezovali s svojimi očeti pri skupnem delu na poljih. Pogosto je to 
pomenilo stik z razširjeno družino, torej dedki, strici in bratranci. Vsakodnevni stik z moškimi je 
dečkom ponujal intimen model moškosti. Sinovi so se z opazovanjem očetov učili o tem, kaj pomeni 
biti moški, enako, kot so se njihovi očetje tega učili od svojih očetov. Ko so se družine po 2. svetovni 
vojni preselile iz ruralnega okolja v mesta in predmestja, se je stik med očeti in sinovi znatno 
zmanjšal. Očetje so zgodaj zjutraj zapuščali domove in odhajali na delo. Večina sinov ni nikoli videla, 
svojih očetov delati in je bila prepuščena samim sebi, namesto, da bi preživljali čas skupaj. 
 
Očetje so postali nedostopni tudi na druge načine. Odvisnost od dela, televizije, alkohola in seksa je 
moške odrezala od svojih sinov. K temu je prispevala tudi porast ločitev. Statistični podatki kažejo, da 
se je število ločitev med moškimi v letih od 1940 do 1970 potrojilo. Leta 1940 so že več kot 5 
milijonov gospodinjstev v ZDA vodile ženske, do leta 1970 pa se je številka skoraj potrojila na več kot 
13 milijonov. 
 
Na splošno prijazni fantje, s katerimi sem delal, v otroštvu niso imeli tesnih, zaupnih in trdnih 
odnosov s svojimi očeti. Včasih zato, ker so njihovi očetje dolge ure delali ali ker so bili zaprti vase ali 
pasivni. Večinoma so jih opisovali z negativnimi izrazi. Pogosto so jih doživljali kot nadzorujoče, 
besne, jezne, odsotne, raztresene, žaljive, izkoriščevalske, nedostopne, odvisne, ženskarje ali 
klovnovske. Zato ni čudno, da so prijazni fantje na neki točki v otroštvu sprejeli zavestno odločitev, 
da bodo drugačni od svojih očetov. 
 
Ker v tem obdobju očetje niso bili na voljo otrokom, so pogosto morale matere prevzeti njihovo 
vlogo. Ženske so podedovale de facto moško nalogo, da iz fantov naredijo može. Žal niti najbolj 
dobromisleče matere niso usposobljene, da bi svoje sinove same naučile, kaj pomeni biti moški. 
Vendar jih to ni ustavilo, da ne bi poskusile vedno znova. 
 
Menim, da je večina prijaznih fantov, ki so se oblikovali v 40-ih, 50-ih in 60-ih letih 20. stoletja 
neposredno posledica tega, da so matere namesto očetov učile svoje sinove, kaj pomeni biti moški. 
Posledično so mnogi prijazni fantje posvojili žensko videnje moškosti in jim bolj leži ženska 
definicija lastne moškosti.  
 
 
PREVLADA ŽENSK V IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU  

 
Tudi sodoben izobraževalni sistem je prispeval k dinamiki vzgajanja dečkov z žensko roko. Že od 2. 
svetovne vojne dalje stopajo dečki v šole, kjer prevladujejo ženske. Za večino teh fantov je prvih 
nekaj let osnovne šole postalo osnovni trening v ugajanju ženskam. Sam sem imel od vrtca do šestega 
razreda osnovne šole enega samega učitelja in kar šest učiteljic. Enega samega učitelja in šest 
učiteljic! To precej sovpada z nacionalnimi normami. 
 
Razmerje 1:4 v prid učiteljic je splošno. Na osnovnošolski stopnji predstavljajo moški do 15% 
učiteljskega zbora. Ta številka vztrajno pada. Dečki so bili v povojnem obdobju obkroženi z ženskami 
tako v dnevnem varstvu kot v predšolski vzgoji in osnovni šoli. Le peščica odraslih moških jim je pri 
tem pomagala skozi izkušnjo šolanja. Če so bili dečki že tako ločeni od svojih očetov in vzgajani, da 
ustrežejo ženski, je tipični šolski sistem to stanje le še utrdil. 



 

 

 
VOJNA V VIETNAMU  

 
V  60-ih letih prejšnjega stoletja je vojna v Vietnamu izkristalizirala občutek odtujenosti med dečki 
baby boom generacije in njihovimi očeti. Bojno črto je zarisal protest mladeničev proti vojni, ki so jo 
povzročili in začeli njihovi očetje. Generacija veteranov 2. svetovne vojne ni mogla razumeti razmaha 
odgovornosti in družbenega upora svojih sinov. Mladeniči te generacije so postali antiteza svojih 
očetov in države, ki je domače in mednarodne probleme reševala s puškami in bombami. Protivojno 
gibanje je ustvarilo nov val moških osredotočenih na ljubezen, mir in izogibanje konfliktom. 
 
OSVOBAJANJE ŽENSK 
 
V istem obdobju se je že začelo osvobajanje žensk. Mnoge ženske so se začele zaposlovati, kontrola 
rojstev pa jim je odprla vrata v novo svobodo. Nekatere matere so že v baby boom obdobju 
predvidele menjavo vlog med spoloma, ki se vznikala na družbenem horizontu. Svoje otroke so se 
trudile pripraviti na spremembe. Mnoge med njimi so svoje hčere vzgojile v prepričanju, da ne 
potrebujejo moškega. Istočasno pa so svoje sinove vzgajale, da bi bili drugačni od njihovih očetov — 
miroljubni, velikodušni, negujoči in pozorni na potrebe žensk. 
 
Radikalni feminizem je v 60-ih in 70-ih na družbo projiciral posplošeno jezo na moške. Nekatere 
feministke so trdile, da so moški krivi za vse probleme v svetu. Druge so zagovarjale pogled, da so 
moški bolj ali manj nepotrebna nadloga. Precej verjetno je, da večina žensk v tem obdobju ni tako 
čutila do moških. Vendar je dovolj jeznih žensk dvignilo svoj glas, da so prispevale k družbeni klimi, ki 
je mnoge moške prepričala, da ni prav, da so takšni, kot so.  
 
Napisi kot Moški so svinje in Vsi moški so posiljevalci so bili v tem času povsod. Manj agresivni slogani  
so trdili, da Ženska potrebuje moškega, kot riba potrebuje bicikl. Moški, ki so že bili navajeni iskati 
definicijo moškosti in potrditev pri ženskah, so bili še posebej dovzetni za takšna sporočila. To jih je 
spodbudilo, da so poskušali dognati, kaj ženske od njih želijo in nato to tudi postati, da bi zadovoljili 
svoje potrebe in bili ljubljeni. 
 
 
MEHKI, DEŠKI MOŠKI 
 
Pesnik in pisatelj Robert Bly v knjigi Divji moški (Založba Eno, 2004) piše o tem, kako so družbene 
spremembe v baby boom obdobju ustvarile nov val ameriških moških, ki jih imenuje mehki moški. 
 
Takole zapiše v prvem poglavju: »Prijetni in dragoceni ljudje so  – všeč so mi –, ni jim do tega, da bi 
škodovali zemlji ali začenjali vojne. Njihova bit in življenjski slog odsevata prijazen odnos do življenja. 
Toda številni teh moških niso srečni. Kmalu opaziš, da jim primanjkuje energije. Življenje sicer 
ohranjajo, težko pa bi rekel, da ga dajejo. Pogosto so v spremstvu močnih žensk, ki jasno izžarevajo 
energijo. Dobili smo torej pretanjeno uglašenega mladega moškega, ekološko žlahtnejšega od očeta 
in sočutnega do ubranosti vesolja, pa vendar s skromno življenjsko močjo.« (Divji moški, stran 7, 
prevedla Vera Čertalič). 
 
Samooklicana feministka in družbena kritičarka Camille Paglia komentira vpliv družbenih sprememb 
zadnjih petih desetletij na menjavo vlog med spoloma z druge perspektive: »Delovna ženska mora 
preklopiti svojo osebnost, ko se vrne domov iz službe. Zadušiti mora sebe, sicer bi kastrirala vse v 
družini. Mnoge belke iz srednjega razreda so se tej dilemi izognile tako, da so si našle prijetnega  
voljnega in prilagodljivega deškega moškega, ki  je postal njen drugi sin v nezavedno matriarhalnem 
gospodinjstvu.« (Politically Incorrect Desires, Salon: Issue 49) 
 



 

 

Ni pomembno ali te moške imenujemo nežni moški, občutljivi new age moški ali prijazni fantje, 
edinstvena kombinacija povojnih družbenih sprememb je okrepila in pomnožila sporočila, ki so jih kot 
majhni dečki prejeli v družini — da niso dobri takšni, kot so. Ta družbena dogajanja so nato okrepila  
tudi prepričanje, da morajo prikriti svoje pomanjkljivosti in postati to, kar drugi (še posebej ženske) 
želijo, da bi bili, če želijo zadovoljiti svoje potrebe, lepo živeti in biti ljubljeni.  
 
Moja opažanja zadnjih let kažejo, da opisana pogojenost dejansko ni izzvenela z baby boom 
generacijo. Opažam namreč vse več mladih moških v dvajsetih, in celo najstnikov, ki kažejo vse 
značilnosti sindroma prijaznega fanta. Ne le, da so bili ti mladeniči pod vplivom zgoraj opisanih 
družbenih dinamik, temveč so tudi odraščali v enostarševskih družinah ali pa so jih vzgajali očetje, ki 
so tudi sami prijazni fantje. Sumim, da smo pravkar na pragu tretje generacije prijaznih fantov. 
 
 

NAVADE SKRAJNO NEUČINKOVITIH MOŠKIH 
 
Zaradi opisane družinske in družbene pogojenosti, morajo prijazni fantje vložiti veliko truda, da bi 
dobili, kar si v ljubezni in življenju želijo. Zaradi sramu in neučinkovitih mehanizmov preživetja, jih 
zemljevid, ki mu sledijo, nikakor ne pripelje tja, kamor si želijo, kar jih zelo frustrira. A namesto, da bi 
poskusili nekaj drugega, njihova življenjska paradigma od njih zahteva, da se bolj potrudijo in še 
naprej ponavljajo ista dejanja. 
 
Prijaznim fantom pogosto rečem: »Če boste še naprej delali, kar delate, boste še naprej dobivali, 
kar imate.« Naj ponovim, prijazni fantje se ovirajo v želji, da bi v ljubezni in življenju dobili, kar želijo 
tako, da: 
 

Iščejo potrditev pri drugih.  
Poskušajo prikriti svoje pomanjkljivosti in napake.  
Postavljajo potrebe in želje drugih pred svoje.  
Žrtvujejo svojo osebno moč in igrajo vlogo žrtve.  
Se odtujijo od družbe drugim moških in od svoje moškosti.  
Soustvarjajo neizpolnjujoče odnose.  
Ustvarjajo situacije, ki jim ne omogočajo dovolj dobrega seksa.  
Ne izkoristijo svojega potenciala in ne živijo po svojih zmožnostih.  

 
Naslednjih sedem poglavij predstavlja preverjen načrt okrevanja, ki prijaznim fantom pokaže najbolj 

učinkovite načine drugačnega ravnanja. Čas je, da začnete v ljubezni in življenju dobivati, kar si želite, 

zato berite dalje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRETJE POGLAVJE 

USTREZITE EDINI OSEBI, KI JE ZARES POMEMBNA 
  
 
 
»Jaz sem kameleon,« je izjavil Todd, 30-letni samski prijazni fant. »Lahko postanem kdor koli, če 
mislim, da si to drugi želi, samo da bi mu bil všeč. Ob inteligentnih prijateljih se delam pametnega in 
uporabljam bogatejši besednjak. Ob materi sem popoln, ljubeč sin. Z očetom govorim o športu, s 
sodelavci preklinjam. . . vse naredim, da bi bil videti kul. Pod vsem tem pa niti ne vem, kdo sem v 
resnici. Ne vem ali bi me marali takega, kot sem. Kadar ne morem ugotoviti kaj ljudje od mene 
pričakujejo, se ustrašim, da bom ostal sam. Smešno pa je, da se večino časa tako ali tako počutim 
osamljen.« 
 
Skoraj vse, kar prijazni fant počne je zavestno ali nezavedno preračunano, da dobi zunanjo potrditev 
ali se izogne neodobravanju. Prijazni fantje iščejo zunanjo potrditev v vsakem odnosu in družabni 
situaciji, celo od neznancev in ljudi, ki jih ne marajo. Todd je primer takšnega moškega, ki zaradi 
ponotranjenega strupenega sramu verjame, da mora biti takšen, kot sam verjame, da drugi od njega 
pričakujejo. Prijazni fantje verjamejo, da je takšno kameleonsko spreminjanje nujno, da bi jih drugi 
sprejeli, da bi lahko zadovoljili svoje potrebe in imeli mir. 
 
Iskanje zunanje potrditve pa je le eden od načinov, kako pogosto delajo ravno nasprotno od tistega, 
kar deluje. S tem, ko prijazni fantje poskušajo ustreči vsem, pogosto ne ustrežejo nikomur – niti 
sebi.  
 

 
 

KAJ UNIČUJE SAMOSPOŠTOVANJE? 
 
 

ISKANJE ZUNANJE POTRDITVE 
 
Prijazni fantje ne verjamejo, da so dobri takšni, kot so, zato najdejo številne načine, da sebe in druge  
prepričajo, da so zaželeni in vredni ljubezni. Naslonijo in osredotočijo se na nekaj, kar najdejo pri sebi 
(podobo, talent, intelekt…), na neko dejavnost (prijazno vedenje, plesno veščino, delavnost…) ali celo 
na nekaj zunanjega (privlačno ženo, ljubkega otroka, lep avto…), da bi se počutili vredni in da bi dobili 
potrditev od drugih. 
 
Za te mehanizme iskanja vrednosti uporabljam izraz navezanosti. Prijazni fantje navežejo svojo 
identiteto in vrednost na te stvari in jih uporabljajo zato, da sebe in druge prepričajo o svoji 
vrednosti. Brez teh navezanosti ne vedo s čim bi lahko druge prepričali, da bi jih imeli radi. Za te 
moške je osnovna navezanost biti prijazni fant. Resnično globoko verjamejo, da je njihov predan trud, 
da bi bili dobri in da bi naredili vse prav tisto, kar jih dela vredne in kar lahko nadomesti globoko 
prepričanje, da so ničvredni. 
 
Strupeni sram prijaznim fantom preprečuje, da bi dojeli, da so drugim lahko všeč takšni, kot so in da 
jih imajo preprosto radi. Trdno so prepričani, da so ničvredni (to velja tudi za jaz sem najboljši tip 
prijaznega fanta, ki se tega temeljnega prepričanja ne zaveda), zato sklepajo, da bi drugi to odkrili, če 
bi jih resnično, pobliže spoznali. Sposobnost navezovanja na stvari, ki omogočajo občutek vrednosti 



 

 

in zbujajo pri drugih odobravanje, se jim zdi bistvena za to, da bi bili ljubljeni in bi zadovoljili svoje 
potrebe ter živeli mirno in brez problemov.  
 
 

Osvobajanje #4 
 
V skupinah No More Mr. Nice Guy! sem med člani izvedel anketo o navezanostih, ki jih uporabljajo 
za pridobivanje zunanjih potrditev. Preglejte odgovore na seznamu in označite vaše načine iskanja 
potrditev. Seznam dopolnite z vam lastnimi, edinstvenimi načini in za vsakega navedite konkreten 
primer. Nato povprašajte še druge, katere načine iskanja potrditev oni opažajo pri vas.  
 
Vedno sem popolno urejen.  
Delam se pametnega.  
Uporabljam topel prijazen glas.  
Delam se, da sem nesebičen.  
Drugačen sem od drugih moških.  
Vedno sem trezen.  
Trudim se za svoj videz in kondicijo.  
Trudim se biti dober plesalec.  
Trudim se biti dober ljubimec.  
Nikoli se ne jezim.  
Osrečujem druge ljudi.  
Trudim se biti dober delavec.  
Vedno imam čist avto.  
Lepo se oblačim. 
Vedno sem prijazen.  
Spoštujem ženske.  
Nikoli nikogar ne užalim.  
Delam se, da sem dober oče.  
 

 
 
 

NAČINI UPORABE NAVEZANOSTI 
 
Cal je po načinu uporabe navezanosti pri iskanju potrditev, tipičen prijazni fant. Zunanje odobravanje 
skuša dobiti s stalnim vedrim razpoloženjem, z dobrim avtom in lepimi oblekami ter z ljubko hčerko 
in atraktivno ženo. Vzemimo eno od teh navezanosti za ilustracijo Calovega načina iskanja potrditve 
pri drugih. 
 
Cal rad obleče svojo štirinajstmesečno hčer v ljubka oblačila in jo pelje v park. V trenutku, ko jo začne 
oblačiti, nezavedno naveže svojo vrednost in identiteto na priznanje, ki ga bo, kot upa, dobil, ker je 
dober očka. Ve, da se bodo ljudje na sprehodu obračali k njej in se smehljali. Nekateri bodo 
komentirali, kako lepo je videti očeta s tako ljubko hčerko skupaj na sprehodu. Nekaj se jih bo 
ustavilo in vprašalo po njeni starosti in drugi se bodo pridušali, da je pravi angelček. Ob takšni 
pozornosti se Cal počuti dobro v svoji koži. 
 
Ironija je v tem, da nihče ne ceni Cala zaradi te navezanosti. Poleg tega, njegova odvisnost od 
zunanjega vrednotenja dejansko preprečuje ljudem, da bi ga spoznali takšnega, kot je v resnici. 
Nobena od teh stvari nima nič s tem, kar je Cal kot človek. Vseeno pa so to stvari za katere Cal 
verjame, da mu dajejo identiteto in vrednost. 



 

 

ISKANJE POTRDITVE PRI ŽENSKAH 
 
Prijazni fantje iščejo zunanjo potrditev svoje vrednosti prav v vsaki situaciji, njihovo prizadevanje pa 
je najbolj izrazito v njihovih odnosih z ženskami. Potrditev ženske interpretirajo kot temeljno in 
dokončno potrditev svoje vrednosti. Znaki njene potrditve vidijo v obliki njene želje po seksu, 
spogledovanja, bežnega nasmeha, dotika ali pozornosti. Na drugi strani tega spektra znamenj, 
razume njeno depresijo, slabo razpoloženje ali jezo, kot zavrnitev ali neodobravanje.  
 
Iskanje potrditve pri ženskah ima številne negativne posledice, saj: 
 
Zahteva stalno kontrolo možne razpoložljivosti. Izraz možna razpoložljivost uporabljam za opis 
subjektivne mere razpoložljivosti ženske za seks. Prijazni fantje vidijo seks kot temeljno obliko 
sprejetosti in verjamejo, da mora biti ženska dobre volje preden se spusti v spolni odnos. Zato si 
stalno prizadevajo, da ženske, ki si jo želijo ne bi s čim vznemirili. Poleg tega verjamejo, da morajo 
hitro ukrepati, če je ženska jezna, depresivna ali nerazpoložena — lagati, ponuditi rešitev, se 
žrtvovati, manipulirati —in popraviti njeno razpoloženje. 
 
Možna razpoložljivost se ne nanaša samo na področje seksa. Ker so prijazni fantje družinsko in 
družbeno pogojevani, da nikoli ne naredijo ničesar, kar bi žensko vznemirilo, so izjemno pazljivi v 
odzivih na razpoloženja in želje žensk, zato si seksa nikdar ne planirajo vnaprej. 
 
Daje ženskam moč, da narekujejo ton odnosa. Prijazni fantje vedno pravijo, da je njihovo 
razpoloženje povezano z razpoloženjem partnerke. Če je partnerka srečna, so srečni tudi oni. Če je 
jezna, depresivna ali v stresu, občutijo tesnobo vse dokler se ne spravi v red. Ta povezava je tako 
globoka, da se marsikateri prijazni fant počuti krivega, če je dobro razpoložen takrat, ko njegova 
partnerka ni.  
 
Daje ženskam moč, da definirajo moške in njihovo vrednost. Prijazni fant je nagnjen k strinjanju z 
ženskim mnenjem. Če mu ženska reče, da nima prav ali če misli, da je butec, ji verjame tudi ko se z 
njo ne strinja, saj na neki ravni čuti, da mora najbrž imeti prav, ker je ženska. (Neki prijazni fant me je 
nekoč dejansko vprašal ali se moški moti, tudi če ga ženska ne sliši.) 
 
Rojeva bes na ženske. Čeprav prijazni fantje v glavnem trdijo, da ljubijo svoje ženske, večina med 
njimi v resnici čuti do žensk skrajen bes. Ljudje smo namreč nagnjeni k temu, da dejansko preziramo 
tisto, kar spremenimo v svojega boga. Kadar se naš bog ne odzove po naših pričakovanjih, se 
odzovemo na dva načina. Bodisi slepo okrepimo svoje čaščenje ali pa sprostimo svojo pravičniško 
jezo. Ko prijazni fantje postavijo žensko ali ženske na piedestal in poskušajo dobiti njihovo potrditev, 
se to oboževanje slej ko prej obrne v bes, ko objekt oboževanja ne ugodi njihovim pričakovanjem. 
Zato ni nenavadno slišati prijaznega fanta, ki ženski izpove nesmrtno ljubezen in jo v isti sapi besno 
okliče za prasico. 
 
Po mojih ugotovitvah niso istospoIno usmerjeni prijazni fantje nič manj nagnjeni k iskanju potrditve 
pri ženskah kot običajni. Takoj ko istospoIno usmerjen prijazni fant sebe prepriča, da žensk sploh ne 
privlači, začne zmotno misliti, da ženske nad njim nimajo nobene moči.  
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Osvobajanje #5 
 
Kako bi živeli svoje življenje, če vam ne bi bilo mar kaj si ljudje mislijo o vas?  
Kakšen bi bil vaš odnos z nasprotnim spolom, če vas ne bi skrbela njihova potrditev in 
odobravanje? 
 

 
MOJSTRI PRIKRIVANJA 
 
 
Ko je bil moj sin Steve star devet let, je s kemičnim svinčnikom nehote naredil luknjo v kuhinjski mizi. 
Takoj ko se je dejanja zavedel, je mami pokazal storjeno škodo. Steve je ob napaki občutil primeren, 
zdrav sram. Razumel je, da je z dejanjem povzročil škodo na mizi. Vedel je, da mora prevzeti 
odgovornost. In kar je najpomembneje, vedel je, da ni slab. 
 
Če bi jaz kot otrok (ali celo kot odrasel) storil kaj takega, bi dobil napad strupenega sramu in bi po 
najboljših močeh utajil ali zanikal svoje dejanje. Vedel bi, da bo nekdo jezen name in bi mislil, da me 
bo zato nehal imeti rad. S to skrivnostjo bi živel dalje v stalnem strahu, da bo moje dejanje kdo odkril. 
 
Mnogi prijazni fantje so komentirali, da si sicer znajo predstavljati sinovo situacijo, a so vsi brez 
izjeme priznali, da bi ravnali prav nasprotno kot on — dejanje bi skušali prikriti. 
 
Kot sem že prej povedal, je vse, kar prijazni fant stori preračunano tako, da doseže potrditev ali se 
izogne neodobravanju. Ker ne verjame, da je dober tak, kot je, vidi vsako napako in pomanjkljivost 
kot dokaz, da je slab in nevreden ljubezni. Prijazni fantje verjamejo, da bodo ranjeni, osramočeni ali 
zapuščeni, če bo kdo odkril, kako slabi so v resnici. Posledično so vešči mojstri prikrivanja, ki 
verjamejo, da morajo skriti ali odvrniti pozornost od vsake pomanjkljivosti, ki jo pri sebi opazijo, na 
primer: 

 
kadar kaj pozabijo. 
kadar zamujajo. 
kadar kaj razbijejo. 
ko česa ne razumejo. 
če naredijo kaj narobe. 
kadar so depresivni. 
kadar trpijo. 
kadar so čisto zmedeni. 

 
Ta potreba po skrivanju je običajno najbolj izrazita prav na področjih, ki so človeška in življenjska. 
Sram jih je: 

spolnosti. 
telesnih funkcij. 
staranja. 
odpadanja las. 
svojih potreb. 
svoje nepopolnosti.  
 
 
 
 



 

 

 

 
Osvobajanje #6 
 
Preglejte zgornji seznam in zapišite primere situacij, ko ste poskušali prikriti ali odvrniti pozornost 
od svojih pomanjkljivosti. Kaj menite, kako učinkoviti ste v skrivanju teh stvari pred ljudmi, ki vas 
imajo radi?  
 

 
 
 
 

SKRIVANJE DOKAZOV  
 
Prijazni fantje poznajo številne ustvarjalne načine, da prikrijejo svoje pomanjkljivosti in napake: 
 
LAGANJE  
 
Prijazni fantje so večinoma ponosni nase, ker so iskreni in zaupanja vredni. Ironično je, da so v resnici 
že v temelju neiskreni. Prijazni fantje namreč lažejo, podajajo samo delne resnice ali prezrejo 
informacije v upanju, da bodo tako drugim preprečili, da bi se nanje odzvali na negativen način.  
 
JEMANJE NA SVOJ RAČUN 
 
Prijazni fantje se močno trudijo, da bi bili dobri, skrbni in v pomoč, saj verjamejo, da bodo tako 
pridobili ugled, ki bo izbrisal vsako morebitno napačno dejanje. Prepričani so tudi, da ne bo nihče 
nikoli opazil tistih nekaj (če sploh kaj) napak, če bodo večino stvari naredili prav.  
 
POPRAVLJANJE 
 
Odrasli ljudje prevzamejo odgovornost za svoja dejanja. Če storijo napako ali se neprimerno vedejo, 
se opravičijo, spremenijo vedenje oziroma popravijo škodo. Nasprotno pa prijazni fantje poskušajo 
popraviti nastali položaj tako, da naredijo vse, da bi se drugi ljudje pomirili. 
 
PRILAGOJENO ODZIVANJE 
 
DEER je akronim, ki ga uporabljam za Defend Explain Excuse Rationalize. Po slovensko, Zaščiti se 
Pojasnjuj Opravičuj Racionaliziraj (ZaPOR). Gre za načine odzivanja, ki temeljijo na strahu in služijo 
odvračanju pozornosti od napak in domnevne ničvrednosti. Prijazni fant bo najverjetneje prilagodil 
svoj odziv, ko bo nekaj naredil narobe ali ko česa ne bo uspel narediti in ga bo zato nekdo (običajno 
žena, partnerka ali šef) izzval ali ob tem pokazal svoja čustva. 
 
ZVRAČANJE SRAMU 
 
Kadar se kdo razjezi na prijaznega fanta ali izpostavi kakšno njegovo pomanjkljivost oziroma napako, 
sproži njegov strupeni sram. V poskusu, da bi sebe in druge odvrnil od lastne ničvrednosti  včasih 
poskuša zadevo obrniti in sprožiti sram pri drugih. Temu pravim zvračanje sramu (v izvirniku 
dumping shame). Ta nezavedna strategija temelji na prepričanju, da se lahko izmuzne neželeni 
pozornosti, če mu uspe preusmeriti pozornost na napake drugih. Tipične tehnike zvračanja sramu so 
obdolževanje, grajanje, pogrevanje preteklosti ter odklanjanje in izpostavljanje pomanjkljivosti druge 
osebe. 



 

 

 
OGRAJEVANJE OD LJUDI 
 
Prijazni fantje se ograjujejo od ljudi, zato, da jim ne bi prišli preblizu. Razumljivo je, da to vpliva na 
njihovo sposobnost zbližanja in intimnost, vendar jih hkrati tudi varuje pred posledicami razkritja. 
Ograjevanje od ljudi se lahko kaže v obliki odvisnosti (od hrane, seksa, televizije, alkohola, dela, 
športa itd.), humorja, sarkazma, intelektualiziranja, perfekcionizma in osamitve. 
 
 

TEFLONSKI MOŠKI 
 
Ne glede na to, koliko se prijazni fantje trudijo, da bi bili videti dobri in da bi jih drugi imeli radi, pa z 
opisanimi obrambnimi strategijami le držijo ljudi stran od sebe. Podobno kot pri ostalih vzorcih 
prijaznih fantov, tudi to nezavedno vedenje dejansko doseže ravno nasprotno od tega, kar v resnici 
potrebujejo in po čemer hrepenijo. Če si prijazni fant recimo želi ljubezni in stika, mu takšno vedenje 
služi kot nevidno polje sil, ki ljudem onemogoča, da bi se preveč zbližali z njim. 
 
Prijazni fantje težko razumejo, da ljudje na splošno ne iščejo pri drugih popolnosti. Ljudje si želijo 
deliti zanimanja, težave in osebno življenjsko energijo. 
 
Ljudje se povezujejo z ljudmi. Skrivanje svoje človečnosti in projiciranje popolne podobe naredi 
človeka brezizraznega, nezanesljivega, nestalnega, neživljenjskega in nezanimivega. Prijaznim fantom 
pogosto pravim tudi teflonski moški. Tako močno se trudijo izbrusiti svojo podobo, da se jih prav nič 
ne prime. Žal teflonska prevleka onemogoča ljudem, da bi se jim približali. Dejansko so neizbrušeni 
robovi osebnosti in človeška nepopolnost tisto, kar omogoča medsebojno povezavo.  
 
 

 
Osvobajanje #7 
 
Ali verjamete, da vas imajo ljudje lahko radi tudi, če opazijo vaše človeške pomanjkljivosti?  
Kaj bi bilo drugače, če bi vedeli, da vas ljudje, ki jim je mar za vas, ne bi nikoli zapustili ali vas nehali 
ljubiti, ne glede na vse? 
 

 
 
 

SAMOPOTRDITEV  
 
Okrevanje od sindroma prijaznega fanta zahteva spremembo temeljne paradigme. Namesto iskanja 
zunanje potrditve in izogibanja neodobravanju, mora prijazni fant začeti iskati potrditev pri edini 
osebi, ki šteje — pri sebi.  
 
Takoj, ko se prijazni fant osredotoči na to, da ustreže sebi, dejansko okusi to, po čemer od nekdaj 
obupno hrepeni — intimnost in povezavo z drugimi. Proces okrevanja lahko pospeši tako, da:  

 
ugotovi kako išče zunanjo potrditev. 
dobro poskrbi zase. 
pozitivno govori o sebi. 
daljši čas preživi sam. 
se izpove zaupanja vrednim ljudem. 



 

 

 
 

KAKO SI POVRNETE SAMOSPOŠTOVANJE? 
 
 

OZAVESTITE VZOREC ISKANJA POTRDITVE  
 
Morda se čudno sliši, a prijazni fantje se morajo naučiti biti oni sami. Eden od načinov je, da so 
pozorni na to, kdaj poskušajo na druge narediti vtis ali kdaj iščejo potrditev. Tako lahko opazijo, da se 
morda preveč posvečajo svoji frizuri, pridržijo drugim vrata, pospravljajo kuhinjo ali sprehajajo svoje 
otroke samo zato, da jih drugi opazijo ali pohvalijo. 
 
Ko se enkrat zavedo koliko časa in energije vlagajo v pridobivanje potrditev, začnejo živeti svoje 
življenje iz sebe. To pomeni, da se za potrditev in sprejemanje obrnejo nase oziroma vase, namesto 
navzven. Tako si lahko začnejo postavljati pomembna vprašanja: Kaj hočem? Kaj čutim, kaj je dobro 
zame? Kaj me osrečuje? 
 
Prej sem na primeru Cala ilustriral kako prijazni fantje uporabljajo navezanosti — stvari zunaj sebe – 
da bi začutili lastno vrednost. Med individualno terapijo sem Cala prosil, naj naredi seznam stvari 
oziroma strategij, s katerimi pridobi zunanjo potrditev. Na naslednje srečanje je prinesel dve strani 
dolg seznam. Opogumil sem ga, naj izbere en primer s seznama in naj bo mesec dni pozoren, kako 
izbrano strategijo uporablja za pridobitev zunanje potrditve. 
 
Cal se je odločil, da se bo osredotočil na svoj avtomobil, ki je bil znotraj in zunaj vedno popolnoma 
čist. Verjel je, da bo s tem naredil vtis pri ljudeh in da ga bodo zato imeli radi. Zato je sprejel zavestno 
odločitev, da v naslednjem mesecu ne bo pral in sesal avtomobila. Hkrati si je zadal, da bo opazoval 
svoje občutke in odzive ljudi nanj. 
 
Cal živi v okolici Seattla, zato je njegov avto kmalu dobil sivo prevleko od dežja in umazanije. 
Velikokrat se je moral boriti z impulzom, da bi ga opral. Prepričan je bil, da ga ljudje obsojajo, ko se 
pelje po ulici z zaprašenim avtomobilom. Kadar je šel z avtomobilom v službo ali k prijateljem, je kar 
čakal, da ga bo kdo sramotil in ko je njegova hči začela s prstom risati risbice v prah, je bilo to skoraj 
več, kot je lahko prenesel. 
 
Konec meseca, ko je končno opral avto in ga povoskal, je Cal začutil veliko olajšanje. Proti 
pričakovanjem pa cel mesec nihče ni komentiral umazanije na njegovem avtomobilu in nihče ga 
zaradi tega ni nehal imeti rad. Tudi pranje in voskanje tega nista spremenila. Nihče ga zaradi tega ni 
imel rajši in tudi novih prijateljev ni dobil na ta račun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Osvobajanje #8 
 
Vrnite se k seznamu načinov iskanja potrditve na začetku poglavja. Izberite enega od načinov, ki ga 
uporabljate za zunanjo potrditev in naredite eno od naslednjih stvari:  
 
1 Uvedite moratorij na svoje vedenje. Določite obdobje, ko tega ne boste počeli in o tem obvestite 
svoje bližnje in ljudi okoli sebe. Če vam ne uspe, se pogovorite o tem z zaupanja vredno osebo. 
Neuspeh uporabite kot informacijo in ugotovite zakaj ste v določenem trenutku začutili potrebo po 
zunanji potrditvi.  
 
2 Zavestno iščite zunanjo potrditev še pogosteje kot doslej. Morda se vam to ne zdi razumno, 
vendar gre za učinkovit način raziskovanja katerega koli nefunkcionalnega vedenja. Opazujte svoje 
občutke, ko se zavestno trudite dobiti zunanjo potrditev.  
 

 
 

DOBRO SKRBITE ZASE  
 
Za spremembo pogleda nase je bistveno, da začnete dobro skrbeti zase. Prepričanje o lastni 
ničvrednosti se odraža tudi v odnosu do samega sebe. Ko se torej prijazni fant začne zavestno 
obnašati do sebe na boljši način, to samodejno pomeni, da je nekaj vreden. 
 
Kadar na prijazne fante v moških skupinah naslovim to temo, se običajno ne morejo domisliti več kot 
dve dobri stvari, ki so ju naredili zase. Potem običajno razpravljamo in naredimo seznam novih 
možnosti. Dobre stvari, ki jih zapišemo na seznam segajo od drobnih dejanj, kot je pitje več vode ali 
nitkanje zob do zahtevnejših, kot je potovanje ali nakup sanjskega avtomobila. Tu je nekaj možnosti: 

 
Vadite, trenirajte, pojdite na sprehod. 
Jejte zdravo hrano. 
Dobro se naspite. 
Sprostite se, igrajte se, zabavajte se. 
Pojdite na masažo. 
Pojdite ven s prijatelji. 
Kupite si nove čevlje. 
Očistite in skrtačite si čevlje. 
Popravite si zobe. 
Okrepite telo. 
Vzemite si čas za poslušanje glasbe. 

 
Sprva se okrevajoči ne počuti prijetno, ko stori nekaj dobrega zase. Dejansko lahko občuti strah, 
tesnobo, krivdo ali zmedenost. Ti občutki so posledica tako imenovane kognitivne disonance oziroma 
zaznavnega neskladja. 
 
Ko prijazni fant naredi nekaj dobrega zase, si sporoča, da je vreden, kar seveda izzove njegovo 
globoko vsajeno prepričanje, da je ničvreden. Posledično začuti neskladje — trk dveh konkurenčnih 
sporočil. Sčasoma bo eno od prepričanj prevladalo. Okrevajoče opogumljam, da vztrajajo in so še 
naprej dobri do sebe, ne glede na neprijetne občutke. Sčasoma bistvena sporočila iz otroštva 
nadomestijo nova, primernejša, ki odsevajo njihovo naravno vrednost. 
 



 

 

Todd, ki sem ga predstavil na začetku poglavja, je v iskanje zunanje potrditve vložil toliko časa, da je 
redko naredil kaj zase. Šele drugi moški v skupini No More Mr. Nice Guy! so ga opogumili, da se je 
zavestno odločil nekaj storiti. Začel je z majhnimi koraki, najprej si je kupil nogavice in spodnje perilo. 
 
Po nekaj tednih se je vpisal v program vadbe in začel redno telovaditi. Čeprav z občutkom krivde, je 
začel vsak drugi teden obiskovati maserja-terapevta. Po šestih tednih se je odločil zapraviti 2.000 
dolarjev za dejavnosti v klubu samskih. V skupini je povedal, da so bile te odločitve in dejanja, kljub 
občasnemu tihemu glasu, ki mu je šepetal, da ni dovolj dober, ena najboljših stvari, kar jih je kdaj koli 
naredil zase. Nekaj mesecev kasneje je sporočil, da je šel na zmenek z dvema različnima ženskama in 
zdelo se mu je, da jima je bil všeč prav tak, kot je.  
 

 
Osvobajanje #9 
 
Zgornjemu seznamu dodajte še več dobrih stvari, ki jih lahko naredite zase. Seznam prilepite na 
vidno mesto in vsak dan izberite vsaj eno stvar z njega ter naredite nekaj dobrega zase.  
 

 
 

POHVALITE SE IN POTRDITE SVOJO VREDNOST 
 
Pozitivne potrditve lastne vrednosti (afirmacije) lahko pomagajo prijaznemu fantu spremeniti ključna 
prepričanja o sebi. Samopotrditve nadomestijo stara, neučinkovita sporočila o lastni vrednosti z 
novimi, bolj stvarnimi prepričanji. Vendar pa je učinek kratkotrajen, če te afirmacije uporabljamo 
ločeno od ostalih podpornih orodij, saj nasprotujejo starim, globoko zakoreninjenim prepričanjem o 
sebi. Torej, afirmacije so učinkovite le, če jih uporabljamo skupaj z drugimi procesi, ki pomagajo 
spremeniti sistem temeljnih prepričanj prijaznih fantov.  
 
 

Osvobajanje #10 
 
Naredite seznam pozitivnih samopotrditev. Sporočila zapišite na lističe. Pritrdite listič na vidno 
mesto, da ga ne boste spregledali in dovolj pogosto menjajte sporočila. Ko preberete afirmacijo, 
zaprite oči in ponotranjite zapisane besede. Bodite pozorni na vsak poskus uma, da zavrne novo 
sporočilo na račun starega, globoko ukoreninjenega prepričanja. Tu je nekaj možnih afirmacij: 
 
»Tak, kot sem, sem vreden ljubezni.« 
»Jaz sem popolno nepopoln.« 
»Moje potrebe so pomembne.«  
»Jaz sem močan in vpliven.«  
»S tem se lahko spopadem.«  
»Ljudje me sprejemajo in imajo radi takšnega, kot sem.«  
»Človek sem in lahko delam napake.«  
»Ustrežem lahko le sebi.«  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

VZEMITE SI ČAS ZASE  
 
Za okrevanje od sindroma prijaznega fanta je pomembno preživeti daljši čas sam s seboj. V samoti 
lahko odkrijete kdo ste, kaj vam je pri sebi všeč in po katerih pravilih živite. Zelo priporočam, da 
greste na potovanje ali oddih v kraje, kjer vas nihče ne pozna. Gre za to, da imate v takem okolju 
manj razlogov za iskanje potrditev pri drugih ljudeh in manjšo potrebo po skrivanju svojih 
pomanjkljivosti in napak. V samoti lahko premislite o sebi in o svoji življenjski poti. To je obenem tudi 
dobra priložnost, da prevzamete odgovornost za svoje potrebe. 
 
Kot okrevajoči prijazni fant lahko v tem času počnete, kar si želite ne da bi morali komu ustreči ali se 
kompromitirati. V posteljo in iz nje greste lahko kadar hočete. Sami se odločate kdaj in kaj boste jedli, 
kam boste šli in kaj boste tam počeli. V samoti boste verjetno manj skrbeli za druge, manj iskali 
zunanje potrditve in se manj žrtvovali ali poskušali reševati tuje probleme. 
 
Preživljanje daljšega obdobja v samoti pomaga okrevajočemu prijaznemu fantu, da se sooči s svojim 
največjim strahom — samoto in osamljenostjo. Ko odkrije, da ga to ne bo ubilo, se morda zave tudi 
tega, da mu ni treba ostati v slabi zvezi, trpeti neprimernega vedenja ali manipulirati z ljudmi, da bi 
zadovoljil svoje potrebe. 
 
Še posebej učinkovito je, če prijazni fant v tem času lahko opazuje svoje nagnjenje k vzorcem 
odvisnosti, na primer tako, da se s čim zaposli ali skuša zmanjšati bolečino s seksom, hrano ali 
alkoholom. Pisanje dnevnika zna biti še posebej učinkovito. V mojem življenju so bila najgloblja tista 
obdobja, ko sem si vzel vikend za kampiranje in tedenske odmike ali takrat, ko je bila žena zdoma, saj 
sem v tem času doživel najgloblje uvide.  
 
 

Osvobajanje #11 
 
Planirajte si vikend v gorah ali na morju. Po možnosti načrtujte tedenske ali še daljše počitnice 
oziroma oddih v krajih, kjer vas nihče ne pozna. Na primer v tujini, če je možno. Ta čas vzemite kot 
priložnost za opazovanje sebe in premišljevanje o sebi. Pišite dnevnik. Dobro skrbite zase. S seboj 
vzemite to knjigo in delajte vaje za osvobajanje od vzorcev prijaznega fanta. Ko se boste vrnili 
domov, opazujte ali se vedete kaj drugače  kot sicer in po kolikem času se začnete vračati v stare 
vzorce. 
  

 
 
 
 

RAZKRIJTE SE 
 
S tem, ko prijazni fantje poskušajo skriti svojo človečnost pred drugimi, okrepijo svoje temeljno 
prepričanje, da so slabi in nevredni ljubezni. Sprememba tega prepričanja zahteva, da pokažejo svojo 
človečnost, sprostijo strupeni sram in sprejmejo primernejše sporočilo od tistega, ki so ga ponotranjili 
v otroštvu. V tem procesu je potrebna zaupanja vredna oseba ali skupina zaupanja vrednih ljudi. 
 
Za učenje samopotrjevanja je bistveno, da najdete zaupanja vredne ljudi, čeprav se vam to morda v 
začetku sliši strašljivo. Prijazni fant ne more sam skozi ta del procesa. Zaupanja vredni ljudje so ključni 
za spreminjanje omejitvenih prepričanj, ki jih imajo vsi prijazni fantje o lastni vrednosti. 
 



 

 

Proces zahteva vzpostavitev zaupanja. Prijaznim fantom predlagam, da si organizirajo termin rednih 
srečanj z zaupanja vredno osebo ali skupino in se začnejo korak za korakom razkrivati. Za začetek naj 
samo govorijo o sebi. Marsikomu je že ob tem nelagodno. Sčasoma lahko razkrijejo o sebi kakšno 
stvar, ki jim povzroča najmanj nelagodja pred drugimi. Potem, ko se zaupanje utrdi pa lahko začnejo 
razkrivati tiste stvari, ki jim povzročajo največ strahu in sramu. Bil sem priča, kako so številni molčeči 
in izmikajoči se prijazni fantje v zaupnem krogu ljudi razkrili svoje najgloblje in najtemnejše skrivnosti.  
 
Okrevajoči alkoholik Reid, član podporne skupine No More Mr. Nice Guy!, je dober primer tega 
procesa. 
 
Reid se je skupini pridružil nekega poznega večera. Prvih trideset ali štirideset minut je bil popolnoma 
tiho in se ni povezal s skupino. Reidov vzorec je bil tak, da se je bodisi aktivno vključeval v pogovor ali 
pa se je čisto potegnil vase. Tiha obdobja so pogosto nakazovala, da je čustveno zmeden in iz sebe. 
Ko se je pokazala priložnost, sem mu dejal, da se zdi odsoten in ga vprašal, kako se počuti. 
 
Takoj ko se je pozornost skupine usmerila nanj, se je po videzu sodeč njegova odsotnost premaknila v 
čisto grozo. »Malo je manjkalo, da danes ne bi prišel,« je komaj slišno zašepetal in gledal v svoje 
spuščene roke. »Pravzaprav sem razmišljal, da bi skupino zapustil.« 
 
Skupina se je vznemirila in nekaj moških ga je vprašalo, kaj se dogaja. 
»Grozno se počutim,« je nadaljeval Reid. »Naredil sem nekaj tako groznega, da nisem vedel, če vam 
bom lahko pogledal v oči.« 
 
Mrzlično sem začel razmišljati, kaj bi lahko storil takšnega, za kar bi ga skupina lahko obsodila in se 
obrnila proti njemu. Nekdo ga je vprašal, če gre za ljubezensko zadevo. 
 
»Ne, še huje,« se je odzval Reid. »Naredil sem nekaj tako groznega, da ne vem, če vam sploh lahko 
povem.« 
 
Potem, ko mu je skupina ponudila podporo in ga opogumila, je uspel premagati svoj strah in sram, in 
se je začel odpirati. 
 
»Prejšnji teden me je šef okregal in potem sem se doma sprl z ženo. BiI sem tako potrt, da sem šel 
ven, si kupil steklenico vodke in se ga napil. Od takrat samo pijančujem in se sploh ne morem 
ustaviti.« 
 
Po licih so mu tekle debele solze, ko je sram zaradi odvisnosti od alkohola spet dvignil svojo grdo 
glavo. Od kar se je pred šestimi meseci pridružil skupini je bil čist in trezen. Aktiven je bil tudi v 
skupini AA, a je v dvanajstih letih zdravljenja doživel več zdrsov in padcev.  
 
Eden od moških mu je ponudil škatlo z robčki in Reid si je obrisal oči. Potem je nadaljeval s svojo 
zgodbo in med napadi krčevitega joka razkril vso svojo sramoto. 
 
»Spet lažem in manipuliram po starem. Popolnoma sem izgubil kontrolo nad sabo.« 
Vprašal sem ga, če je od zdrsa poklical svojega mentorja ali pa šel na srečanje AA. Odkimal je in dejal, 
da je že tolikokrat zdrsnil, da ne verjame, če je še komu mar zanj ali če si še kdo želi, da se vrne v 
skupino. 
 
Več moških v skupini mu je dejalo, da ga ne obsojajo in ne mislijo, da je slab človek. Jasno jim je bilo, 
da je ranjen. Rekli so mu, da zelo spoštujejo, da je prišel na srečanje in podelil z njimi svoje izkušnje, 
še posebej, ker ga je zaradi tega tako zelo sram. 
 



 

 

Nekaj trenutkov kasneje je Reid rekel, da sploh ni povedal vsega in je začel spet jokati. Prijel se je za 
čelo in zmajal z glavo, kot bi se sam sebi studil. 
 
»Potem je šlo še na slabše. Ta teden sem šel dvakrat v striptiz bar blizu moje službe.« Uprl je pogled v 
tla in nekontrolirano ihtel. »Tako dobro mi je šlo,« je rekel vmes, ko se je malo pomiril, »zdaj pa sem 
vse uničil. Počutim se popoInoma ničvreden, ni mi več do življenja. Iz vsega naredim kaos.« 
 
Skupina je Reida podprla in ga opogumila, da do konca razgali svoj sram. Prigovarjali so mu, da ga 
zaradi spodrsljajev ne obsojajo in da nikakor ni slab človek. Ravno nasprotno, vsi so ga spoštovali, ker 
je spregovoril o svojem sramu in bolečini. Spodbudili so ga, da se pogovori z ženo, pokliče svojega 
mentorja v skupini AA in gre na srečanje. Povabili so ga, da v naslednjem tednu vsak dan pokliče 
enega člana skupine in sporoči, kako mu gre. 
 
Ta večer je Reid odšel s srečanja vidno pretresen in prestrašen. Znebil se je težkega bremena in dobil 
podporo skupine ljudi, ki jim je bilo resnično mar zanj in so mu želeli dobro. Čeprav se je zelo bal, da 
ga bodo ljudje zaradi njegove ničvrednosti obsojali in zapustili, se nič od tega ni zgodilo. Nasprotno, 
slišal je sporočilo, da ga moški v skupini zaradi ničesar, kar bi lahko storil, ne bodo zavrnili ali nehali 
skrbeti zanj. 
 

 
SLECITE STARO KOŽO 
 
S tem, ko okrevajoči prijazni fantje sprostijo svoj strupeni sram in se oprimejo samopotrditev, se 
začnejo zavedati več pomembnih resnic: 

 
da niso slabi in ničvredni. 
da jim ni treba storiti ničesar, da bi jih drugi priznali. 
da jim ni treba skrivati svojih pomanjkljivosti in napak. 
da jih imajo ljudje lahko radi tudi takšne, kot so. 

 
Z uporabo načel opisanih v tem poglavju, lahko prijazni fantje sprejmejo dejstvo, da so samo ljudje. 
Tako kot drugi ljudje, lahko tudi oni naredijo napako, slabo presodijo situacijo ali se vedejo 
neprimerno. Kljub temu, jih človečnost ne naredi za slabe ali nevredne ljubezni, niti ne odvrne drugih 
ljudi od tega, da bi jih imeli radi. 
 
Samo nepopolni ljudje se lahko povežejo z drugimi nepopolnimi ljudmi. Večinoma nas pritegnejo 
ljudje, ki so življenjski, pozitivno naravnani do sebe in se imajo radi. Kameleoni kakršen je bil Todd 
običajno ne privlačijo pozitivne pozornosti. Takšnim ljudem nihče ne ploska. 
 

Ko okrevajoči prijazni fantje slečejo svojo staro kožo in se naučijo ustreči sebi, dobijo to, kar so si od 

nekdaj želeli – intimnost in povezanost z ljudmi. Ko osvojijo samopotrditev, začnejo žareti življenjsko 

energijo in karizmo, ki ljudi pritegne k njim. Skratka, ko prenehajo iskati zunanjo potrditev in skrivati 

svoje pomanjkljivosti, si odprejo vrata in začnejo dobivati, kar si v ljubezni in življenju resnično želijo. 

 

 

 



 

 

ČETRTO POGLAVJE 

POSTAVITE SVOJE POTREBE NA PRVO MESTO 
  
 
»Morate vedeti, da mi je resnično nerodno, zaradi stvari o katerih sem govoril na prejšnjem 
srečanju,«  
 
Tako je Lars, direktor, ki ga je pestila tesnoba, spregovoril na začetku druge svetovalne ure. Larsa je 
žena opogumila, da je poiskal pomoč pri meni. Povedal je, da je depresiven in nesrečen od kar pomni. 
Zadnje mesece je imel težave s spanjem in stalnimi migrenami. Čeprav se je zdelo, da je vse v 
njegovem življenju v redu — dobra služba, prijeten dom, družina itd. — nikoli ni bil prav srečen. 
Na prvem srečanju je omenil, da neprestano fantazira o tem, da bi vse skupaj pustil in izginil nekam 
daleč stran. Te misli so ga navdajale z občutkom krivde, zato jih je zadrževal v sebi. 
 
Na prvem srečanju sem ga vprašal, kaj je naredil zase. Zabodeno me je pogledal: »Kako to mislite?« 
Ponovil sem vprašanje. Po daljšem molku je izdavil: »Ne prav dosti, se mi zdi.« 
 
Preostanek časa sem mu govoril o tem, kako pomembno je dati prednost svojim potrebam in o 
odgovornosti, da poiščemo način, da jih zadovoljimo. Lars se je na ta pogovor odzval z odporom in 
strahom. Enako obotavljivo in neodločno se je začelo tudi drugo srečanje. 
 
»Kateri del najinega pogovora vam povzroča nelagodje?« sem ga vprašal. 
»Ves pogovor,« je odvrnil. »Tisto, o postavljanju svojih potreb na prvo mesto, me je res razburilo.« 
 
Vprašal sem, kaj točno mu je vzbujalo tesnobo glede sprejemanja odgovornosti za svoje potrebe. 
»Vse,« je spet odvrnil. »Zdi se mi, da bi potem postal sebičen in bi gledal samo nase.« 
»Kaj je narobe s tem?« sem ga vprašal. 
 
Zaprepadeno me je pogledal. »Kaj je narobe?! Ja, to, da bi bil potem čisto tak kot moj stari. Vedno je 
mislil le nase, vsi ostali pa smo zaradi tega trpeli. Tega preprosto ne morem narediti. Ne morem biti 
sebičen, samovšečen pesjan kot on. Imam ženo, otroke, službo, hipoteko, položnice in račune. Ne 
morem se obnašati kot moj oče.« 
 
 

NEZAHTEVNI MOŠKI 
 
Lars je, kar se tiče potreb, precej tipičen prijazni fant. Prijazni fantje se pogosto osredotočijo na 
zadovoljevanje potreb drugih ljudi, hkrati pa se poskušajo vzdržati lastnih potreb in skušajo biti 
nezahtevni do sebe. Kadar z njimi govorim o dajanju prednosti lastnim potrebam, so njihovi odzivi 
podobni Larsovemu.  
 
Ta, med prijaznimi fanti vseprisoten vzorec, je plod otroške pogojenosti. Ko otrokove potrebe niso 
zadovoljene pravočasno in na zdrav način, lahko začne verjeti, da je slab oziroma ničvreden, ker ima 
potrebe. Morda celo pomisli, da so njegove potrebe razlog, da ga ljudje ranijo in zapustijo. Prijazni 
fantje tipično razvijejo številne mehanizme preživetja, kot odziv na te napačne interpretacije 
dogodkov v svojem življenju: 
 

Poskušajo dajati vtis, da nimajo potreb in želja. 
Odvračajo ljudi od sebe in ne sprejemajo njihove pomoči. 
Uporabljajo skrite pogodbe. 



 

 

Skrbijo za druge, tako, da usmerijo pozornost na potrebe drugih ljudi. 
 
Otroški mehanizmi preživetja ustvarjajo iluzijo varnosti in tako še povečujejo možnosti, da ostajajo 
potrebe prijaznih fantov neprepoznane in nezadovoljene. 

 
 

KAJ OVIRA ZADOVOLJITEV LASTNIH POTREB? 
 

 
POTLAČITEV POTREB IN ŽELJA 
 
Potlačitev potreb in želja je osnovni način prijaznih fantov, da bi obvladali svoje izkušnje zapustitev v 
otroštvu. Ker so se zapustitve zgodile v obdobju največjih potreb, so jih doživljali zelo boleče, zato so 
verjeli, da so njihove potrebe tisto, kar odganja ljudi od njih. 
 
Ti nemočni majhni dečki so sklepali takole: če lahko odstranim vse svoje potrebe, potem me nihče ne 
bo zapustil. Poleg tega so sami sebe prepričali, da jih neizpolnjene potrebe ne bi tako močno 
prizadele, če jih sploh ne bi imeli. Ne le, da so se že zgodaj naučili, naj ne pričakujejo, da bodo njihove 
potrebe zadovoljene, ampak tudi, da je njihovo preživetje odvisno od tega, da jih ne pokažejo.  
 
To je ustvarilo nerešljivo zanko: nemočni majhni dečki ne morejo popolnoma potlačiti svojih potreb 
in hkrati preživeti, kakor tudi ne morejo sami zadovoljiti svojih potreb. Torej je edina logična rešitev, 
da poskušajo dajati vtis, da nimajo potreb in želja, obenem pa jih skušajo zadovoljiti posredno in na 
prikrit način. 
 
Plod takšnega otroškega mehanizma preživetja je značilno prepričanje prijaznih fantov, da je krepost, 
če imaš malo potreb ali želja. Za to fasado pa imajo vsi prijazni fantje dejansko skrajno veliko potreb.  
Posledično jih poskušajo zadovoljiti po ovinkih ali z nadziranjem, zato jih pogosto izražajo nejasno in z 
manipuliranjem. 
 
 

NESPREJEMANJE POMOČI 
 
Poleg tega, da prijazni fantje uporabljajo neučinkovite strategije za zadovoljitev svojih potreb, tudi 
zelo težko sprejemajo pomoč. Ker je zadovoljitev lastnih potreb v nasprotju z njihovo otroško 
paradigmo, se prijazni fantje počutijo izredno nelagodno, kadar dejansko dobijo, kar želijo. Večina jih 
ta koncept težko razume. Strah jih je, da bi dobili, kar želijo in so pripravljeni narediti vse, da se to ne 
bi zgodilo. Nezavedni program izpeljejo tako, da se povezujejo z zadržanimi in nedostopnimi ljudmi 
ali s takšnimi z veliko potrebami. Poleg tega neizrečene potrebe izražajo nejasno in posredno, ljudi pa 
odrivajo od sebe in se sabotirajo. 
 
To dinamiko dobro ponazarja način, na katerega poskušajo prijazni fantje zadovoljiti svoje spolne 
potrebe. Številni prijazni fantje s katerimi sem delal, so pokazali povečano zanimanje za spolnost, a so 
bili pogosto frustrirani, zaradi neuspešnih poskusov, da bi to potrebo zadovoljili. Namreč, njihova 
dejanja običajno precej dobro poskrbijo, da ne dobijo tega, kar verjamejo, da si želijo. 
 
Prijazni fantje neverjetno spretno najdejo partnerke, ki zaradi spolne zlorabe v otroštvu ali negativnih 
spolnih izkušenj, težko izražajo svojo spolnost. A tudi, ko se te partnerke odprejo in so pripravljene na 
seks, ni nič nenavadnega, če prijazni fantje naredijo še kakšen nadaljnji korak, ki poskrbi, da se 
njihove potrebe ne izpolnijo. Recimo, prevzamejo nadzor namesto, da bi se odprli in si dovolili 



 

 

seksualno izkušnjo. Ali pa se osredotočijo na partnerkine spolne potrebe, še preden bi se lahko ona 
na njihove. Umaknejo se tudi tako, da pokomentirajo njeno težo ali preteklo izkušnjo, ko jim ni bila 
na voljo, in sprožijo prepir. Vse te strategije zanesljivo poskrbijo, da prijaznemu fantu ne bo treba 
začutiti strah, sram ali tesnobo, ki bi jo lahko sprožili, če bi drugim dejansko dovolili, da so pozorni na 
njihove potrebe.   
 
 

 
Osvobajanje #12 
 
Ali verjamete, da je prav, da imate potrebe? Ali verjamete, da vam ljudje želijo pomagati, da 
zadovoljite svoje potrebe? Ali verjamete, da je svet bogat in vam ponuja obilje?  
 

 
 

UPORABA PRIKRITIH POGODB 
 
Vsi prijazni fantje se soočajo s težko dilemo: kako prikriti dejstvo, da imajo skrite potrebe in obenem 
ustvariti položaj za potencialno zadovoljitev teh potreb? 
 
Za dosego tega na videz nemogočega cilja uporabljajo prikrite pogodbe. Ti nezavedni, neizrečeni 
dogovori so osnovni način, s katerim prijazni fantje stopajo v odnos s svetom. Skoraj vse, kar prijazni 
fant počne, predstavlja neko manifestacijo prikrite pogodbe. 
 
Prikrita pogodba je preprosto tole:  
 

1) Jaz bom zate naredil ______________ (izpolni) zato, da  
2) boš ti zame naredil ______________ (izpolni).  
3) In oba se bova pretvarjala, da ne veva za to pogodbo. 

  
Vsi smo se kdaj sklonili k ljubljeni osebi in ji zašepetali na uho, da jo ljubimo, pri tem pa pričakovali, 
da nam bo odgovorila enako. To je primer prikrite pogodbe, ko dajemo, da bi dobili. Dajemo ljubim 
te, da bi v zameno dobili tudi jaz tebe, kar je osnovni način, na katerega prijazni fantje skušajo 
zadovoljiti vse svoje potrebe. Seveda ni nič narobe, če partnerko vprašate ali vas ljubi. Če pa ji to 
rečete z namenom, da bi vam ljubezen vrnila, je to posredno, nejasno namigovanje in manipulacija. 
 
Zaradi pogojenosti, ki so je bili deležni v svoji družini in družbi, so prijazni fantje prepričani, da če so 
pridni in dobri, potem bi jih morali drugi ljubiti, zadovoljiti njihove potrebe in bi morali živeti v miru 
brez problemov. Dejansko pa primarna paradigma sindroma prijaznega fanta ni nič drugega kot 
velika prikrita pogodba z življenjem.  
 
 

 
Osvobajanje #13 
 
Ozavestite vsaj eno prikrito pogodbo med vami in za vas pomembno osebo. Kaj dajete, kaj 
ponujate? Kaj pričakujete v zameno? Podelite to z drugo osebo. Vprašajte drugega, s kakšnimi 
občutki se odziva na skrita pričakovanja.  
 

 
 



 

 

PREVZEMANJE SKRBI ZA DRUGE TER PONUJANJE ALI VSILJEVANJE POMOČI 
 
Eden najbolj običajnih načinov uporabe prikritih pogodb kot poskus zadovoljevanja svojih potreb, je 
ponujanje ali celo vsiljevanje pomoči drugim. Prijazni fantje verjamejo, da so s tem, ko pomagajo 
drugim v bistvu ljubeči in da so zaradi tega dobri ljudje. Dejansko pa takšna pomoč in skrb za druge, ki 
je v resnici prikrita pogodba, nima nič s tem, da smo ljubeči ali dobri. Je le nezrel in posreden poskus 
zadovoljitve svojih potreb. 
 
Ponujanje ali vsiljevanje pomoči drugim je sestavljeno iz dveh delov: 
 

1 Osredotočenost na probleme, potrebe in čustva drugih, z namenom, da se tisti, ki 
prevzema, 
2 počuti dobro, ko zadovolji tuje potrebe ali ko se izogne soočenju z lastnimi problemi in 
čustvi.  

 
Reese, grafični oblikovalec v poznih dvajsetih, je primer skrajnega ravnanja prijaznega fanta v 
intimnih odnosih. Reese je homoseksualec. Na enem od terapevtskih srečanj je takole potožil: »Zakaj 
ne morem najti partnerja, ki bi mi vračal v enaki meri, kot mu jaz dajem?« Potem je razložil, da so vsi 
njegovi fantje raje sprejemali, on pa je samo dajal in dajal.  
 
V obdobju enega leta je Reese imel tri intenzivne zveze. Vsaka se je krasno začela in vsakič se mu je 
zdelo, da je končno našel partnerja, ki ga je iskal. In vsaka se je končala po enakem scenariju. Reese si 
je vedno izbral moškega, ki mu je bilo treba pomagati ali ga rešiti.  
 
Prvi je živel v Kanadi in se je ravno otresel drog. Prišel je živet k Reeseu, a ni nikoli zaprosil za delovno 
vizo. Obenem se je ves čas boril, da bi ostal čist. Reese se mu je popolnoma posvetil in mu stal ob 
strani, v upanju, da ne bo spet podlegel drogam. Nazadnje ga je poslal domov, naj si uredi življenje. 
Potem pa je od skupnega prijatelja izvedel, da njegov fant ni zaprosil za delovno vizo zato, ker je bil 
HIV pozitiven, a mu tega ni upal povedati. 
 
Naslednji Reeseov fant je bil druge rase in se ni nikoli soočil s svojo homoseksualnostjo. Starši in vera 
so ga držali v stalnem notranjem konfliku. Nikoli se ni bil sposoben predati odnosu. Kakor koli, Reese 
se mu je popolnoma posvetil, tudi na svoj račun, vse v upanju, da bo njegov fant sčasoma uredil 
stvari pri sebi in postal bolj dostopen. 
 
Tretji fant je bil vojak. Živel je v vojaški bazi, kakšnih 60 kilometrov stran in ni imel avtomobila. Reese 
je moral prevzeti pobudo za skupna srečanja in ga je pogosto prevažal naokoli. Ko sta bila zunaj, mu 
je vedno plačeval kosila, saj je imel višji dohodek. Pogosto mu je kupoval darila in mu posojal denar. 
Ko so partnerja preselili v drugo državo, je Reese pustil službo, prodal avto in se preselil skupaj z njim. 
A že po treh mesecih se je vrnil nazaj, saj se mu je partner izmikal in ga varal.  
 
V teh dvanajstih mesecih, ko je bil tako zaposlen s potrebami in problemi svojih fantov, je Reese 
pustil službo ter se oddaljil od večine svojih prijateljev in družine. Skrb za druge mu je omogočila, da 
je pozabil na svoje samouničevalno vedenje, medtem ko je ogromno energije vlagal v poskuse 
reševanja drugih ljudi. Tako kot velja za večino prijaznih fantov, Reese nikoli ni imel občutka, da mu 
drugi vračajo z enakim, ne glede na to, koliko se je zanje potrudil. 
 
 
 
 
 



 

 

RAZLIKA MED VSILJEVANJEM POMOČI  IN ISKRENO POMOČJO 
 
Čeprav prijazni fantje vidijo vse, kar naredijo za druge kot ljubeče dejanje, nima vsiljevanje pomoči  
nič skupnega z iskreno pomočjo drugim ljudem. Tole so razlike: 
 

Vsiljevanje pomoči drugim 
 
1 Oseba daje drugemu, kar ji koristi.  
2 Oseba daje zaradi občutka notranje praznine.  
3 Oseba ima nezavedne namene.  
 

Iskrena pomoč drugim 
 
1 Oseba daje drugemu, kar ta potrebuje.  
2 Oseba daje iz notranjega občutka bogastva.  
3 Oseba nima skritih namenov.  
 

 
Prijazni fantje vsiljujejo pomoč iz številnih razlogov, od katerih noben nima nič z ljubeznijo. Vsako, še 
tako neškodljivo in fino dejanje ima pri njih skrit namen. Prijazni fantje drugim dajejo tako, kot si sami 
želijo, da bi drugi dajali njim. Podarjajo darilca, pozornost, masažo hrbta, seks ali presenečenja. Svoje 
partnerje spodbujajo, da si vzamejo prost dan, si kupijo novo obleko, obiščejo zdravnika, gredo na 
potovanje, pustijo službo ali gredo nazaj v šolo – vendar sami sebi ne dovolijo, da bi ravnali enako.  
 
 

 
Osvobajanje #14 
 
Poiščite dva ali tri primere vašega vsiljevanja pomoči drugim. Z eno do spodnjih aktivnosti, ki naj 
trajajo en teden, spodbudite zavedanje takšnega vedenja:  
 
1 Opustite vsiljevanje pomoči. Ker kot prijazni fant težko razlikujete med vsiljeno in iskreno 
pomočjo, se popolnoma odpovejte vsakemu dajanju (razen otrokom, ki so odvisni od vas). Ljudem 
razložite, kaj počnete, da ne bodo zbegani. Opazujte svoje občutke in njihove odzive.  
 
2 Zavestno poskusite drugim ponuditi še več pomoči kot do zdaj. Čeprav zveni čudno, je takšna 
usmeritev zelo učinkovit način, da se začnete zavedati svojega vedenja. Bodite pozorni na svoje 
občutke in na odzive ljudi.  
 

 
 
 

TRIKOTNIK ŽRTVE 
 
Namesto da bi prikrite pogodbe in vsiljevanje pomoči prijaznim fantom pomagalo zadovoljiti njihove 
potrebe, vodi le v frustracije in zamere. Ko te dovolj narastejo, priplavajo na dan v ne preveč lepi 
obliki. Strategija dajati, da bi dobil,  ustvarja krog norosti, ki mu pravimo trikotnik žrtve. Tega 
sestavljajo tri predvidljiva zaporedna dejanja: 
 

1 Prijazni fant drugim daje, v upanju, da bo dobil nekaj v zameno. 
2 Ko kaže, da ne bo dobil toliko, kot je dal ali kot pričakuje, postane frustriran in zamerljiv.  

    Velja si zapomniti, da je prijazni fant tisti, ki točkuje, a pri tem ni popolnoma objektiven! 
3 Ko frustracije in zamere dovolj narastejo, priplavajo na dan v obliki napadov besa, pasivno- 
agresivnega vedenja, kujanja, togote in nejevolje, odtujevanja, sramotenja, kritiziranja,   

     obtoževanja in celo telesnih zlorab.  
   Ko se krog enkrat zaključi, se običajno vedno znova ponavlja. 
 



 

 

Moja žena ta dejanja imenuje izbruhi žrtve. Včasih so ti izbruhi podobni otroškim napadom togote, 
ko se prijazni fant izraža dvoumno ali vara pa prevzamejo bolj pasivno-agresivno obliko. Takrat 
namreč čuti, da lahko izbruhne v pravičniški jezi, ker je bil tolikokrat in na toliko načinov žrtev. Ti 
izbruhi so eden od osnovnih razlogov, zakaj prijazni fantje pogosto niso prav nič prijazni. 
 
Odnos Shanea s svojim dekletom Racquel je dober primer trikotnika žrtve in čustvenih izbruhov. 
Shane je Racquel postavil na piedestal. Globoko v sebi je verjel, da ga bo ona ljubila le, če bo dovolj 
dober. Da bi pridobil njeno ljubezen, ji je kupoval darila in obleke, pošiljal razglednice in telefonska 
sporočila, pripravljal posebna presenečenja in ji pomagal pri gospodinjstvu in vzgoji otrok. 
 
Vse to je v Racquel ustvarilo občutek čustvenega dolga. Čutila je, da Shaneu ne bo mogla nikoli 
poplačati za vse, kar je naredil zanjo. In resnica je — da tudi ne bi mogla. Shane je poskušal kupiti 
njeno ljubezen — le da pogodba ni bila jasna. Sčasoma je njegovo ustrežljivost in vsiljivo pomoč 
obvladala le tako, da ga je začela odrivati od sebe.  
 
Shane je bil na dnu. Nikakor ni zmogel razumeti, zakaj Racquel ni izpolnila svojega dela pogodbo, ko 
pa je on izpolnil svojega. Seveda ni pomislil, da mu ona na tak način zelo težko ugodi. Več kot ji je 
dajal, bolj zamerljiv je postajal. Obtožil jo je, da ga ne ljubi. Zapletala sta se v strahovite bitke, 
začinjene z vsakovrstnim zmerjanjem. Po teh bitkah je bil Shane prestrašen. Skesano se je skušal 
pobotati z Racquel. Poskušal je spraviti stvari v red in popraviti škodo (hkrati pa ji je zameril, da se 
ona ne skuša pobotati z njim in zgladiti prepir). Potem ji je spet začel vsiljevati pomoč in ji streči, da bi 
pridobil njeno ljubezen. Krog se je sam od sebe ponavljal vedno znova. 
 
 

 
Osvobajanje #15 
 
Zna biti težko potegniti neposredno povezavo med vašim vsiljevanjem pomoči in čustvenimi 
izbruhi, ki temu zanesljivo sledijo. Opazujte, na kakšen način prizadenete ljudi, ki jih imate radi: 
 
Ali dajete boleče opazke in komentarje ter zbijate neprimerne šale?  
Ali jih javno sramotite?  
Ali stalno zamujate?  
Ali pozabite narediti, kar vas prosijo?  
Ali jih kritizirate?  
Ali bežite pred njimi in ali jim grozite, da jih boste zapustili?  
Ali pustite, da se zamere naberejo, potem pa stresate jezo na druge?  
 
Prosite ljudi, ki so vam v življenju pomembni, da vam odkrito spregovorijo o vašem vsiljevanju 
pomoči in o vaših čustvenih izbruhih. Najbrž vam bo težko poslušati o tem in boste občutili veliko 
sramu, vendar je to pomembno za vaš preboj iz trikotnika žrtve.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

KAKO ZADOVOLJITI LASTNE POTREBE? 
 
 
POSTANITE ISKRENO SEBIČNI 
 
Ko sem začel pisati to knjigo, sem prve osnutke ponudil v branje članom moje skupne No More Mr. 
Nice Guy!. Eden od članov je ob priliki pripomnil: »Zdi se mi, da je ves poudarek v knjigi na 
osredotočanju na jaz. Zdi se resnično sebično in egocentrično, kot da bi moral prijazni fant misliti 
samo nase in se ne brigati za nikogar drugega.« 
 
Čeprav si pisanja knjige No More Mr. Nice Guy! nisem zastavil s to temo v mislih, je ta komentar 
vseboval zrno soli, pomembno resnico, ki se je pred tem niti nisem popolnoma zavedal. Ker je 
prijazni fant naučen, da za preživetje žrtvuje sebe, se mora okrevanje osredotočiti na učenje, kako 
postaviti sebe na prvo mesto in dati prednost svojim potrebam. 
 
Večino prijaznih fantov preseneti, ko jim povem, da je zdravo imeti potrebe in da odrasli ljudje dajejo 
prednost zadovoljevanju svojih potreb. Včasih moram to resnico ponoviti večkrat, da jim sede v uho.  
Potrebe jim namreč predstavljajo enosmerno vozovnico v zapuščenost. 
 
Rad povem, da se nihče ni rodi zato, da zadovolji vaše potrebe (razen vaših staršev, ki pa so svoje delo 
že opravili) in jih opomnim, da tudi vi niste rojeni zato, da zadovoljite potrebe drugih ljudi (z izjemo 
svojih otrok). 
 
Ta premik paradigme je za okrevajoče prijazne fante vselej zastrašujoč. Idejo o dajanju prednosti 
svojim potrebam čutijo kot bližnjico k zavrnitvi, neprijaznosti in popolni zapuščenosti.  
 
Kadar koli jih izzovem, da dajo prednost svojim potrebam, so njihovi odzivi precej predvidljivi: 
»Ljudje bodo jezni name. Mislili bodo, da sem sebičen. Ostal bom sam. Kako bi bilo, če bi vsi tako 
živeli?« 
 
Potem jim preberem seznam koristi zanje in za njihove bližnje, če bodo postavili sebe na prvo mesto:  

 
Povečali boste verjetnost, da dobite, kar potrebujete in želite. 
Dajali boste razumno — tisto, kar ljudje resnično potrebujejo. 
Dajali boste brez jeze, slabe volje in pričakovanj. 
Imeli boste manj nezadovoljenih potreb. 
Postali boste bolj privlačni. 

 
Večini prijaznih fantov je še posebej všeč zadnja točka na seznamu. Nemoč, cmeravost, plašnost, 
neučinkovitost in potreba po pozornosti ne naredijo moškega privlačnega. Drznost in samozavest 
pač. Večino ljudi privlačijo samozavestni moški. Če postavite sebe na prvo mesto, to ne bo odgnalo 
ljudi, temveč jih bo pritegnilo. Postaviti sebe na prvo mesto je bistvenega pomena za zadovoljitev 
ljubezenskih in življenjskih želja. 
 
 
 

PREVZEMITE ODGOVORNOST ZA SVOJE POTREBE  
 
Prijazni fantje morajo začeti spreminjati svojo temeljno paradigmo, da lahko zadovoljijo svoje 
potrebe. Premik paradigme vključuje posvojitev naslednjih prepričanj: 



 

 

Imeti potrebe je človeško. 
Odrasel človek najprej zadovolji svoje potrebe. 
Druge lahko jasno in neposredno prosim, da mi pomagajo zadovoljiti moje potrebe. 
Drugi ljudje mi res želijo pomagati zadovoljiti moje potrebe. 
Ta svet je bogat, vsega je v izobilju. 

 
Okrevajoči prijazni fantje morajo narediti nekaj radikalno drugačnega kot doslej, da bi zadovoljili 
svoje potrebe. Postaviti sebe na prvo mesto ni le prijazen predlog, ni nekaj, kar bi samo pomerili, če 
jim ustreza. To ni pomembno samo za zadovoljitev potreb, temveč tudi za obnovitev osebne moči in 
zato, da se čutijo popolnoma živi ter okusijo ljubezen in intimnost. 
 
Zanimivo je, da takrat, ko prijazni fantje prevzamejo odgovornost za svoje potrebe in jih postavijo na 
prvo mesto, to koristi tudi vsem okoli njih. Konec je prikritih pogodb, skrivalnic, jeznih izbruhov in 
pasivno-agresivnega vedenja. Konec je manipulacij, nadziranja in zamer. Te lekcije sem se pred leti 
naučil na lastni koži. 
 
Bližal se je konec tedna in otroci so odhajali iz mesta. Načrtoval sem, da bi vikend preživel z ženo 
Elizabeth, a je slepomišila in se ni bila pripravljena odločiti kaj želi. Bil sem frustriran, zato sem z 
načrti počakal. Na prijateljevo pobudo, sem se končno odločil, da dam ta vikend sebe na prvo mesto. 
Naredil sem načrt in povabil ženo, da se mi pridruži, če želi. Naredil sem kar nekaj stvari, ki sem jih 
želel in se družil s prijatelji. Obrnilo se je tako, da se mi je Elizabeth pri marsičem pridružila. V 
ponedeljek mi je dejala, da je čez vikend izredno uživala in si je želela, da se ne bi tako hitro končal. 
 
 
SKUPINSKI IZZIV 
 
Na srečanju ene od mojih moških skupin No More Mr. Nice Guy!, sem člane izzval, naj vsaj en teden 
raziskujejo kako je, če postavijo sebe na prvo mesto. Čeprav je izziv pri moških sprožil nemalo 
tesnobe, so se vsi odločili, da ga sprejmejo. Predstavil vam bom Larsove, Reeseove in Shaneove 
izkušnje. 
 
LARS  
 
Lars, ki sem ga že predstavil, je po srečanju ženi povedal, da namerava v naslednjem tednu dati 
prednost svojim potrebam. Žena se je temu sprva uprla, kar je še povečalo njegovo tesnobo. 
Telefoniral je nekaj moškim iz skupine, da bi zbral pogum. Njihova spodbuda mu je dala potrebno 
podporo, da se je držal svoje zaveze. 
 
Odločil se je za nekaj preprostega. Zadal si je, da bo šel vsak dan v fitnes in telovadil. Preden je postal 
oče je bil telesno aktiven. Služba, dom in otroci so temu naredili konec. Lars se je odločil, da bo 
izmenično vadil pred in po službi. Ko je načrt sporočil ženi, mu je ta poskušala vzbuditi krivdo, češ da 
ni prav, da gre telovadit brez nje.« Znašel se je v skušnjavi, da se odpove treningu. Začutil je impulz, 
da poišče takšno rešitev, ki bi ji omogočila, da se mu pridruži. Namesto tega, je raje premisli o njeni 
želji in ji potem rekel, da bo vseeno šel na trening sam. 
 
Prva dva dni sta ga na poti v fitnes preplavljali krivda in tesnoba. Vendar je vztrajal. Tretji dan ga je 
žena z zanimanjem vprašala, kako mu gre. Lars je bil vsak dan bolj energičen in optimističen in se je 
vse bolje počutil. Celo spal je bolje. Užival je v fitnesu in družbi ljudi, ki so prav tako dobro skrbeli 
zase. Presenetilo ga je, ko mu je po enem tednu žena dejal, da jo je navdihnil in da bo tudi sama 
začela bolje skrbeti zase. Povedala mu je, da se je vpisala k aerobiki in poskrbela, da bodo otroci v 
času treninga v dnevnem varstvu. 
 



 

 

REESE  
 
Reese se je skupini No More Mr. Nice Guy! pridružil potem, ko se je razšel s svojim zadnjim fantom. 
Sprva se je počutil precej nelagodno, saj je bil edini gej v skupini, a so ga drugi moški lepo sprejeli 
medse in je tako začel razvijati ne-seksualne odnose z njimi. 
 
Reesejeva navada je bila, da je hodil s svojim fantom med vikendom v bare za geje, zato je bil ob 
ponedeljkih zjutraj izčrpan in je cel teden poskušal nadoknaditi počitek. Bal se je, da ga bo partner 
zapustil, če mu ne bo ustregel in šel z njim ven. 
 
Končno se je odločil, da bo za en vikend postavil sebe na prvo mesto in počel, kar bo čutil, da je zanj 
prav. To je vnaprej povedal tudi svojemu fantu. Odločil se je, da bo šel ven samo eno noč, da ne bo pil 
in da bo do polnoči doma. V soboto se je pridružil moškim iz skupine in šel z njimi v kino. V nedeljo je 
ostal doma, malo je počistil po stanovanju, opral perilo in počival. Zadal si je, da bo šel spat pred 
deseto uro zvečer. 
 
V ponedeljek je šel v službo spočit in bistre glave. Še ves teden je čutil ustvarjalni zagon in 
zadovoljstvo. Pa tudi njegov fant ga ni zapustil. 
 
SHANE  
 
Shane, ki sem ga tudi že predstavil, je rad stregel in pomagal svojemu dekletu. Kar naprej ji je 
poklanjal darila, jo presenečal in ji pomagal, kolikor je mogel. 
 
V svoj načrt, da postavi sebe na prvo mesto, je Shane vključil tudi namen, da bo pozoren, kdaj bo 
dobil impulz, da naredi nekaj za svoje dekle in bo namesto tega naredil nekaj zase. Na primer, ko bo 
pomislil, da bi opral njen avto, bo raje opral svojega. Ko bo začutil potrebo, da bi ji kupil darilo, ga bo 
kupil sebi. In ko bo pomislil, da bi jo poklical in preveril, kako se počuti, bo namesto nje poklical 
kakšnega člana skupine. Načrt ga je spravil v hudo tesnobo. 
 
Konec tedna mu je Racquel, na njegovo presenečenje, povedala, da se je počutila bolj sproščeno, ker 
jo je manj dušil in si je dejansko želela preživeti čas z njim. Potem ko je nekega večera dala otroke 
spat, ga je celo poklicala in ga povabila, da se oglasi in se ljubi z njo.  
 
Nekaj tednov kasneje sta Shane in Racquel na skupnem srečanju parov spregovorila o spremembah 
in se odločila, da s tem nadaljujeta. Dogovorila sta se, da ji Shane naslednjih šest mesecev ne bo kupil 
nobenega darila in ji ne bo pripravil nobenih presenečenj. Shane se je obvladal in ji v tem času ni 
kupil darila za rojstni dan, Božič in Valentinovo, pa tudi pisal ji ni. Osredotočil se je nase, začel bolje 
skrbeti za sebe in zadovoljevati svoje potrebe. 
 
Sčasoma je ugotovil, da ga Racquel zaradi tega ne bo zapustila in da je postala do njega celo bolj 
radodarna in velikodušna. Po letu dni sta povedala, da se je naučil sproščeno obdarovati, ne da bi pri 
tem iskal potrditev ali odobravanje. Shane je v tem času spoznal, da je postal manj odvisen in 
prestrašen in bolj zadovoljen, ker je dal prednost svojim potrebam. Strinjala sta se, da uživata v vseh 
spremembah, ki jih je prinesla Shaneova odločitev, da postavi sebe na prvo mesto. 
 
 

 
 
 
 



 

 

POSTAVITE SEBE NA PRVO MESTO 
 
Prijazni fantje verjamejo v mit, ki jim obljublja, da bodo ljubljeni in bodo zadovoljili svoje potrebe, če 
se bodo odpovedali sebi in dali prednost drugim ljudem. Obstaja en sam način, kako spremeniti to 
nelogično in jalovo paradigmo prijaznega fanta — postavite sebe na prvo mesto. 
 
Najtežji del tega procesa je sprejeti odločitev. Dejansko je izvajanje odločitve, da postavite sebe na 
prvo mesto, razmeroma enostavno. Ko začnete dajati prednost sebi, morate slediti samo enemu 
glasu - svojemu. Tako odloča en sam glas in ne pa cel zbor glasov. Ni vam več treba brati tujih misli, 
predvidevati in se truditi, da bi ustregli številnim glasovom z nasprotujočimi si mnenji in zahtevami. 
Ko postavite sebe na prvo mesto, zlahka poiščete vse za odločitev potrebne informacije v sebi: Ali je 
to tisto, kar potrebujem? Ja. Potem bom to naredil.  
 

 
Osvobajanje #16 
 
Sprejmite odločitev, da boste za en vikend ali en teden postavili sebe na prvo mesto. Ljudi, 
predvsem bližnje, obvestite kaj nameravate. Prosite prijatelja za podporo in spodbudo v tem 
procesu. Bodite pozorni na tesnobo, ki se pojavi ob odločitvi in v začetku procesa. Pozorni bodite 
tudi na težnje, da bi se vrnili v stare vzorce. Na koncu vikenda ali tedna vprašajte ljudi, kako jim je 
bilo, ko ste sebe postavili na prvo mesto. 
 
Pozor! Ni pomembno, da vam vedno uspe. Pomembno je, da sebe postavite na prvo mesto.  
 

 
 
Osvoboditev od vzorcev prijaznega fanta zahteva prevzemanje odgovornosti za lastne potrebe. Drugi 
vam lahko pri tem pomagajo, vendar niso dolžni zadovoljiti vaših potreb. S tem ko prijazni fant 
postavi sebe na prvo mesto in začne dajati prednost svojim potrebam, lahko spozna, da je svet bogat. 
Zares začne verjeti, da so njegove potrebe pomembne in da so mu ljudje z veseljem pripravljeni pri 
tem pomagati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PETO POGLAVJE 

POVRNITE SI OSEBNO MOČ 
  
 
 
Pred leti sva se z ženo Elizabeth nekega sobotnega jutra zapletla v vročo razpravo okoli nečesa, kar 
sem storil. Kot že v mnogih prepirih dotlej, je občutila nemoč, ker ni znala doseči, da bi sprevidel 
svoje zanikanje. Sam sem istočasno čutil, da me po krivici preganja. Ko je prepir končno dosegel 
čustveni vrhunec, je nemočno zavpila: »Ti si en navaden strahopetec!« 
 
Elizabeth je odšla iz sobe, jaz pa sem se umaknil v kopalnico, da bi si obrisal solze. Po kratkem 
premisleku je potrkala na vrata kopalnice. Mislil sem, da hoče dokončati svoje kozje molitvice, vendar 
se je prišla opravičiti.  
 
»Žal mi je. Ni bilo pošteno, da sem rekla, da si strahopetec.« 
»Pravzaprav je bila to edina pametna stvar, ki si jo danes povedala,« sem ji rekel in si obrisal solze.   
 
Prijazni fantje so strahopetci. To se ne sliši ravno prijazno, ampak je res. Prijazni fantje ravnajo in se 
obnašajo kot nemočne žrtve, saj njihova življenjska paradigma in otroški mehanizem preživetja 
zahtevata, da žrtvujejo svojo osebno moč. 
 
Kot sem opisal že v prejšnjih poglavjih, je skupni imenovalec prijaznih fantov ta, da njihove potrebe v 
otroštvu niso bile pravočasno in na zdrav način zadovoljene. Ti majhni dečki niso imeli moči, da bi 
preprečili, da jih drugi ne bi zapustili, zanemarjali, zlorabljali, izkoriščali ali kako drugače dušili. Ti 
otroci so bili žrtve ljudi, ki jih niso znali ljubiti, jim izkazovati pozornosti, zadovoljevati njihovih potreb 
in jih zaščititi. 
 
Posledica takšnih izkušenj v otroštvu je, da je za večino prijaznih fantov občutek žrtve domač. 
Naučeni so videti druge kot vzrok za probleme, ki jih imajo v svojem življenju. Zato se pogosto 
počutijo prestrašeni, nemočni, zamerljivi in besni. To lahko vidite v njihovi telesni govorici in slišite v 
njihovem glasu: »To ni pošteno. Kako to, da ona lahko postavlja pravila, jaz pa ne?  Vedno več dam, 
kot dobim. Ko bi ona…« 
 
 

PARADIGMA NEMOČI 
 
Vsi prijazni fantje razvijejo isto paradigmo, kot poskus  obvladovanja izkušenj zapustitve v otroštvu:  
»Če bom dober (priden), bom ljubljen in bom lahko zadovoljil svoje potrebe ter živel brez skrbi. Ne le, 
da ta paradigma doseže ravno nasprotno od želenega, temveč je žal tudi stalen vir občutkov nemoči.   
 
Kljub temu, da so prijazni fantje obsedeni z ustvarjanjem mirnega, brezskrbnega življenja, jim dva 
velika dejavnika preprečujeta, da bi dosegli ta cilj. Kot prvo, doseči poskušajo nemogoče. Življenje pač 
ne teče gladko. Človeško življenje je že po naravi kaotično. Polno je nepredvidljivih dogodkov, ki jih 
nihče ne more nadzirati. Zato je poskus, da bi ustvarili predvidljivo življenje, v katerem bi šlo vse po 
načrtih, jalovo početje. 
 
Navkljub dejstvu, da živimo v kaotičnem, nepredvidljivem svetu, prijazni fantje niso le prepričani, da 
je življenje lahko predvidljivo in mirno, temveč tudi, da bi takšno moralo biti.  To prepričanje je 
neposreden rezultat izkušenj zapustitve v otroštvu. Nepredvidljivost glede pravočasne zadovoljitve 



 

 

njihovih potreb na zdrav način, ni bila le zastrašujoča, ampak je potencialno ogrožala njihovo 
življenje.   
 
V poskusu, da bi obvladali negotove razmere v otroštvu, so prijazni fantje razvili sistem prepričanj, 
da bi bilo v njihovem življenju vse v redu, če bi le lahko naredili čisto vse prav. Včasih razvijejo tudi 
prepričanje, da je bilo njihovo otroštvo idealno in neproblematično (kar je nasprotno od resnice), 
zato, da bi obvladali občutke zapuščenosti. Gre za napačna prepričanja, vendar majhnim nemočnim 
dečkom te iluzije pomagajo opraviti s tem, kar je izven njihovega nadzora.  
 
Drugi razlog, zakaj prijazni fantje ne morejo doseči zadanega cilja glede brezskrbnega življenja je ta, 
da delajo ravno nasprotno od tega, kar deluje. Ko se odraslih situacij lotevajo z mehanizmom 
preživetja, ki se je oblikoval, ko so bili naivni in nemočni, zanesljivo ne morejo uspeti pri ustvarjanju 
vsaj približno stabilnega življenja. 
 
Odvisnost od neučinkovitih mehanizmov preživetja ujame prijazne fante v spomine na strašna 
doživetja v otroštvu in ohranja začaran krog. Bolj ko so prestrašeni, bolj se držijo svojega otroškega 
mehanizma preživetja. Bolj ko uporabljajo neučinkovit mehanizem, manj uspešni so pri 
premagovanju zapletenosti, izzivov in dvoumnosti življenja. In manj kot so uspešni, bolj prestrašeni 
postanejo... saj si predstavljate.  
 

 
Osvobajanje #17 
  
Preglejte spodnji seznam načinov, s katerimi želijo prijazni fantje ustvariti mirno življenje brez 
težav. Zapišite po en primer vaše uporabe mehanizma obvladovanja situacij v otroštvu. Nato k 
vsakemu primeru dopišite, kako zdaj kot odrasli uporabljate to strategijo in poskušate nadzirati 
svoje življenje. Zabeležite kako vsako od teh vedenj ohranja vaš občutek nemočne žrtve. Zapisano 
podelite z varno osebo.  

 
Vse delam prav.  
Nikoli ne tvegam.  
Pričakujem in popravljam.  
Trudim se, da ne vznemirjam drugih.  
Šarmiram, ugajam in pomagam.  
Potrpim in ne delam težav.  
Uporabljam prikrite pogodbe.  
Nadzorujem in manipuliram.  
Vsiljujem pomoč in se trudim biti prijazen.  
Zadržujem informacije.  
Potlačim čustva.  
Pazim, da ne prizadenem ljudi.  
Izogibam se problemom in težkim situacijam.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KAKO SI POVRNITI OSEBNO MOČ? 
 
 

PREMAGAJTE DEJAVNIK NEMOČI IN SI POVRNITE OSEBNO MOČ 
 
Osebno moč definiram kot stanje uma, ko je oseba prepričana, da bo zmogla obvladati kar koli se ji 
bo zgodilo. Ne le da s to vrsto moči uspešno opravimo s problemi, izzivi in nadlogami, temveč jih 
dejansko sprejmemo s hvaležnostjo in pokončno. Osebna moč ne pomeni odsotnosti strahu. Celo 
najmočnejše ljudi je strah. Osebna moč pomeni, da čutimo svoj strah, a se mu ne prepustimo. 
 
Obstaja rešitev za občutek nemoči in ranljivosti, ki ga občutijo prijazni fantje. Okrevanje od sindroma 
prijaznega fanta jim omogoča, da sprejmejo in uveljavijo svojo osebno moč, ki je njihova rojstna 
pravica. Povrnitev osebne moči vključuje: 
 

Predajo. 
Sprejemanje resničnosti. 
Izražanje čustev. 
Soočanje s svojimi strahovi. 
Razvoj celovitosti oziroma integritete. 
Postavljanje meja.  

 
 

PREDAJTE SE 
 
Najpomembnejši vidik povrnitve osebne moči (ki omogoča, da v ljubezni in življenju dobite, kar si 
želite) je, ironično, predaja. Predati se ne pomeni obupati, pač pa spustiti tisto, kar ne moremo 
spremeniti in hkrati spremeniti tisto, kar lahko.  
 
Spustiti ne pomeni, da nam ni mar ali da sploh ne poskušamo kaj spremeniti. Spustiti pomeni 
dopustiti si, da smo, (kar smo). Podobno kot kadar odpremo močno stisnjeno pest in sprostimo 
zadrževano napetost. Prsti se hočejo najprej refleksno vrniti v prejšnji stisnjeni položaj. Roko moramo 
skoraj znova naučiti, da se odpre in sprosti. Enako je, ko se učimo predati in spustiti. 
 
Predaja omogoča okrevajočemu prijaznemu fantu, da spusti nadzor in se odzove na večplastno 
lepoto življenja. Predaja tem moškim omogoča, da vidijo življenje kot laboratorij za učenje, rast in 
ustvarjalnost. Predaja omogoča videt vsako življenjsko izkušnjo kot dar življenja, ki spodbuja rast, 
zdravljenje in učenje. Namesto, da se prijazni fant sprašuje zakaj se mu dogaja krivica, se lahko 
odzove na življenjske izzive z vprašanjem kaj se lahko iz te situacije nauči. 
 
Gilov primer ponazarja proces spuščanja. Gil je v odnosu s svojim dekletom, Barb, dosegel kritično 
točko. Na svetovanje za pare je prišel skupaj z njo in z namenom, da reši njen problem. Dejal je, da je 
depresivna, ves čas jezna in da je seks ne zanima. Rekel je, da ves čas hodi kot po jajcih, da je ne bi z 
ničemer vznemiril.  
 
Gil in Barb sta bila v zgodnjih petdesetih in sta skupaj živela osem let. Pogovarjala sta se o poroki, a 
sta oba čutila strah in zaskrbljenost zaradi negotove narave njunega odnosa. Po nekaj mesecih 
svetovanja se je Gil začel poigravati z idejo, da morda ne izvirajo vsi problemi v njunem odnosu pri 
Barb. Začel je opažati svoje vsiljevanje pomoči in nadzorujoče vedenje. Začel se je tudi zavedati, da 
ima malo drugih interesov in nobenih moških prijateljev. Nekaj mesecev kasneje se je pridružil moški 
skupini No More Mr. Nice Guy!. 



 

 

 
Celo potem, ko se je začel soočati s svojimi problemi in neučinkovitimi življenjskimi vzorci, je iskal 
ključ, kako bi izboljšal Barb. Proces je bil počasen, vendar je Gil počasi spoznal, da ne more z ničemer 
spremeniti Barb in da se bo moral osredotočiti nase. Ko je začel takole spuščati nadzor in se 
odvezovati od Barb, je čutil veliko tesnobe. Strah ga je bilo, da bo zašel v težave. Prepričan je bil tudi, 
da Barb ne bo mogla rešiti svojih težav brez njega. 
 
Ob podpori skupine se je Gil nazadnje le predal. Spoznal je, da bo v redu, tudi če jima z Barb veza ne 
uspe. Na njegovo presenečenje pa se je njun odnos začel izboljševati.  
  
Ko je opustil reševanje in nadzor nad njenimi težavami ter se odvezal od njenih razpoloženj, je odkril, 
da je manj frustriran in zamerljiv. Na Barb je začel gledati kot na dar, ki mu pomaga premagovati 
spore z njegovim jeznim očetom. 
 
Leto zatem je moškim v skupini naznanil, da sta z Barb določila datum poroke. Povedal je, da jima gre 
bolje, kot si je kdaj koli predstavljal. Po njegovem mnenju je bila prelomna točka odločitev, da se ne 
bo sekiral, če jima ne uspe. Ta odločitev je predstavljala zavestno opustitev nadzora nad nečim, nad 
čimer niti ni imel nadzora. Dejal je, da je ironično, da mu je ravno opuščanje nadzora omogočilo 
dobiti, kar si je najbolj želel. 
 

 
Osvobajanje #18 
 
Pomislite na dar življenja , ki ste se mu sprva upirali, a ga zdaj vidite kot pozitivno spodbudo za rast 
ali kot odkritje. Ali bi morali prav zdaj v svojem življenju kaj spustiti ali opustiti, da bi prejeli 
podobne darove? Podelite svoje ugotovitve z zaupanja vredno osebo.  
 

 
 

SPREJMITE RESNIČNOST 
 
Prijazni fantje poskušajo svoj svet nadzirati tako, da ustvarijo sistem prepričanj o ljudeh in dogodkih, 
ki ne temelji na dejstvih, potem pa se vedejo, kot da ta prepričanja držijo. Zato se zunanjim 
opazovalcem njihovo vedenje pogosto zdi nelogično. 
 
Les, skromen moški v poznih tridesetih, je imel kratko razmerje s sodelavko. Med prvim terapevtskim 
srečanjem sem ga vprašal, zakaj je, po njegovem mnenju, skočil čez plot.  
 
»Ne vem, najbrž sem rabil samo malo pozornosti,« je odvrnil. Potem sem ga vprašal, kako izraža 
svojo jezo do žene.  
Zbegano me je pogledal in rekel: »Nikoli se ne razjezim na Sarah.« 
»Hočeš reči, da si poročen deset let in ni nikoli naredila ničesar, kar bi ti dvignilo pritisk?« sem hlinil 
presenečenje. 
 
Ko je Les govoril o svoji ženi, je bilo očitno, da jo je postavil na piedestal. Jasno je bilo, da ne živi v 
resničnosti, kar se njegovega zakona tiče. Ko sem ga bolj podrobno izprašal, je razkril da se je Sarah 
po poroki zredila za 30 kilogramov in ni hotela več kuhati, da je potrta in ne želi več seksati z njim, da 
ga zaničuje in je besna nanj tudi, ko je ne izziva. Les je kljub temu vztrajal, da je ona ženska njegovih 
sanj in da jo vdano ljubi. 
 



 

 

V naslednjih mesecih, sem Lesu na terapevtskih srečanjih vztrajno nastavljal ogledalo resničnosti, kar 
se tiče njegove žene in njegovega odnosa do nje. Proces je bil počasen in težak. Les je moral slepo 
gledati na Sarah zaradi svojega strahu pred osamljenostjo. Videti resničnost bi zanj lahko pomenilo, 
da mora narediti nekaj težkega ali zastrašujočega.  
 
Ko se je začel soočati s svojimi strahovi pred zapustitvijo, je zagledal svojo ženo v pravi luči. Ta 
sprememba mu je omogočila zahtevati, kar je želel, postaviti meje in izražati svojo jezo in 
nezadovoljstvo. Kmalu je postalo jasno, da Sarah ne želi videti svoje vloge v njunem odnosu in se ne 
želi spremeniti. Čeprav mu je bilo težko in strašljivo sprejeti stvari takšne, kot so resnično bile, se je 
Les odločil odseliti in je vložil zahtevo za ločitev. 
 
Ko je Les sprejel resničnost, je doumel zakaj je moral ustvariti takšen sistem prepričanj o Sarah, kot 
ga je. Tako se je namreč potisnil v položaj, ko je moral sprejeti težko, vendar stvarno odločitev. Ta mu 
je omogočila, da je dosegel notranjo moč, ki jo je potreboval za pomembne spremembe v svojem 
življenju. S tem si je odprl možnost, da ustvari takšno intimno zvezo, kot si jo želi, z žensko, ki mu je 
pripravljena pri tem pomagati.  
 
 

 
Osvobajanje #19 
 
Izberite področje svojega življenja, kjer se običajno počutite frustrirani in brez nadzora. Stopite 
korak nazaj in si oglejte situacijo. So vaše težave posledica poskusov, da bi projicirali svojo 
zamišljeno resničnost na to situacijo? Kako bi se spremenil vaš odziv, če bi morali sprejeti 
resničnost oziroma situacijo takšno, kot je? 
 

 
 

IZRAZITE SVOJA ČUSTVA  
 
Prijazne fante je groza dveh vrst čustev — njihovih lastnih in čustev vseh drugih ljudi. Ob vsaki 
napetosti, intenzivnosti ali globini čutijo, da nimajo nadzora. V otroštvu je intenzivno čutenje 
pomenilo pritegovanje negativne pozornosti ali pa odtegovanje vsakršne pozornosti. Zato je bilo 
varneje utišati vsa čustva, ki bi lahko pritegnila preveč negativne pozornosti ali bi jim povzročila 
občutek zapuščenosti. 
 
Spominjam se, da je bila v začetku najinega zakona Elizabeth frustrirana, ker nisem znal izraziti čustev 
in povedati kaj čutim. Kot večina prijaznih fantov, sem tudi jaz videl čustva kot nevarna. Po več kot 
tridesetih letih pogojenosti, nisem imel pojma kaj hoče Elizabeth od mene.  
 
Tudi ko sem se svojih čustev že začel zavedati, sem jih pogosto držal v sebi. Skoraj komično je, kako 
redko pade prijaznemu fantu na um, da bi partnerki povedal kaj čuti. Nekoč me je Elizabeth spravila v 
zadrego, ko sem ji rekel, da imam občutek, da sem se dolgo skrival. »Zakaj mi nisi takoj povedal, ko si 
to začutil?« je vzkliknila.  
 
»Saj mi gre bolje, napredujem,« sem ji odvrnil v tipični maniri prijaznega fanta: »saj sem rabil samo 
dva tedna, da sem ti povedal.« 
 
Prijazni fantje pogosto racionalizirajo zadrževanje svojih čustev, češ, da ne želijo nikogar prizadeti. 
Resnica je, da si krijejo hrbet. Kar dejansko sporočajo je, da ne želijo narediti ničesar, kar lahko 



 

 

poustvari njihovo situacijo iz otroštva in prikliče čustvene spomine. V resnici nikogar ne poskušajo 
zaščititi pred prizadetostjo, poskušajo le obdržati svoj svet miren in pod nadzorom. 
 
Prijaznim fantom pogosto pravim: »Vaši čustva so samo čustva, ne bodo vas ubila.« Čustva, ki jih 
običajno čutijo – tesnoba, nemoč, sram, osamljenost, bes ali žalost –  niso smrtno nevarna in ne 
ogrožajo življenja. 
 
Cilj učenja sprejemanja svojih čustev ni narediti prijazne fante mehkužne in pretirano čustvene. 
Moški, ki so v stiku s svojimi čustvi, so močni, asertivni in energični. V nasprotju s splošnim 
prepričanjem prijaznih fantov, ni treba postati podobni ženskam, da bi smeli imeti čustva. Zato 
podpiram moške, da se o svojih čustvih učijo od drugih moških. 
 
Čeprav ne obstaja formula ali pravi način, da se ponovno povežemo s potlačenimi čustvi, pa lahko 
podporne skupine ponudijo učenje, vzor in podporo temu počasnemu, a pomembnemu procesu. In 
sicer v smislu, da lahko terapevtska skupina postane kot družina. V takšnem okolju lahko okrevajoči 
prijazni fant prosi za pomoč pri obvladovanju čustev, kakršna mu v otroštvu ni bila dosegljiva. Skupina 
predstavlja varen prostor tudi takrat, ko zmedena čustva povzročajo občutek izgube nadzora. Tu 
lahko prijazni fant odkrije, da se svet ne bo podrl, če bo malo zaropotal in se postavil zase ali če mu 
bo nekdo drugi pokazal svoja čustva. 
 
Čustva so sestavni del človeškega bitja. Ko se okrevajoči prijazni fant nauči jezik čustev, lahko začne 
spuščati nepotrebno prtljago (breme), ki jo je nosil celo življenje. S tem pa znova občuti energijo, 
optimizem, intimnost in veselje do življenja. 
 
Ta resničnost me je pred leti dohitela na precej nepričakovan način. Nekega dne mi je Elizabeth prišla 
povedat, da je vzvratno trčila v parkiran avtomobil. Počutila se je kot majhna punčka in je 
pričakovala, da jo bom oštel. A še preden sem se uspel odzvati, je predme postavila zid in se 
umaknila, da bi se zaščitila.  
 
Postal sem jezen — ne zaradi avtomobila, ampak zaradi načina, kako me je odrinila vstran. Svoja 
čustva sem neposredno in jasno pokazal. Brez sramu in nenapadalno, sem jo ustavil. Zelo čustveno 
sem ji dal vedeti, da je nisem odrival od sebe in da ji ne pustim, da ona odriva mene, kar je 
presenetilo oba. Rekel sem ji, da nisem ravnodušen zaradi avtomobila, a me vendar veliko bolj jezi to, 
kako se je vedla do mene. »Dovoli mi, da sem jezen zaradi avtomobila, potem bova zadevo že kako 
uredila,« sem ji rekel. 
 
Kasneje mi je Elizabeth (in nekaj njenih prijateljic tudi) rekla, da se je počutila veliko bolj varno, ker 
sem pokazal čustva. Tako je namreč lahko videla in začutila, da sem vznemirjen zaradi nesreče, da pa 
ne mislim, da je ničvredna in da je ne bom zapustil. Dejstvo, da sem se tako čustveno odzval in ji 
nisem pustil, da me odriva, ji je dejansko prineslo občutek varnosti in ljubezni. Ker se je počutila 
varno, je lahko ostala v stiku z mano in poslušala moje jezno bentenje zaradi poškodovanega 
avtomobila. Dogodek naju je povezal in nama odtlej predstavlja referenčno točko za zdravilno moč 
čustev, ki so izražena jasno in neposredno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Osvobajanje #20 
 
Nekaj napotkov za izražanje čustev:  
 
Osredotočite se nase, namesto na drugo osebo in sprejmite odgovornost za to, kar čutite.  
Namesto »Ti me vedno razjeziš«, odgovorno izrazite svoj občutek z »Jezen sem«. 
 
Osredotočite se na to, kar čutite v svojem telesu. Ne mešajte tega, kar mislite, s tem, kar čutite. 
Namesto »Čutim, da me hoče izkoristiti«, odgovorno izrazite svoj občutek »Bojim se, počutim se 
nemočen«. 
 
V splošnem je čustvene izjave bolje začeti z »Jaz« kot s »Ti, On, Ona«. 
Izogibajte se uporabi besede »kot« v zvezi s čustvi; na primer »Čutim, kot da si jezna name.« 
 

 
 

SOOČITE SE S SVOJIMI STRAHOVI 
 
Strah je človeški. Vsakdo občuti strah, celo tisti, ki se zdijo neustrašni. Zdrav strah je opozorilo, da se 
nam bliža nevarnost. Takšen strah je drugačen od tistega, ki ga praktično vsak dan občutijo prijazni 
fantje.  
 
Prijazni fantje imajo strah zapisan v celice. Gre za spomin na vsako možno življenjsko grožnjo, ki so jo 
kdaj doživeli. Vanje se je zapisal, ko so bili popolnoma odvisni in nemočni ter korenini v dejstvu, da 
njihove potrebe niso bile zadovoljene pravočasno in na zdrav način.  Strah jim je privzgojil (družinski) 
sistem, ki je skušal preprečevati tveganja in je nagrajeval ohranjanje zatečenega stanja. Stopnjevalo 
pa ga je tudi dejstvo, da je življenje kaotično in da je vsaka sprememba pač korak v neznano. To vrsto 
strahu imenujem spominski strah (v izvirniku Memory Fear). 
 
Zaradi spominskega strahu iz otroštva je za prijazne fante svet še vedno videti nevaren in 
nepremagljiv. Zato običajno sklonijo glavo in poskušajo živeti varno. 
 
Prijazni fantje po nepotrebnem veliko trpijo, ko poskušajo varno živeti in: 

 
se izogibajo novim situacijam, 
se držijo znanega, 
zavlačujejo, se izogibajo in ne dokončajo, kar so začeli, 

 ponavljajo, kar ni in ne deluje ter tako še poslabšajo svoj položaj, 
 zapravijo ogromno energije, ko poskušajo nadzirati, česar ne morejo. 
 
Nolan je dober primer človeka, ki ga je spominski strah paraliziral. Nolan me je obiskal po priporočilu 
prijatelja. Čeprav je že leto dni živel ločeno od žene, se ni mogel dokončno odločiti za uradno ločitev. 
 
Ves čas mi je govoril, da je zmeden. Ta zmeda je bila pomešana z močno dozo krivde. Nolan je stalno 
tehtal različne posledice. Kaj če zapusti ženo in kasneje odkrije, da se je zmotil? Kaj če uniči življenje 
svojim otrokom? Kaj če otroci ne bodo nikoli več hoteli govoriti z njim? Kaj če bodo njegovi prijatelji 
mislili, da je slab človek? Kaj če ga bo bog poslal v pekel? Dokler je bil Nolan zmeden glede tega, kaj 
naj stori, je bil paraliziran. 
 



 

 

Ko sem mu rekel, da ni zmeden, ampak prestrašen, se je sprva branil. Ni mu bilo všeč videti sebe v tej 
luči. Raziskala sva spominski strah iz njegovega otroštva in dojel je, da je vsaka napaka, ki jo je storil 
kot otrok imela na videz večne posledice. Verjel je, da to še vedno drži tudi danes. 
 
Nolanov strah pred odločitvami je skrival globlji otroški strah, da ne bi zmogel obvladati vsega, kar bi 
se mu lahko zgodilo. Skupaj sva pretresla vse možne posledice ločitve.  
 
Za vsako potencialno posledico je stalo nezavedno prepričanje, da je ne bo mogel obvladati. Domov 
sem ga poslal z njegovim seznamom strahov in primernejšo trditvijo glede vsakega od strahov:  
Ne glede na to, kar se bo zgodilo, bom zmogel.  Naslednji teden je Nolan ponosno razglasil, da je 
najel odvetnika. Kljub močnemu strahu in tesnobi, je našel pogum v ponavljanju svoje nove mantre: 
Zmorem. 
 
Soočenje s trenutnimi strahovi je edini način kako premagati spominski strah. S tem, ko se prijazni 
fant sooči s strahom, podzavestno ustvari prepričanje, da zmore obvladati vsak svoj strah in to izzove 
njegov spominski strah. Zaradi izzivanja spominskega strahu se zdi zunanji svet manj zastrašujoč in se 
zato čuti bolj samozavesten v soočanju z njim. Bolj ko raste njegova samozavest, manj strašno se mu 
zdi življenje.  
 

 
Osvobajanje #21 
 
Izberite en strah, ki obvladuje vaše življenje. Ko se odločite, da se boste soočili s strahom, si 
ponavljajte misel »Zmorem. Karkoli se bo zgodilo, bom zmogel.« To mantro ponavljajte dokler ne 
stopite v akcijo in ne boste več čutili strahu.  
 

 
 

RAZVIJTE SVOJO CELOVITOST IN INTEGRITETO 
 
Večina prijaznih fantov je ponosnih nase, ker da so iskreni in zaupanja vredni. Dejansko pa so prijazni 
fantje že v temelju neiskreni. Sposobni so zadržati ali prikriti resnico ter se zlagati, in hkrati verjeti 
iluziji, da so v osnovi iskreni. Laganje in prikrivanje resnice jih oropa njihove osebne moči, ker je 
neiskrenost vedenje, ki izvira iz strahu. 
 
Laganje definiram kot vse, kar je manj od resnice. Večini ljudi se to zdi očitno, vendar je pomembno 
definirati kaj pomeni lagati in kaj govoriti resnico, saj so prijazni fantje spretni pri oblikovanju 
definicij, ki opravičujejo njihovo vedenje. Nič nenavadnega ni, če rečejo »Saj sem še kar iskren« ali 
»Večino časa sem iskren«, ne da bi se vsaj malo zavedali neskladja izrazov. Prijazni fantje se pogosto 
branijo na otroški način in pravijo: »Nisem lagal, samo nisem vsega povedal.« 
 
Joel je bil lastnik uspešnega gradbenega podjetja. Nekoč je šel prej iz službe, da bi si, preden bi šel 
domov, v kinu ogledal popoldansko projekcijo filma. Ker ga je bilo strah ženinega neodobravanja, je 
popoldansko zgodbo prikrojil. Vedno je imel pripravljeno kakšno zgodbo za pretvezo, če bi ga 
slučajno klicala v službo, ko ga ne bi bilo tam. Ironija je bila v tem, da ni bilo popolnoma nobene 
potrebe, da bi ji lagal. Kljub vsemu trudu, ki ga je Joel vlagal v prikrivanje resnice o svojih izhodih, mu 
nikoli ni prišlo na miseI, da laže sebi in svoji ženi. Joel je v resnici s svojim laganjem ustvarjal na strahu 
temelječ odnos s svojo ženo in se tako oropal svoje osebne moči.  
 
Pri tem ko se prijazni fantje učijo govoriti resnico, jih spodbujam naj bodo pozorni na stvari, ki jih 
najmanj želijo razkriti in povedati drugim. To so stvari, ki pri katerih so najbolj zadržani — in hkrati 



 

 

tiste, ki jih je najbolj potrebno povedati. Včasih morajo poskusiti večkrat, da povedo določeno resnico 
v celoti in z vsemi podrobnostmi. 
 
Potem ko prijazni fantje povedo resnico, včasih pravijo, da so naredili napako, kadar se kdo na to 
odzove z jezo. Govoriti resnico ni čarobna formula za lahko življenje, vendar je veliko lažje živeti 
celovito življenje kot takšno, ki je zgrajeno na prevarah in lažeh. 
 
Razvoj celovitosti oziroma integritete je bistven del okrevanja od sindroma prijaznega fanta. Moja 
definicija integritete je, da se odločiš, kaj je po tvojem občutku prav in to narediš. Temu nasproten je 
t.i. komisijski pristop odločanja in delovanja, ki temelji na ugibanju, kaj naj bi vsi drugi mislili, da je 
prav. Tak pristop kar najhitreje vodi v zmedo, strah, nemoč in neiskrenost. 
 
Pri upoštevanju zgornjih definicij, lahko v obeh primerih izgubimo celovitost, a jo le na en način 
pridobimo. Če se prijazni fant nikoli ne vpraša, kaj mislim, da je prav ali če se drži komisijskega 
pristopa, ne bo nikoli občutil celovitosti. Tudi če se o tem sprašuje pa ne naredi, kar misli, da je prav, 
ne doseže celovitosti. Samo ko se vpraša, kaj je zanj prav in kadar deluje v skladu s svojim 
odgovorom, postane celovit moški. Moški z integriteto.  
 

 
Osvobajanje #22 
 
Izberite eno področje, na katerem ne čutite svoje celovitosti. Ugotovite česa vas je strah in kaj vas 
zadržuje, da ne poveste resnice ali ne naredite, kar je prav. Ugotovitve podelite z zaupanja vredno 
osebo. Nato ukrepajte in razkrijte resnico ali naredite, kar morate narediti, da popravite situacijo. 
Opomnite se, da zmorete. Ohranite upanje, da bo vse v redu in da boste vi in vsi ostali preživeli 
začasno krizo, ki bi lahko nastala zaradi vaše resnice.  
 

 
 

POSTAVITE SVOJE MEJE 
 
Meje so bistvena stvar za preživetje. Če se prijazni fant nauči postaviti meje, mu to pomaga, da se ne 
počuti več kot nemočna žrtev in da si povrne osebno moč. Postavljanje meja je ena najpomembnejših 
veščin, ki se jih mora naučiti okrevajoči prijazni fant.  
 
Koncept meja jim predstavim tako, da položim na tla vezalke in jim rečem, da bom prestopil njihovo 
mejo in jih porinil nazaj. Naročim jim, naj me ustavijo, ko bodo začutili nelagodje. Ni neobičajno, da 
se prijazni fant postavi precej stran od črte in dopusti da posežem nekaj korakov v njegov prostor, 
preden se sploh začne odzivati. In celo potem, ko ga začnem odrivati nazaj, mi dopusti, da ga nekaj 
korakov odrinem, preden naredi karkoli, da bi me ustavil. Včasih mi kakšen prijazni fant dopusti, da 
ga odrinem vse do stene.  
 
To vajo uporabljam za nazoren prikaz potrebe po mejah na vseh področjih življenja. Prijaznim fantom 
je običajno lažje stopiti korak nazaj, se predati in ohraniti ljubi mir. Verjamejo namreč, da jih bo drugi 
nehal potiskati, če bodo sami stopili še kak korak nazaj, in da bo potem spet vse v redu.  
 
Ni nenavadno, da gre okrevajoči prijazni fant malo izven svojih meja, ko se prvič uči postavljati mejo. 
Prijazni fantje so namreč nagnjeni k guganju iz ene skrajnosti v drugo in najprej poskušajo postaviti 
meje na silo, s kladivom ali mačeto. Sčasoma se naučijo, da morajo uporabiti samo toliko upora, kot 
je potrebno, da opravijo delo. Naučijo se tudi, da se meja ne postavlja zato, ker bi bili drugi drugačni, 



 

 

temveč zato, ker so sami drugačni. Če nekdo prestopi njihovo mejo, to ni problem drugega, temveč 
njihov problem. 
 
Zaradi spominskega strahu prijazni fantje pogosto nezavedno okrepijo prav takšno vedenje, kot ga ne 
dopuščajo. V skladu z otroško pogojenostjo učijo ljudi okoli sebe, da jim je dovoljeno prestopati 
njihove meje. Ko začnejo prevzemati odgovornost za to, kako ljudje ravnajo z njimi, se začne 
spreminjati tudi njihovo vedenje. Ko nehajo dopuščati stvari, ki jih ne želijo, dajo ljudem okoli sebe 
možnost, da se do njih vedejo drugače. Le tako je možno, da odnos preživi in se razvija.  
 
Jake, vojak v srednjih dvajsetih, je dober primer tega, kako dopuščanje nedopustnega vedenja ubije 
odnos in kako lahko postavljanje meja omogoči odnosu, da preživi.   
 
Tik pred poroko je Jakea bodoča žena Kisha prevarala s svojim prejšnjim fantom. Ker je ni želel 
izgubiti, ji je oprostil in ji obljubil, da ji ne bo nikoli očital njeno nezvestobo. Tako je ustvaril vzorec 
odnosa, v katerem je Kisha počela skoraj vse, kar je hotela, Jake pa je hkrati zadrževal čustva in hodil 
okrog nje kot po jajcih. Svoje besede je vedno skrbno pretehtal, da ne bi rekel kaj napačnega, kar bi 
jo lahko razburilo.  
 
Nekoč, ko sta bila s prijatelji v baru, se je Kisha napila. Kadar je preveč popila, je postala bojevita in 
prostaška. Tokrat je Jaka poniževala in večino večera plesala v objemu drugih moških v baru. 
 
Jake je dolgo tiščal jezik za zobmi, potem pa je končno zabrusil Kishi, da je pijana in je čas, da gresta 
domov. Kisha ga je zmerjala in nadaljevala, kot je začela. Jake ji ni ostal dolžan, zmerjal jo je s kurbo in 
se odpeljal domov.  
 
Eden od njenih prijateljev, jo je zjutraj pripeljal domov. Kisha je cel dan molčala. Jake se je poskušal 
držati nazaj, a po nekaj bridkih urah je popustil in se ji opravičil, da jo je zmerjal s kurbo.  
 
Tisti teden je v moški skupini No More Mr. Nice Guy! nejevoljno pripovedoval omenjeno zgodbo. 
Skupina se mu je prijazno postavila nasproti in ga soočila z dejstvom, da ji s tem, ko voljno dopušča 
ženino nedopustno vedenje, daje dovoljenje, da počne, kar hoče. Rekli so mu, da ni težava Kisha, 
ampak on in da se ne bo spremenila, dokler se sam ne bo spremenil. S tem, ko Jake ni postavil svojih 
meja, je njunemu zakonu ukradel možnost, da postane to, kar bi lahko bil. 
 
Naslednji dan se je Jake soočil s svojo ženo. Priznal je svojo vlogo v njuni situaciji. Rekel ji je, da ne bo 
več trpel njenega neprimernega vedenja. Postavil ji je meje. Ne bo ji več dovolil, da pleše ali flirta z 
drugimi moškimi. Ne bo ji več dovolil, da ga ponižuje pred prijatelji. In da mora, če želi ostati 
poročena z njim, poiskati pomoč in rešiti svoje težave z alkoholom. 
 
Kisha mu je zabrusila, da ji ne bo nihče govoril, kaj naj naredi. Spakirala je kovčke in se še isto noč 
odselila k prijateljici. Čeprav se je Jake naslednje dni počutil obupno, se je uprl skušnjavi, da bi jo 
poklical in jo rotil naj se vrne. Namesto nje, je raje poklical nekaj moških iz skupine. 
 
Tretji večer ga je Kisha poklicala in mu rekla, da se hoče pogovoriti. Prišla je k njemu in mu priznala, 
da je imel prav, čeprav bi ga najraje poslala k hudiču. Dejala mu je, da prvič od kar sta poročena, čuti 
do njega spoštovanje. Rekla je, da želi rešiti njun zakon in da je pripravljena narediti, kar je potrebno. 
Teden dni kasneje se je začela zdraviti.  
 
 
 
 
 



 

 

 
Osvobajanje #23 
  
Preden začnete postavljati meje, morate spoznati kako zelo se umikate s svoje meje, da bi se 
izognili prepiru oziroma da bi ohranili mir. V naslednjem tednu se opazujte. Ali rečete ja, ko bi raje 
rekli ne?  Ali sprejmete, da boste nekaj opravili, samo da se izognete sporu? Ali se čemu izogibate, 
zato da se ne bi kdo razjezil na vas? Ali v nesprejemljivi situaciji potrpite in upate, da bo že kako 
minilo? Zapišite opažanja in jih delite z varno osebo.  
 

 
 
 
 

PUSTOLOVŠČINA, KI JE NE GRE ZAMUDITI 
 
Ključ do mirnega življenja ne obstaja. Če boste pridni in boste naredili vse prav, ne boste ustavili 
kaosa in stalno spreminjajoče se resničnosti življenja. Vse paradigme prijaznega fanta ustvarjajo 
šibkega moškega, ki dopušča, da ga drugi ustrahujejo ali ponižujejo, ker ni pravilno zložil posode v 
pomivalni stroj. 
 
Ko se okrevajoči prijazni fant preda in sprejme resničnost, ko izrazi svoja čustva, se sooči s svojimi 

strahovi, razvije celovitost in postavi svoje meje, spet pridobi moč za sprejemanje izzivov in darov 

življenja. Življenje ni vrtiljak, življenje je tobogan. Prijazni fant, ki obnovi svojo osebno moč, lahko 

okusi vse blagoslove sveta in njegovo nepričakovano lepoto. Življenje morda ne bo vedno mirno in 

prijazno, a bo zagotovo pustolovščina, ki je ne gre zamuditi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŠESTO POGLAVJE 

POVRNITE SI MOŠKOST 
 
 
V nasprotju s prevladujočim mišljenjem zadnjih desetletij, je čisto v redu biti moški.  
 
Moški rojeni po 2.svetovni vojni so imeli to nesrečo, da so odraščali v edinem obdobju moderne 
zahodne zgodovine, ko ni bilo vedno dobro biti moški. V glavnem je bila to posledica dveh 
pomembnih družinskih in družbenih sprememb v povojnem obdobju: 1) fantje so bili ločeni od svojih 
očetov in drugih zdravih moških vzornikov, in 2) fantje so bili prisiljeni iskati potrditev pri ženskah in 
sprejeti njihovo definicijo moškosti. 
 
Posledica omenjenih dinamik je bila, da so številni fantje in moški začeli verjeti, da morajo skriti vse 
negativne moške lastnosti (recimo, od očetov in drugih slabih moških) ali se jih znebiti in postati to, 
kar so mislili, da ženske od njih pričakujejo. Številnim se je zdela ta življenjska strategija bistvena za 
to, da bi bili ljubljeni, da bi zadovoljili svoje potrebe in da bi imeli v življenju mir. 
 
Zaradi nadaljnjih družbenih sprememb v drugi polovici 20.stoletja ta sistem prepričanj ni ostal 
omejen le na baby boom generacijo. Opažam namreč, da se danes moški v svojih tridesetih ali 
dvajsetih letih in celo najstniki vedejo kot značilni prijazni fantje. Zdi se, kot da je vsaka naslednja 
generacija moških bolj in bolj pasivna. 
 
To družbeno pogojevanje je vplivalo na prijazne fante tako, da so bolj nagnjeni k: 

 
izogibanju moški družbi. 
izgubi stika s svojo moškostjo. 
nezdravi navezanosti na svojo mater. 
odvisnosti od potrjevanja in odobravanja žensk. 

 
 

KAJ UNIČUJE MOŠKOST? 
 

POMANJKANJE STIKA Z DRUGIMI MOŠKIMI 
 
Kar naprej poslušam takšne komentarje prijaznih fantov: 
»Preprosto se ne počutim dobro z drugimi moškimi. Kaj je narobe s tem?« 
»Moški so v glavnem kreteni.« 
»Včasih sem imel prijatelje, ampak žena mi je tako težila, če sem se družil z njimi, da sem odnehal.«  
»Jaz sem bolj samotar.«  
 
Številni prijazni fantje se zaradi redkih pozitivnih stikov, ki so jih v otroštvu imeli z moškimi, težko 
povezujejo z drugimi moškimi. Ker tudi s svojimi očeti niso imeli pozitivnih vezi, se niso nikdar naučili 
osnovnih veščin, potrebnih za ustvarjanje globokih in pomembnih odnosov z moškimi.  
 
Še ena značilnost je običajna pri prijaznih fantih, in sicer prepričanje, da so drugačni od drugih 
moških. To izkrivljeno mišljenje se je običajno porodilo v otroštvu, ko so poskušali postati drugačni od 
svojih slabih ali nedostopnih očetov. Prijazni fantje potem kot odrasli pogosto ustvarijo podobno 
dinamiko z moškimi tudi na splošno. Sami sebe uspejo prepričati, da so drugačni (boljši) kot drugi 
moški, ker verjamejo, da: 
 



 

 

ne nadzirajo. 
niso jezni in besni. 
niso nasilni. 
so pozorni na potrebe žensk. 
so dobri ljubimci. 
so dobri očetje. 

 
Toda vse dokler niso povezani z moškimi ali dokler verjamejo, da so drugačni od drugih moških, so 
odrezani od mnogih pozitivnih koristi moškega prijateljstva in moči moške družbe. 
 

 
Osvobajanje #24 
 
Preglejte zgornji seznam. Zapišite načine, na katere poskušate zavestno ali ne biti drugačni od 
svojega očeta in/ali drugih moških. Kako vas prepričanje, da ste drugačni, drži stran od drugih 
moških?  
 

 
 

POMANJKANJE STIKA S SVOJO MOŠKOSTJO 
 
Moškost definiram kot lastnost ali sposobnost moškega, da preživi kot posameznik ter kot del 
klana in človeške vrste. Brez te moške energije bi že zdavnaj izumrli. Moškost moškemu omogoča, da 
ustvarja in dela. Omogoča mu tudi, da skrbi in ščiti tiste, ki so mu pomembni. Ti vidiki moškosti 
vključujejo moč, disciplino, pogum, strast, vztrajnost in integriteto. 
 
Moška energija predstavlja tudi potencialno agresivnost, destruktivnost in brutalnost. In te 
značilnosti so tiste, ki se jih prijazni fantje (in večina žensk) bojijo, zato jih še posebej skrbno 
poskušajo potlačiti ali zatreti.  
 
Večina prijaznih fantov verjame, da bodo s potlačitvijo temne plati moške energije dosegli potrditev 
pri ženskah. Ob upoštevanju anti-moške klime, ki prežema našo družbo že od leta 1960 dalje, se to 
zdi povsem logično. Ironično je, da se ti isti moški pritožujejo, da ženske bolj privlačijo mačo tepci kot 
prijazni fantje. Številne ženske so mi povedale, da jih zaradi pomanjkanja jasne življenjske energije, 
prijazni fantje komaj kaj privlačijo. Pravijo, da jih mačo tepci bolj privlačijo zato, ker se jim bolj po 
moško postavijo po robu.  
 
S tem, ko se prijazni fantje poskušajo izogniti temni plati svoje moškosti, potlačijo tudi številne druge 
vidike moške energije. Posledično pogosto izgubijo svojo seksualno samozavest, tekmovalnost, 
ustvarjalnost, ego, željo po izkušnjah, silovitost, ekshibicionizem, odprtost in moč. Poglejte majhne 
dečke na igrišču in zaznali boste te vrste moško kakovost. Prepričan sem, da so to dobre lastnosti, ki 
jih je vredno obdržati. 
 
Ena najbolj vidnih posledic potlačitve moške energije pri prijaznih fantih je njihovo pomanjkanje 
vodenja v njihovih družinah. Prijazni fantje pogosto ne uspejo voditi svojo družino, kot bi bilo 
potrebno, ker se bojijo razburiti partnerko ali biti preveč podobni svojim avtoritarnim, nadzorujočim 
in zamerljivim očetom. Tako to delo pogosto pade na ramena njihovih žena. Večina žensk s katerimi 
sem govoril, noče prevzeti vodenja družine nase, a ga prevzame, ker ga nekdo pač mora. 
 
 
 



 

 

 

NAVEZANOST NA MAMO 
 
Za prijazne fante je navezanost na mamo običajna. Ta nezavedna vez nastane, kadar se normalni 
razvoj otroka izrodi. 
 
Vsi majhni dečki se po naravi zaljubijo v svojo mater in jo želijo imeti le zase. Zdravi starši, tako oče 
kot mati, pomagajo svojim sinovom, da se uspešno premaknejo skozi to normalno razvojno fazo. Pri 
tem se dečki ločijo (individualizirajo) od svojih mater, se povežejo z moškimi in tako postanejo 
sposobni v odraslosti ustvariti intimen odnos z drugo žensko. 
 
Oba starša igrata pomembno vlogo pri tem, za otroka zdravem prehodu. Kot prvo mora mati znati 
dovolj dajati, da zadovolji otrokove potrebe, ne da se pri tem ustvari odvisniški odnos. Prav tako 
mora znati zadovoljiti svoje potrebe, da ne pride v skušnjavo in ne izkoristi svojega sina za zapolnitev 
svoje praznine. Kot drugo pa mora biti oče navzoč in mora imeti s sinom zdrav odnos. Stik z očetom 
pomaga majhnemu dečku, da se prestavi iz udobnega materinega naročja v moški svet izzivov. 
 
Kot sem že prej povedal, večina prijaznih fantov v otroštvu ni imela tesnih odnosov s svojimi očeti. 
Tako so bili prisiljeni splesti nezdrave vezi s svojimi materami. Takšna vez se je oblikovala, če so, na 
primer, morali ustreči svoji jezni, kritični ali nadzorujoči materi. Prej kot ne je bila takšna nezdrava vez 
posledica prisilne skrbi za zahtevno, odvisno ali zmedeno mater. Brez očetovske podpore so se morali 
ti fantje sami spopasti z nemogočo situacijo.  
 
Obe vrsti situacij v otroštvu — poskus, da bi ustregli jezni ali nadzorujoči materi, ali da so postali 
materini mali partnerji — sta ustvarili dinamiko, v kateri so se prijazni fantje nezavedno navezali na 
mamo in ji ostali zvesti ter se niso na zdrav način individualizirali.  
 
Če se je bil prijazni fant v otroštvu prisiljen nezdravo navezati na svojo mamo, njegova odrasla 
partnerka na globljem nivoju čuti, da ji ni zares na voljo. Morda zavestno tega ne poveže z njegovo 
navezanostjo na mater, vendar čuti, da nekaj manjka.  
 
Anita, ženska v poznih petdesetih, je bila poročena s takšnim moškim. Poklicala me je in se dogovorila 
za individualno svetovanje. Prepričana je bila, da jo mož vara in je želela nasvet.  Sedla je na kavč in 
se nervozno smejala. 
 
»Tako neumno se počutim, da sem prišla, ampak ne vem s kom naj se pogovorim. Mogoče sem 
zmešana, ampak mislim, da me mož vara s svojo tajnico. On sicer to zanika, ampak vem, da se nekaj 
dogaja, preveč očitno je.«  
 
Anitin nasmeh je izginil, zamenjal ga je žalosten pogled. Vzela je robček in si obrisala kotičke solznih 
oči. 
 
»Moj mož, Dutton, je zadnje čase marsikaj doživel. Zaradi dela je precej pod pritiskom, finančno smo 
na tesnem, pa še njegova mama je lani umrla. Bila sta si zelo blizu in mislim, da ga je to močno 
prizadelo.« 
 
Anita je pojasnila svoja sumničenja glede moževe nezvestobe, a se je kmalu vrnila na zadevo z 
moževo materjo. 
 
»Če ne bi vedela, bi rekla, da se je njegova zaslepljenost s tajnico začela takoj po smrti njegove 
matere. Kot da bi rabil nekaj, kar bi mu zapolnilo praznino. Taščo sem imela vedno rada. Bila je 



 

 

prijazna ženska, ampak vedno sem imela tudi občutek, da je Dutton bolj povezan z njo kot z mano. Se 
to sliši trapasto?« je vprašala porogljivo. »Je trapasto, če sem ljubosumna na taščo?« 
 
Spodbudil sem jo, naj mi pove več o Duttonovi družini. 
 
»Za razliko od očeta, je on verjel, da je družina krasna,« je nadaljevala. »Seveda zaradi matere. Bila 
naj bi prava svetnica. Oče je bi z otroki izjemno strog. Ti so se po tolažbo zatekali k mami. Res jim je 
znala dobro prisluhniti in jim je bila vedno na voljo, ko so jo rabili.« 
 
Zdelo se je, da je Aniti odleglo, ker je lahko govorila o čem drugem, namesto o svojem ljubosumju. 
»Preden je umrla, jima je Dutton kupil preprogo za v  hišo in dva lepa naslonjača, ker je vedel, da oče 
tega nikoli ne bi storil. Vedno jo je vozil naokoli, ker je vedel, da je oče ne bi. Res je lepo ravnal z 
mamo — mislim, da ji je hotel nadoknaditi za vse, kar je preživela v zakonu z njegovim očetom. 
Enkrat sem bila nanj jezna in sem ga obtožila, da z mamo ravna lepše kot z mano pa je totalno 
eksplodiral.« Z rokami je pokazala eksplozijo. »Zabičal mi je, da mu tega ne smem nikoli več reči. Dva 
tedna ni govoril z mano. Po tem zadeve nisem nikoli več omenjala.« 
 
Anita je za trenutek premolknila. »Ali mislite, da je med smrtjo njegove mame in njegovim varanjem 
kakšna povezava? Tako rada sta se imela. Mogoče mu je tajnica zapolnila praznino. Se vam zdi to 
čudno?« 
 
 

ISKANJE POTRDITVE PRI ŽENSKAH 
 
Zaradi družinske in družbene pogojenosti, so prijazni fantje nagnjeni k iskanju potrditev pri ženskah. 
Tudi ko poskušajo postati in delati to, kar verjamejo, da ženske od njih pričakujejo, doživljajo 
ogromno frustracij, ker si prizadevajo dobiti potrditev, ki si jo tako močno želijo. 
 
Te frustracije so pričakovane, glede na to, da na splošno ženske vidijo moške, ki jim skušajo ustreči 
kot šibke. Prezirajo jih in zaničujejo. Večina žensk ne mara moških, ki jim poskušajo ugajati, ampak 
želijo takšne, ki znajo ugoditi sebi (in poskrbeti zase). Ženske mi vedno pravijo, da nočejo pasivnih, 
ustrežljivih mehkužnežev. Ženske hočejo moškega — nekoga z jajci. 
 
 

OBNAVLJANJE MOŠKOSTI 
 
Izogibanje odnosom z moškimi in iskanje potrditev pri ženskah prijaznim fantom onemogoča dobiti, 
kar si v življenju in ljubezni resnično želijo. Obnoviti morajo svojo moškost, da bi zaustavili negativne 
učinke sindroma prijaznega fanta. Ta proces vključuje posvojitev prepričanja, da je dobro biti moški 
in sprejemanje vseh svojih moških lastnosti. Obnovitev moškosti zahteva: 

 
povezovanje z drugimi moškimi, 
krepitev telesne moči, 
iskanje zdravega moškega vzornika, 
preizpraševanje odnosa s svojim očetom. 

 
 
 
 
 
 



 

 

KAKO OBNOVITI SVOJO MOŠKOST? 
 

POVEŽITE SE Z MOŠKIMI  
 
Za obnovitev moškosti je ključno povezovanje z drugimi moškimi. Zavestno se je treba potruditi in 
zgraditi odnose z moškimi. Proces se začne z zavezo, da boste razvijali moška prijateljstva. Okrevajoči 
prijazni fant mora biti pripravljen vložiti čas, tvegati in biti ranljiv. Za večino prijaznih fantov se zdi čas 
pomemben faktor, ki jih ločuje od drugih moških. Torej si je treba vzeti čas, govoriti s sosedom, 
poklicati prijatelja ali se pridružiti fantom v telovadnici. To lahko pomeni tudi odtegniti si čas od žene, 
družine ali dela in stvari, v katere se zapletate. 
 
Povezovanje z moškimi pomeni početi moške stvari z moškimi. Ni pravila, kaj naj bi to bilo, lahko je 
priključitev kakšni skupini ali društvu, obisk športnih dogodkov, priključitev molilni ali debatni skupini, 
poker večer, prostovoljno delo, ribarjenje, tek ali preprosto druženje. 
 
Alan je primer tega, kaj se lahko zgodi, ko se okrevajoči prijazni fant odloči, da se bo povezal z 
moškimi. Alan je zelo težko naredil kaj zase, še posebej skupaj z drugimi moškimi. Ko se je zavestno 
potrudil in raziskal to zadevo, je moral najprej ugotoviti kaj ga ovira pri navezovanju stikov z moškimi 
in kaj lahko naredi, da spremeni svoj vzorec.  
 
Ena prvih stvari, ki jih je naredil, je bila vključitev v moško terapevtsko skupino. Trajalo je več kot leto 
dni, da se je začel družiti z moškimi tudi izven terapevtske skupine. Šele potem so se lahko odzvali na 
njegove obrambne mehanizme, ki so ga ločevali od drugih. Obenem so ga podprli tudi pri 
spreminjanju odnosa z njegovo ženo.  
 
Alan se je pridružil tudi klubu za zdravje, kjer je začel z drugimi moškimi igrati odbojko in racquetball. 
Kasneje je celo sodeloval pri ustanavljanju softball ekipe. Sprva si je zelo težko vzel čas samo zase, še 
posebej kadar je to pomenilo, da ni z družino. 
 
Alan je za spremembe potreboval več let, vendar ima danes nekaj zaupnih prijateljev in več drugih, s 
katerimi se redno srečuje. Vsako leto odpotuje z njimi na drugi konec dežele, kjer si privoščijo golf 
vikend. To predstavlja zanj enega od vrhuncev leta. 
 
Z ženo Marie verjameta, da je njegova zavestna odločitev, da se poveže z moškimi, rešila njun zakon. 
Alan je namreč ženo postavil v središče svojega čustvenega življenja. Njegovo življenje se je vrtelo 
okoli poskusov, da bi ji ustregel in jo osrečil. Zaradi svojih prikritih pogodb je vedno mislil, da ji več 
daje, kot od nje dobi. Zato je bil pogosto užaljen, zamerljiv in pasivno-agresiven. Ko je začel svoje 
čustvene in družbene potrebe zadovoljevati v družbi moških, je ženi padlo z ramen veliko breme.  
 
Ko je obnovil svojo moško energijo, se je ženi zdel znova bolj privlačen. Čeprav mu je bilo na začetku 
težko že samo povedati, da gre ven s prijatelji, ga je žena spoštovala, ko je res šel. Na novo odkrito 
spoštovanje je spremenilo njena negativna čustva, ki so prej kalila njun odnos. 
 
Alan je kmalu odkril številne koristi razvijanja odnosov z moškimi. Verjetno je za prijaznega fanta ena 
najpomembnejših koristi izboljšanje odnosov z ženskami. Zato jim vedno rečem: »Najboljša stvar, ki 
jo lahko naredite za vaš odnos z žensko je, da imate moške prijatelje.« Kajti ko zadovoljijo čustvene 
potrebe v družbi moških, postanejo okrevajoči prijazni fantje manj odvisni, manipulativni in zamerljivi 
ter bolj zadovoljni v svojih odnosih z ženskami.  
 
Razvijanje moških odnosov pomaga okrevajočim prijaznim fantom, da se manj nagibajo k iskanju 
potrditev pri ženskah in ne dopuščajo več definiranja moškosti z njihove strani. Če se dekle ali žena 



 

 

jezi nanj in ga zmerja z bedakom, lahko to mirno prenese, saj ve, da njegovi prijatelji mislijo drugače. 
Zato se ne trudi več za vsako ceno osrečiti partnerko ali ohraniti mir.  
 
Prijateljstvo z moškimi ima velik potencial za globino in intimnost, saj ga ne bremeni spolnost. Prijazni 
fant namreč pogosto pazi, da ne bi s čim vznemiril partnerko in si tako zapravil priložnost za seks. 
Obenem ne čuti, da bi moral ustreči prijateljem, da bi jih moral tolažiti, jim lagati, pomagati ali se 
žrtvovati tako, kot verjame, da mora to početi pri ženskah. Kadar ni posredi spolnost, odpade tudi 
strah in nefunkcionalni ples, ki je tako značilen za odnose prijaznih fantov z nasprotnim spolom. 
 
 

PRETRGAJTE NEZDRAVE VEZI Z MAMO 
 
Razvijanje odnosov z moškimi pomaga prijaznemu fantu pretrgati nezdravo navezanost na mamo. 
Majhni dečki pristanejo v nezdravem odnosu s svojo mamo le, če očetje to dopustijo. Rešitev, ki to 
dinamiko obrne, je v ustvarjanju zdravih odnosov z moškimi. 
 
Moja hči Jamie je imela pri osemnajstih fanta, ki je bi nezdravo navezan na svojo mamo. Fantov oče 
je bil pogosto na službenem potovanju in ni bil čustveno prisoten. Bil je tog in ukazovalen. Mama pa 
je sina dušila in ga naredila za svojega čustvenega partnerja.  
 
Ob različnih priložnostih in dogodkih se je Jamie počutila kot bi za pozornost in naklonjenost 
tekmovala z materjo svojega fanta. Na žalost je mama običajno zmagala. Jamie je bilo čudno, da je 
morala tekmovati z njo in da je bila nanjo ljubosumna. Vendar je dogodek odmislila, češ da imata z 
mamo pač zelo tesen odnos. 
 
Neki petek sva šla z Jamie ven na večerjo. Medtem ko sva jedla, mi je zaupala svoje frustracije, zaradi 
tekmovanja s fantovo mamo, še posebej od kar se je ta pridružil marincem in je bil zdoma v trening 
kampu. Sočustvoval sem s hčerko in podelil z njo nekaj dejstev o takšnih odnosih. 
 
»Tvoj fant je klasičen prijazni fant,« sem ji rekel. »Imel je vse pogoje, da se je nezdravo navezal na 
mamo. Žal to pomeni, da se ne bo nikoli sposoben resnično povezati s tabo. Vedno mu bo nekaj na 
poti. Morda boš v skušnjavi, da to vidiš kot problem, ampak resnična težava je njegov odnos z 
mamo.« 
 
Jamie se ni prestrašila mojih besed. Za osemnajstletnico je bila kar intuitivna in je vedela, da sem ji 
povedal resnico. Dejansko mi je celo nanizala nekaj podobnih primerov, ki jih je že opazila v svoji 
družbi. 
 
»Je sploh kaj upanja? A se bo kdaj odtrgal od mame, bo kdaj prost zame?« me je vprašala.  
»Eno upanje pa le imaš,« sem ji rekel. »Naučiti se mora povezati z moškimi in to tako, kot se z 
očetom ni mogel. Mislim, da je dobro, da je šel k marincem in je v stiku z moškimi. Pri tem ga lahko 
podpiraš. Če se bosta še dobivala ali pa se celo poročila, spodbujaj njegove odnose z moškimi. To je 
tvoje edino upanje. Edino tako bo lahko pretrgal nezdrave vezi z mamo.« 
 
Kakšen mesec kasneje je Jamie odletela v San Diego skupaj s fantovimi starši, kjer so se udeležili 
podelitve naborniških diplom. Mati se je kot po navadi vedla posesivno in zaščitniško. Jamie je 
presenečena odkrila, da se je njen fant tokrat odzival drugače. Večkrat ji je postavil meje in ji ni pustil, 
da bi ga čustveno obvladala. Jamie je potrdila, da je bilo to predvsem posledica stika z različnimi 
moškimi v trening kampu in dejstva, da je začutil in sprejel svojo moškost.  
 
 



 

 

 
Osvobajanje #25 
 
Naštejte tri moške, ki bi jih radi bolje spoznali. Poleg vsakega imena zapišite možne skupne 
aktivnosti z njim. Nato si zastavite rok, do kdaj boste z vsakim od njih navezali stik in se obvežite, 
da boste to tudi storili.  
 

 
 

OKREPITE SVOJE TELO 
 
Moškost pomeni telesno moč in sposobnost. Prijazni fantje se zaradi svoje pogojenosti teh lastnosti 
bojijo, zato pogosto postanejo čustveno in telesno pomehkuženi. Nekateri so na to celo ponosni. 
Srečal pa sem tudi precej prijaznih fantov, ki so telovadili ali trenirali borilne veščine, a so se kljub 
temu bali svoje moči.  
 
Sprejemanje moškosti pomeni sprejemanje svojega telesa, svoje moči in svojega prostora. Prijazni 
fantje lahko to dosežejo tako, da se nehajo basati z ničvredno fast food hrano in se telesno okrepijo, 
da se lahko odzivajo na fizične potrebe, ki so del moškosti. To pomeni, da se je treba zdravo 
prehranjevati, se izogibati drogam in alkoholu, telovaditi  in piti veliko vode, se igrati, sproščati in 
dovolj počivati. Fizična moč pridobljena s tekom, plavanjem, vadbo z utežmi, borilnimi veščinami, 
košarko, odbojko ali tenisom se prevede v samozavest na vseh drugih področjih življenja prijaznega 
fanta.  
 
Za primer vzemimo Travisa, odvetnika v zgodnjih petdesetih. Travis me je obiskal zaradi zakonskih 
težav. Že na prvem svetovalnem srečanju sta se pokazali dve očitni stvari: bil je prijazni fant in kot 
drugo, imel je težave z drogami in alkoholom. Rekel sem mu, da bom delal z njim, če bo priznal svoje 
težave in prenehal piti in če se bo vključil v skupino Anonimnih alkoholikov. Travis se je s pogoji in 
mejami, ki sem mu jih postavil, strinjal in prosil, če se sme priključiti tudi skupini No More Mr. Nice 
Guy!. 
 
V naslednjih mesecih je njegov odnos z ženo neprestano nihal. Izkazalo se je, da je imel poleg 
zakonskih, še številne druge probleme, ki jih je narekoval njegov življenjski stil. Bil je verižni kadilec, 
dnevno je popil veliko kave, prehranjeval pa se je večinoma s hitro hrano. Poleg tega sploh ni 
telovadil in je dolge ure preždel v službi.  
 
V naslednjih mesecih se je Travis drugo za drugo lotil teh zadev. Vzel si je čas za AA srečanja in 
druženje z drugimi okrevajočimi moškimi. Odločil se je za operacijo, ki jo je že leta odlagal. Ker je 
vedel, da v tem času ne bo smel kaditi, se je odločil, da izkoristi priložnost in za vedno preneha. Po 
operaciji je začel v času malice hoditi na sprehode. Začel je piti več vode, kavo in gazirane pijače pa je 
opustil. Vzel si je celo prost vikend in šel s prijatelji ribarit na Aljasko.  
 
Približno deset mesecev po tistem, ko se je pridružil skupini No More Mr. Nice Guy!, je vložil zahtevo 
za ločitev. Ko je spremenil način življenja, je ob podpori skupine spoznal, da je njegov prepirljiv zakon 
še zadnja slaba navada, ki jo mora opustiti. Povedal je, da žena za razpad zakona krivi moško skupino 
in da se je odločil za ločitev. Ob tem se je nasmehnil in si obrisal solze. »Zaradi skupine se počutim 
močan. Brez vaše pomoči ne bi nikoli naredil teh sprememb. Ta skupina mi je rešila življenje, ne pa 
uničila zakon.« 
 
 
 



 

 

 
Osvobajanje #26 
 
Ugotovite na kakšne načine zapostavljate in zanemarjate svoje telo. Zapišite vsaj tri načine, kako 
lahko začnete bolje skrbeti zase.  
 

 
 

SLEDITE ZDRAVEMU MOŠKEMU VZORNIKU  
 
Okrevajoče prijazne fante spodbujam, da si vizualizirajo in predstavljajo kako naj bi izgledal zdrav 
moški in da razmislijo o zdravih moških lastnostih, ki jih želijo razviti. S to predstavo v mislih lahko v 
svojem okolju poiščejo moške, ki utelešajo te vrste kakovosti. Morda jih najdejo v cerkvi, v podjetju, 
kjer delajo, pri rekreaciji in celo v filmskih likih na televiziji. Z opazovanjem kako ti moški živijo in 
delujejo, lahko prijazni fantje posvojijo bolj zdrav model moškosti.   
 
Kot toliko drugih, sem tudi jaz to delo opravil v moški skupini. Spoprijateljil sem se z moškim, ki je bil 
dober v moških stvareh in z drugim, ki je bil garač. Povezal sem se tudi z moškim, ki se je znal odpreti 
in govoriti o svojih čustvih. Prijateljevati sem začel z moškim, ki si je upal tvegati in si je rad zastavljal 
izzive. Vsak od njih mi je na svoj način pomagal razumeti, kaj pomeni biti moški. Bili so moji vzorniki, 
ko sem obnavljal svojo moškost.  
 

 
Osvobajanje #27 
 
Predstavljajte si kako naj bi izgledal zdrav moški in kakšne osebne lastnosti naj bi imel ter jih 
zapišite. Ali poznate koga, ki ima te lastnosti? Kako se lahko zgledujete po tem zdravem moškem 
vzorniku?  
 

 
 
 

PREIZPRAŠAJTE SVOJ ODNOS Z OČETOM  
 
Kot sem že omenil, večina prijaznih fantov v otroštvu ni imela prav tesnih odnosov s svojimi očeti. Ti 
so bili bodisi pasivni, nedostopni, odsotni ali na kak drug način negativni. Prijazni fantje morajo 
raziskati odnos s svojimi očeti in nanje pogledati z odraslimi očmi, če hočejo obnoviti svojo moškost. 
 
Matthew, štiridesetletni računalniški programer lepo ponazarja ta proces. Ob neki priložnosti je v 
skupini No More Mr. Nice Guy! dejal, da nima namena iti na očetov pogreb, ko bo umrl. Nekaj 
mesecev po tistem, ko je v skupini raziskal svoj odnos z očetom, se je odločil poklicati očeta in ga 
soočiti z dejstvom, da ni opravljal družinske dolžnosti. 
 
Mati mu je vedno slikala očeta kot podleža, sebe pa kot žrtev. V pogovoru z očetom je Matthew 
spoznal, da oče kljub svojim težavam ni bil slab človek, kakršnega mu je naslikala mati. Hkrati se je 
začel zavedati, da je ustvaril podoben scenarij v odnosu s svojo ženo, v katerem je njo videl kot 
zlobno, sebe pa kot žrtev. Telefonski pogovor z očetom ni spremenil le njunega odnosa, temveč tudi 
odnos z ženo. 
 
Preizpraševanje odnosa z očetom za prijazne fante pomeni, da ugledajo očeta skozi svoje oči 
takšnega, kot je. Torej, da ga dvignejo iz jarka ali spustijo s piedestala. Prijazni fant mora sprejeti 



 

 

odgovornost za svoja čustva do očeta in jih izraziti — vključno z gnevom in jezo. To je enako 
pomembno tudi v primeru, ko je oče mrtev. Včasih se to zgodi v prisotnosti očeta, drugič ne. To niti ni 
tako pomembno. Bistveno je, da okrevajoči prijazni fant sprejme dediščino moškosti, ki si jo deli z 
očetom. 
 
Cilj je bolj jasno videti očeta. Cilj je, da okrevajoči prijazni fantje začnejo sprejemati očete takšne, kot 
so bili oziroma kot so — ranljiva človeška bitja. Ta premik je pomemben zato, da tudi sebe ugledajo v 
pravi luči in se sprejmejo takšne, kot so ter si povrnejo svojo moškost.  
 
 

 
Osvobajanje #28 
 
Sprejemanje moškosti pomeni bolj redno obiskovanje očeta. Pri tem si pomagajte tako, da si 
naredite tabelo. Na levo stran zapišite čim več očetovih lastnosti in na desno pripišite tem 
nasprotne lastnosti. Označite, kje na spektru med obema vidite sebe.  
 
Okrevajoči prijazni fantje so pri tej vaji velikokrat presenečeni nad tem, kar odkrijejo o sebi in 
svojih očetih. Pogosto ugotovijo, da so svoje očete spremenili v karikature in popačili resnični 
pogled nanje. Nekateri se zavedo, da so tudi sami postali karikature, saj to, kar so postali, temelji 
na njihovem pogledu na očeta. Nasprotje norosti je namreč še vedno norost. Začnejo se zavedati, 
da jih oče še vedno nadzira, v kolikor je njihovo življenje reakcija nanj. Odkrijejo, da so lahko 
drugačni od očeta, ne da bi mu nasprotovali. In pogosto odkrijejo, da imajo več skupnih lastnosti z 
njim, kot so se zavedali ali jih bili pripravljeni sprejeti.   
 

 
 

SVOJEMU SINU PREDAJTE KORISTI MOŠKOSTI 
 
Pri vzgajanju svoji sinov sem se začel zavedati, da odraščajo v svetu, ki je zelo podoben tistemu, ki je 
ustvaril mojo generacijo prijaznih fantov. Tudi danes so fantje ločeni od moških in odvisni od tega, da 
dobijo potrditev od žensk. 
 
O tem sem se prepričal pred nekaj leti, ko se je naša družina preselila v nov dom. To je bilo poleti 
preden je moj sin začel hoditi v četrti razred. Ko sem se udeležil dneva odprtih vrat na njegovi šoli, 
me je resničnost pošteno zadela. Na celi šoli je na vseh stopnjah od vrtca do petega razreda učil en 
sam razredni učitelj. Razmerje je bilo približno 20:1. Ko so učiteljice v telovadnici predstavile vsaka 
svoj razred in se nato postavile skupaj, sem dobil nazorno sliko okolja, v katerem majhni dečki 
preživijo najbolj občutljiva leta svojega življenja. 
 
Kot okrevajoči prijazni fant imam edinstveno priložnost, da predam nov model moškosti ne le svojim 
sinovom in hčeram, temveč celi generaciji dečkov in deklic. Dlje kot delam s prijaznimi fanti, bolj se 
zavedam, da ta proces predstavlja močno orodje, ki lahko naslednji generaciji ponudi bolj zdrav 
model moškosti in ženskosti.   
 
Žal pozna naša kultura malo ritualov, s katerimi bi odrasli moški pomagali dečkom zapustiti udobje 
okolja, v katerem vlada ženska (dom, vrtec, šola) in vstopiti v svet odrasle moškosti. O pomembnosti 
teh ritualov razpravlja Robert Bly v svoji knjigi Iron John (Divji moški, Založba Eno, 2004). 
 
V primitivnih družbah, piše Bly, dečke do zgodnje adolescence večinoma vzgajajo ženske. Ko nastopi 
čas, da zapustijo sfero ženskega vpliva in se premaknejo v moški svet, plemenski starešine uprizorijo 



 

 

napad. Pobarvajo se z bojnimi barvami, pridrvijo v vas in ugrabijo dečke. Na dogovorjen znak začnejo 
ženske jokati, protestirati in naredijo vse, da bi dečke zadržale. Potem ko moški odpeljejo dečke iz 
vasi za čas iniciacije, se ženske zberejo in se med seboj sprašujejo, kako dobro in prepričljivo so 
sodelovale v predstavi. V teh kulturah moški in ženske sodelujejo in skupaj podpirajo proces prehoda 
in iniciacije.  
 
Danes poskušajo dečki sami opraviti prehod iz sveta, ki mu vladajo ženske, vendar ga ne morejo 
opraviti sami. O tem imam svojo teorijo: v fazi, ko se začnejo odraščajoči fantje oblačiti bolj nemarno 
in se nehajo česati ter se vedejo agresivno, ko visijo v svojih sobah in glasno navijajo glasbo, ko se 
grbasto držijo, preklinjajo in pljuvajo naokoli, so to znaki nezavednega namena, da bi bili tako 
odbijajoči, da jih niti lastne matere ne bi več prenašale. To jim pomaga pretrgati simbiotično vez s 
svojo mamo. Kakor koli, ti mladi fantje še vedno potrebujejo odrasle moške, da jih potegnejo stran od 
mater, ne da bi pri tem občutili krivdo ali sram in da se ne bi vedli pretirano samo-uničevalno.   
 
Verjamem, da lahko okrevajoči prijazni fantje pomagajo dečkom v naši kulturi poiskati bolj zdrav 
pomen moškosti. Kajti obstajajo določene stvari, ki se jih fantje lahko naučijo samo od moških. Zato 
pa morajo sami sprejeti svojo moškost, da lahko svoje sinove naučijo, kaj pomeni biti moški. To 
obsega obvladovanje bojevitosti in jeze, obvladovanje libida, način povezovanja z ženskami in 
moškimi in morda najpomembnejše, kako sprejeti svojo moškost. Mladi fantje se te lekcije naučijo 
tako z zgledom kot z odnosom z moškimi.  
 
Kot okrevajoči prijazni fant imam korist tudi od druženja s svojimi odraščajočimi sinovi in njihovimi 
prijatelji. Kadar sem s svojimi fanti, vidim svobodno, nebrzdano moškost v akciji. Ne le da jaz učim 
sinove obvladovati s testosteronom pogojeno vedenje, na primer jezo in seksualnost, temveč mi tudi 
oni kažejo, kako naj sprejmem svojo moškost. 
 
Ta vzajemen proces zahteva čas in medsebojno delovanje. Očetje morajo vzeti svoje sinove na lov in 
ribarjenje, skupaj popravljati avto, trenirati njihovo ekipo, jih peljati na kakšno tekmo in poslovno pot 
ter jih vzeti s seboj, ko gredo ven s svojimi prijatelji. Takšne dejavnosti pomagajo fantom, da se 
uspešno vključijo v moški svet. 
 
Proces ni vezan samo na biološki odnos oče sin. Prijazni fantje se lahko povežejo z mladimi sorodniki, 
skavti, športnimi ekipami ali starejšimi brati.  
 
Trey, samski moški v poznih tridesetih, ilustrira moč takšnega moškega vpliva. Nekega večera je v 
moški skupini pripovedoval o svojem nečaku, ki ga je vzgajala njegova sestra, samohranilka. Zelo 
dobro je čutil kaj se s fantom dogaja, saj je tudi sam v njegovih letih šel skozi podobno obdobje 
uporništva in pijančevanja. Skupina je Treya opogumila, da poseže vmes in kot moški pozitivno vpliva 
na nečaka. 
 
Na naslednjem srečanju je Trey žarel. Povedal je, kako je načaka peljal v železnino in kako sta potem 
skupaj sestavila delovni pult. Nečak je bil v moški družbi prijetno vznemirjen. Trey je imel občutek, da 
je naredil nekaj dobrega in da je pomagal begajočemu fantu stopiti na pravo pot.  
 

 
Osvobajanje #29 
 
Kako lahko zagotovite zdrav moški podporni sistem za dečke in mladeniče, ki jih poznate? Zapišite 
imena treh dečkov in skupnih dejavnosti, s katerimi lahko prispevate k njihovemu razvoju. 
 

 
 



 

 

 

SVOJI HČERI PREDAJTE KORISTI MOŠKOSTI 
 
Tudi majhne deklice imajo lahko korist od obnovljene moške energije. Moški iz ene od mojih No More 
Mr. Nice Guy! skupin so mi na izjemen način pokazali koristi moške energije na primeru neke deklice.  
Eden od članov skupine, LeMar, je imel dvanajst letno hčer, ki je zbolela za kostnim rakom. Odstranili 
so ji obe nogi in morala je skozi kemoterapijo in obsevanje. Zato je nešteto dni preležala v bolnišnici.  
Neki večer, ko je bil LeMar v bolnišnici pri hčerki, so se nepričakovano pojavili člani njegove skupine 
in ga povabili ven na večerjo. 
 
Poleg podpore, ki so mu jo ponudili v tem težkem času, so mu nevede dali še nekaj veliko večjega.  
LeMarjeva hči je bila tako navdušena nad njihovim prihodom in družbo, da se je dvignila pokonci in 
objela vsakega od njih. To noč je potrebovala veliko manj zdravil in je spala tako dobro, kot že več 
tednov ne. Naslednji dan je ves čas govorila samo o njenih fantih, ki so jo obiskali prejšnji večer.  
 
Okrevajoči prijazni fantje lahko svojim hčeram pokažejo kako je videti pravi moški. Deklice imajo 
veliko korist, če vidijo svoje očete postaviti meje, jasno in neposredno prositi za pomoč, trdo delati, 
ustvarjati in izdelovati stvari, prijateljevati z moškimi in postaviti sebe na prvo mesto. Tako kot dečki, 
se tudi deklice preko opazovanja očetov in odnosa z njimi naučijo, kaj pomeni biti moški. Takšen vzor 
bo pozitivno vplival na njihovo kasnejšo izbiro partnerja. 
 
 
 

SKUPNA ZMAGA 
 
Ko prijazni fantje obnovijo svojo moško energijo, zmagajo vsi. Ne le da okrevajoči prijazni fantje 

okusijo globljo povezanost z moškimi, tudi njihov odnos z ženskami napreduje in se izboljša. Največja 

zmaga pa je verjetno to, da cela generacija dečkov in deklic žanje sadove spoznanja, kaj pomeni biti 

zdrav moški.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEDMO POGLAVJE 

KAKO DOBITI ŽELENO LJUBEZEN: 
UČINKOVITE STRATEGIJE ZA USPEŠNE INTIMNE ODNOSE 
 
 

»Jaz sem žrtev njenih težav.« 
 
Karl, uspešen poslovnež sredi tridesetih, je prvo svetovalno srečanje začel s predhodno analizo 
svojega odnosa z ženo Danito. Čeprav je bil visok prek 190 centimetrov in oblečen v poslovno obleko 
s kravato, je bil na kavču v moji pisarni videti kot majhen fantek. Očitno je bilo, da je glede 
najintimnejšega odnosa nemočen in frustriran. 
 
Ko je Karl govoril o svojem zakonu, mi je postalo jasno, da ga žena plaši. Rekel je, da je ves čas jezna. 
Za opis svoje žene je uporabljal besede neusmiljena, brezobzirna in valjar. Ker se je bal njene jeze, ji 
je lagal in se je izogibal.  
 
»Danita je v marsičem podobna moji mami,« je rekel Karl. »Mami ni bilo mogoče ustreči. Naučil sem 
se samo kako se ji izogniti in se izklopiti, ko je bila nemogoča. Postal sem dober lažnivec in dobro sem 
se naučil skrivati vse, za kar nisem hotel, da izve. Verjetno sem še danes dober v tem.« 
 
Potem se je pogovor vrnil na sedanjost: »Na vseh drugih področjih življenja mi gre dobro. Če ne bi 
bilo težav z Danito, bi bilo moje življenje popolno. Zdi se mi, da enostavno ne zna biti srečna,« je 
zaključil Karl. 
 
 

INTIMNA TUJCA 
 
Prijazni fantje se znajdejo v moji pisarni v glavnem iz dveh razlogov. Včasih jim kakšno prikrito 
vedenje— skok čez plot, raba pornografije na internetu ali kajenje marihuane— trešči v obraz in 
spodbudi krizo v odnosu z ženo ali dekletom. Pogosteje pa obisk terapevta motivira kakšen problem 
ali nezadovoljstvo v najintimnejšem odnosu; bodisi da partnerka ne želi imeti tako pogostih spolnih 
odnosov kot on, ali pa je depresivna, jezna, nedostopna, nezvesta (ali vse našteto). 
 
Ti možje običajno verjamejo, da obstaja preprost odgovor na njihove težave. Nekateri so celo 
prepričani, da bi bilo vse v redu, če bi lahko rešili tisto edino stvar, ki tako razbesni njihove partnerke. 
Drugi so prepričani, da bi bilo življenje popolno, če bi lahko pripravili partnerko do tega, da se 
spremeni. 
 
Opomba: Večina moških, ki pride k meni na svetovanje, je heteroseksualnih. Čeprav sem opazil 
podobnosti v odnosih homoseksualnih moških, številni primeri v tem poglavju odsevajo odnose moški-
ženska. Ko govorim o partnerjih prijaznih fantov, bolj kot ne uporabljam izraze za žensko. 
 
Za prijazne fante so intimni odnosi pogosto področje velikih strahov in zmede. Številni med njimi 
priznavajo veliko željo po intimi in zadovoljstvu v odnosih z ljudmi, ki so jim pomembnimi. Vendar za 
večino teh moških intimnost predstavlja nerešljivo uganko. 
 
Po več letih opazovanj neštetih prijaznih fantov sem prišel do naslednjega zaključka:  
Čeprav prijazni fantje kažejo globoko željo po intimnem stiku z drugimi osebami, jim ponotranjeni 
strupeni sram in otroški mehanizem preživetja takšne odnose otežujeta in zapleteta.  



 

 

 

ZAKAJ NE DOBIM LJUBEZENI? 
 
Obstajajo številni razlogi zakaj prijazni fantje tako težko dobijo ljubezen, ki si jo želijo. Med njimi so:  

 
Ponotranjen strupeni sram. 
Soustvarjanje nefunkcionalnih odnosov. 
Vzorci zapletanja in izogibanja. 
Poustvarjanje dinamike udomačenih otroških odnosov. 
Nezavedna potreba po navezanosti na mamo. 
Nezmožnost zaključevanja zadev in odnosov. 

 
 
  

ZAKAJ NE MORETE DOBITI ŽELENE LJUBEZNI? 
 

STRUPENI SRAM  
 
Intimnost pomeni, da smo ranljivi. Moja definicija intimnosti je naslednja: intimnost pomeni poznati 
sebe, biti prepoznan in poznati drugega. Intimnost zahteva dva, ki sta se pripravljena pogumno 
zazreti vase in se popolnoma odpreti drug drugemu. Zaradi ponotranjenega strupenega sramu pa 
prijazni fantje občutijo takšno vrsto izpostavljenosti kot življenjsko nevarno. 
 
Intimnost po naravi zahteva, da prijazni fant pogleda v svoje najgloblje brezno in dovoli drugim, da se 
s tem povežejo. Zahteva, da spusti drugega dovolj blizu, da lahko vidi v vse skrite kotičke njegove 
duše. To pa jih zelo prestraši, saj biti prepoznan zanje pomeni biti odkrit, zasačen. Prijazni fantje so se 
namreč celo življenje trudili postati to, za kar so mislili, da drugi želijo, da bi bili. Hkrati so se trudili 
skriti svoje napake in pomanjkljivosti. Zahteve, ki jih prednje postavlja intimnost, predstavljajo vse 
tisto, česar se prijazni fantje najbolj bojijo. 
 
 

SO-USTVARJANJE NEUČINKOVITIH ODNOSOV  
 
Zaradi stalnega prizadevanja, da bi prikrili svoje napake, je intimnost za prijazne fante velik izziv. 
Takoj ko vstopijo v odnos začnejo izravnavati svoj strah pred ranljivostjo s strahom pred 
osamljenostjo. Ta izčrpavajoči notranji boj je še posebej viden v intimnih odnosih. Ranljivost pomeni, 
da bi jim lahko kdo prišel preblizu in ugotovil, kako slabi so. Prijazni fantje so prepričani, da bi jih 
drugi ranili, sramotili ali jih zapustili, če bi odkrili, da so ničvredni. 
 
Druga možnost ni nič boljša. Osamitev od ljudi poustvarja izkušnjo zapuščenosti, ki jih je v otroštvu 
tako prestrašila. 
 
Prijazni fant potrebuje pomoč, da bi uravnal strah pred ranljivostjo in strah pred zapuščenostjo. 
Najde jo v osebi, ki je enako ranjena in ima, tako kot on, težave z intimnostjo. Skupaj nato 
soustvarjata odnos, ki simultano frustrira obe strani in ju hkrati varuje pred lastnim strahom, da bi 
bila razkrita.  
 
Čeprav je morda videti, da številne težave, ki jih trpijo v odnosih prinesejo njihovi partnerji v svoji 
prtljagi, to ne drži. Težava je v odnosu, ki ga prijazni fant in njegova partnerka soustvarjata. 
 



 

 

Prijazni fantje pogosto izberejo partnerke, ki jim predstavljajo projekt. Dejansko včasih izberejo 
kakšne precej zmedene ljudi. Dejstvo, da imajo partnerke določene izzive — da so samohranilke, 
ločenke, da imajo finančne težave, da so jezne, odvisne, depresivne, da imajo težave s prekomerno 
težo, da nimajo želje po seksu ali da niso zveste — je natančno tisti razlog, zakaj jih prijazni fantje 
povabijo v svoje življenje. Dokler je pozornost usmerjena na partnerkine napake in pomanjkljivosti, je 
usmerjena stran od njegovega ponotranjenega strupenega sramu. To dejanje uravnave strahov 
zagotavlja, da bo njegov najintimnejši odnos kar najmanj intimen. 
 
 

VZORCI ZAPLETANJA IN IZOGIBANJA  
 
Dejanje uravnavanja intimnosti se pri prijaznih fantih odvija na dva različna načina. Prvi je, da se na 
svoj račun in na račun svojih zunanjih interesov pretirano vpletejo v intimni odnos. Drugi način pa je, 
da postanejo za svojo partnerko čustveno nedostopni in hkrati navzven igrajo vlogo prijaznega fanta. 
Prvi tip prijaznega fanta imenujem zapletač (v izvirniku enmesher), drugemu tipu pa ogibač (v 
izvirniku avoider). 
 
Prijaznemu fantu, ki se rad vpleta in zapleta v partnerkine zadeve, predstavlja partnerka čustveno 
središče. Njegov svet se vrti okoli nje. Pomembnejša je od njegovega dela, prijateljev in konjičkov.  
Pripravljen je narediti vse, da bi jo osrečil. Podarja ji darila, poskuša rešiti njene težave in svoj urnik 
prilagaja njenemu, da je lahko z njo. Z veseljem žrtvuje svoje želje in potrebe, da bi pridobil njeno 
ljubezen. Mirno prenaša tudi njeno slabo razpoloženje, napade besa, odvisnosti in čustveno ali 
seksualno nedostopnost — samo zato, ker jo tako zelo ljubi.  
 
Temu tipu prijaznih fantov včasih rečem tudi mizni kužki (v izvirniku table dogs), saj se motajo okoli 
mize kot majhni kužki in čakajo, da bo kakšna drobtinica padla z mize. Tudi ti se namreč vedejo 
enako, vrtijo se okoli svoje partnerke in čakajo na drobec seksualnega interesa, minutko njenega časa 
in dobrega razpoloženja ali košček njene pozornosti. Čeprav čakajo na ostanke z mize, mislijo, da 
bodo dobili nekaj izvrstnega. 
 
Na prvi pogled se zdi, da si vpletajoči se fantje želijo intimnega odnosa in da so zanj odprti, vendar je 
to iluzija. Zasledovanje in vmešavanje prijaznega fanta je dejansko poskus, da bi partnerki zataknil  
nekakšno čustveno cev. To cev potem uporablja, da izsesava iz nje življenje in zapolnjuje svojo 
notranjo praznino. Partnerka nezavedno sprejme to igro, potem pa trdo gara, da ji prijazni fant ne 
pride dovolj blizu in ji ne zatakne sesalno cev. Zato je videti, kot da je partnerka tista, ki preprečuje 
bližino, ki si jo prijazni fant želi.  
 
Z ogibačem zna biti še nekoliko težje. Prijazni fant, ki se odnosa izogiba, na videz postavlja svoje 
delo, konjičke, starše in vse ostalo pred svoj temeljni odnos. Partnerki se najbrž sploh ne zdi 
prijazen, saj je pogosto takšen do vseh drugih, le do nje ne. Recimo, drugim prostovoljno popravlja 
avtomobil, več tednov mami popravlja streho ali pa opravlja dve, tri službe hkrati. Morda celo trenira 
športno ekipo svojih otrok. Čeprav svoji partnerki ne sledi na vsakem koraku in ne ustreže vsaki njeni 
muhi, kljub temu deluje po prikriti pogodbi, ki pravi, da vse dokler je on prijazen, mu mora biti 
partnerka na voljo, tudi če on njej ni.   
 
Oba vzorca, tako vmešavanje kot izogibanje, onemogočata vsakršno obliko resnične intimnosti. 
Morda pomagata prijaznemu fantu, da se počuti varno, ne pomagata pa mu, da bi se čutil ljubljen.   
 
 
 
 



 

 

 
Osvobajanje #30 
 
Ali ste v trenutnem partnerskem odnosu vpletač ali ogibač? Kako vas vidi vaša partnerka? Ali se 
vzorec kdaj spremeni? Kakšne vloge ste igrali v prejšnjih partnerskih odnosih?  
 

 

 
POUSTVARJANJE VZORCEV ODNOSOV IZ OTROŠTVA 
 
V človeški naravi je, da nas privlači, kar nam je domače. Zaradi tega prijazni fantje ustvarjajo odrasle 
odnose, ki zrcalijo dinamiko njihovih disfunkcionalnih odnosov iz otroštva. Na primer: 
 
Prijazni fant, ki je imel v otroštvu ob poslušanju materinih problemov občutek povezanosti, je lahko 
zrasel v prepričanju, da je takšno vedenje enako intimi. Da bi se v odraslih odnosih čutil cenjen in 
povezan, bo izbral partnerko s pošteno mero svojih problemov. 
 
Če se je naučil skrbeti za druge in ugoditi nebogljenim in odvisnim družinskim članom, bo našel način, 
da bo počel enako tudi v odraslih odnosih.  
 
Če verjame, da sme zadovoljiti svoje potrebe šele potem, ko je zadovoljil potrebe drugih, 
pomembnejših ljudi, bo morda žrtvoval sebe v dobro partnerke.  
 
V otroštvu zapuščen fant, bo morda izbral partnerke, ki so nekoristne, nezveste ali niso na voljo. 
In če je odraščal z jeznim, zahtevnim ali nadzorujočim staršem, bo morda izbral partnerko s 
podobnimi lastnostmi.  
 
Zgodi se, da oseba, ki jo prijazni fant izbere, da bi mu pomagala poustvariti njegov vzorec odnosov iz 
otroštva, v začetku njunega odnosa ni takšna, kot jo nezavedno potrebuje. Takrat ji bo pomagal, da 
takšna postane, in sicer tako, da bo nanjo projiciral eno ali več lastnosti svojih staršev. Morda se bo 
obnašal, kot da je takšna, tudi če ni. Njegova nezavedna disfunkcionalna potreba lahko dobesedno 
prisili partnerko, da se odziva na enako neučinkovit način. 
 
Na primer: Kot otrok nisem nikoli vedel v kakšnem razpoloženju bo oče, ko se bom vrnil domov. 
Največkrat ni bil dobro, zato sem se naučil, da je najbolje biti pripravljen na najslabše. Enak vzorec 
sem poustvaril kasneje v svojem zakonu. Očetovo nepredvidljivo razpoloženje sem projiciral na ženo 
in pogosto sem prihajal domov pripravljen na to, da bo jezna. Tudi takrat, ko je bila dobro 
razpoložena, je moja obrambna drža često med nama sprožila kakšen spor. Tako je Elizabeth postala 
podobna mojemu jeznemu očetu, jaz pa sem ohranil znano, četudi disfunkcionalno dinamiko 
odnosov. 
 
 

 
Osvobajanje #31 
 
Običajno nas privlačijo ljudje, ki imajo nekatere najslabše lastnosti od obeh staršev. Namesto, da 
partnerki očitate svojo nezavedno izbiro, raziščite kako vam pomaga poustvariti ponotranjeni 
vzorec odnosov iz otroštva. Ugotovitve podelite z njo. 
 

 
 



 

 

 

NEZAVEDNA POTREBA PO NAVEZANOSTI NA MAMO  
 
Navezanost na mamo prijazne fante resno ovira pri tem, da bi v odrasli dobi imeli kakršen koli pristen 
intimen odnos s partnerko. V iskanju načinov, kako ohraniti to vez iz otroštva, so zelo domiselni. Kar 
imajo vse te oblike vedenja skupnega je to, da učinkovito poskrbijo, da se prijazni fant ne bo mogel 
intimno povezati z drugo žensko, razen s svojo mamo.  
 

Osvobajanje #32 
 
Preglejte spodnji seznam z nekaterimi načini nezavednega vzdrževanja odvisnega odnosa z mamo 
in pribeležite vsak vedenjski vzorec, ki bi vas utegnil držati v odvisnosti od nje. Ugotovitve podelite 
z zaupanja vredno osebo.  
 
Prezaposlenost z delom ali konjički.  
Ustvarjanje odnosov z ljudmi v stiski.  
Odvisnost od alkohola ali drog.  
Odvisnost od pornografije, masturbacije, fantaziranja, pogovornih linij ali prostitutk.  
Ljubezenske afere ali s skoki čez plot.  
Spolne disfunkcije — pomanjkanje poželenja, nezmožnost erekcije ali zadrževanja erekcije, 
prezgodnji izliv.  
Ustvarjanje odnosov z ženskami, ki so jezne, bolne, depresivne, kompulzivne, odvisne, nezveste ali 
kako drugače nedostopne.  
Izogibanje spolnim odnosom ali zaobljuba celibatu.  
 

 
 
 

NEZMOŽNOST KONČATI SLABO VEZO 
 
Nenazadnje prijazni fantje težko dobijo želeno ljubezen tudi zato, ker preveč časa zapravijo za to, da 
bi slab odnos deloval. V bistvu trpijo zaradi večnega problema, da iščejo ljubezen na čisto napačnih 
krajih. Če prijazni fant ves čas tiči v slabi zvezi, je precej verjetno, da ne bo našel takšne, ki bi lahko 
delovala bolje.  
 
Kadar zdravi ljudje opazijo, da jim odnos ne odgovarja ali da izbrani partner nima osnovnih lastnosti 
in kvalitet, ki jih želijo, se pomaknejo dalje. Prijazni fantje pa ne. Zaradi svoje pogojenosti se še bolj 
trudijo, da bi nedelujoča veza delovala ali pa pričakujejo, da bo drugi postal nekaj, kar ni. Ta težnja 
potem frustrira oba. 
 
Tudi kadar se prijazni fantje trudijo končati vezo, pri tem niso prav dobri in uspešni. Pogosto to storijo 
prepozno ali na posreden, obtožujoč ali potuhnjen način. Tipično zanje je, da morajo poskusiti 
večkrat, da jim uspe. Včasih se pošalim, da potrebuje prijazni fant v povprečju devet poskusov, da 
konča vezo. (Na žalost, to ni prav daleč od resnice.)  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

STRATEGIJE ZA USTVARJANJE USPEŠNIH ODNOSOV 
 
Popolni odnosi ne obstajajo. Popolni partnerji tudi ne. Odnosi so po svoji naravi kaotični. Prepredeni 
so s številnimi dogodki in so sami po sebi izziv. Zato v nadaljevanju tega poglavja ne boste našli 
recepta kako najti popolno partnerko ali kako ustvariti popoln odnos. Našli pa boste učinkovito 
strategijo in izvedeli kaj deluje. Okrevajoči prijazni fantje bodo s posvojitvijo spodnjih načel in 
spremembo načina življenja spremenili tudi svoje odnose z ljudmi. Storijo lahko naslednje: 
 

Pohvalijo, priznajo in potrdijo sebe.  
Postavijo sebe na prvo mesto.  
Se zaupajo varni osebi.  
Opustijo prikrite pogodbe.  
Prevzamejo odgovornost za svoje potrebe.  
Se prepustijo življenju.  
Se prizemljijo in sprejmejo resničnost, takšno, kot je. 
Izrazijo svoja čustva in občutke.  
Razvijejo celovitost (integriteto).  
Postavijo svoje meje.  
Sprejmejo svojo moškost.  

 
V prejšnjem poglavju sem prikazal kaj se lahko zgodi, če prijazni fantje naredijo te življenjske 
spremembe. Zdaj pa bolj podrobno raziščimo kako uvedba omenjenih strategij lahko pomaga 
okrevajočim prijaznim fantom dobiti ljubezen, kakršno si želijo.  
 
 
OPOZORILO 
V kolikor ste trenutno v partnerskem odnosu, morate vedeti, da bo program okrevanja od 
sindroma prijaznega fanta resno vplival na vas in vašo partnerko. Lahko se zgodi dvoje:  
1 Vajin odnos bo začel rasti in se razvijati v nove, nepredvidene smeri.  
2 Vajin odnos se bo končno končal.  
 
 

KAKO DOBITI ŽELENO LJUBEZEN? 
 

NAUČITE SE SAMO-POTRJEVANJA, NAUČITE SE POHVALITI SEBE 
 
Bistvo okrevanja od sindroma prijaznega fanta je zavestna odločitev, da živite svoje življenje tako, kot 
si želite. Prijazne fante pogosto spodbujam naj bodo brez zadržkov to, kar so. Podpiram jih v 
odločitvah za to, kar je zanje prav in da to utelesijo in pokažejo svetu z vso svojo energijo. Ljudje, ki 
jih imajo radi take, kot so, bodo ostali ob njih. Ljudje, ki jih ne, pač ne bodo. To je edini način za 
zdrave odnose. Nihče noče zares verjeti, da bi morali biti zlagani ali skrivati kdo so, zato, da bi jih 
imeli radi ali ostali z njimi. In vendar je prav to običajna dinamika v intimnih odnosih kakršne razvijajo 
prijazni fantje.  
 
George je dober primer okrevajočega prijaznega fanta, ki se je odločil, da bo začel streči sebi in ne 
partnerki. Georgov osnovni cilj v odnosu z ženo Suzan je bil, da jo osreči. V petih letih je opustil lov in 
ribolov (dve svoji strasti), druženje s prijatelji, predal ji je nadzor nad financami in jo podprl, ko je 
pustila službo, ker je bila tam nesrečna. Spremembe so se zgodile postopoma, a vse zato, ker ji je 
poskušal ustreči.  
 



 

 

Kljub temu je bila Susan redko srečna. Preden se je pridružil skupini No More Mr. Nice Guy! se je čutil 
nemočen in jezen. Pripravljen jo je bil zapustiti. Ženo je videl kot vzrok svojih frustracij. Prve tedne se 
je George pritoževal nad ženo, končno pa so člani skupine začeli soočati z njegovo vlogo žrtve in ga 
izzvali naj nekaj naredi, namesto da jo le krivi. 
 
Trajalo je še nekaj mesecev, da se je George začel spreminjati. Najpomembnejša sprememba je bila 
njegova zavestna odločitev, da ne bo več skušal osrečiti Susan. Dojel je, da to ne deluje in da ga le 
jezi. 
 
George je začel tako, da si je utrgal en vikend časa na mesec za lov ali ribolov. Ko je Susan nekajkrat  
na različne načine poskušala manipulirati z njim ali mu vzbujati krivdo, se je držal svoje odločitve. 
Nato je začel svoje denar porabljati po svoje, namesto da je plačilni list dajal na vpogled Susan. Temu 
se je seveda upirala. Najtežji korak pa je bil, ko je postavil družinski proračun in ji dejal, da se mora 
spet zaposliti za poln delovni čas, če želi imeti več nadzora nad prihodki.  
 
Ironično, zgodilo se je dvoje. George se ni več počutil kot žrtev in začeli so se mu pojavljati bolj 
pozitivni občutki do žene. Susan pa je vzela svoje življenje v svoje roke in postala manj odvisna od 
Georgea. Po kakšnem letu v skupini je povedal, da je veliko bolj zadovoljen in da se je njegov zakon 
zelo izboljšal. Zdaj je verjel članom skupine, ki so ga podprli in spodbudili, da je našel pogum, se 
naučil ustreči sebi ter se nehal truditi, da bi osrečil njo.  
 
 

 
Osvobajanje #33 
 
Navedite nekaj načinov, na katere poskušate ugoditi svoji partnerki. Kako bi se spremenili, če vas 
ne bi skrbelo, kako jo osrečiti?  
 

 
 
 

POSTAVITE SVOJE MEJE  
 
Temo meja sem predstavil že v petem poglavju. Za prijazne fante je najpomembnejše postaviti meje 
v najintimnejših odnosih in ne kje drugje. S tem, ko svojim partnerkam postavijo zdrave meje, 
ustvarijo položaj, v katerem oba čutita, da je varno biti ranljiv in da sta lahko resnično intimna.  
 
Prijaznim fantom in pogosto tudi njihovim partnerkam nazorno pokažem, kako se postaviti zase in 
postaviti meje. Več kot enkrat se je zgodilo, da je kakšna partnerka prijaznega fanta med prikazom 
zaploskala, on pa se je presenečen obrnil in jo vprašal ali res želi, da se ji upre. »Seveda! Nočem biti 
poročena z nekom, ki ga lahko pohodim kot tepih.« 
 
Potem ga opozorim: »Žena ti govori resnico. Ne počuti se varno, če ve, da te lahko potiska naokoli in 
ti nagaja. Vedeti hoče, da se ji boš postavil po robu. Le tako se bo v odnosu počutila varno. Trik je v 
tem, da te mora preizkusiti in ugotoviti ali ti lahko zaupa. Ko ji boš prvič postavil meje, se bo morda 
odzvala burno in se branila. Rekla ti bo, da nimaš prav. Naredila bo vse, da ugotovi ali z mejami misliš 
resno.« 
 
Ko okrevajoči prijazni fant partnerki postavi meje, se ta počuti varno. In ko se ženska počuti varno, se 
običajno čuti ljubljena. Zavedati se začne, da če se ji bo partner postavil po robu, se bo precej 



 

 

verjetno postavil tudi zanjo. Meje ustvarjajo spoštovanje. Kadar prijazni fant ne uspe postaviti meja, 
partnerki sporoča, da se ne spoštuje in ne ceni. Zakaj bi torej spoštoval njo?  
 
Kot pomoč pri odločanju ali je določenemu vedenju potrebno postaviti meje, prijaznim fantom 
ponujam v uporabo pravilo drugega zmenka. Vprašati se je treba: »Če se ženska tako vede na 
drugem zmenku, ali se bo tudi na tretjem?« Vprašanje jim pomaga uvideti ali dopuščajo nekaj, česar 
ne bi smeli. 
 
Ko se potem odločajo, kako ravnati glede vedenja, ki se jim zdi nesprejemljivo, prijaznim fantom 
predlagam naj pogumno uporabijo pravilo zdravega moškega. Po tem praktičnem pravilu, se morajo 
preprosto vprašati: »Kako bi v tej situaciji ravnal zdrav moški?« Iz nekega razloga že samo to 
vprašanje moške poveže z njihovo intuitivno modrostjo in jim pomaga do moči, ki je potrebna zato, 
da se primerno odzovejo.  
 
Ko prijazni fant enkrat ve, da lahko postavi meje kadar koli je potrebno, lahko spusti ljudi k sebi in jim 
dovoli priti blizu, postane zaupen, čustven, seksualen in tako dalje. Vse to se lahko zgodi, ker je 
samozavesten in ve, da lahko reče ne!, stop!, počasi! ali pa se umakne, takoj ko začuti, da mu ni več 
prijetno. Naredi lahko vse, kar je potrebno, da poskrbi zase.  
 

 
Osvobajanje #34  
 
Ali obstajajo v vaših osebnih odnosih področja, kjer se izogibate postavljanju primernih meja?  
 
Ali dopuščate nedopustno vedenje? 
Ali se izogibate določenim situacijam, ker bi lahko izzvali konflikt?  
Ali ne upate prositi za tisto, kar si želite?  
Ali se žrtvujete za ljubi mir?  
 
Kako bi se vaše vedenje spremenilo, če bi v teh situacijah uporabili pravilo drugega zmenka ali 
pravilo zdravega moškega?  
 

 
 
 

DODATNE STRATEGIJE ZA SREČNE IN ZDRAVE ODNOSE 
 
Kot dodatek k programu okrevanja, ki sem ga predstavil v prejšnjih poglavjih, je tu še nekaj strategij, 
ki prijaznim fantom pomagajo dobiti ljubezen, kakršno si želijo: 

 
Osredotočite se na odnos, ne na partnerko. 
Ne podpirajte neželenega vedenja. 
Začnite nov odnos na drugačen način. 

 
 

OSREDOTOČITE SE NA ODNOS, NE NA PARTNERKO  
 
Ranjene ljudi privlačijo ranjeni ljudje. Prijazni fantje pogosto vstopijo v odnos tako, da izberejo 
partnerko, ki je videti bolj disfunkcionalna, kot so sami. To ustvari nevarno iluzijo, da je en bolj moten 
kot drugi. A to je popačena resnica, saj zdravih ljudi ne privlačijo nezdravi in obratno. Parom pogosto 
rečem, da če je v odnosu ena oseba očitno ranjena, potem sta v njem dve. Brez izjeme.  



 

 

 
Ko sva se z ženo Elizabeth prvič srečala, sva ustvarila sistem, v katerem je bila ona prepoznana kot 
zlomljena, jaz pa kot zdrav. Ta scenarij je dobro deloval, dokler ni začela hoditi na svetovanje. Nekega 
dne je prišla domov s terapije in rekla, da je odkrila, da sem prav tako zmeden kot ona. Ker se nisem 
mogel strinjati z idejo, da sem zmeden, sem ji odvrnil: »Ne, pravzaprav si ugotovila, da si tako zdrava, 
kot jaz.« 
 
Sistem odnosa, ki sva ga soustvarila skupaj, nama je dopuščal, da sva igrala znane, a neučinkovite 
vloge. Na žalost je tudi preprečeval vsakršno pravo intimnost, vse dokler ni Elizabeth izzvala ta status 
quo. Naposlušal sem se zgodb prijaznih fantov, ki so oblikovali enak odnos, kot sva ga prvotno midva 
z ženo. Ti moški verjamejo, da so žrtve disfunkcije svoje bolne partnerke. Ta iluzija pa oba zadržuje v 
ponavljajočih se, neučinkovitih vzorcih. 
 
Ko se okrevajoči prijazni fantje osredotočijo na svoj odnos namesto na svojo partnerko, so sposobni 
prek nje priti v stik s svojimi izkušnjami zapustitve, zapostavljanja, zlorabe in s potlačenimi psihičnimi 
vsebinami iz otroštva. Te informacije lahko uporabijo za boljše razumevanje, zakaj so ustvarili takšen 
sistem v odnosu, kakršnega so. Ta proces jih usposobi za uvedbo tistih sprememb, ki jim omogočijo v 
intimnih odnosih dobiti, kar želijo. 
 
Namesto, da okrevajoči prijazni fant ponavlja »če bi ona«, se mora vprašati: 
 

Zakaj moram soustvariti ta odnos? 
Kako mi ta odnos omogoči igrati znane vloge? 
Kako mi ta odnos omogoča zadovoljiti nezavedne potrebe? 
Zakaj sem to osebo povabil v svoje življenje? 

 
Tako lahko začne prek zgornjih vprašanj v zanj pomembni osebi prepoznavati partnerja pri 
zdravljenju. Ne le, da to spremeni njegov pogled na partnerko, temveč mu tudi omogoči, da naslovi 
zadeve iz otroštva, ki mu preprečujejo imeti resnično intimne odnose.  
 
Na začetku tega poglavja smo spoznali Karla, čigar ženi Daniti je bilo na videz enako težko ustreči, kot 
njegovi hladni, kritični materi. Karl nikoli ni vedel, kdaj se utegne njegova mati razjeziti, ga kritizirati 
ali osramotiti. Kasneje je v odnosu z Danito soustvaril podobno dinamiko. Ko se je Danita razjezila, je 
Karl uporabil vse svoje otroške mehanizme preživetja (npr. izogibanje in umikanje), da bi se s tem 
spopadel. Obtoževal jo je, da je ves čas jezna in se trudil, da je ne bi s čim vznemiril. Govoril si je, da si 
tega ne zasluži. Potem pa se je običajno umaknil in v glavi koval načrte za pobeg. 
 
Njun odnos je začel napredovati, ko je uvidel, da je Danita darilo, in da jo je v svoje življenje povabil 
zato, da bi mu pomagala očistiti stare strahove pred jeznimi in kritičnimi ljudmi. Ko je Karl naredil ta 
premik, se je zgodilo več stvari. Najprej je začel žalovati zaradi tega, kar se mu je zgodilo v otroštvu. 
Namesto da bi se kar naprej umikal pred Danito in bežal pred njo, se ji je začel postavljati po robu. Ko 
je uvidel, da je njena jeza posledica njenih ran iz otroštva, je bila Danita vse manj jezna nanj. Karl je 
začel spreminjati pogled na svojo ženo in je čutil do nje vse več ljubezni. Njun odnos je vidno 
napredoval.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Osvobajanje #35 
 
Ko se boste naslednjič počutili frustrirani, užaljeni ali ko boste besni na partnerko, se vprašajte:  
 
Zakaj sem sprejel to osebo v svoje življenje? 
Kaj se moram iz te situacije naučiti? 
Kako bi se spremenil moj pogled na situacijo, če bi jo videl kot darilo? 
 

 
 
 

NE PODPIRAJTE NEŽELENEGA VEDENJA 
 
Pred leti smo kupili mladička weimaranca. Ker gre za velikega psa, smo se odločili, da ga damo v pasjo 
šolo. Že takoj prvo uro smo se naučili, da smo mi kot lastniki psov tisti, ki se moramo naučiti 
poslušnosti. Povedali so nam, da so psi večinoma neposlušni zato, ker so jih vzgajali nevedni in 
nedosledni lastniki. 
 
V mnogih pogledih ljudje nismo tako drugačni od naših ljubljenčkov. Ljudje se pogosto vedemo tako, 
kot smo bili naučeni. Če boste psu, ki se je polulal na tepih, dali pasji piškot, bo še naprej lulal na 
tepih. Enako velja za ljudi. Če prijazni fant krepi neželeno vedenje pri partnerki, se bo še naprej vedla 
na neželen način. 
 
Ironično, a prijazni fantje imajo radi idejo o mirnih in neproblematičnih odnosih. Kadar je partnerka 
nesrečna, depresivna, jezna ali če ima problem, tipično vskočijo in skušajo popraviti ali izboljšati 
razpoloženje. Verjamejo namreč, da bo s tem težava izginila in bo kmalu spet vse v redu. Žal je to 
tako, kot bi psa nagradil, ker se je polulal na tepih. Vsakič ko se prijazni fant odzove na vedenje, ki ga 
želi odpraviti, ga s tem dejansko krepi in tako povečuje verjetnost, da se bo ponovilo. Na primer, 
Joejeva žena pogosto prihaja iz službe tiha in jezna zaradi različnih težav, ki jih ima s sodelavci. Joea 
moti, kadar je tako nerazpoložena. Sprašuje jo kaj je narobe, da bi tako sprostil svojo napetost. Po 
kratkem prigovarjanju, mu začne razlagati, kako grdo ravnajo z njo v službi. To lahko traja več ur. Joe 
jo posluša in ji ponuja uporabne predloge ter upa, da bo s tem premagala svoje slabo razpoloženje. 
 
S tem ko se je Joe kratkoročno trudil sprostiti svojo tesnobo, je pomagal ustvariti dolgoročni problem. 
Vsakič ko ženo sprašuje o njenih težavah, jo dolge ure posluša in ji ponuja nasvete, dejansko krepi 
vedenjski vzorec, ki ga ne odobrava.  
 
V pasji šoli smo se naučili, da se neželeno vedenje odpravi tako, da mu ne daješ pozornosti. Enako 
velja v odnosih. 
 
Tako kot številni prijazni fantje, se je tudi Joe počutil žrtev vedenja svoje žene. Pozabljal pa je na 
dejstvo, da je sam odgovoren za to, da se neželeno vedenje ohranja. Potem ko so ga moški v skupini 
No More Mr. Nice Guy! na to opozorili, se je odločil, da bo poskusil narediti nekaj drugače. 
 
Ko je naslednjič žena prišla domov tiha in nerazpoložena, ni rekel ničesar. Tiho je pojedel kosilo in 
odšel v garažo. Čeprav je čutil hudo tesnobo, se je uprl impulzu, da bi ženo popravil. Tisto noč je 
buden ležal v postelji in zaradi oglušujoče tišine več ur ni mogel zaspati. Tiha maša se je nadaljevala 
tudi zjutraj in bal se je, da se bo nadaljevala v nedogled. Napetost je poskušal sprostiti z 
nepomembnim pogovorom. Žena mu je odgovorila z eno besedo in odšla v službo.  
 



 

 

Zvečer se mu je zdelo, da se je zgodil čudež. Iz službe je prišla dobro razpoložena in ga povabila na 
sprehod. Med sprehodom mu je povedala kako je rešila težavo prejšnjega dne. Joe pa ji je povedal 
kako neprijetno se je počutil, ker ji ni pomagal zvečer reševati problema. Povedala mu je, da ni 
hotela, da bi ji pomagal rešiti problem in da ji je bilo bolj všeč, ko ji je dal čas, da ga reši sama. 
 
 

ZAČNITE NOV ODNOS NA DRUGAČEN NAČIN  
 
Prijazne fante, ki so samski ali pa končujejo vezo, opogumljam, da naslednjič, ko začenjajo novo vezo, 
uporabijo drugačen pristop. Odnosi so kaotični in nemogoče se je izogniti udarcem in luknjam na 
poti, vendar tudi ni treba, da si jih še bolj otežimo. Prijazne fante še posebej spodbujam, da na 
področju odnosov naredijo nekaj drugega, in to je, da vstopijo vanje z zdravimi nameni, namesto z 
nezavednimi in neučinkovitimi vzorci. 
 
Narediti nekaj drugega pomeni izbrati drugačne vrste partnerko. Nekaj, kar potrebuje popravilo je 
lahko zabaven izziv kadar gre za popravilo avtomobila, a je obupen način za izbiro partnerke. Prijazni 
fantje so zaradi lastne negotovosti nagnjeni k izbiranju partnerk, ki jih je, kot se zdi, treba še malo 
izboljšati. Ker ne vedo, zakaj bi jih zdrava in neodvisna oseba želela, izbirajo nebrušene diamante. 
Tako radi izberejo ženske, ki so imele težko otroštvo, ki so bile spolno zlorabljene, ki niso prekinile 
vezi s slabim preteklim odnosom, ki so depresivne, ki imajo težave z denarjem ali prekomerno težo, 
ali pa matere samohranilke, ki se težko prebijajo. Potem se spravijo k delu in delujejo na podlagi 
prikrite pogodbe — popravljajo, vsiljujejo svojo pomoč in prevzemajo skrb nase ter jim poskušajo v 
vsem ustreči — v upanju, da se partnerka vendarle izkaže za dragocen diamant. Na žalost ta strategija 
redko deluje.  
 
Ko okrevajoči prijazni fantje zgradijo odnos z ljudmi, ki jih ni treba popraviti, si izboljšajo možnosti, da 
najdejo takšno ljubezen, kot si jo želijo. To ne pomeni, da poiščejo popolno partnerko, temveč samo 
nekoga, ki je že prevzel odgovornost za svoje življenje. Člani moje skupine No More Mr. Nice Guy! so 
sčasoma izluščili številne lastnosti, ki naj bi jih zavestno iskali, ko gradijo nove odnose. Te lastnosti so 
(v poljubnem vrstnem redu): 

 
Strast. 
Celovitost (integriteta). 
Sreča. 
Inteligenca. 
Spolna samozavest (asertivnost). 
Finančna odgovornost. 
Predanost osebni rasti. 

 
Vezane prijazne fante lahko gornji seznam vrže iz tira, če trenutna partnerka ni ravno v skladu z njim 
(še posebej, če jo sami ocenjujejo). To ne pomeni, da morajo takoj skočiti iz veze in začeti iskati bolj 
zelene pašnike. Moške raje opogumim, da najprej raziščejo svoje vedenje in ugotovijo, zakaj so 
morali s sedanjo partnerko zgraditi tak odnos, kot ga imajo. 
 
Nova partnerka ne bo prinesla rešitve, če prijazni fant še vedno potrebuje enak odnos. Odkril sem, da 
se takrat, ko se okrevajoči prijazni fantje začnejo soočati in razčiščevati lastne disfunkcionalne vzorce, 
začne spreminjati tudi njihova veza. Spremembe sčasoma prevrednotijo njihovo željo, da bi razdrli 
vezo. Včasih pa sami pritrdijo, da je čas za spremembo.  
 
Prijazni fantje so močno nagnjeni k temu, da bi naredili vse prav. Gornji seznam ni nikakršna magična 
formula. Popolni ljudje in popolni odnosi ne obstajajo. Toda če v potencialnih partnerkah zavestno 



 

 

iščejo zgoraj naštete lastnosti, si prijazni fantje prihranijo precej trpljenja in si izboljšajo možnosti, da 
dejansko najdejo tisto, kar iščejo. 
 
Narediti nekaj drugega pomeni tudi zadržanost glede spolnih odnosov v novi vezi. Prijazni fantje si 
morajo dati priložnost, da natančno ocenijo lastnosti nove partnerke in jo dobro spoznajo, preden 
skočijo z njo v posteljo. Ko v odnos vstopi seks, se učenje neha. Spolni odnosi ustvarijo tako močno 
vez, da je težko dobro oceniti primernost novega odnosa. Prijazni fantje se pogosto zavedajo različnih 
nesprejemljivih lastnosti in vedenja nove partnerke, a te zadeve težko izpostavijo in še težje končajo 
vezo, če že imajo spolne odnose z njo. 
 
 
 

SPREJMITE IZZIV 
 
Okrevajoči prijazni fant zmore imeti in lahko ima izpolnjujoče intimne odnose. Življenje je izziv in 

odnosi tudi. Uporaba predstavljenih strategij, mu omogoči položaj, ko lahko te izzive sprejme in dobi 

želeno ljubezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OSMO POGLAVJE 

KAKO DOBITI ŽELEN SEKS: 
USPEŠNE STRATEGIJE ZA DOBER SEKS  
 
 

Vzemite v račun vse, kar je bilo v tej knjigi povedanega o prijaznih fantih – njihov sram, žrtvovanje 
lastnega bistva, iskanje zunanje potrditve, delanje ravno nasprotno od tistega, kar deluje, njihova 
posrednost, vsiljevanje pomoči in jemanje skrbi nase, prikrite pogodbe, nadzorujoče vedenje, njihov 
strah, neiskrenost, težave s sprejemanjem, disfunkcionalne odnose in izgubo moške energije. Dajte 
zdaj vse to v škatlo, pretresite in dvignite pokrov – dobili boste precej natančno sliko o tem, kakšne 
spolne odnose imajo o prijazni fantje. 
 
Spolnost je za prijazne fante področje, kjer se vsa doživetja zapustitve, ves strupeni sram in 
disfunkcionalni mehanizmi preživetja združijo in povečajo. Mislim, da lahko rečem, da je vsak prijazni 
fant s katerim sem kdaj koli delal, imel kakšno značilno težavo v spolnosti. Te težave se odražajo na 
različne načine, najbolj običajne pa so: 
 
Pomanjkanje seksa. To je daleč najpogostejša pritožba prijaznih fantov. Bistvo te težave je pogosto 
usmerjeno na dozdevno spolno zadržano ali nedostopno partnerko (ali na splošno nedostopnost 
žensk). 
 
Slab seks, ki jih ne zadovolji. Prijazni fantje pogosto pristanejo na slab seks, saj menijo, da je boljši 
slab kot noben. Tudi v tem primeru običajno za to krivijo partnerke. 
 
Spolna disfunkcija. Ta se običajno kaže v obliki nezmožnosti dobiti ali obdržati erekcijo ter v obliki 
prezgodnjega izliva. 
 
Potlačitev spolnosti. Nekateri prijazni fantje zatrjujejo, da jih spolnost komaj kaj ali sploh nič ne 
zanima. Toda prej kot ne, je za te moške značilna kakšna oblika spolnih aktivnosti, ki jo je po 
njihovem mnenju bolje skriti. 
 
Kompulzivno spolno vedenje. To je lahko kompulzivna masturbacija, odvisnost od pornografije, skoki 
čez plot, peep showi, klicne linije, cybersex in prostitucija. 
 
Če združite vse te dinamike, dobite vrsto moških, ki nimajo prav veliko spolnih odnosov in/ali nimajo 
veliko dobrih spolnih odnosov. Čeprav večina prijaznih fantov vidi vzroke za te težave v zunanjih 
dejavnikih, je resnica pogosto ravno nasprotna. Prijazni fantje sami mojstrsko poskrbijo, da je njihovo 
spolno življenje nezadovoljivo.  
 
 

SRAM IN STRAH 
 
Težave, ki jih imajo prijazni fantje s spolnostjo, lahko neposredno povežemo z dvojim, s sramom in 
strahom. Prijazne fante je sram in strah spolnosti ter dejstva, da so spolna bitja. Po mojih izkušnjah 
je to koncept, ki ga prijazni fantje verjetno najtežje razumejo in sprejmejo. To je tako pomembno, da 
moram ponoviti: vse prijazne fante je sram in strah spolnosti ter dejstva, da so spolna bitja.  
 
Če bi lahko odprli možgane prijaznega fanta in poiskali tisti del nezavednega uma, ki nadzoruje 
spolnost, bi našli naslednje:  



 

 

 
Otroške spomine na doživetja, ko so čutili, da so slabi oziroma ničvredni.  
Trpljenje, ker njihove potrebe niso bile zadovoljene pravočasno in na zdrav način. 
Posledice odraščanja s spolno ranjenimi starši. 
Izkrivljeno spolnost in iluzije resnično iztirjene družbe. 
Odsotnost pravih informacij o spolnosti, ko je bilo potrebno. 
S spolnostjo povezana krivda in sram kot posledica stoletij religioznih vplivov. 
Posledice prikritih spolnih vezi, ki jih je ustvarila njegova mati. 
Travme spolnega nasilja. 
Spomine v skrivnost zavitih zgodnjih spolnih izkušenj. 
Izkrivljene in nestvarne podobe teles in seksa v pornografiji. 
Sram zaradi skritega kompulzivnega vedenja. 
Spomini na zavrnitve in neuspehe v spolnosti. 
 
Vsakič ko prijazni fant doživlja spolne občutke ali ko je v seksualni situaciji, se mora pogajati z vso to 
nezavedno prtljago, zato najde številne ustvarjalne načine, da se izogne sramu in strahu pred 
spolnostjo. Na žalost je takšen mehanizem izogibanja ovira za dobro spolno življenje. Mehanizem 
izogibanja in odvračanja obsega: 
 

Izogibanje seksualnim situacijam in priložnostim. 
Prizadevanje, da bili dober ljubimec. 
Skrivanje kompulzivnega spolnega vedenja. 
Potlačitev življenjske energije. 
Pristajanje na slabe spolne odnose. 

 
 
 
 

KAJ VAS OVIRA, DA NE DOBITE SEKSA? 
 

 
IZOGIBANJE SEKSUALNIM SITUACIJAM IN PRILOŽNOSTIM   
 
Kakor čudno se že sliši, prijazni fantje najdejo številne ustvarjalne načine, da se izognejo seksu. Za 
opis tega nagnjenja sem skoval izraz vagifobija (v izvirniku vagiphobia).  Vagifobija je sindrom, pri 
katerem se penis zadrži izven vagine ali pa, če že, se hitro izvleče iz nje. Čeprav ta mehanizem 
preživetja prijaznega fanta lahko zaščiti pred občutkom sramu in strahu, mu tudi zagotavlja, da ne bo 
okusil prav veliko seksa.  
 
Alan bi lahko bil primeren lik za plakat, ki oglašuje vagifobijo. Alan je začel s terapijami zaradi 
problematične navade, da se je spuščal v spolne odnose izven zakona. Nekajkrat se je znašel v skrajno 
seksualnih situacijah, čeprav se dejansko nikoli ni spustil v spolni odnos. Problem je dosegel višek, ko 
se je spustil v odnos z eno od ženinih prijateljic in ko je žena v žepu njegovega plašča odkrila 
obremenilno sporočilo. 
 
Na terapiji je Alan povedal, da ima rad pozornost žensk. Vedno se je bolje počutil v stiku z ženskami in 
žensko družbo. Čez čas se je pokazalo, da je zaradi pogojenosti iz otroštva — navezanosti na mamo, 
odločitve, da bo drugačen kot oče in vpliva fundamentalistične verske vzgoje — našel ustvarjalne 
načine, da je pritegnil pozornost žensk in se hkrati izognil stiku penisa z vagino. (Temu, običajnemu 
vedenju prijaznih fantov pravim flirtanje brez fuka. Vse dokler prijazni fant ne vtakne penisa v vagino, 



 

 

lahko izmenja vse vrste seksualnih energij in se hkrati prepričuje, da ni zares seksal oziroma da ni 
naredil ničesar narobe.) 
 
Ob neki priložnosti je Alan v skupini No More Mr. Nice Guy! podelil izkušnje o takšnem ravnanju. 
Nekoč je bil na poslovnem potovanju s sodelavko, ki ga je zelo privlačila. Med potjo sta se 
spogledovala in izmenjala več spolnih namigov. Neki večer sta sedela v baru in se pogovarjala o 
življenju in nazadnje objeta plesala počasen ples. Naslednji večer ga je ženska po druženju v baru 
povabila v vročo kopel. Tam se je pojavila v odprtem bikiniju na trakce. Med namakanjem v kopeli mu 
je sedla v naročje in začela sta se strastno poljubljati. Čeprav je bil močno vzburjen, je njeno 
ponudbo, da gresta v njeno hotelsko sobo, zavrnil, saj ni želel ogroziti njunega poslovnega odnosa.  
 
Ta zgodba je skladna z Alanovim dolgotrajnim izogibanjem vaginam. Alan je imel par deklet v srednji 
šoli, a vedno ko je šlo zares in so dekleta želela več kot petting, je začutil, da ga dušijo in je vezo 
prekinil. 
 
Alan je svojo ženo opisal kot seksualno zadržano. Eden od dejavnikov, ki so prispevali k tej situaciji je 
bil tudi ta, da sam ni nikoli neposredno dal pobude za seks. Verjel je, da ženske mislijo, da je seks 
nekaj slabega in da bodo, če jim bo preveč neposredno dal vedeti, da si ga želi, mislile, da je slab on.  
 
Alan je uporabil svoje frustracije glede ženine spolne nedostopnost, da je upravičil svoje spolno 
vedenje do drugih žensk. Zanimivo je, da se je dosledno in vešče spogledoval zgolj s tistimi ženskami, 
za katere je bilo verjetno, da ne bi imele z njim partnerskega odnosa. V redkih primerih, ko se je 
zmotil, je že našel kak dober razlog, da ni dokončal, kar je začel.  
 
 

PRIZADEVANJE, DA BILI DOBER LJUBIMEC  
 
Ni neobičajno, da so prijazni fantje ponosni nase, češ da so dobri ljubimci. Biti dober ljubimec je lahko 
navezanost (v izvirniku attachment), ki jo ti moški uporabljajo, da bi se počutili vredni. Lahko je tudi 
način samo-dopovedovanja, da so drugačni od drugih moških. Lahko pa je tudi zelo učinkovit 
mehanizem, ki jim omogoča, da jih ponotranjeni sram in strah odvrneta od spolnih odnosov. Dokler 
so osredotočeni na vzburjenje in užitek partnerke, namreč lahko odvračajo pozornost od lastnega 
strupenega sramu, občutkov ničvrednosti ali dušečega strahu.  
 
Terrance, prijazni fant sredi tridesetih, se je na prvem terapevtskem srečanju takole predstavil: 
»Težave imam s prezgodnjim izlivom. Prva žena me je zapustila zaradi drugega moškega. To me je 
uničilo. Dobra novica pa je, da sem srečal čudovito, čutno in seksualno žensko in se z njo zaročil. 
Samo ena težava je, prehitro mi pride. Totalno se vzburim, popolnoma me dvigne.« 
 
Potem je opisal, kako zelo se je trudil, da bi zadovoljil svoje dekle, ko sta se ljubila. Vedno ko sta 
seksala, se je potrudil, da je doživela dva ali tri orgazme, preden je vtaknil svoj penis vanjo. Potem pa 
je poskušal doseči še en vaginalni vrhunec. Žal pa mu je vedno prišlo preden je doživela še zadnji 
orgazem. Terrance je bil na videz tako nesebičen, da je zaročenki rekel, da mu ni mar, če sam nikoli 
ne doživi orgazma, dokler je ona zadovoljna. 
 
»Razen te težave pa je vse popolno,« je trdil. »Njeni otroci in njeni starši me imajo radi. Ona pravi, da 
ji je vse na meni všeč, edino, da ji manjka kakšnih 30 procentov. Zdi se mi, da se noče več ljubiti z 
mano, ker govori o tem, da bi odložila poroko, dokler ne uredim te težave.« 
 
Večino časa se prijazni fantje, kakršen je Terrance, sploh ne zavedajo koliko izgubljajo, ko poskušajo 
biti dobri ljubimci. Ko se odločijo, da bodo dobri ljubimci, dejansko ustvarijo recept za dolgočasen 



 

 

seks. Seks, osredotočen na ugajanje drugemu, je zagotovo rutinski v smislu naredi, kar je zadnjič 
delovalo. Prizadevanje, da bi bili dober ljubimec prijaznemu fantu zagotavlja, da, ne bo doživel kaj 
dosti strasti, vzajemnosti, spontanosti, nepričakovanih trenutkov globoke povezanosti in seksualne 
intimnosti. To torej ni ravno recept za dober seks! 
 
 

SKRIVANJE KOMPULZIVNEGA SEKSUALNEGA VEDENJA  
 
Predstavljajte si, kako bi obogateli, če bi odkrili tabletko proti osamljenosti, zdravilo za dolgčas, za 
blaženje občutkov ničvrednosti, za premagovanje konfliktov, za ustvarjanje občutkov ljubljenosti, 
odpravljanje stresa ali takšno, ki bi rešila vse osebne težave. Prijazni fantje verjamejo, da takšno 
zdravilo obstaja — pravijo mu seks. 
 
Številni prijazni fantje so v mladosti odkrili, da spolno vzburjenje pomaga pri odvračanju občutkov 
osamljenosti, nemira, nestvarnih pričakovanj in zapuščenosti. Žal pa jih nasladna varnostna odeja, ki 
jo prinesejo v odraslost, varuje tudi pred izkušnjami intimnega in zadovoljujočega spolnega odnosa z 
drugimi. 
 
Odkril sem, da so prijazni fantje nagnjeni k skritemu kompulzivnemu spolnemu vedenju. Razvil sem 
teorijo, ki pravi: bolj kot je fant prijazen, temnejša je njegova seksualna skrivnost. Teorija dosledno 
drži. Spolnost je temeljno človeško gibalo. Ker večina prijaznih fantov verjame, da niso dovolj dobri, 
da bi bili seksualni ali da jih drugi ljudje vidijo kot slabe, morajo svoje spolne vzgibe skriti pred 
pogledi. Toda spolnost s tem ne izgine, ampak le stopi v senco. Zato bolj kot je moški odvisen od 
zunanje potrditve, globlje bo moral skriti svoje seksualno vedenje.  
 
Lyle, računalniški programer sredi štiridesetih, je bridek primer tovrstnih povezav. Vsi ga imajo radi, 
je eden tistih, mehkih ljudi, brez ostrine. Kot predan kristjan ob nedeljah poučuje v cerkvi in je vedno 
pripravljen pomagati vsem, ki ga potrebujejo. 
 
Njegovo življenje je videti popolno. Razen ene zanke — na skrivaj je odvisen od pornografije. 
Odraščal je v evangeličanskem domu in je prvič, že pri devetih letih, odkril to drogo. Kot osamljeni 
otrok, je ure in ure preživljal v hišici na drevesu in gledal slike golih žensk. S pornografijo se nikoli ni 
počutil osamljen. 
 
Tudi po petnajstih letih zakona je Lyleva navada ostala dobro ohranjena skrivnost. Skozi leta se je 
njegovo kompulzivno vedenje razširilo na sposojanje videov za odrasle, obiskovanje peep showov in 
striptiz barov ter uporabo erotičnih klicnih linij. Najpogosteje pa je svojo obsedenost sproščal v 
kibernetskem prostoru in vse več uporabljal pogovorna okna za kibernetski seks s številnimi 
brezimnimi uporabniki interneta. 
 
Občasno ga je žena soočila z dejstvom, da je njuno spolno življenje povsem bledo. Pritoževala se je, 
da ni normalno, da več mesecev ne seksata. Lyle je spoštoval njena čustva in trdil, da si tudi on želi 
več seksa. Potem pa je takoj snedel besedo z opravičili, da je običajno preveč utrujen zaradi dela in 
pod stresom zaradi družinskih zadev. 
 
Večkrat si je obljubil, da bo nehal na skrivaj obiskovat pornografske spletne strani. Vedno znova je 
pometal stran skrito zalogo revij ali se zaklel, da se bo odpovedal videom in spletnim klepetom. 
Potem je olajšano zadihal. A le za kratek čas, dokler se ni čez nekaj tednov ali mesecev spet vrnil k 
staremu početju.   
 



 

 

Lyle je podobno kot številni drugi prijazni fantje v svoje skrito, kompulzivno seksualno vedenje vložil 
toliko časa in energije, da ni nič ostalo za resnične spolne odnose z živimi ljudmi. 
 
 

POTLAČITEV ŽIVLJENJSKE ENERGIJE  
 
Deček, ki vstopa v obdobje adolescence, mora  preplavati nemirno morje učenja, kako vzpostaviti 
odnose z nasprotnim spolom. V upanju, da bo kdaj dobil dekle in imel spolne odnose, mora ugotoviti, 
kaj je potrebno, da ga ženska opazi in pohvali. Za nekatere mladeniče je to čisto preprosto. Ne bo jim 
težko pritegniti pozornost žensk, če dobro izgledajo, če so dobri športniki ali iz vplivne družine. 
 
Izključite zgoraj našteto manjšino in ostane vam večina najstniških fantov, ki nimajo pojma, kaj je 
potrebno narediti, da bi bili dekletom všeč. Na tej točki se številni med njimi odločijo, da bodo od 
vrste drugih fantov izstopali s prijaznostjo in morda tako poželi odobravanje nasprotnega spola. 
Odločitev je še posebej usodna, če je mlad moški že bil prisiljen prevzeti prepričanje, da ni v redu tak, 
kot je. 
 
To strategijo, ki se oblikuje v adolescenci — poskus, da bi s prijaznostjo pritegnili žensko in prišli do 
seksa — številni prijazni fantje prinesejo v odraslost. Ni neobičajno, da verjamejo, da bi bila ženska 
lahko srečna, če bi jih dobila, in se hkrati sprašujejo, zakaj bi si jih sploh želela. Ker se ne morejo 
domisliti nobenega drugega razloga, zakaj bi bili za ženske privlačni ali zakaj bi hotele imeti z njimi 
spolne odnose, se držijo svoje strategije prijaznosti, čeprav se dosledno izkaže za neučinkovito in jih 
ne pripelje do seksa. 
 
Ironično je, da trud, da bi bili prijazni, moške oropa njihove življenjske energije. Bolj kot prijazni fant 
išče potrditev in se trudi narediti vse prav, bolj zatira in tlači svojo energijo, ki bi lahko koga pritegnila. 
Zato kar naprej poslušam prijazne fante tarnati, da se zdijo ženskam neprivlačni. Težava je v tem, da 
potem, ko potlačijo vso življenjsko energijo, ne ostane nič, kar bi kogar koli pritegnilo ali podžgalo.  
 
Ženske mi večkrat pravijo, da se čez čas težko pripravijo do seksa s prijaznim fantom, čeprav jih sprva 
pritegne njegovo prijazno vedenje. Partnerka se pogosto počuti manjvredna, čeprav to resnično ni 
njena krivda. V osebnosti prijaznega fanta ni ničesar, kar bi sprožilo iskro ali vzburilo morebitno 
partnerko. Naj ponovim, s tem, ko prijazni fantje delajo ravno nasprotno od tistega, kar deluje, si 
uničijo možnosti, da bi dobili seks, kakršnega si želijo. 
 
 

PRISTAJANJE NA SLABE SPOLNE ODNOSE  
 
Mlada žena enega od prijaznih fantov mi je zaupala, kako jo partner gnjavi glede seksa. Če mu reče 
ne, kuha mulo in se umakne. Če privoli pa se on popolnoma osredotoči na njo in njeno vzburjenje, 
medtem ko ona ne naredi skoraj nič zanj. Jasno in jedrnato mu je povedala, da bi jo resnično vzburilo, 
če bi poskrbel zase in če bi se vnel on. Potem bi opravil z veseljem in bi vedel, da je bil seks dober, ker 
jo s tem osreči. 
 
S tem, ko prijazni fant pristaja na slab seks, si zagotovi, da ne bo imel prav veliko dobrih spolnih 
odnosov. Aaron predstavlja nazoren primer precej običajnega načina, kako prijazni fantje pridejo do 
slabega seksa. Stopimo v njegovo spalnico in si poglejmo kako se med njim in njegovo ženo Hannah 
odvije tipičen scenarij za seks. 
 



 

 

Aaron in Hannah že več tednov nista seksala, kar je v njunem odnosu običajen pojav. Nocoj je Aaron 
za stvar, a namesto da bi Hannah rekel, da se želi ljubiti z njo, jo po tipičnem vzorcu poskuša 
posredno vzburiti.  
 
Aaron se v postelji prikrade Hannah za hrbet in jo začne masirati, čeprav mu je večkrat dala vedeti, da 
jo moti, da jo gnjavi na tak način. Medtem ko ji masira hrbet, hitro pozabi na svojo zamero glede 
njene nedostopnosti. Ko se z rokami počasi pomika proti njeni zadnjici, noče videti, da se njeno telo 
sploh ne odziva na njegove dotike. Aaron upa, da bo Hannah s tem, ko se giblje počasi in je ne 
vznemirja z odkritim seksualnim vedenjem, postala bolj razpoložena za seks. Tak pristop je v 
preteklosti namreč nekajkrat deloval.  
 
Medtem ko ji ljubkuje dojko, se Aaron sploh ne zaveda kaj se dogaja v njegovem lastnem telesu. 
Popolnoma je osredotočen na Hannah in se trudi, da bi jo dovolj vzburil, da bi bila za stvar, a hkrati 
ne toliko, da bi se razjezila. 
 
Če ga žena ne ustavi, jo nazadnje obrne k sebi in naslednjih dvajset minut popolnoma vso svojo 
pozornost usmeri nanjo in se trudi, da bi jo popeljal do orgazma. Ker ni v stiku s svojim telesom, se 
težko vzburi in sam doseže orgazem. Zato fantazira o mladi tajnici v službi, da bi si pri tem pomagal. 
Ko končno doživi orgazem, pozornost v trenutku preusmeri na ženo in preveri njeno čustveno stanje. 
Potem se obrne, da bi zaspal, a se počuti jezen in prazen.  
 
 

 
Osvobajanje #36 
 
Kakšno je vaše ljubezensko življenje? Ali ste pripravljeni dobiti dober seks? Če ste, berite dalje.  
 

 
 
 

KAKO DO DOBREGA SEKSA? 
 
 
Do konca tega poglavja predstavljam strategijo, ki pomaga okrevajočim prijaznim fantom izkusiti 
zadovoljstvo v spolnih odnosih. Proces zahteva, da: 

 
se razkrijete, 
vzamete zadeve v svoje roke, 
se odpoveste slabemu seksu, 
in sledite naravnemu zgledu. 

 
 

RAZKRIJTE SE 
 
Ponotranjeni sram in strah sta največji oviri za zadovoljno spolno življenje. Moški lahko prebere vse 
knjige o osvajanju žensk in pogleda vse videe o tem, kako izboljšati seksualne tehnike, a mu nič od 
tega ne bo pomagalo do dobrega seksa, dokler se sramuje in boji svoje spolnosti. Ali bo okrevajoči 
prijazni fant imel dobre spolne odnose ali ne, je odvisno od tega, ali je pripravljen razkriti svoj sram in 
strah tako, da postane očiten, viden in da se lahko sprosti. Ta korak je nujen in ga ni moč preskočiti! 
 



 

 

Da bi se znebili sramu glede spolnosti, morate zaupati ljudem, ki vas ne bodo obsojali. Prijazni fantje 
ne morejo tega narediti sami, ampak morajo vsak vidik svoje spolnosti razkriti zaupanja vrednim 
osebam, ki jih podpirajo v osvobajanju sramu in strahov glede spolnosti. Prav razkritje omogoči, da se 
sram in strahovi sprostijo in se osvobodi čustvena energija, ki jo prijazni fant porabi za ohranjanje 
skrivnosti in potlačitev življenjske energije. Zaupanja vredne osebe ga lahko podpirajo tudi tako, da 
mu dajo vedeti, da zato, ker je spolno bitje, ni slab ali ničvreden človek.  
 
 

Osvobajanje #kviz 
 
Večina prijaznih fantov najprej zanika, da jih je sram in strah seksa. Odgovorite na spodnji kviz in se 
prepričajte ali zanikate sram in strah pred seksom.  
 
1. Pomislite na prvo spolno izkušnjo. Kakšna je bila?  
A. Prijetno, radostno doživetje, ki bi ga delil starši in prijatelji.  
B. Skrita, zaradi občutka krivde sem opravil na hitro, situacija je bila manj kot idealna. 
C. Boleča, zastrašujoča, šlo je za zlorabo.  
 
2. Kako bi opisali izkušnje z masturbacijo?  
A. S partnerko se o tej temi pogovarjava odprto in sproščeno.  
B. Če bi me partnerka pri tem zalotila, bi nastala krizna situacija. 
C. Masturbiram kompulzivno in na skrivaj.  
 
3. Kako bi opisali spolne izkušnje, misli ali impulze? 
A. Nobenih zadržkov nimam s partnerko podeliti katero koli spolno izkušnjo.  
B. Imam skrivnost, ki je nisem še nikoli z nikomer delil.  
C. Najmanj en vidik moje spolnosti je povzročil težave v intimnem odnosu.  
D. Na neki točki sem se poskušal znebiti ali omejiti določeno problematično spolno vedenje. 
  
Če ste na katero koli vprašanje odgovorili drugače kot z »A«, vas je strah spolnosti in se je 
sramujete. Berite dalje.  
 

 
 
Primer, ki sem ga že prej omenil, kaže kako lahko okrevajoči prijazni fant razkrije svoj sram in strah 
glede spolnosti. Lyle je bil dober kristjan, mož in oče, ki se je boril z kompulzivnim spolnim vedenjem. 
Njegov svet se je sesul v prah, ko je žena našla račun za telefon in poklicala nekaj neznanih številk. 
Bila je obupana in vsa iz sebe. Niti v najbolj divjih nočnih morah si ni mislila, da bi bil mož lahko 
vpleten v kaj takega, kot sta pornografija ali seks po telefonu. Vedela pa je, da je odkrila le vrh ledene 
gore.  
 
Ko ga je žena soočila z dokazi, je Lyle sprva hlinil začudenje in je zanikal, da bi karkoli vedel o tem, 
potem pa se je zlomil in vse priznal. No, skoraj vse. Potreboval je še nekaj tednov in več čustvenih 
soočanj, in moral je priti k meni na svetovanje, da je vse prišlo na dan. 
 
Po nekaj individualnih terapijah, sem mu predlagal naj se priključi skupini za zdravljenje odvisnosti od 
seksa po programu 12-ih korakov. Lyle se je ob tej ideji najprej zgrozil, a je vedel, da mora narediti 
nekaj skrajnega, če se želi osvoboditi svojih kompulzij in najti pravo spolno intimnost. Presenečen je 
bil, da razkritje dolgo čuvane skrivnosti v prisotnosti drugih okrevajočih seksualnih odvisnikov ni bilo 
tako težko, kot se je bal. Sčasoma je sam začel iskati priložnosti, da se o tem pogovori z zaupanja 
vrednimi osebami. Vsakič, ko je razkril kakšno skrito misel ali dejanje, je čutil olajšanje, kot bi mu z 
ramen padlo veliko breme. 



 

 

 
Po razkritju pred zaupanja vrednimi ljudmi, je Lyle ugotovil, da nima več tako velike potrebe po 
skritem kompulzivnem vedenju. Ko sta z ženo postala bolj intimna in odprta drug do drugega, je začel 
uživati tudi v telesni bližini, ki se je je prej izogibal. Z razkritjem sramu in strahov glede spolnosti je 
Lyle začel zdraviti dolgotrajno skrito seksualno vedenje. 
 
Prijazne fante v mojih skupinah No More Mr. Nice Guy! spodbujam, da o svojem sramu in strahovih 
glede spolnosti spregovorijo na jasen in nedvoumen način. V naši kulturi se o seksu večinoma govori 
na pornografski, ponižujoč, moralizirajoč, sramotilen, kliničen ali zbadljiv način. Okrevajoče prijazne 
fante pozovem, da opišejo svoj način izražanja spolnosti, svojo zgodovino spolnosti in zgodnje spolne 
izkušnje. Zahtevam tudi, da prinesejo primerke pornografije, ki jih vzburja. Tudi to je način, da 
sprostijo sram in da dobim pomembne informacije. 
 
Skozi cel proces razkrivanja, jih spodbujam, da začutijo vse občutke in čustva, ki se jim pojavijo — 
sram, krivdo, strah, vzburjenje. Vedno jim na podpirajoč način sporočam, da je vse, kar čutijo v redu 
in prav. V naši družbi je namreč toliko negativnih sporočil o moški spolnosti, da jim je brez takšne 
podpore in spodbude težko premagati, kar jim je bilo privzgojeno.  
 

 
Osvobajanje #37 
 
Poiščite varen prostor za pogovor o naslednjih zadevah:  
 
Zgodovina vaše spolnosti: najzgodnejši spomini na spolnost, mladostne izkušnje, spolno nasilje in 
travme, spolnost v vaši družini, prva spolna izkušnja, zgodovina vaše spolnosti v odraslosti.  
 
Načini vašega spolnega izražanja: spolne afere, prostitucija, peep showi, klicne linije, zloraba 
pornografije, ekshibicionizem, fetiši itd. 
 
Vaša senčna plat: Stvari, ki jih še sami težko gledate pri sebi — fantazije, bes, žaljivo vedenje.  
 

 
 

VZEMITE ZADEVE V SVOJE ROKE  
 
Prijaznim fantom povem, da ni nihče prišel na ta svet zato, da bi zadovoljil njihove potrebe. Še 
posebej to velja za seks. Šele odločitev, da bodo sami prevzeli odgovornost za svoje potrebe in vzeli 
zadeve v svoje roke, jih postavijo v položaj, ko dobijo dovolj dobrega seksa. Naj razložim. 
 
Vsi pomembni vedenjski vzorci so seštevek številnih manjših vedenjskih vzorcev. Najbolj učinkovit 
način, da spremenimo vedenje je, da spremenimo njegove najmanjše elemente. Torej, če prijazni 
fantje ne dobijo toliko seksa, kot si ga želijo ali ne takšnega, kot si ga želijo, je edini način za 
spremembo njihovega neučinkovitega vedenja ta, da spremenijo najmanjše vzorce takšnega vedenja. 
Bolj učinkovito, kot da poskušajo čim več seksati je, da spremenijo podrobnosti, ki ustvarjajo celoten 
vzorec pomanjkanja seksa. Spremenite majhne stvari in spremenilo se bo vse. 
 
Preden prijazni fantje doživijo vznemirljive, strastne in zadovoljujoče spolne odnose z drugimi ljudmi, 
se morajo naučiti zadovoljiti sebe. S prakticiranjem zdrave masturbacije (glej vajo 38 v nadaljevanju) 
lahko okrevajoči prijazni fantje spremenijo temeljno dinamiko, ki oblikuje celoten njihov pristop do 
seksa. 
 



 

 

Premislite naslednjo logiko: 
Dokler prijazni fant ni sposoben brez sramu biti seksualen s seboj, ne more biti brez sramu 
seksualen z drugo osebo. 
Dokler ni sposoben nuditi užitka sebi, ga ni sposoben sprejeti od nekoga drugega.  
Dokler ne prevzame odgovornost za svoje vzburjenje in užitek, ko je sam s sabo, ni sposoben 
prevzeti odgovornosti za svoje vzburjenje in užitek, ko je z drugimi. 
Dokler ni sposoben biti seksualen sam s seboj brez pornografije ali fantaziranja, ki bi motila 
njegovo zaznavo, ni sposoben imeti spolnih odnosov z drugimi, ne da bi podobne stvari uporabljal, 
za odvračanje pozornosti stran od sebe.  

 
Te dinamike lahko prijazni fantje spremenijo s prakticiranjem t.i. zdrave masturbacije. Zdrava 
masturbacija je proces, v katerem pustimo, da se spolna energija naravno razvije, saj nima ne cilja ne 
namena, ki bi ju bilo potrebno doseči. Ne gre samo za orgazem. Ne zahteva zunanje stimulacije (npr. 
pornografije), transa ali fantaziranja za blokiranje občutkov sramu in strahov. Gre za urjenje in 
usmerjanje pozornosti na tisto, kar se čuti kot dobro. Predvsem pa gre za sprejemanje osnovne 
odgovornosti za svoje spolne užitke in spolno izražanje. 
 
Večini prijaznih fantov se je sprva težko pogovarjati o zdravi masturbaciji. Koncept se jim zdi 
bistroumni nesmisel. Na splošno imajo veliko ponotranjenega sramu glede masturbacije. Pogosto se 
tudi obdajo z ljudmi, ki ta sram krepijo (partnerka, religija itd.). Številni se borijo s kompulzivno 
masturbacijo. Bojijo se, da bi kakršna koli oblika zadovoljitve sebe odprla Pandorino skrinjico. 
 
Ugotovil sem, da ni načina, da bi spolno vedenje prijaznih fantov postalo kompulzivno, ko se enkrat 
naučijo kako zadovoljiti sebe brez fantaziranja in pornografije. Odkril sem tudi, da delitev izkušenj z 
moškimi, ki jih ne obsojajo, bliskovito zmanjša njihov sram.  
 

 
OPOMBA K PORNOGRAFIJI 
 
Pravno ali moralno ne nasprotujem pornografiji, vendar mislim, da je iz več razlogov škodljiva za 
moške, ker:  
 
ustvarja nerealna pričakovanja o tem, kaj imajo ljudje radi in kakšen naj bi bil seks.  
ustvarja pri moških odvisnost od teles in delov teles.  
zlahka postane nadomestek za kakovostne spolne odnose.  
ustvari stanje transa, v katerem so moški lahko seksualni ne da bi občutili svoj sram in strah.  
je sestavni del strahu, ker je običajno prikrita in uporabljena na skrivaj.  
 
Prijaznim fantom svetujem naj pornografijo, če že, uporabljajo odprto in je ne skrivajo. Tako lahko 
prekinejo obsedenost in o njej spregovorijo.  
 
OPOMBA K FANTAZIRANJU 
 
Fantazija je oblika dissociacije ali procesa ločitve uma od telesa. Kdor fantazira o spolnosti, 
namenoma in aktivno zapušča svoje telo. Čeprav nekateri terapevti svetujejo fantaziranje kot 
način za izboljšanje spolnega življenja, sam ne poznam boljšega načina, da ga ubije. Fantaziranje 
med seksom je enako nesmiselno kot razmišljanje o Big Macu med gurmansko pojedino. Edino, kar 
fantaziranje doseže je, da človeka odvrne od občutka sramu in strahu ali da prikrije dejstvo, da ima 
slabe spolne odnose.  
 

 
 



 

 

 
Zdrava masturbacija pomaga okrevajočim prijaznim fantom spremeniti osnovno dinamiko, ki jim 
preprečuje, da bi imeli dobre spolne odnose. Zdrava masturbacija jim pomaga: 

 
odstraniti sram in strah pred seksom, 
samostojno upravljati s svojimi spolnimi potrebami, 
odstraniti odvisnost od nedostopnega partnerja ali pornografije, 
naučiti se ustreči najpomembnejši osebi — sebi, 
imeti toliko spolnih odnosov, kot si jih želijo, 
samostojno upravljati s svojimi užitki.  

 
Sprememba teh dinamik skozi zdravo masturbacijo stopnjuje in intenzivira izkušnjo ljubljenja z drugo 
osebo. Poglejmo si primer. 
 
Terrance je najprej prišel na terapijo, da bi našel hitro rešitev problema, ker je hotela zaročenka 
prekiniti njuno vezo. Na prvih srečanjih sem se osredotočil na temo dajanja prednosti svojim 
potrebam. Kot večini prijaznih fantov, je bilo tudi njemu sprva to precej neprijetno (če se izrazim 
prizanesljivo). Terrancea je bilo groza, da ga bo dekle, tako kot bivša žena, zapustilo, če ne bo dober 
ljubimec in če je ne bo osrečil. 
 
Najprej sem ga spodbudil, da naredi zase nekaj stvari, ki niso povezane s seksom. Stalno sem mu 
zatrjeval, da bo tako zaročenki bolj privlačen, ne manj. Ko je začel odkrivati, da s tem, ko je svoje 
potrebe postavil na prvo mesto ni odgnal zaročenke, sva naredila naslednji korak. Povedal sem mu za 
zdravo masturbacijo. Spodbujal sem ga, naj si vzame čas, ko ga nihče ne bo motil in se bo lahko 
osredotočil na svoje vzburjenje in užitek. Predlagal sem mu, naj si ne zastavlja za cilj orgazem in naj 
ne uporablja fantaziranja ali pornografije. Naročil sem mu, naj se pogumno osredotoči na to, kar sam 
občuti kot dobro in prijetno ter opazuje, na kakšen način se poskuša odvrniti od svojega sramu in 
strahu. 
 
Vzelo mu je nekaj tednov, da je opravil nalogo. Rekel je, da ni nič kaj dosti čutil, ko je prvič poskusil 
zdravo masturbacijo. Spodbujal sem ga naj nalogo opravi vsaj enkrat tedensko. Po nekaj tednih je 
dejansko začel uživati v samozadovoljevanju, a je občutil tudi nekaj sramu. Strah ga je bilo, da bo 
zaročenka zaradi tega jezna nanj. 
 
Na terapijo sem zato povabil tudi njo, da bi skupaj spremenili njun seksualni vzorec. Govorili smo o 
tem, da mora Terrance preusmeriti pozornost z nje in njenih orgazmov in se začne bolj osredotočati 
nase. Njegovo dekle si je dejansko vidno oddahnilo. Povedala je, da je njegova pričakovanja, da bi 
doživela čim več orgazmov, čutila kot breme. Vendar mu je to zamolčala in namesto tega orgazem 
preprosto hlinila. 
 
Vzorec se je začel spreminjati, ko sta se o svojih izkušnjah ljubljenja pogovorila. Dejansko sta se začela 
več pogovarjati o tem, kaj jima je všeč in česa pri seksu ne marata. Čeprav mu je bilo sprva težko 
govoriti o zdravi masturbaciji, je Terrance zaročenki povedal kaj je pri tem odkril o sebi. Presenetilo 
ga je, da jo je zanimalo kako ga lahko zadovolji in da si želi vzajemni spolni odnos. 
 
Po nekaj mesecih sta se poročila, tako, kot sta načrtovala. Na zadnjem srečanju sta izrazila olajšanje, 
ker sta opustila stari način ljubljenja in se zadaj ljubita na bolj intimen in povezan način.  
 
 
 
 
 



 

 

 
Osvobajanje #38 
 
Vzemite si čas in uporabite masturbacijo za koristen namen. Poiščite udobno mesto, kjer vas ne 
bodo motili. Opazujte svoje telo in se ga dotikajte, ne da bi pri tem uporabljali pornografijo ali 
fantaziranje. Bodite pozorni na občutke, ki se pojavijo ob doživljanju spolnosti brez vsakršnega cilja 
ali namena (recimo, da dosežete orgazem). Pozorni bodite tudi na impulze, ki bi vas odvrnili od 
tega, kar čutite (fantaziranje, pojavljanje ciljev, moteče misli in izguba telesnih občutkov). Opazujte 
kaj vam ta doživetja povedo o vašem sramu in strahu.  
 

 
 
 

ODPOVEJTE SE SLABEMU SEKSU 
 
Prijazni fantje si pri seksu privoščijo najslabše. Sprejmejo ostanke in potem prosjačijo za še več 
ostankov. Predajajo se popačenim podobam teles v pornografiji in brezimnemu seksu na internetu in 
klicnih linijah. Trudijo se prepričati ljudi, da proti svoji volji privolijo v seks. Prijazni fantje se predajajo 
hitri, kompulzivni masturbaciji. Zadovoljijo se z mehaničnim seksom brez strasti. Radi fantazirajo in 
radi so v transu. Skratka, sprejmejo marsikaj. 
 
Vse dokler prijazni fantje pristajajo na slab seks, omejujejo priložnosti za dober seks, zato jim stalno 
ponavljam, da morajo spustiti, kar imajo, da bi dobili, kar želijo.  
 
Priložnost za dober seks se pojavi le, ko se prijazni fant odloči, da se ne bo več zadovoljil s slabim 
seksom! Kaj je torej dober seks? Če iščemo odgovor v pornografskih filmih, bomo vztrajno ponavljali 
formulo za slab seks. Takole jaz definiram dober seks: 
 
Za dober seks sta potrebna dva, ki prevzemata polno odgovornost za zadovoljitev svojih lastnih 
potreb. Dober seks nima cilja in je brez namenov in pričakovanj. Bolj kot storitev ali predstava, je 
širjenje spolne energije. Gre za to, da se dva odpreta drug drugemu na najbolj intimen in ranljiv 
način. Dober seks vznikne, ko se dva osredotočita na svoj lastni užitek, strast in vzburjenje ter 
ostaneta povezana z istimi stvarmi pri svojem partnerju. Vse to omogoča, da se dober seks odvije v 
nepredvidene, spontane in nepozabne smeri. 
 
Ko se prijazni fantje odločijo, da se ne bodo več zadovoljili z nič manj kot dobrim seksom, začnejo 
prevzemati odgovornost za drugačno ravnanje: 

 
opustijo koncept dobrega ljubimca, 
vadijo jasnost in neposrednost, 
izberejo partnerko, ki jim je na voljo, 
nehajo prosjačiti za slab seks, 
spremenijo mnenje, da je slab seks boljši kot noben! 

 
Aaron je dober primer tega, kaj se lahko zgodi, ko se prijazni fant odpove slabemu seksu. V prvih 
tednih v skupini No More Mr. Nice Guy! je izlil svoje frustracije o tem, kako nemočen se počuti, ko 
poskuša ženo pripraviti do seksa. Več kot očitno je bilo, da verjame, da ključ do njegove sreče v 
spolnosti drži žena in da je jezen, ker ga namenoma noče uporabiti. Posledično se je čutil zavrnjen in 
ničvreden. 
 



 

 

Po nekaj tednih sem mu predlagal seksualni post. Za obdobje šestih mesecev naj bi se vzdržal seksa z 
ženo. Predlagal sem mu, da se v tem času posveti stvarem, ki jih je opustil, ko sta se s Hannah 
poročila. Opogumil sem ga, naj ji zaupa vse, kar bo čutil. Razložil sem mu, da mu bo seksualni post 
olajšal nalogo, saj ga ne bo toliko skrbelo kako ohraniti ženino voljnost in razpoložljivost. Če ne bosta 
seksala, mu ne bo treba skrbeti, da bi naredil kaj, kar bi jo vznejevoljilo, zaradi česar bi se izogibala 
seksu. 
 
Aaron je bil sprva čisto zmeden in ni verjel, da mu bo ta načrt prinesel več seksa. Rekel sem mu, da ni 
cilj nje prepričati, da bi več seksala, ampak da dobi ključ do svoje sreče spet v svoje roke in se neha 
počutiti kot žrtev.  
 
Čeprav je okleval, je priznal, da tako ali tako nima prav veliko spolnih odnosov. Ob podpori moških iz 
skupine se je odločil, da še isti večer ženi razkrije svoj načrt.  
 
Na naslednjem srečanju je Aaron povedal, da se je žena, ko ji je povedal za načrt, najprej jezila, a se je 
tokom tedna začela do njega obnašati bolj prijazno kot zadnje mesece. 
 
Skozi šestmesečno obdobje seksualnega posta je skupini redno poročal o svojih izkušnjah. Večkrat je 
govoril o stvareh, ki jih je naredil zase in ob katerih je prej občutil precejšnjo tesnobo. Na primer, šel 
je ven s prijatelji, ki jih ni videl že leta. Začel je deliti svoja občutja z ženo. Večkrat ji je tudi povedal, 
kdaj je jezen nanjo in ji celo dal vedeti, kdaj ni razpoložen, da bi poslušal o njenih težavah. Odkril je, 
da je postal bolj iskren — odkrito ji je povedal o stvareh, ki jih je prej zadržal zase. 
 
Aaron je povedal, da se mu je žena intimno bolj približala. Priznala mu je, da se čuti bolj svobodno in 
se lažje zbliža, od kar se ne trudi več toliko okoli nje. Rekla mu je, da ji je všeč, če je med njima več 
seksualne energije, ne da bi to nujno vodilo k seksu. Po šestih mesecih je čutil manj zamere in več 
bližine do svoje žene. Odkril je kako lahko zadovolji svoje potrebe in bolj neposredno izrazi svoja 
čustva, ki jih je prej izražal le skozi seks. In kar je najbolj pomembno: ko sta z ženo spet začela seksati, 
se je čutil veliko bolj povezan z njo.  
 

 
Osvobajanje #39 
 
Razmislite o seksualnem postu. Zavestno se vzdržite spolnih odnosov za vnaprej določen čas. To 
zna biti zelo poučna izkušnja, ne glede na vašo seksualno situacijo. Večina moških se ideji najprej 
upira, ko pa se enkrat odločijo zanjo, odkrijejo, da gre za zelo pozitivno izkušnjo. Seksualni post ima 
lahko več koristi:  
 
pomaga prekiniti disfunkcionalne vzorce, 
odpravlja zasledovanje žensk oziroma distanciranje od njih,  
sprošča zamere in sovraštvo, 
prijaznemu fantu pokaže, da lahko preživi brez seksa, 
pomaga mu razumeti, da sam drži ključ svojega spolnega življenja, 
pomaga mu razumeti, kako pristane na slab seks, 
odpravlja strah, da mu bo partnerka odrekla seks ali priznanje, 
pomaga mu usmeriti pozornost na pomen seksualnih impulzov (kadar koli namreč začuti željo po 
spolnosti, se lahko avtomatsko vpraša, zakaj tako čuti),  
pomaga prekiniti vzorce odvisnosti ter odpravlja kompulzivno masturbacijo, obsedenost s 
pornografijo in druga odvisniška vedenja, 
in ne nazadnje, pomaga mu, da se sooči z občutki, ki se jim želi s seksom izogniti.  
 
Preden začnete s seksualnim postom, se pogovorite s partnerko. Določite časovno obdobje posta. 



 

 

 Tri do šestmesečno obdobje je povsem izvedljivo.  
 
Določite od česa se boste postili. Med postom bodite pozorni na zdrse in na vzorce samo-sabotaže, 
pri sebi in partnerki. Zapomnite si, da gre za učenje. Ni treba, da opravite popolno.  
 

 

 
ZGLEDUJTE SE PO NARAVI 
 
Alfa samci divjih losov ne posedajo naokoli in ne razmišljajo, kaj narediti, da bi si jih samice želele. 
Preprosto so takšni, kot so: siloviti, močni, tekmovalni in ponosni samci. Samice privlačijo prav zato, 
ker so to, kar so in ker počnejo, kar počnejo. 
 
Najboljši afrodiziak je samozavest. Ko se okrevajoči prijazni fantje začnejo dobro počutiti v svoji koži, 
so videti bolj privlačni. Samospoštovanje, pogum in celovitost pa moškemu dobro pristajajo. Ko si 
začrtajo svojo pot in postavijo sebe na prvo mesto, se ljudje nanje odzovejo pozitivno. 
 
Tisti okrevajoči prijazni fantje, ki so se sebično postavili svoje potrebe na prvo mesto, so bili 
presenečeni, ko so na videz nedostopne partnerke pokazale željo po seksu. Eden od članov skupine, 
ki že štirinajst mesecev ni seksal, je bil sit ženinega pritoževanja čez službo. Neki večer, ji je po 
petnajstih letih zakona prvič povedal, da je preveč utrujen, da bi jo poslušal. Najprej se je seveda 
jezila, kasneje pa ga je vprašala, ali bi se ljubil z njo. 
 
 
 

NARAVNA SILA 
 

Seks je vznemirljiv prav zato, ker je tako strašljiv. Seks je močan, kaotičen in divji. Ves poka od 

kozmične energije. Privlači nas kot plamen veščo. Ko se okrevajoči prijazni fant osvobodi seksualnega 

sramu in strahu, prevzame odgovornost za lasten užitek, zavrne slabe spolne odnose in živi to, kar je, 

se postavi v položaj, ko lahko brez strahu in zadržkov sprejme to naravno, kozmično silo. In takrat 

seks postane zares dober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEVETO POGLAVJE 

ZAŽIVETI SVOJE ŽIVLJENJE: 
ODKRIJTE SVOJO ŽIVLJENJSKO STRAST IN NAMEN  
 
 
Če v vašem življenju ne bi bilo omejitev: 

 
Kje bi živeli? 
Kaj bi počeli v prostem času? 
Kakšno delo bi želeli opravljati? 
Kako bi izgledal vaš dom in v kakšnem okolju bi stal? 

 
Poglejte na stvarnost vašega življenja in se vprašajte dvoje: Prvič, ali ustvarjate takšno življenje, 
kakršno si želite? In drugič, zakaj ne? 
 
Na splošno so bili prijazni fantje s katerimi sem delal inteligentni, delavni in kompetentni 
posamezniki. Čeprav so večinoma vsaj zmerno uspešni, pa vendarle ne živijo po vseh svojih 
zmožnostih in potencialu in si tudi niso ustvarili življenja, kakršnega so si resnično želeli. 
 
Prijazni fantje zapravijo veliko časa za iskanje potrditev, prikrivanje svojih pomanjkljivosti, okolišenje 
in neučinkovito početje, zato je logično in tipično, da ne uspejo biti vse, kar bi lahko bili. To je 
verjetno največja tragedija, ki jo povzroča sindrom prijaznega fanta — nešteto inteligentnih in 
talentiranih moških, ki zapravljajo svoja življenja in se valjajo v blatu povprečnosti. 
 
 

PRIJAZNI FANT PRI DELU 
 
Večina prijaznih fantov sprva pride na svetovanje zato, da bi se spopadli z življenjsko paradigmo, ki 
vpliva na njihove intimne odnose. Radi bi spoznali zakaj in kako se jim to dogaja. Težave v odnosih 
pogosto samo zasenčijo širšo resnico in ta je, da so enako nezadovoljni s svojim delom, kariero ali 
življenjsko potjo na splošno. Dinamike, ki jih držijo zataknjene v disfunkcionalnih, nezadovoljivih 
odnosih so pogosto iste kot tiste, ki jih zadržujejo na drugih področjih življenja. 
 
Obstajajo številni razlogi, zakaj so prijazni fantje praviloma manj uspešni v življenju, delu in karieri, 
kot bi lahko bili. Med drugimi so tudi naslednji: 

 
strah, 
težnja, da bi naredili vse prav, 
težnja, da bi naredili vse sami, 
samo-sabotaža, 
popačena samopodoba, 
negativno razmišljanje, 
tičanje v znanih, disfunkcionalnih sistemih.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

KAJ VAM PREPREČUJE ŽIVETI, KOT SI ŽELITE? 
 

STRAH  
 
Če bi moral določiti skupni imenovalec v srcu vseh problemov, ki jih imajo prijazni fantje, bi to bil 
strah. Skoraj vse kar prijazni fantje počnejo ali ne počnejo, vodi strah. Njihove misli potujejo skozi 
možgane prepojene s strahom, njihovo delovanje diktira politika strahu. Strah je tisto, kar prijaznim 
fantom preprečuje, da: 
 

bi zahtevali obljubljeno povišico, 
bi se vrnili v šolo in pridobili izobrazbo, ki jo potrebujejo za resnično zadovoljujočo kariero, 
bi pustili službo, ki jo prezirajo, 
bi zagnali svoj sanjski posel, 
bi živeli, kjer si zares želijo in delali, kar si želijo delati. 

 
Prijazni fantje se bojijo narediti napako in da bi jim spodletelo ali da bi vse izgubili. Ob bok strahu 
pred katastrofo je, paradoksalno, strah pred uspehom. Zanje je značilen strah, da bodo z resničnim 
uspehom:   
 

razkriti kot sleparji, 
kritizirani, 
težko živeli po pričakovanjih drugih ljudi, 
težko obvladali povečana pričakovanja, 
izgubili nadzor nad svojim življenjem, 
naredili nekaj, kar bo vse skupaj uničilo. 

 
Zanje je značilno, da so zadovoljni že, če izkoristijo drobec svojega potenciala, namesto da bi se 
soočili s svojimi resničnimi ali namišljenimi strahovi. 
 
 
 

PERFEKCIONIZEM – TRUD, DA BI NAREDILI VSE PRAV 
 
Bistvo vsega življenja je evolucija in sprememba. Človek mora biti voljan spustiti nadzor, da bi se v 
njem ta proces naravno in v celoti odvil. S spuščanjem zazveni v človeku čudovit, naključen ustvarjalni 
kaos, ki naredi življenje dinamično in izpolnjujoče. 
 
Prijazni fantje pa obsedeno poskušajo ohranjati svoje življenje prijetno in mirno, in sicer tako, da 
poskušajo narediti vse prav in sledijo pravilom. Žal je ta življenjska strategija tudi najboljši način za 
zatiranje vsakršne ustvarjalne življenjske energije. To pa ubije njihovo strast in jih ovira, da bi živeli po 
vseh svojih zmožnostih. 
 
Trud, da bi naredili vse prav, jih oropa njihove ustvarjalnosti in storilnosti. 
Zaradi stremljenja za popolnostjo ostajajo osredotočeni na svojo nepopolnost. 
Zaradi iskanja zunanje potrditve in odobravanja se zataknejo v povprečju. 
Zaradi prikrivanja napak in pomanjkljivosti ne upajo tvegati in ne poskusijo ničesar novega. 
Vztrajanje pri pravilih pa jih naredi toge, previdne in preplašene. 
 
Prav zaradi teh omejitev, ki si jih sami vsilijo, so številni prijazni fantje nesrečni, zdolgočaseni in 
nezadovoljni s svojim življenjem in poklicem. 



 

 

SOLIRANJE – TRUD, DA BI NAREDLI VSE SAMI 
 
Potrebe prijaznih fantov v otroštvu niso bile zadovoljene pravočasno in na primeren način. Nekateri 
so bili zapostavljeni, drugi zlorabljeni ali zapuščeni. Zrasli so v prepričanju, da ni dobro ali da je celo 
nevarno imeti potrebe. Prepričani so, da je vsakršen uspeh v življenju popolnoma odvisen samo od 
njih samih. 
 
Težave imajo s sprejemanjem. Strašansko se bojijo prositi za pomoč. Čisto nesrečni so, če jim želi kdo 
kaj dati. In zelo težko drugim zaupajo.  
 
Ker verjamejo, da morajo vse postoriti sami, redko živijo po vseh svojih zmožnostih. Nihče ne more 
biti v vsem dober ali uspeti popolnoma sam. Morda so vsevedni, vendar tipično, niso mojstri v 
ničemer. Ta otroška pogojenost zagotavlja, da na nobenem področju življenja ne bodo nikoli to, kar bi 
lahko bili.  
 

 
SAMO-SABOTAŽA  
 
Zaradi strahu pred uspehom so prijazni fantje mojstri samo-sabotaže. Svoj uspeh zmanjšujejo z: 

 
zapravljanjem časa, 
izgovori, 
opuščanjem in ne zaključevanjem projektov, 
vsiljevanjem pomoči drugim, 
ukvarjanjem s preveč projekti na enkrat, 
vztrajanjem v kaotičnih odnosih, 
odlašanjem, zavlačevanjem, zadrževanjem in obotavljanjem in 
izogibanjem postavljanju meja. 

 
Prijazni fantje so res dobri v tem, da naredijo samo toliko, da je ravno še dovolj dobro. Kajti biti 

resnično dober in se povzpeti na vrh, pomeni pritegniti preveč neželene pozornosti in nadzora. Sijoča 

svetloba uspeha namreč razsvetli tudi razpoke in pomanjkljivosti, ki jih opažajo pri sebi.  

 

Posledično najdejo prijazni fantje številne ustvarjalne načine, da niso preveč uspešni. Tu je nekaj 

primerov takšnega razmišljanja: Kdor ne dela, ne greši. Če ne dokončaš svojega dela, ga ne more 

nihče kritizirati. Če delaš več stvari naenkrat, ti ni treba nobene narediti temeljito. Če imaš dovolj 

dober razlog, drugi od tebe ne bodo preveč pričakovali. 

 
 

POPAČENA SAMOPODOBA  
 
Prijazni fantje so razvili popačeno samopodobo, ker njihove potrebe v otroštvu niso bile zadovoljene 
pravočasno in na primeren način. Z naivno, nezrelo logiko so sklepali, da niso pomembni zato, ker 
niso pomembne njihove potrebe. To je osnova strupenega sramu. V svojem srcu verjamejo, da niso 
pomembni oziroma dovolj dobri. 
 
Prijazni fant, ki mora za povrhu poskrbeti še za kritičnega, odvisnega starša z nezadovoljenimi 
potrebami, prejme dvojno dozo strupenega sramu. Otrok verjame, da bi moral biti sposoben ustreči 



 

 

kritičnemu staršu ali odpraviti probleme depresivnega starša ali zadovoljiti potrebe hinavsko 
prijaznega starša. Žal tega ne more. 
 
Številni prijazni fantje so kot posledico nezmožnosti odpraviti probleme staršev ali skrbeti za enega 
ali oba starša, razvili globok občutek neprimernosti in nezadostnosti. Prepričani so namreč bili, da bi 
morali biti sposobni opraviti delo. Vsekakor pa niso imeli občutka, da naredijo stvari prav ali dovolj 
dobro, kajti mama je bila še naprej depresivna in oče še naprej kritičen. 
 
Ta ponotranjeni občutek neprimernosti in manjvrednosti so prenesli v odraslost. Nekateri prijazni 
fantje ga kompenzirajo tako, da poskušajo narediti vse prav. Upajo, da tako ne bo nihče nikoli odkril, 
kako nezadostni so. Drugi se preprosto vdajo še preden poskusijo.  
 
Občutek nezadostnosti prijazne fante ovira, da bi postali vidni, da bi izkoristili priložnosti ali poskusili 
kaj novega. Držijo se utečenih navad in nikoli ne spoznajo kako talentirani in inteligentni so v resnici. 
Vsi drugi v njihovi bližini to vidijo, a njihov popačen otroški pogled jim ne dovoli, da bi jasno videli 
svoje resnične potenciale in sposobnosti. 
 
Posledica te popačene samopodobe je čustvena in zaznavna omejitev. Neviden pokrov onemogoča 
prijaznim fantom biti vse, kar so lahko. Če pa se že poskušajo dvigniti nad to omejitev, udarijo z glavo 
v nevidni pokrov in padejo nazaj na bolj domača tla. 
 
 

NEGATIVNO RAZMIŠLJANJE  
 
Neprimerno zadovoljene potrebe v otroštvu so pri prijaznih fantih ustvarile prepričanje, da ni bilo 
dovolj tega, kar so potrebovali in so zato ostali praznih rok. Ta izkušnja prikrajšanosti je postala leča, 
skozi katero so začeli gledati na svet.  
 
Zaradi paradigme pomanjkanja in stiske so prijazni fantje manipulativni in nadzirajoči. Zato tudi 
verjamejo, da je bolje, če se držijo tega, kar imajo in ne tvegajo preveč. Nenazadnje jih ta paradigma 
vodi v zamero do ljudi, ki na videz imajo tisto, kar sami pogrešajo. 
 
Zaradi razmišljanja, da so prikrajšani, ne razmišljajo na široko. Ne verjamejo, da si zaslužijo več in 
najboljše. Na najrazličnejše načine se potrudijo, da ostane njihov pogled na svet enak in ga nič ne 
izzove. Zadovoljijo se z drobtinami in mislijo, da si več niti ne zaslužijo. Izmislijo si vse vrste razumskih 
razlag, ki pojasnjujejo zakaj ne bodo nikoli dobili tega, kar si resnično želijo. Zaradi samo-izpolnjujočih 
prepričanj redko živijo po vseh svojih zmožnostih in redko dobijo, kar si v življenju resnično želijo. 
 
 

ZATAKNJENOST V NEFUNKCIONALNIH SISTEMIH 
 
Kot sem ugotavljal že v prejšnjem poglavju, prijazne fante v ljubezni ovirata dva ključna dejavnika. 
Prvi je nagnjenost k poustvarjanju domačih, vendar nefunkcionalnih odnosov. Prijazni fantje si 
najdejo partnerke, ki jim pomagajo ustvariti enako disfunkcionalno vrsto odnosov, kot so jo doživeli v 
otroštvu. Potem se največkrat vidijo kot žrtve nefunkcionalnosti svojih partnerk. Težko pa razumejo, 
da jih takšni ljudje privlačijo z razlogom. 
 
Drugi razlog, da prijazni fantje redko doživijo takšen odnos, kot si ga želijo pa je, da težko končajo 
zadeve. Medtem ko zdrav človek spakira kovčke in gre dalje, se prijazni fant trudi in še naprej 
ponavlja svoja dejanja, v upanju, da se bo rezultat čudežno spremenil. 
 



 

 

Podobno se vedejo v službi. Privlačijo jih službeni položaji in kariere, ki jim omogočajo poustvariti 
neučinkovite vloge, odnose in navade iz njihovega otroštva. Pogosto se vidijo kot nemočne žrtve teh 
situacij. Redkeje pa vidijo, da potrebujejo take sisteme, da ostanejo takšni, kot so in imajo možnost 
oditi.  
 
Prijazni fantje obtičijo na mestu in ostanejo v službi nezadovoljni, ker podzavestno poustvarjajo 
domače družinske vzorce. Medtem ko ponavljajo disfunkcijo svojega otroštva, redko počnejo, kar si 
resnično želijo in običajno v svojem poklicu ne dosežejo zenita. 
 

 
 

ŽIVETI SVOJE ŽIVLJENJE PO SVOJEM OKUSU? 
 
 

UDEJANITE SVOJO STRAST IN IZKORISTITE SVOJ POTENCIAL 
 
Moškim v skupinah No More Mr. Nice Guy! povem, da je moj cilj, da bi vsak od njih odšel iz skupine 
kot milijonar. Izjava ima v resnici komaj kaj z denarjem in materialnim bogastvom — gre preprosto za 
to, da odkrijejo svojo strast in živijo po svojih zmožnostih. 
 
Kot sem že povedal, so prijazni fantje, ki jim svetujem, običajno inteligentni in talentirani moški. Pri 
okrevanju od sindroma prijaznega fanta, se postopoma začnejo sprejemati takšne, kot so. Sprejetje 
sebe jim omogoči sprejeti tudi svojo strast in svoje strahove. 
 
Oblikovanje ustreznejšega pogleda nase in na svet odpre vrata obilju, ki začne prosto teči v njihova 
življenja. Včasih v obliki denarja, drugič v obliki ljubezni, spet tretjič v obliki seksa. Včasih zavzame 
tudi obliko bleščečega plamena slave. Zgodi se, da steče skoznje tudi vse hkrati. 
 
Na naslednjih straneh predstavljam preizkušene strategije in načrt, ki je pomagal že številnim 
prijaznim fantom odkriti njihovo strast in zaživeti v skladu s svojimi sposobnostmi. Pomaga lahko tudi 
vam. 
 
 

SOOČITE SE S SVOJIMI STRAHOVI  
 
Charlie bi prav lahko predstavljal filmski lik neuspešnega prijaznega fanta brez strasti. Ko sem ga prvič 
srečal, je tičal v službi, ki jo je sovražil, njegovo življenje pa je bilo obarvano s povprečnostjo in 
strahom. Nekaj let pred tem je diplomiral iz inženirstva, a je še vedno opravljal isto službo kot pred 
začetkom študija. Delodajalec mu je po diplomi obljubil skokovito napredovanje, a ko je ni izpolnil, je 
Charlie preprosto potlačil svojo zamero in delal naprej. 
 
Charliejeva edina strast je bilo letalstvo. Čeprav ga je mati svarila pred nevarnostjo letenja, se je začel 
po študiju učiti pilotiranja. Sanjal je o pilotski licenci, a zdelo se je, da ni sposoben izpolniti potrebnih 
pogojev za dosego tega cilja. 
 
Sodelavka mu je pokazala mojo spletno stran. Ko je prebral opis prijaznega fanta je bil užaljen in 
ponižan. Ni mu bilo jasno, kako ga lahko nekdo tako dobro pozna. Potreboval je šest mesecev, da je 
umiril živce in mi poslal email. In še dva, da mi je poslal drugega. Takoj, ko si je prvič ogledal mojo 
spletno stran, je vedel, da se mora priključiti moški skupini, a se mu je misel, da bi se tako izpostavil in 
pokazal ranljivost, zdela grozna. 



 

 

 
Prav na tej točki je Charlie sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje. Sklepal je, da se mora s 
tistim, česar ga je tako zelo strah, soočiti. Seveda ni vedel, da je bila ta odločitev začetek poti, ki ga bo 
popeljala k ponovnemu odkritju svoje strasti in življenjskega poslanstva.  
 
Naslednje leto in pol je Charlie živel po načelu: poglej vsakemu strahu v oči. Napredoval je počasi, 
vendar stalno. V bistvu se je plazil, dokler ni shodil. Koracal je kot otrok, dokler ni stekel. A ko je 
enkrat krenil, ga ni nič več ustavilo. 
 
Po osemnajstih mesecih je Charlie naredil več korakov k ponovnemu odkrivanju svoje strasti in 
namena: 
 
Postal je vse bolj aktiven v moški skupini No More Mr. Nice Guy! ter se vse bolj razkrival in soočal z 
moškimi člani. 
Začel je raziskovati občutke zapostavljenosti, ki jih je doživljal v otroštvu in popačena sporočila, ki jih 
je dobival od družine in so temeljila na strahu. 
Svojega očeta je povabil, naj gre z njim na srečanje, kjer se je soočil z njim glede tega, da mu v 
otroštvu ni bil na voljo in ni dovolj skrbel za njegovo blagostanje. 
Nehal je kriviti svoje dekle, češ da je krivo za njegovo pomanjkanje sredstev za tečaj pilotiranja.  
Ko mu letalska šola ni mogla zagotoviti potrebnih inštrukcij in opreme, jo je zamenjal.  
Začel je iskati službo, ki je ustrezala njegovi stopnji inženirskega znanja. 
Soočil se je z občutki ničvrednosti, poglobil se je v družinske pravljice o varnem življenju in popačena 
prepričanja glede svojih kvalifikacij.  
Soočil se je s svojim dekletom (ki se je je sprva bal) glede pomanjkanja odgovornosti v gospodinjstvu. 
Pridobil je pilotsko licenco in prvič samostojno poletel. 
Moškim iz svoje skupine je dovolil, da so ga za rojstni dan odpeljali v restavracijo, kjer se je soočil s 
svojim strahom pred povečano pozornostjo. 
Prijavil se je za službo v inženirskem podjetju, ki je izrazilo prepričanje, da je sposoben, talentiran in 
koristen za njihovo podjetje, in jo tudi dobil. 
Ko je Charlie skupino seznanil z novico o novi službi, sem se začel zavedati, da sem priča spremembi 
epskih razsežnosti. Charlie se je iz introvertiranega, prestrašenega in pasivnega prijaznega fanta razvil 
v strastnega moškega s poslanstvom.  
 
Charlieja sem prosil, naj mi pošlje email s čarobno formulo za uspeh. Tole mi je napisal: 
 
Bob,  
 
Tu je približen opis, kako sem prišel do nove službe.  
1  Prva stvar, preden se je zgodilo kar koli drugega, je bila, da sem prenehal biti žrtev.  
2  Začel sem s postavljanjem meja. Najprej manjših, sčasoma pa vse večjih.  
3  Potem, ko sem postavil meje in so jih drugi začeli spoštovati, sem začel verjeti vase.  
4  Hkrati z zaupanjem vase je rastla moja iskrenost.  
5  Začel sem verjeti, da sem odrasel, dovolj izobražen in kvalificiran za mesto industrijskega inženirja.  
6  Od nekdaj sem vedel, da je bil moj prejšnji delodajalec neučinkovit in da mi je to z razlogom 
ustrezalo. Ko sem končno spoznal in sprejel, da za preživetje ne potrebujem takšnega sistema, sem se 
končno lahko premaknil naprej.  
 
Charlie  
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Osvobajanje #40 
 
Preletite spodnji seznam. Izberite eno točko in imenujte dotični strah, ki ga prepoznate v svojem 
življenju. Napišite kako se boste soočili z izbrano zadevo. S strahom se soočite počasi in po majhnih 
korakih. Prosite nekoga, da vas spodbuja in podpira. Ne poskušajte narediti vsega sami. Zapomnite 
si, da boste zmogli, ne glede na to, kaj se bo zgodilo. 
  
Prošnja za napredovanje ali povišanje plače 
Odpoved neizpolnjujoče službe 
Začetek svojega posla 
Vrnitev v šolo 
Soočanje v konfliktni situaciji 
Predstavitev svoje ideje ali izdelka  
Doseganje življenjskega cilja 
Povečanje časa za konjičke ali druge interese  
 

 
 

ZAČRTAJTE SI SVOJO POT 
 
Večina ljudi, vključno s prijaznimi fanti, zavestno ne prevzame odgovornosti za oblikovanje življenja, 
kakršnega si želijo.  Preprosto sprejmejo svoj položaj in se obnašajo, kot da nimajo nobene moči, da 
bi si ustvarili vznemirljivo, produktivno in izpolnjujoče življenje. 
 
Prijazni fantje imajo večinoma težave pri razumevanju koncepta prevzemanja vajeti svojega življenja 
v svoje roke. Možnost izbire se preprosto ne vklaplja v njihovo paradigmo. Ne verjamejo, da lahko 
nekaj naredijo za uresničitev teh možnosti. 
 
Prijazne fante spodbujam, da si vizualizirajo življenje, v katerem delajo tisto, kar jim je všeč in so za to 
plačani. Večina jih ima s tem težave. Obnašajo se, kot bi jim govoril naj verjamejo v pravljice. Tu in 
tam zavrnejo idejo z izgovorom, da pač ne more imeti vsak takšne sreče in sanjske, dobro plačane 
službe kot vi (s tem mislijo mene). Nekaj časa sem tudi sam sprejemal to logiko, dokler se mi ni 
posvetilo, da moje življenje nima nič s srečo. 
 
Doktorski naziv je zahteval zavestno odločitev, vztrajnost in trdo delo — ni šlo za srečo. 
Da sem postavil na noge svetovalno službo sem se moral soočiti s strahovi, zapustiti sigurno, dobro 
plačano službo, se žrtvovati, opravljati dodatno delo, da sem lahko plačeval račune, moral sem se 
učiti na napakah in preživeti obdobje pomanjkanja — ni šlo za srečo. 
 
Razvijanje terapevtskih veščin je zahtevalo predano osebnostno rast, stalen razvoj in finančen vložek 
v lasten terapevtski proces — ni šlo za srečo. 
 
Za pisanje knjige, oblikovanje spletne strani in iskanje založnika je bila potrebna vztrajnost in 
spopadanje s številnimi strahovi — ni šlo za srečo. 
 
Nič posebnega nisem. Sem običajen moški z običajnimi talenti. Trpel sem za istimi strahovi kot 
prijazni fantje, s katerimi delam. Nimam nobenih posebnih talentov ali veščin, ki jih ne bi imela tudi 
večina mojih strank.  



 

 

 
V čem je torej razlika? 

 
V zavestni odločitvi, da se soočim s strahovi. 
V zavestni odločitvi, da ne bom pristal na povprečnost. 
V zavestni odločitvi, da bom postavil svoja pravila. 

 
Pomislite na ljudi, ki jih spoštujete in občudujete. Večina med njimi je najbrž začela iz nič, a so 
vendarle našli način, da so si ustvarili zanimivo, produktivno in strastno življenje. Ti ljudje so si začrtali 
svojo pot in postavili svoja pravila. Ali so res tako drugačni od vas? Večinoma so to običajni ljudje, ki 
so vzeli vajeti življenja v svoje roke. 
 
Zdaj pa še dobra novica — če so lahko to storili oni, lahko tudi vi. Ena mojih najljubših afirmacij se 
glasi:  Kar lahko naredi en človek, lahko naredi tudi drugi. Razmislite o tem — če so drugi prevzeli 
odgovornost in si ustvarili posnemanja vredno življenje, si ga lahko tudi vi. Edini, ki vas lahko ustavi 
pri tem, da bi živeli po svojem okusu, ste vi. Čas je, da si začrtate svojo pot, postavite svoj red in 
poskrbite, da se vaše sanje uresničijo.  
 

 
Osvobajanje #41 
 
Kaj si v življenju zares želite? Kaj vas pri tem zadržuje? Zapišite si tri stvari, za katere si želite, da bi 
se zgodile v vašem življenju. Nato zapišite ustrezne osebne afirmacije, ki vas bodo vodile k 
zastavljenemu cilju in jih postavite na vidno mesto. Svoje sanje in afirmacije podelite z zaupanja 
vredno osebo.  
 

 
 
 

OPUSTITE PERFEKCIONIZEM 
 
Ta knjiga se je začela z nekaj poglavji, ki sem jih načrtno napisal za moške v moji prvi skupini No More 
Mr. Nice Guy!. Moje pisanje je bilo sprva brez namena ali cilja, zgolj spontano beleženje rastočih 
vpogledov v sindrom prijaznega fanta. Kmalu so mi začeli klienti in družina prigovarjati naj napišem 
knjigo, kar se je zdelo kot logično nadaljevanje mojega pisanja, zato je bila ideja popolnoma smiselna. 
 
Takrat se je začelo nekaj spreminjati. Če je šlo doslej le za nekaj zapisanih uvidov in ilustracij, ki so 
koristile peščici klientov, se je moj napor zdaj usmeril v ustvarjanje nečesa, kar bi si zaslužilo objavo in 
razširjeno distribucijo. Slišal sem vse več namigov, kot so bestseller, Oprah in zgrabi priložnost, 
obogatel boš. 
 
Kar je bilo prej sproščeno delo iz ljubezni, se je začelo opotekati pod težo pričakovanj. Da bi zadovoljil 
visoke standarde, ki so mi jih predlagali drugi, bi morala biti moja knjiga res dobra. Ne le dobra — 
popolna! 
 
S tem namenom sem naslednjih šest let pisal in dopolnjeval No More Mr. Nice Guy!. Ves ta čas so me 
prijatelji in družina spraševali, kdaj bom knjigo končal.  
 
V teh letih je šel rokopis skozi vsaj tri velike preglede in predelave ter temeljite redakcije. K dolžini 
časa, potrebnega, da sem knjigo dokončal, so prispevali številni dejavniki, vendar je bil 



 

 

najpomembnejši med njimi prepričanje, da mora biti knjiga popolna. Verjel sem, da mora biti knjiga 
popolna, da bi bila objavljena in jo bo sploh kdo kupil. In nenazadnje zato, da bi sploh komu koristila. 
 
Na žalost je imela ta popačena zaznava številne pogubne posledice: verjel sem, da moram napisati 
čisto vse, kar vem o sindromu prijaznega fanta! Tako je bil izvorni rokopis kar štirikrat daljši od 
pričujoče izdaje. Mislil sem, da moram kot pisatelj veliko povedati. In verjel sem, da mora biti 
besedilo brez napak. 
 
Šel sem na terapijo, da bi ugotovil zakaj ne morem dokončati knjige. Moji otroci so že izgubili upanje. 
Predvidevali so, da knjige ne bom nikdar končal, žena pa mi je napol v šali dejala, da me bo zapustila. 
 
Končno sem po letih frustracij dosegel preboj. Neki zelo moder človek mi je predlagal, naj si dam 
možnost, da nikoli ne objavim knjige. V trenutku sem začutil ogromno olajšanje. 
 
Spoznal sem, da sem se oddaljil od prvotnega cilja — napisati nekaj uvidov, ki bi nekaj moškim 
pomagali izboljšati življenje. Vse se je spremenilo, ko sem končno opustil težo pričakovanj, da moram 
knjigo objaviti, da mora biti prodajna uspešnica in da moram gostovati pri Oprah. Vrnil sem se k 
prvotnemu namenu. Takrat sem se pri pisanju začel spraševati le eno: ali bodo moje besede 
pomagale mojim klientom najti odgovore na njihove težave? Neprestano sem se opominjal, da nikoli 
ne bodo imeli priložnost izkoristiti moje uvide, če knjige ne bom dokončal.  
 
Ko sem opustil prepričanje, da mora biti knjiga No More Mr. Nice Guy! popolna, so vse stvari sedle na 
pravo mesto. Knjigo sem dokončal. Klienti so mi sporočali, da jim je spremenila življenje. Terapevti so 
jo začeli uporabljati pri svojem delu. Novinarji so me začeli klicati za časopisne in radijske intervjuje 
ter gostovanja v pogovornih oddajah. Najel sem agenta in založniki so mi začeli trkati na vrata. 
 
To, da sem poskušal narediti vse prav, je le izpilo življenje iz knjige. Ko sem to opustil in dopustil, da je 
knjiga ravno prav dobra, sem se osvobodil bremena, se posvetil moji strasti in ustvaril nekaj, kar ima 
trajno vrednost. Ta isti princip je moč uporabiti na vseh področjih življenja okrevajočega prijaznega 
fanta.   
 

 
Osvobajanje #42 
 
Kako vas perfekcionizem in potreba, da bi naredili vse prav ovirata pri uresničevanju vaših strasti in 
potencialov? Izberite eno stvar, ki ste si jo od nekdaj želeli narediti: napišite knjigo, naredite posel 
iz svojega konjička, vrnite se v šolo ali popolnoma sprejmite svoj talent.  
 
Zdaj se vprašajte naslednje: Ali bi oklevali, če bi vnaprej vedeli, da boste zagotovo uspeli? Ali bi vas 
to osvobodilo prepričanja, da morate vse narediti popolno? Ali bi vas to motiviralo, da bi začeli 
oziroma dokončali začeto? Koliko bi si upali tvegati, če bi vnaprej vedeli, da ne morete zgrešiti? Kaj 
čakate? Opustite potrebo po popolnosti in preprosto naredite!  
 

 
 
 

PROSITE ZA POMOČ 
 
Glavni razlog, da prijaznim fantom ne uspe izživeti svojih potencialov leži v prepričanju, da moraj vse 
narediti sami. Tako kot Phil. 
 



 

 

Philov življenjski cilj je bil obogateti. Zdelo se je, da ima tako rekoč vse, kar za to potrebuje: bil je lep, 
inteligenten, družaben in zabaven. In vendar je bilo videti, da ne dosega svojih visoko zastavljenih 
ciljev in sanj. Pri tem mu je stalo na poti kar nekaj stvari — ubiranje bližnjic, odlašanje, zadrževanje in 
negotovost, ali si sploh zasluži dobiti, kar si resnično želi. 
 
Največja Philova ovira pa je bila, da ni znal prositi drugih za pomoč. Phil je imel izkrivljena številna 
temeljna prepričanja o tem, da bi mu ljudje pomagali. Kot prvo, ni verjel, da si zasluži dobiti, kar si 
želi. Ni verjel niti, da so njegove potrebe drugim pomembne. Predvsem pa ni verjel, da je najboljša 
pot za zadovoljitev potreb jasna in neposredna prošnja za to, kar potrebuje. 
 
Nekega dne se je Phil v skupini No More Mr. Nice Guy! pritoževal nad pomanjkanjem spolnih odnosov 
z ženo. Vprašal sem ga ali jo je sploh vprašal, če je za. Odvrnil je, da ne. Vprašal sem ga ali verjame, da 
želi njegova žena imeti spolne odnose z njim. Tudi na to je odgovoril z ne. 
 
Philu sem dejal, da se mi zdi njegovo pomanjkanje seksa simptom dosti večjih težav v njegovem 
življenju — namreč prepričanja, da njegove potrebe niso pomembne in da mu jih drugi ljudje niso 
pripravljeni pomagati zadovoljiti. Namignil sem mu, da bi bila sprememba prepričanj glede spolnih 
potreb lahko dobro izhodišče za spremembo temeljnih prepričanj, ki mu poleg zadovoljitve spolnih 
potreb onemogočajo dobiti tudi vse drugo, kar si v življenju želi.  
 
Na naslednjem srečanju se je Phil režal do ušes. »Z ženo sva seksala,« se je smejal. Skupina se je takoj 
nalezla njegovega navdušenja. Želeli so vedeti, kaj se je zgodilo. »Vprašal sem jo,« je bil Phil kratek.  
 
Izprašal sem ga, kaj si žena misli o spolnih odnosih z njim. »Strinja se,« je odvrnil. »Rekla je, da rada 
seksa z mano, ampak je mislila, da me ne zanima, ker je tako dolgo nisem vprašal.« 
 
Teden dni kasneje, je Phil skupini povedal, da ga je bilo strah tasta prositi za posojilo za menjavo 
starih oken z enojnimi stekli na svoji hiši. Nekateri člani so ga začeli spraševati o višini stroškov, drugi 
so povedali, da so se podobnega projekta že lotili. Philu sem predlagal, naj za pomoč zaprosi člane 
skupine. Bilo je, kot bi mu pulil zobe, ampak nazadnje jih je le prosil, naj mu pomagajo zamenjati 
okna. Člani skupine so bili složni, da mu bodo z veseljem pomagali. Kakšen mesec kasneje so se dobili 
pri Philu in delo opravili skupaj, tako, kot se je to počelo v starih časih. 
 
Ti dve izkušnji sta močno vplivali nanj. Začel je dojemati, da so njegove potrebe pomembne, da mu 
ljudje želijo pomagati in da to najlažje doseže, če prosi za pomoč. 
 
Phil je začel graditi svoje življenje na tej novi paradigmi. Čez nekaj tednov je skupino seznanil z 
načrtom, da bo začel svoj posel. Družinski prijatelj mu je ponudil pomoč pri zagonu lastnega 
vrtnarskega podjetja. Ta možnost ga je še posebej navduševala, saj bi mu sezonsko delo omogočilo  
pozimi poučevati deskanje na snegu, kar so bile njegove življenjske sanje. 
 
Eden od starih prijateljev mu je ponudil pomoč pri finančnih zadevah. Žena si je prostovoljno poiskala 
službo, ki ji je bila pripravljena plačevati zdravstveno zavarovanje. Moški iz skupine so mu ponudili 
pomoč pri sestavi poslovnega načrta in mu uredili računovodstvo. 
 
Dokler je Phil poskušal narediti vse sam, se je mučil, da bi dobil, kar želi, ko pa se je naučil prositi za 
pomoč, se mu je življenje obrnilo na bolje. Phil je zdaj osredotočen na ustvarjanje takšnega življenja, 
kot si ga je od nekdaj želel.  
 
 
 
 



 

 

 

 
Osvobajanje #43 
 
Ali verjamete, da so vaše potrebe pomembne? Ali verjamete, da vam ljudje želijo pomagati pri 
zadovoljevanju potreb?  
 
Na list papirja zapišite seznam ljudi, ki so vam v tem trenutku pripravljeni pomagati. To so lahko 
prijatelji ali člani družine, strokovnjaki, kot so zdravniki, odvetniki, terapevti in drugi ljudje s 
potrjeno ustrezno izobrazbo. Ko boste sestavili seznam, se vprašajte naslednje: 
  
Kakšno vrsto pomoči in pomočnikov še potrebujem?  
Kako lahko pomoč najbolj učinkovito uporabim?  
Kako tem ljudem branim, da bi mi pomagali?  
Začnite iskati priložnosti, da jih prosite za pomoč. Izgradite si svojo podporno mrežo.  
Preden prosite za pomoč se opomnite: Ta oseba mi želi pomagati izpolniti moje potrebe.  
 

 
 
 
 

ODKRIJTE IN RAZIŠČITE VZORCE SAMO-SABOTAŽE  
 
V tem poglavju sem že omenil, da poznajo prijazni fantje številne ustvarjalne načine za sabotiranje 
svojega uspeha v življenju: zapravljajo čas, odlašajo, začenjajo stvari, ki jih potem ne dokončajo, 
porabijo preveč časa za reševanje tujih problemov, se zaposlijo s trivialnimi zadevami, ustvarjajo 
zmedo, se izgovarjajo itd.. 
 
Sal je dober primer takšnega moškega. Sala sta vzgajala pasiven oče in shizofrena mati. Nobeden od 
staršev ni bil pozoren na njegove potrebe in mu ni bil na voljo. Že kot majhen otrok je moral prevzeti 
odgovornost in poskrbeti za mlajšega brata, tako, da kot otrok dejansko ni imel nobene možnosti. Ko 
se je počutil prestrašen ali premagan, se je le sključil in šel s trmasto odločnostjo dalje. 
 
Kasneje je Sal vodil stričevo avtomehanično delavnico. Stric je bil slab, kratkoviden podjetnik, ki se ni 
dosti brigal za posel. Kljub omejenim virom in nezadovoljnim zaposlenim je moral Sal sam skrbeti za 
poslovni profit. (Dejansko je deloval na predpostavki, da je mogoče to delo uspešno opraviti!) 
 
Prvo, kar je storil vsak teden, ko je prišel v moško skupino, je bilo, da je pogoltnil par tablet Tylenola, 
da bi pomiril glavobol zaradi stresa, ko je poskušal obvladati nemogočo situacijo v službi. Ob neki 
priložnosti sem ga vprašal ali bi želel raziskati možnosti glede te situacije. »Zakaj neki?« je odvrnil. 
»Nič se ne da narediti.« 
 
Kakšnih petnajst minut so mu člani skupine zastavljali vprašanja in predlagali različne možnosti. Sal je 
bil videti, kot bi mu čistili zobne kanale brez anestetika. 
 
»Ali ne bi govoril s stricem in mu razložil, kako težko delaš z omejenimi viri, ki ti jih nudi?«  
»Sem že poskusil pa mu ni mar.« 
»Ali bi lahko zaposlene motiviral tako, da jim ponudiš del dobička?«  
»Moj stric je tako skop, da ne bi nikdar pristal na kaj takega.« 
»Bi lahko najel pomočnika, da bi ti pomagal opraviti delo?«  
»Enkrat smo že poskusili pa se ni obneslo.« 



 

 

»Kaj ko bi nehal voditi posle in bi samo barval avtomobile?«  
»Zaslužil bi več, ampak barvanje je strupeno delo.« 
»Kaj pa če bi pustil delo v delavnici in raje delal kaj drugega?«  
»Kaj pa? Imam hipoteko, ženo in dva otroka. Kako naj zdaj začnem od začetka?« 
»Kaj je tvoja sanjska služba, kaj je tvoja strast?«  
Ob tem vprašanju se je Sal za hip ustavil.  
»Vedno sem si želel poučevati borilne veščine. To je nemogoče. Delati moram vse večere in ob 
vikendih. Žena tega ne bi sprejela in tudi otrok ne bi nič videl.« 
 
Z vsakim vprašanjem in predlogom je Sal postajal vidno bolj napet. V očeh mu je odsevala groza, kot 
bi ga zasliševal Gestapo in ga mučil z električno palico in šilastim orodjem. Ko je postalo jasno, da 
raziskovanje možnosti le povečuje njegov strah in se bo zaprl, so člani skupine milostno odnehali. Sal 
je čutil kot bi skupina vrtala vanj. 
 
V večini primerov prijazni fantje niso žrtve drugih ljudi, ampak mučijo sami sebe. S svojo držo in 
dejanji je Sal poskrbel, da ne bo nikdar okusil uspeha ali zadovoljstva pri svojem delu. Zanj je bolj 
udobno in domače ostati zataknjen v stresni, brezizhodni situaciji. 
 
Vsak prijazni fant s katerim sem kdaj koli delal, je moral na neki točki sprejeti zavestno odločitev, da 
se ne bo več sabotiral. To je odločilni vidik okrevanja od sindroma prijaznega fanta. Sprejeti morajo 
zavestno odločitev, da si ne bodo več stali na poti, če želijo dobiti, kar si v življenju,  službi ali karieri 
želijo. 
 
Eden od načinov za to je, da spremenijo svoj pogled na naravo sprememb. Najprej se morajo začeti 
zavedati, zakaj si podzavestno ustvarjajo toliko ovir, zaradi katerih se počutijo ujeti. Krediti, žena, 
pomanjkljiva izobrazba, dolgovi, otroci — so samo izgovori. Ni potrebno vse to odsekati, da bi v 
življenju naredili pomembne spremembe. Pomembno jih je videti kot to, kar so — izgovori — nato pa 
korak za korakom stopati po želeni poti.  
 
Na primer, Sal bi lahko za začetek učil borilne veščine enkrat na teden. Lahko bi začel odplačevati 
osebni dolg, da bi v prihodnje lažje zamenjal službo. Namesto da čas zapravlja za nepomembne 
stvari, ki ne prinašajo zadovoljstva, bi se lahko osredotočil na kaj drugega. 
  
 

 
Osvobajanje #44 
 
Raziščite vzorce samo-sabotaže, določite kaj morate storiti drugače, da bi dobili, kar si resnično 
želite. Premislite vsako od spodaj naštetih točk na poti do cilja in ugotovite kaj natanko morate 
storiti, da se ne boste sabotirali in boste dosegli svoje cilje. 
  
Osredotočite se. 
Ne odlašajte, naredite zdaj. 
Sprejmite idejo dovolj dober namesto popoln. 
Dokončajte začeto. 
Ne začenjajte novega projekta, dokler niste prejšnjega popolnoma zaključili. 
Ne izgovarjajte se. 
Pustite pri miru tuje probleme. 
 
Svojo strategijo podelite z zaupanja vredno osebo. Skupaj redno preverjajta vaše napredovanje 
(pozor, ta točka je lahko učinkovit način samo-sabotaže, zato je ne izpustite). 
 



 

 

 
RAZVIJTE PRIMERNEJŠI POGLED NA SVET  
 
Ste se kdaj vprašali, zakaj se vam zdi, da imajo drugi ljudje veliko več kot vi — več denarja, boljšo 
službo, lepši avto, mikavnejšo ženo? Ali zavidate tem ljudem? Jim zamerite, ker imajo več kot vi? Se 
sprašujete, kdaj bo prišel vaš čas? 
 
Prijazni fantje so zaradi izkušenj v otroštvu nagnjeni k razmišljanju o pomanjkanju, ki potem upravlja 
njihovo življenje. Verjamejo, da ne morejo dobiti več, saj razmišljajo: če ima nekdo več, ostane manj 
zame.  
 
Prijazni fantje težko razumejo, da živimo v svetu obilja, v univerzumu, ki se nenehno širi. Nagnjeni so 
k negativnemu razmišljanju. V strahu se oklepajo tega, kar imajo, saj mislijo, da bo vsega zmanjkalo, 
ko bodo zaloge pošle. Verjamejo, da morajo nadzorovati in manipulirati, da ne bi izgubili še tisto 
malo, kar imajo. Ničesar ne tvegajo in ne zaupajo življenju, da bo zadovoljilo vse njihove potrebe.  
 
Paradigmo pomanjkanja dobro ilustrira naslednji primer. Russell je kot uspešen trgovec zaslužil lepo 
šestmestno vsoto. Pobožno je štirideset odstotkov dobička vložil v prihranke in investicije, na svojem 
računu pa je pustil 30.000 dolarjev. Kljub svoji zmožnosti ustvarjanja finančnega bogastva, ga je 
vodila misel na pomanjkanje. Russell se je tako bal finančnega poloma, da ženi ni dovolil v 
supermarketu kupiti otrokom video za 9 dolarjev, če izdatek ni bil predviden. 
 
Russell je o denarju razmišljal kot revež, kar je bilo odsev njegovega splošnega pogleda na svet. 
Njegov oče je bil skop in tog. Z Russellom je ravnal bolj trdo, medtem ko je njegova brata zasipal z 
dobrinami. Pred smrtjo ga je izpustil iz oporoke in njegov delež poklonil cerkvi. Ni čudno, da je Russell 
na svet gledal skozi siva očala pomanjkanja. 
 
Če na svet gledamo kot na prostor obilja, vemo, da je vsega dovolj za vse. Vse, kar potrebujemo pride 
k nam — vse, kar moramo narediti je, da nehamo razmišljati drobnjakarsko in pustimo, da se zgodi. 
 
Poglejte bogastvo okoli vas — vozila, ki jih ljudje vozijo, hiše, v katerih živijo, potovanja, ki si jih 
privoščijo. Težko boste nasprotovali širnemu materialnemu bogastvu, ki ga je moč ustvariti v našem 
svetu. Če drugi živijo polno, bogato življenje, zakaj ga ne tudi vi? Zapomnite si, kar lahko naredi en 
človek, lahko naredi tudi drugi: 
 

Če lahko nekdo zasluži milijon dolarjev, zakaj ga ne bi tudi vi? 
Če lahko nekdo naredi sanjski posel, zakaj ga ne bi tudi vi? 
Če nekdo lahko vozi Mercedes, zakaj ga ne bi tudi vi? 
Če lahko nekdo pusti ušivo službo in najde boljšo, zakaj je ne bi tudi vi? 
Če je nekdo lahko inštruktor deskanja na snegu, zakaj ne bi bili tudi vi? 

 
Žal nam svet ne more dati tega, kar nismo pripravljeni sprejeti. Ker skopo razmišljanje človeka trdno 
drži pri tem, kar ima, ni odprt, da bi lahko sprejel še več. Ali kot je odkril Phil, ko prosimo za to, kar 
želimo in pričakujemo, da bomo to dobili, bo na takšen ali drugačen način tudi prišlo.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Osvobajanje #45 
 
Za trenutek odložite to knjigo in zaprite oči. Naredite nekaj globokih vdihov in počasi izdihujte. 
Sprostite svoj um. Sproščeni si predstavljajte, da živite v svetu obilja, v katerem ni ovir ali omejitev 
in kjer se vam stalno dogajajo dobre stvari. Zamislite si vsako obliko obilja, ki ste si jo kdaj koli 
želeli: avto, dom, prijatelje, ljubezen, užitek, bogastvo, uspeh, notranji mir, izzive. Predstavljajte si, 
da živite obdani s vsem tem obiljem. Nekajkrat na dan ponovite to vizualizacijo, dokler je ne boste 
začeli čutiti, kot da je resnična. Odprite svoje srce in svoj um. In dovolite, da se zgodi.  
  

 
 

ZAŽIVITE SVOJE ŽIVLJENJE – NO MORE MR. NICE GUY! STRATEGIJA ZA USPEH  
 
Prijazni fantje verjamejo, da obstaja skupek pravil obnašanja. Prepričani so, da bodo mirno in srečno 
živeli, če bodo ta pravila odkrili in se jih zvesto držali. Verjamejo tudi, da bodo, če pravil ne odkrijejo 
in jim ne sledijo, posledice strašne. 
 
Strast in namen odkrijete tako, da ugotovite, kaj deluje in kaj ne. Zreli, uspešni ljudje postavljajo 
lastna pravila, ki se merijo z enim samim vatlom: Ali pravilo deluje? 
 
Z leti so moški v moji skupini No More Mr. Nice Guy! odkrili številna pravila, ki zanje delujejo. 
Pomagala so jim odkriti življenjsko strast in živeti v skladu s svojimi potenciali ter ustvariti takšno 
življenje in poklic, kot so si ga resnično želeli.  
 
 

 
Osvobajanje #46 
 
Preberite si spodnji seznam pravil. Nekaj jih poskusite, da ugotovite ali vam ustrezajo. Na seznam 
dodajte tudi svoja pravila. Zapišite jih in postavite tja, kjer vam bodo vsak dan na očeh.  
  
1 Če vas je strah, naredite.  
2 Ne predajte se. Sicer boste dobili točno to, zaradi česar ste se predali.  
3 Postavite sebe na prvo mesto.  
4 Zmogli boste, ne glede na vse, kar se lahko zgodi.  
5 Karkoli počnete, počnite to 100%.  
6 Če delate isto, kot ste doslej, boste dobili to, kar že od nekdaj imate.  
7 Edina oseba, ki je odgovorna za vaše potrebe, želje in srečo, ste vi.  
8 Prosite za to, kar si želite.  
9 Če nekaj ne deluje, poskusite nekaj drugega.  
10 Izražajte se jasno in neposredno.  
11 Naučite se reči ne.  
12 Nobenih izgovorov.  
13 Dovolj ste stari, da postavite svoja pravila.  
14 Pustite ljudem, da vam pomagajo.  
15 Bodite iskreni do sebe.  
16 Ne dovolite, da kdo grdo ravna z vami. Nihče. Nikoli.  
17 Ne čakajte, da se situacija spremeni, pojdite stran.  
18 Nikoli ne dopustite, kar je za vas nedopustno.  
19 Nehajte kriviti druge. Žrtve nikdar ne uspejo.  



 

 

20 Spoštujte svojo celovitost (integriteto). Odločite se, kaj je za vas prav in to naredite.  
21 Sprejmite posledice svojih dejanj.  
22 Bodite dobri do sebe.  
23 Razmišljajte kot bogataš.  
24 Soočite se s težkimi situacijami in konflikti iz oči v oči.  
25 Ničesar ne delajte na skrivaj.  
26 Naredite zdaj.  
27 Bodite pripravljeni spustiti, kar imate, da bi dobili, kar želite.  
28 Zabavajte se. Če se ne zabavate, je nekaj narobe.  
29 Dovolite si napake in neuspehe. Napake ne obstajajo, so le izkušnje učenja.  
30 Nadzor je zgolj iluzija. Opustite ga; naj se zgodi življenje.  
 

 
 

Čas je, da končno dobite, kar si želite. Osvobajanje od sindroma prijaznega fanta vam bo omogočilo, 

da boste odkrili svojo pravo strast in potencial. Če boste prevzeli odgovornost in si ustvarili življenje, 

kakršnega si resnično želite, boste postali vse to, kar vam je namenjeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EPILOG 

Potreboval sem šest let, da sem napisal to knjigo. V tem času sem delal s številnimi prijaznimi fanti in 
njihovimi partnerkami. V povprečju sem vodil tri No More Mr. Nice Guy! moške skupine na teden. To 
pomeni več kot 1.800 ur dela s prijaznimi fanti, če upoštevam samo čas dela s skupinami. V tem času 
sem opazil veliko vznemirljivih in globokih stvari. 
 
Videl sem številne moške, ki so iz nebogljenih, pasivnih, nadzorujočih in zamerljivih žrtev postali 
opolnomočeni, celoviti moški. 
 
Videl sem, kako so se številni odnosi dramatično izboljšali in prav toliko odnosov, ki so prepozno 
razpadli. 
 
Slišal sem spontana priznanja in bral hvaležna pisma moških in žensk, o spremembah, ki so se zgodile 
v njihovem življenju. 
 
Prejel sem številne odzive moških in žensk s celega sveta, ki so v opisih prijaznega fanta na moji 
spletni strani prepoznali sebe ali koga od svojih bližnjih. 
 
Na temelju opazovanj vseh teh stvari je moje največje odkritje, da orodja in uvidi, ki sem jih 
predstavil v tej knjigi, delujejo! 
 
Zdaj ko ste prebrali knjigo, vam toplo priporočam, da jo preberete od začetka. Vzemite si čas za vaje 
osvobajanja od vzorcev prijaznega fanta. Poiščite si zaupanja vredno osebo ali skupino, ki vam bo 
pomagala in vas bo podpirala na poti okrevanja od sindroma prijaznega fanta. Če ste trenutno v vezi, 
prosite partnerko oziroma partnerja, naj knjigo prebere. Zaupajte jim, kaj ste odkrili o sebi. 
 
Največje darilo, ki ga lahko podarite sebi in ljudem, ki jih imate radi je, da opravite predstavljeni 
program okrevanja. Ko se boste naučili pohvaliti in pritrditi sebi, boste v sebi odkrili nepredstavljivo 
sposobnost dajanja in sprejemanja ljubezni ter sposobnost živeti polno življenje. Ta razsežnost vas bo 
sprva plašila, vendar je to bistvo tega, kar ste in kar vam je namenjeno postati. 
 
Odkritje svojega resničnega jaza prinaša neskončno svobodo in vas osvobodi nenehnega iskanja 

potrditve. Svobodo biti to, kar ste. Zdaj lahko svobodno dobite, kar želite. 

 

O AVTORJU 

Dr. Robert Glover je na podlagi iskanj odgovorov na lastne strahove v ljubezni in življenju postal 
vodilna avtoriteta na področju sindroma prijaznega fanta. Od kar je prepoznal in poimenoval ta 
sindrom, je Dr. Glover tisoče ur delal s številnimi prijaznimi fanti in njihovimi partnerkami oziroma 
partnerji. Poleg individualnih terapij in terapij s pari, je po vsej državi vodil tudi terapevtske skupine 
No More Mr. Nice Guy! in seminarje Breaking Free From The Nice Guy Syndrome. Njegova spletna 
stran  www.NoMoreMrNiceGuy.com predstavlja izčrpen vir pomoči pri okrevanju moških. Pogosto 
gostuje v radijskih pogovornih oddajah in je omenjen v številnih publikacijah (npr. Esquire Magazine). 
Dr. Glover je certificiran terapevt z doktoratom s področja zakonske in družinske terapije. Poročen je 
s psihoterapevtko Elizabeth Oreskovich, s katero skupaj vodita Center For Healing And Recovery 
(Center za zdravljenje in okrevanje). Živita v Tacomi, Washington, in imata štiri otroke. 
 

http://www.nomoremrniceguy.com/


 

 

www.NoMoreMrNiceGuy.com  
 
Tiskovine in zvočni posnetki. 
Brezplačne online podporne skupine. 
Terapevtske skupine za moške. 
Svetovanje po telefonu in email-u. 
Seminarji, delavnice in predavanja.  
Koledar tekočih dogodkov. 
Blog z vprašanji in odgovori. 
 


