Kai moteris slapukauja
Slapukauti, nepasakyti visos tiesos ar kitaip „sukti uodegą“
daugelis mūsų įpratome dar vaikystėje kaip būdus išvengti
bausmės. Tuo metu kartais tai būdavo vienintelė išeitis. Patys
apsiginti negalėjome, o tėvai, kurie turėjo mus ginti, buvo
kaip tik tie, kurie grasino bausmėmis jei nesielgiame tinkamai
ir nuo kurių išmokome slėpti tiesą ir meluoti. Slapukauja tiek
vyrai tiek moterys, tačiau šį kartą trumpai pakalbėsime apie
tai, kas nutinka santykiuose su vyru, jei moteris yra linkusi
nuslėpti visą ar dalį tiesos.
Jūs slapukaujate jei:
–
–
kalbėjote

Pasakote netiesą apie tai, kur einate ar buvote
Pasakote netiesą apie tai kas skambino ir apie ką

–
Pasakote netiesą norėdama sumanipuliuoti vyrą
pasielgti taip, kaip norite
–

Pasakote netiesą bijodama jo reakcijos

–
Pasakote netiesą „norėdama gero“ ir tam geram
įvykus niekada nepasakote kaip buvo iš tikro ir tt.
Neskaitysiu moralų apie tai, kaip negerai meluoti – mele nėra
nieko nei gero nei blogo, tačiau jis turi savų pasekmių.
Viena skaudžiausių pasekmių, kurias patiria linkusi slapukauti
moteris – auganti vyro nepagarba ir netaktas jos atžvilgiu.
Kuo daugiau moteris linkusi nuslėpti nuo vyro, tuo mažiau
vyras ją gerbia ir rūpinasi. Užsiveda užburtas ratas – kuo
vyras mažiau gerbia ir rūpinasi, tuo daugiau moteris
slapukauja.
Štai tada ir prasideda nepasakymai ir
„nedasakymai“ tam, kad tik jis nesupyktų, sakymai to, ką jis
nori girdėti ir tt. Toks ratas įpratusiai slapukauti moteriai
gali pradėti suktis nuo pat santykių pradžios. Pavojus, į kurį

moteris nejučia patenka – ji pradeda kalbėti tai ką reikia ir
kada reikia vietoje tiesos tam, kad neiššauktų nepatogių vyro
reakcijų ir gyvena su žmogumi, su kuriuo seniausiai reikėjo
skirtis. Ji paprasčiausiai padarė ką reikėjo, kad nepatogioje
situacijoje išsirangytų ir išsisuktų taip, kad nekiltų
konfliktinių situacijų. Tokios situacijos pavojus tame, kad
per laiką moteris vis labiau prisiriša prie vyro ir tuo pačiu
vis sunkiau išsilaiko pozicijoje, į kurią save pastatė, vis
sunkiau išlaiko kylantį nepasitenkinimą bei nepatogumą.
Skyrybos tokią porą anksčiau ar vėliau vistiek ištinka, tačiau
jos būna gerokai skausmingesnės ir žalojančios abu partnerius
negu būtų tuo atveju, jei moteis iškarto būtų nepabijojusi
pamatyti su kokiu žmogumi siejo savo gyvenimą. Kai į tokią
šeimą ateina ir vaikai, nesveiki poros elgesio modeliai
persiduoda į sekančią kartą.
Antra pasekmė, kurios sulaukia slapukaujančios moterys – vis
mažėjanti meilė ir pasitikėjimas vyru. Vietoje švelnių, švarių
jausmų auga baimė, nusivylimas, nepasitenkinimas, nepagarba.
Geriausiu atveju nebelieka nieko – nei gerų nei blogų jausmų
ir santykiai paprasčiausiai mišta. Jei esate linkusi nuslėpti
tiesą – pastebėkite kaip jaučiatės. Ar jaučiatės tokia pat
artima savo vyrui, ar galite pasakyti, kad jūsų jausmo jam
niekas netemdo ir neslopina? Vargu.
Išsakyti tiesą nereiškia pasakoti apie kiekvieną savo žingsnį.
Yra dalykų, kurių niekam nesakome todėl, kad mums patiems jie
yra neaktualūs. Mielai pasidaliname, jei iškyla apie tai
kalba, tačiau patys jos neinicijuojame. Pastebėkite, ar tai,
ko nepasakote ir kuo nepasidalinate, galėtumėte lengvai
papasakoti jei jūsų paklaustų.
Tiesos sakymas turi dar vieną kraštutinumą, kuomet moteris
išdeda visą tiesą tokią, kokią ją mato, nepagalvodama apie
kiekį ir taktą. Taip gali nutikti, jei moteris per daug ilgai
viską laikė savyje arba jei ji paprasčiausiai nejaučia ribų ir
skausmo, kurį kelia kitam žmogui.

Nėra taisyklių kaip tinkamai išsakyti tiesą liekant ištikimai
sau pačiai ir per stipriai nesužeidžiant savo vyro. Nuolatinis
stebėjimas, sąmoningumas į tai, kas trukdo pasakyti tiesą ir
kaip vyras reaguoja ją girdėdamas yra geriausia, ką galima
padaryti. Tarpusavio bendravimas reikalauja įgūdžių, laiko,
noro išmokti vienas kito kalbą bei reakcijas. Baimė ir nenoras
to padaryti yra vienos iš pagrindinių priežasčių, kodėl
moteris pradeda slapukauti ir meluoti vyrui. O kas, jei
pasakius tiesą, paaiškės, kad tai ne tas žmogus, su kuriuo
noriu gyventi, kad jo reakcijos man yra netinkamos ir per
stiprios, jei teks kelti sumaištį, nepatogumą ir jausti galybę
neigiamų jausmų? Koks čia santykių medus, jei jį tenka
kartinti ir dar savom rankom? Tiesa ta, kad jei nekartinsite
dabar, tai išlaižę visą saldžiąją dalį liksite su statine
kartumyno, kurio jau nei vienas poroje nebenorės nei ragauti
nei apskritai matyti.

