Kam kviesti
pasimatymą?
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Pasimatymai yra tam, kad smagiai praleisti laiką ir žmonės
turėtų jais naudoti, kad geriau vienas kitą pažintų. Net
berniukai turi ką pasakyti, jei pakankamai ilgai klausaisi.
-Linetė, 8 metai

Per pirmą pasimatymą paprastai jie daug meluoja ir taip
sudomina vienas kitą nueiti į antrą pasimatymą.
-Martinas, 10 metų
www.datingfails.org

Vaikams užtenka pastabumo ir paklausinėjus daugiau jie turbūt
puikiausiai išvardintų dar eilę smagių ir puikiai realybę
atspindinčių priežasčių, kodėl mes, suaugusieji, vaikštome į
pasimatymus. Tačiau kas vis dėlto yra tas pasimatymas ir kam į
jį vesti savo antrą pusę, ypač jei kartu jūs jau ne metai ir
ne du?
Žmones greičiausiai suartina du dalykai: tragedijos ir gerai
praleistas laikas. Vargu ar kartu su mylimu žmogumi jūs
norėtumėte patirti kažką tragiško, tačiau smagiai leidžiamas
laikas gali netgi nieko nekainuoti, priklausomai nuo jūsų
pomėgių ir poreikių.
Santykių pradžioje daugiau nei įprasta su patinkančiu žmogumi
veikti ką nors malonaus. Deja laikui bėgant gyvenimą užvaldo
rutina, aistrą ir meilę nukloja kasdienybės dulkės, o
pagrindinė priežastis pabūti tik dviese yra kelionė į
parduotuvę ar kitų reikalų tvarkymas. Nenuostabu, kad po kurio

laiko žmonės stebisi – kas atsitiko? Kodėl kadaise kartu buvo
taip nuostabu, o dabar mylimas žmogus tik kelia nuobodulį?
Kodėl būti kartu daugiau nelinksma ar net nemalonu? Atsakymas
labai paprastas – todėl, kad kelionė į maisto prekių
parduotuvę, banką ar ravėti daržo savaime nėra smagu.

Visgi daug paprasčiau, maloniau ir pigiau būtų
pakviesti mylimą žmogų į pasimatymą dar šį vakarą
ir palikti skyrybų slenkstį švarų, nenumindytą bei
kuo toliau nuo savo šeimyninio gyvenimo.
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Įsivaizduokite šią vestuvinę sceną. Nuotaka atrodo nuostabiai
su balta suknele praleidusi nesuskaičiuojamas valandas ir
tūkstančius dolerių kad sukurtų tobulą šventę. Ji eina
altoriaus link grojant vestuviniam maršui. Kunigas praveda
puikią ceremoniją apie tai, kaip vyras ir moteris tampa vienu
kūnu. Tada jis paprašo jaunikio perskaityti tai, ką jis yra
parašęs. Jaunikis skato „ Aš pažadu būti nuobodus ir versti

tave nuobodžiauti kiekvieną tavo gyvenimo dieną. Aš pažadu
padaryti tave tokia neturtinga ir nesvarbia, kad mes daugiau
niekada negalėsime eiti į pasimatymą ar kartu nuveikti ką nors
smagaus“. Nuotaka pakartoja „Aš pažadu būti nuobodžia ir
versti tave nuobodžiauti kiekvieną tavo gyvenimo dieną. Aš
pažadu padaryti tave tokiu neturtingu ir nesvarbų, kad mes
daugiau niekada negalėsime eiti į pasimatymą ar kartu nuveikti
ką nors smagaus“.
Turbūt tada, kai tik pradėjote draugystę, darėte kažką, kas
patiko abiems. Kažką, ką veikdami atsipalaiduodavote,
užsimiršdavote ir paprasčiausiai gerai leisdavote laiką.
Galbūt taip ir įsimylėjote vienas kitą, nes kartu buvo gera,
linksma, paprasta. Kartais pamalonindavote savo susižavėjimo
objektą kažkuo, kas patinka tik jam ar jai ir su malonumu
stebėdavote pasitenkinimą veide ar klausydavote padėkos už
gerai praleistą vakarą, dieną ar savaitgalį. O ką, jei laiką
atsuktumėte atgal? Jei vieną dieną nueitumėte į pasimatymą su
savo mylimu žmogumi? Greičiausiai ne vienas visgi yra vėl
susitikinėjęs su savo antra puse po daugelio metų santuokos.
Tik paprastai tą daryti paskatinusios priežastys būna skyrybų
slenkstis, kai vienas iš partnerių dar bando bent kiek laiko
praleisti kartu ir susigrąžinti išsprūstančią antrąją pusę.
Visgi daug paprasčiau, maloniau ir pigiau būtų pakviesti
mylimą žmogų į pasimatymą dar šį vakarą ir palikti skyrybų
slenkstį švarų, nenumindytą bei kuo toliau nuo savo šeimyninio
gyvenimo.
Pasimatymas turi keletą taisyklių, kurių nesilaikymas gali
sugriauti net pačius geriausius planus.
Pirma jų – tai turi būti smagu abiems. Ištroškę smagaus laiko
praleidimo abu partneriai gali mėginti nusitempti vienas kitą
ten, kur įdomu tik jiems patiems. Viskas gerai, jei jūsų antra
pusė nusprendžia padovanoti jums gerą laiką ir kartu užsiimti
tik jums patinkančia veikla, tačiau tai turi būti jūsų abiejų
susitarimas. Sekantį kartą jūs galite nuspręsti veikti tai,
kas patinka tik jūsų mylimajam ar mylimajai. Kad tokie mainai

būtų sėkmingi, sutarkite dėl mažiausiai dviejų pasimatymų,
kurių vieną planuosite jūs, o kitą – jūsų antra pusė. Taip abu
partneriai liks patenkinti ir labiau mėgausis leidžiamu laiku,
net jei tai nėra kažkas, ką jie tikrai mėgsta, žinodami, kad
sekantį kartą rinktis galės jie.
Antra – pasimatymas, tai geras laikas kartu. Ir jis nebus toks
geras, jei imsite aptarinėti problemas, aiškintis santykius ar
kalbėti nemaloniomis temomis. Geriau skirkite tam laiko kitu
metu, tačiau pasimatymą palikite tik maloniems dalykams.
Nebandykite pasinaudoti tuo, kad pagaliau gavote partnerio
dėmesį
kelioms valandoms ir galite išsakyti viską, ką
galvojate. Bet kokia manipuliacija savo naudai ne tik
sužlugdys pasimatymą,bet gali dar labiau pabloginti santykius.

Pasimatymai buvo viena pagrindinių priežasčių,
kodėl pamilote vienas kitą. Jei šis būdas suveikė
vieną kartą, niekas netrukdo jam suveikti ir
antrą.
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_________________

Trečia – tai neturi kainuoti milijonus. Jei esate linkę daryti
arba įspūdingai arba visai nieko, sustokite. Viskas, kas
susiję su pasimatymu, turi būti teigiama. Jei po pasimatymo
ilgai graušitės, kas už vieną vakarą išleidote krūvą pinigų,
vargu ar prisiminimai bus labai malonūs. Ir dar blogiau,
artimiausiu metu jūs nei negalvosite išeiti į dar vieną
pasimatymą. Tegu tai būna kažkas paprasto, neįmantraus.
Svarbiausia – jūs kartu ir jums malonu.
Ketvirta – tegul tai tampa jūsų poros tradicija. Kažkam
pasimatymas gali būti pakankamai didelė investicija ir laiko
ir pinigų atžvilgiu. Skirtingi darbo grafikai, mažamečiai
vaikai ir milijonas kitų problemų. Tačiau tiesa ta, kad vaikai

užaugs ir išeis, problemos vienaip ar kitaip išsispres ir
pamiršite, kad jos apskritai egzistavo, o žmogus su kuriuo
esate, bus šalia jūsų visą likusį gyvenimą. Į ką labiausiai
norėtumėte investuoti? Į tai, kas laikina, kad ir kaip svarbu
tai atrodyti šią akimirką, ar į tai, ką pasirinkote iki grabo
lentos – savo antrąją pusę? Galų gale visi žino, kad tam, kas
atrodo svarbu, atsiranda ir pinigų ir laiko. Tuomet
paklauskite savęs, kiek iš tiesų jums yra svarbūs jūsų poros
santykiai? O ir jūsų vaikai bus nepakartojamai laimingesni
augdami šeimoje, kurioje tėvai kiekvieną dieną savo pavyzdžiu
rodo, ką reiškia ir kaip reikia mylėti.
Pasimatymai buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl pamilote
vienas kitą. Jei šis būdas suveikė vieną kartą, niekas
netrukdo jam suveikti ir antrą. Galbūt pradėję susitikinėti su
kiek pabodusia antrąja puse prisiminsite, kuo jis ar ji
kadaise sužavėjo ir dar kartą pamilsite tą, su kuriuo
pažadėjote būti kartu ne tik varge, bet ir laimėje.
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nestipriname poros meilės, ši pamažu blanksta, kaip geltonuoja
dantukai, jei mes jų nevalome. Meilę stiprina buvimas kartu
geroje emocijoje. Taip stiprinamos
stiprinama meilė su antraja puse.
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Planuokite pasimatymus į priekį ir nepalikite to vien tik
atsitiktinumui. Nes jei manote, kad gal kažkada pavyks
padaryti pasimatymą nei iš šio nei iš to – taip nebus. Kaip
griežtai valotės dantis kiekvieną rytą, kad išlaikytumėte
dantų estetinį vaizdą ir sveikatą, taip pat, jei prireiks,
priverstinai eikite į pasimatymus su antraja puse artą į
savaitę ar bent pora kartų į mėnesį.

