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Samskost v porastu
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Generacija naših staršev in starih staršev je imela precej jasneje
začrtano pot. Zaključil si šolanje, se zaposlil, se poročil in si
osnoval družino. Mladim se danes ne mudi. Od življenja hočejo
več. Dolgo študirajo, potujejo, se družijo, eksperimentirajo z
odnosi. Nekateri so mnenja, da je bolje ostati samski in imeti
vedno možnost izbire.

P

artnerstvo in družina sta še vedno
vrednotena zelo visoko, vendar ne
za vsako ceno. Ne pristajamo več
na partnerstvo zaradi partnerstva. »Od
odnosov želimo nekaj več. In če tega ne
dobimo, raje ostajamo samski,« je razložila partnerska in družinska terapevtka Marija Remškar. Na dejstvo, da je vse več
ljudi samskih, po njenem vpliva tudi ekonomska kriza. Sploh mladi odrasli so nemalokrat ekonomsko odvisni od staršev,
podaljšujejo bivanje doma, kar je seveda
ovira pri gradnji odraslih partnerskih odnosov. »Na drugi strani pa se samski posamezniki z uspešno kariero pogosto tako zelo vržejo v delo, da jim zmanjka časa
za zasebnost. Tu se poraja vprašanje, ali
je delo tisto, ki jih ovira pri spoznavanju
potencialnih partnerjev, ali pa v delo bežijo iz strahu pred osamljenostjo in/ali
odnosi,« se sprašuje Remškarjeva.

Od osamosvojitve pa do leta 2013
se je število samskih povečalo za
kar 40,76 odstotka. Analiza je bila
opravljena na podlagi oseb,
starejših od 15 let, ki niso bile
nikoli poročene, ki so razvezane ali
ovdovele. Te številke so nekoliko
zavajajoče, ker statistika kot
samske upošteva tudi vse tiste, ki
živijo v zunajzakonskih skupnostih.
Poleg tega je treba upoštevati tudi
staranje prebivalstva in temu
primerno večje število vdov in
vdovcev. Kljub temu pa lahko
rečemo, da je samskost v porastu.

Samskost kot stigma?

Danes samskost ni več stigmatizirana kot
nekoč, vendar tisti posamezniki, ki so neprostovoljno samski, še vedno doživljajo
stiske. Terapevtka poudarja, da je veliko
odvisno od tega, v kakšni družbi se ta posameznik giblje. Če so vsi njegovi prijatelji po parih in z otroki, se lahko počuti,
kot da je z njim nekaj narobe in da nikamor ne spada. Samski človek nujno potrebuje družbo samskih ljudi.
Ženske s(m)o obremenjene še z biološko
uro, toda tudi ta ni več razlog, da bi
vztrajale v slabem partnerstvu zgolj zaradi želje po materinstvu. »Ženske smo šele z ekonomsko emancipacijo postale
svobodna bitja, zato za preživetje ne potrebujemo več moškega. Potrebujemo ga
le še iz čustvenih razlogov. Zato nismo
več pripravljene pristati na vsakega moškega, ki bi nas hotel. Sploh pa ne prenašati trpinčenja. Čeprav ga zdaj nekatere
paradoksalno prenašajo iz čustvenih in
ne iz ekonomskih razlogov,« pravi Remškarjeva.

Duševna generalka

Marija Remškar: »Saj poznate rek o sosedovi
travi. Samski idealizirajo partnersko in
družinsko življenje ter po njem hrepenijo,
medtem ko poročeni velikokrat zavidajo
samskim njihovo svobodo. Oboje ima pluse in
minuse. Verjamem pa, da v vsakem človeku
obstaja hrepenenje po biti z nekom. Da ljubi
in je ljubljen. Tako smo pač narejeni.«
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Samskost je lahko seveda tudi priložnost
za osebnostno rast. Marija Remškar pravi
takole: »Ko smo v paru, se nam lahko
zgodi, da zapademo v cono udobja in
nehamo razmišljati o svojih resničnih
čustvih, željah, ciljih … Skratka nehamo
osebnostno rasti. Ko smo samski, pa lahko vso tisto energijo, ki smo jo prej vlagali v partnerstvo, začnemo vlagati vase.
Lahko si zastavimo vprašanja, kot so: Kdo
sem v resnici? Sem zadovoljen s svojim
življenjem? Kaj si želim doseči? Pri tem je
lahko v pomoč tudi psihoterapija.«
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Na zabavi nikogar ne spoznamo

Hitri zmenki ali »speed dating«

Nekateri se iskanja potencialnega partnerja lotijo zelo aktivno, drugi pa le čakajo. Nič ne gre na silo, o tem ni dvoma,
vendar si je dobro ustvarjati priložnosti,
kar pa ni slovenska vrlina. »Slovenci smo
na splošno še precej zaprta družba,« opaža Remškarjeva. »Gibljemo se vsak v svojih krogih. Na zabavo pridemo s svojo
družbo in ne spoznamo nikogar novega.
Tako se možnosti počasi iztrošijo.« Sogovornica poudarja, da bi bilo samskim veliko lažje, če bi se bolj povezovali med seboj.

Še dobro, da imamo internet

Misel, da bodo nove tehnologije omogočile preseganje omejitev in frustracij nepopolnega vsakdanjega sveta, je spodbudila
nastajanje spletnih strani, namenjenih
spoznavanju partnerjev, ki na prvi pogled
res olajšajo vzpostavljanje medosebnih
odnosov. Vendar pa virtualna razmerja
veljajo za nedokončana, dokler ne zaživijo v realnosti. »Skriti za zaslone nismo tako zelo izpostavljeni kot pri srečanjih v
živo. Vendar pa se iluzija o drugem, ustvarjena v virtualnem svetu, lahko nemalokrat razbije na koščke, ko trči ob realnost,« pravi Remškarjeva.

Nina Slapnik: »Gledati moramo nase in nekaj
narediti. Na vrata nam vsekakor nihče ne bo
potrkal. Obisk dogodka za samske je
zagotovo dobra odločitev za vse samske, saj
ponuja občutek, da lahko izbiramo. Da nismo
sami v samskosti, ampak da je veliko, res
veliko čudovitih ljudi tudi samskih.«

5

»Iz ZDA včasih pride tudi kaj dobrega,« se
pošali Marija Remškar o še enem ameriškem »produktu« iz leta 1998 – hitrih
zmenkih. Tovrstni zmenkarski dogodki
so po njenih besedah odlična priložnost
za samske, da se spoznavajo v živo in na
zanimiv način: »Všeč mi je, ker je poudarek na druženju in različnih aktivnostih
od plesa, kuhanja do potovanj, tako da
lahko vsak najde kaj zase. Na hitrih
zmenkih lahko v enem večeru spoznaš do
20 oseb nasprotnega spola. Kje ste jih nazadnje spoznali toliko?« In še nasvet: če
menite, da bi bili na tovrstnih dogodkih
nesproščeni, preveč izpostavljeni, si je po
besedah Remškarjeve dobro razčistiti, da
tja ne greste, da boste spoznali ženo oziroma moža, ampak se greste družit, spoznavat druge samske ljudi obeh spolov. Če
pridete s takšnim sproščenim pristopom,
je več možnosti, da boste tam spoznali
bodočega partnerja, kot če ste obremenjeni s prevelikimi pričakovanji.

Šest let Dogodkov za Samske

Ideja hitrih zmenkov prihaja iz judovske
tradicije. Starši so namreč svojim hčerkam na podoben način iskali življenjske
sopotnike. In Američani, nori na komer-
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cializacijo vsega, so v tem videli odlično
priložnost. Danes hitre zmenke poznajo
že povsod po svetu in so tudi najbolj priljubljen in učinkovit spoznavni koncept
za samske vseh starosti. Nina Slapnik je
pred šestimi leti, pri svojih 27 letih, hitre
zmenke in ostale oblike spoznavanja
samskih pripeljala v Slovenijo. Takrat je
bila sveže samska in spraševala se je, kje
naj spozna primernega partnerja zase. In
rodila se je ideja Dogodkov za Samske:
»Na začetku sem prirejala tudi drugačne
dogodke, na primer kuharske delavnice,

plesne tečaje, spoznavne zabave z okušanjem vin, koktajl zabave, izlete, raftinge,
potovanja … Šele čez čas pa sem v program vključila tudi hitre zmenke, ki pa so
danes najbolj priljubljen način spoznavanja pri nas.«

Ujemajoči zmenki, plesni tečaji,
potovanja …

Dogodki za Samske so bili sprejeti dobro,
a slovenska mentaliteta je po besedah
Slapnikove še vedno nekoliko v zaostanku za evropsko ali ameriško, sploh z moš-

Neža in Marko

34-letna Neža iz Ljubljane in 38-letni Marko iz Kranja sta se zaljubila na hitrih zmenkih.
Kako se spominjata svojega prvega srečanja?
Neža: S prijateljico sva se pred enim letom odločili, da greva preizkusit hitre zmenke,
in moram reči, da sva se imeli res dobro. Nisva prišli s prevelikimi pričakovanji. Prišli
sva, ker sva hoteli videti, kako hitri zmenki sploh delujejo, in izkazalo se je, da prav
super. Po treh mesecih sem šla še enkrat, takrat sama, brez prijateljice in tudi takrat
brez pričakovanj. In spoznala sem Marka. In zelo kmalu po tem nisem bila več samska.
(smeh)
Marko: Jaz pa sem se najprej udeležil plesnega tečaja, kjer je bilo zelo dobro in sem
tudi spoznal veliko ljudi. Potem pa sem enkrat prišel še na hitre zmenke. Prišel sem,
ker sem ravnokar končal zvezo in sem želel hitro preboleti nekdanjo. Ja, vem –
tipično. No, ampak spoznal sem Nežo in zdaj skupaj načrtujeva prihodnost. V bistvu
lahko rečem, da sem spoznal ljubezen svojega življenja.
Kako hitro sta potem »zapustila« Nino in njene dogodke?
Neža: Prišla sem dvakrat v obdobju treh mesecev, potem pa spoznala Marka.
Marko: Najprej sem dva meseca obiskoval plesni tečaj, potem pa prišel na hitre
zmenke in spoznal Nežo.
Katere so po vajinem mnenju glavne prednosti dogodkov za samske?
Neža: Dogodki za samske so definitivno dobra stvar, zame najboljša. Jaz sem bila tudi
na spoznavnih portalih, ampak so se mi večinoma javljali sami čudni tipi. Eni so me kar
takoj nagovarjali k seksu, drugi so bili popolnoma nepismeni, spomnim se moškega, ki
se mi je oglasil, čeprav je bil v zvezi! Vsekakor mi je spoznavanje v živo veliko bolj
všeč, ker lahko takoj vidim človeka, začutim njegovo energijo in dobim o njem najbolj
optimalen prvi vtis. Meni je tudi tak koncept spoznavanja veliko bližji kot nekaj na
daljavo. Lepo je, ker se organizatorji zelo potrudijo, da se imamo vsi udeleženci dobro,
da vlada neko sproščeno vzdušje in da je vse organizirano na nivoju.
Marko: Vsekakor priporočam vsem samskim! Dobra stran dogodkov za samske je, da
veš, da boš prišel v prostor, kjer bodo vsi samski. Torej – nihče ne ugiba, kdo je samski
in kdo ne. Sam sem poslovno zelo zaposlen in na poti in nimam toliko časa spoznavati
novih ljudi, poleg tega pa se družim več ali manj z istimi prijatelji in zato mislim, da so
taki spoznavni dogodki, ki jih organizirajo Dogodki za Samske, pri nas res dobrodošli!
Midva z Nežo sva imela srečo, da sva se spoznala. No, ampak saj slišim, da nisva edina.
(smeh) Da je že več kot 900 parov in kar deset družin. Pohvale vredno!
Foto: Thinkstockphotos.com (fotografija je simbolična)
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ke strani. Moški namreč velikokrat zavrnejo možnost takšnih zmenkov z besedami: »Ah, to pa že ni zame. Jaz si lahko poiščem dekle tudi na drugačen način.« Ženske
so, kot pravi sogovornica, bolj naklonjene
njeni ponudbi. »Se pa Slovenija generalno
gledano odpira in počasi le začenjamo razumeti, da je zdaj težje spoznavati nove
ljudi; nimamo toliko časa, ne vemo točno,
kam iti, da bi spoznali prav samske ljudi,
na spoznavnih portalih je polno lažnih
profilov in prevladujejo moški … Tako so
naši dogodki odlična izbira za zabavno
spoznavanje v živo – brez pretvarjanja,«
pravi organizatorka, ki ima za sabo že več
kot 1000 dogodkov. Najbolj priljubljeni so
hitri zmenki, na drugem mestu so zmenki
z ujemanjem, to so zmenki za ujemajoče
se osebe po več kriterijih, kot so starost,
izobrazba, življenjski stil, konjički … Na
tretjem mestu po priljubljenosti pa so
plesni zmenki oziroma plesni tečaji. Zelo
odmevna so tudi zmenkarska silvestrovanja in potovanja za samske. Udeleženci
naštetih dogodkov so stari od 25 pa vse
do 75 let, pri čemer so dogodki organizirano tako, da se podobne starostne skupine (z)družijo. »Najstarejši je bil meni izredno ljub 75-letni možak, ki je svojo partnerko spoznal prav na mojih dogodkih.
Nikoli ne bom pozabila, ko mi je rekel:
'Nina, jaz sem zaljubljen kot 16-letnik! Kako
lepi so ti občutki.' In ko vidim, kako srečni
so ljudje, ko spoznajo tisto pravo osebo
zase, je moj trud poplačan v trenutku,« je
hvaležna Slapnikova, ki je bila v šestih letih priča več kot 10.000 novim prijateljstvom, več kot 900 novim partnerstvom
in kar desetim družinicam. Seveda so bile
vmes tudi poroke. Nekateri pa so prišli po
več letih partnerske veze tudi nazaj, ker
se žal ni obneslo.

Nisi popoln, zato ne išči
popolnega

Nina Slapnik dobro ve, kaj si samski želijo
in kaj iščejo. Vsi bi radi spoznali normalno osebo, ki nas bo sprejela, nekoga, ki bi
nas ljubil in mi njega. A ko gremo plast
globlje, ugotovimo, da smo prezahtevni.
»Ženske želijo moškega, ki bo moški v
pravem pomenu besede, hkrati pa nežna
dušica, ki jih bo ljubila brezpogojno. Moški želijo privlačno damo, ki bo pridna in
skrbna doma, dobra mamica, poslovno
uspešna (morda ne preveč), samostojna
in včasih malo samosvoja, pa seveda nežna, občutljiva, a ženska v pravem pomenu
besede. Kar zahtevno, kajne?« težke izzive
povzema Slapnikova, ki razume, da starejši ko smo, bolj vemo, kaj si želimo. Toda popolnosti ni in zaman jo iščemo: »Ne
zahtevajmo ideala, ker tudi mi nismo
idealni. Prav je, da smo izbirčni, a ne preveč. Prav je, da vemo, kaj hočemo, a ne
pretiravajmo v svojih zahtevah.«

