Kaip mylėti žmogų tačiau
netoleruoti jo skaudinančių
veiksmų bei žodžių?
Vienas iš moteris gluminančių santykių mokymų yra būti
švelniai bei maloniai savo vyrui visada visomis aplinkybėmis
ir kartu nesitaikstyti su netinkamu jo elgesiu. Atrodo, jog iš
jų prašoma padaryti du priešingus veiksmus vienu metu – būti
maloniai ir tam tikra prasme nemaloniai vienu metu. Priimti
vyrą tokį, koks jis yra ir tuo pačiu nesitaikyti su dalimi jo
poelgių bei charakterio savybių. Nenuostabu, kad moterims
tokie mokymai kelia sumaištį bei pasimetimą.
Tarp žmonių įprasta suplakti į viena du aspektus – žmogaus
veiksmus, poelgius bei žodžius ir jo esybę, jį, kaip būtybę.
Jei nesutinkame su kito žmogaus veiksmais ar nuomone,
atstumiame visą žmogų tarsi jis ir jo nuomonė būtų neatsiejami
dalykai. Išeitis – pamatyti, kad yra didelis skirtumas tarp
to, ką žmogus kalba, sako, mąsto ir to, kas jis yra. Vieną
kartą iš tikro pamačius šitą skirtumą tampa vis lengviau
priimti visus žmones, tame tarpe savo sutuoktinį tokius, kokie
jie yra, tačiau atitinkamai reaguoti į jų veiksmus ar žodžius.
Kiekvienas mūsų turime savų “keistenybių” kurias daliai žmonių
sunku toleruoti. Geriausi draugai gali atvirai nemėgti tam
tikrų mūsų būdo bruožų ar įpročių, tačiau vis tiek priimti mus
besąlygiškai. Besąlyginis priėmimas nereiškia skaudinančių ir
žeidžiančių veiksmų toleravimo ir pateisinimo. Studijuojantys
kokias nors dvasines žinias ar tiesiog dirbantys su savimi
dažnai paklysta šitoje vietoje bandydami ignoruoti ar
pateisinti skaudinančius kito žmogaus veiksmus nepaisant to,
kad juos tai žeidžia. Dalis moterų, mylinčių savo vyrus, yra
įsitikinusios, kad besąlygiškai mylėti privalo viską su
visomis pasekmėmis ir jei kažkas joms netinka, vadinasi jų
meilė nėra iki galo tyra. Kaip tik šitoje vietoje labai svarbu

pradėti skirti žmogų, kaip esybę nuo jo poelgių ir žodžių. Ir
mokytis mylėti bei priimti esybę, tačiau kartu netoleruoti to,
kas mus žeidžia. Perpratus šitą principą galima lengviau
atsikvėpti ir viskas sustoja į savas vietas. Tokių būdų galima
būti maloniai savo sutuoktiniui visą laiką ir visomis
aplinkybėmis, kadangi meilė pradeda tekėti į esybę, į jį kaip
į žmogų, o ne į jo veiksmus. Ir tokių būdu galima
nesitaikstyti su tuo, ką jis daro ar kalba nepasmerkiant jo
pačio. Nesitaikstyti su netinkamu elgesiu labai svarbu tiek
moters ties poros gerovei bei gebėjimui pamatyti kuo anksčiau,
ar vyras yra tinkamas santykiams ar ne. Pagarba bei malonus
elgesys su vyru taip pat kritinis momentas. Pirma – pasmerkus
vieną vyrą moteris nesąmoningai pasmerkia visus vyrus ir
naujai sukūrus santykius net ir pats geriausias vyras
neišvengs atitinkamos etiketės vien dėl to, kad jis yra vyras.
Antra – be pagarbos ir priėmimo santykiai pasmerkti žlugti ir
kadangi moteris daro didžiausią įtaką santykiams, jos galioje
arba auginti arba sužlugdyti perspektyviai puikius santykius.
Pastebėkite žmones savo aplinkoje kuriuos senai pažįstate ir
mylite. Labai tinka geros draugės nuo vaikystės laikų, kurios
greičiausiai turi eilę erzinančių bruožų, tačiau jūsų
draugystė tęsiasi nepaisant nieko. Vaikai lengvai apsipyksta
ir lengvai atleidžia tačiau kiekvienas savaip netoleruoja kito
vaiko netinkamo elgesio. Internete teko matyti vaiko laiškelį
mamai, kur jis rašo, kad labai ant jos pyksta už kažką, ką ji
padarė ar nepadarė tačiau po parašu pridėta, kad nepaisant
nieko, jis ją labai myli. Štai tokia turi būti nuostata savo
sutuoktinio atžvilgiu – netoleruoju to, kaip elgiesi ir
nesitaikstysiu su tuo, tačiau myliu tave nepaisant nieko ir
jei padėsi man padėti mūsų porai, praeisime per tai ir viskas
bus puiku. Jei nesi pasirengęs to padaryti, deja, mums teks
eiti skirtingais keliais kadangi toks elgesys daro mane
nelaiminga.
Išmokę nemaišyti žmogaus nuomonės, požiūrio, gyvenimo būdo su
juo, kaip esybe, kaip tiesiog žmogumi, daug lengviau užmegsime

ir palaikysime santykius. Nemaišydami savęs su savo poelgiais
būsime atlaidesni sau, ramesni, mažiau smerkiantys tiek save
tiek aplinkinius. Konfliktinės situacijos poroje taps lengviau
sprendžiamos kai abu išmoks kalbėti apie vienas kito poelgius
nepasmerkdami vienas kito. Taip lengviau atleisime
įskaudinusiems žmonės ir kartu susigrąžinsime teisę
netoleruoti skaudinimo bei pasitraukti nuo jų nesiliaunant jų
gerbti ir mylėti.

