Kaip iššifruotumėte vaikino
laišką?
Klausimas
Nenoriu pasakoti visos istorijos, bet tik idomu butu suzinoti
Jusu nuomone, kaip specialisto, ka situ laisku norima
pasakyti? Cia kaip ir grazia forma atstumimas? Nes dabar po
sito pasirasymo nutruko bendravimas visiskai, nors ir pati
atrasiau, jog nereikia bijoti zmoniu paleisti, jei matai kad
nieko…as negaleciau apsimetineti, ale siaip draugute…(na mes
buvom draugai su “privalumais”.,lyg kazkas vystesi,bet
neissivyste, neisejo visko pasakyt, tai visa laiska parasiau,
kai uzsireike konkretumo…ir gavau va koki atsakyma)Busiu labai
dekinga,jei padesit “issifruoti”. Aciu :)
“na taip pasistengei,mieloji. laiskas kaip reikiant..buvo ka
veikti kol perskaiciau.esme ta kad as puikiai tave
suprantu…nesiruosiu kaltinti taves,saves ar laiko stoka..kai
pagalvoju,esi
ideali
mergaite,rupestinga,zavinga
ir
paprasta…apie ka kiekvienas vyras gali tyliai tik
pasvajoti..zinau kad nori konkretumo,as taip pat ji vertinu ir
stengiuosi gyvenime nesimetyti kur vejas papucia..bet busiu
atviras tau,nezinau kas netaip..atrodo viskas turetu buti
idealu ir grazu.kodel nenorejau skubinti ivykiu,nes nebuvau ir
nesu tikras ar tikrai gali buti viskas taip rimtai kaip to
noretusi.netampau taves uz nosies,nenoriu zaist tavo jausmais
kad ir kokie jie bebutu..todel vis nesiryztu kazka konkretaus
pasakyt..nors labai noreciau..nesinori ir paleisti,bet ibristi
i
tuos
santykius
ir
poto
nuvilti
tave,paciam
nusivilti..nezinau ar mane suprasi,bet kitaip paaiskinti
nesugebu:)”

Atsakymas

„Nenoriu pasakoti visos istorijos“ – deja, tam, kad gerai
patarti, reikia visos istorijos. Nes dabar, paskaičius
ištrauką, atsakymų variantų galimos dešimtys. Tai bus beveik
būrimas iš kavos tirščių. Na ką gi, paburkime, jei tik tiek
klausimo turim.
1. Dėl pagalbos „iššifruojant“ – lengvai: vyro atsakymą reikia
suprasti pažodžiui – jokios paslėptos prasmės greičiausiai
nėra. Moterys yra labiau linkusios „užkoduoti“ esmę, o vyrai
konkretesni, jei kalba – sako tiesiai šviesiai. Dar kartą
skaitykite laiško tekstą, kuriame viskas labai aiškiai
parašyta.
2. Ar laiškas yra atstūmimas? Ne, nebūtinai, bet traukos jūsų
poroje nedaug. Negalima vertinti situacijos, kaip jungiklio
Įjungta/Išjungta. Trauka Yra/Nėra taip neveikia. Taukos yra
kažkiek, bet jos nepakanka, kad jūsų santykiai užsimegstų ir
taptų tvirti.
3. Ar nutraukti, ar pratęsti santykius, gal kas išeis?
Nemanau. Nutraukti visada galima. Tęsti kad išeitų taip, kaip
išeina dabar – nebesinori. Jūs turite išsiaiškinti, ar darote
kardinalias klaidas viename iš bendravimo lygių: kūniškame,
jausminiame ar protiniame. Kame bėda? Kur nėra traukos? Gal
fizinės? Greičiausiai – jausminės. Kartais žmonėms yra didelis
iššūkis atsidaryti vienas kitam jausmuose ir priimti vienas
kito meilę.
4. Ir taip dar 10 punktų su galimais atsakymų variantais….
Šarūnas Mažuolis

Vyrukas pasake kaip tik tai, kas yra. Jis nėra tikras ar nori
su Jumis kažko rimto ir klausimas ar bus kada tikras jei
santykiai pusėtini.
“Kai pagalvoju,esi ideali mergaite,rupestinga,žavinga ir
paprasta…apie ka kiekvienas vyras gali tyliai tik pasvajoti”
Jūs jam ideali mergina, tik greičiausiai intelektiskai, o ne
jausmiškai. Faktas, kad kiekvienas vyras tokios norėtų dar
nereiškia, kad jis Jūsų nori kaip moters bei partnerės ir mato

savo ateitį su Jumis. Meile yra daugiau nei “su tavimi patogu
buti.” Panašu, kad pas judu yra šita “patogu buti” dalis ir
jis sąžinigai ir nuoširdžiai tai pripažįsta. Rimti santykiai
nesimezga ir tiek.
Pusėtini santykiai nėra toks jau retas reiškinys. Kai su
kažkuo nėra labai blogai, nesinori prarasti bent jau to kas
yra. Panašu, kad jis tai po truputį suprato ir surašė
geriausiai kaip mokėjo. Jei bendravimas visai nutrūko –
priėjote kritinį tašką. Jo pastangų išlaikyti santykius
nebuvimas geriau nei žodžiai pasako, kad tai, ką turėjote, jo
netenkina. Be jausmų santykiai miršta ir panašu kad tų jausmų
jau kuris laikas nėra, jei kada nors apskritai buvo.
Vaiga

