Ar tai meilė?
Ar tai yra meilė? Keista, kai neatrandi atsakymo savyje ar su
žmogumi, su kuriuo draugauji 4 metus. Bet tikrai jo nerandu.
Pradėsiu nuo to, kad mūsų draugystė tęsiasi 4 metus. Iš jų
beveik tris metus gyvenome kartu, tačiau kai reikėjo keisti
gyvenamąją vietą išsikraustėme, į skirtingas vietas. Tai buvo
mano sprendimas, nors išgirdau kvietimą gyventi kartu, bet tik
dėl to, kad būtų naudinga finansiškai. Neišgirdau kvietimo,
kad tai tik laikina stotelė prieš tolimesnius planus. Sunku
buvo staiga nebepamatyti žmogaus kiekvieną dieną. Toliau sekė
kiti įvykiai, vis bandydavau nutraukti mūsų draugystę, nes
nemačiau prasmės, o jau tarsi noriu su žmogumi planuoti,
svajoti apie bendrą ateitį, bet jis apie tai nekalba, tik
sako, jog mane myli, žodžius taip paprasta ištarti, tačiau net
pamąstymų apie bendrą ateitį nėra jau nekalbu apie
įgyvendinimą. Sužinojau, kad jis užsiregistravo pažinčių
portale ir buvo keliuose susitikimuose. Ar mylintis žmogus
gali taip elgtis? Į vieną iš pasimatymų sužinojau
atsitiktinai, bet jis vyko su bendra vos pažįstama mergina, aš
nenorėjau, kad į jį važiuotų, bet jis vis tiek nuvyko. Kai
norėjau atsisveikinti visiems laikams, ašarojo ir maldavo, bet
ar tai tikrai yra meilė, kai žmogus taip elgiasi? Paklausus,
kodėl ieškosi kito žmogaus, sulaukiau atsakymo, kad jis nori
protingesnio, veržlesnio, trokštančio daugiau turėti
finansinio gerbūvio, mano kad gyvenu tam, kad išgyvenčiau,
nors esu susipažinusi su pasauliu, nors turiu santaupų banke,
ar verta tuo patikėti? Taip, aš esu emocionali, neretai
užtrenkiu duris palei nosį, puolu į isteriją jo atžvilgiu, bet
tik todėl, kad mane apima neviltis, kad tas žmogus naudojasi
mano laiku, mano kūnu, mano aplinka, užgrobė mano pasaulį ir
juo pasinaudojęs man pasakys, jog esu nebereikalinga – tai
išprovokuoja mane elgtis kaip įsiutusį žvėrelį. Kai susitikome
jis neturėjo nieko, dabar paaugo, patobulėjo ir į mane žiūri
iš aukšto, pradėjau nebemylėti savęs, nebevertinti, manau, kad
esu panelė nevykėlė. Jis planuojasi savo gyvenime svarbius

projektus kaip būsto įsigijimą, tačiau apie bendrus planus
nėra nė kalbos. Aną dieną paklausiau, ar jis sieja su manimi
savo gyvenimą, išgirdau teigiamą atsakymą, bet ar turėčiau
patikėti? Vos prieš pora mėnesių jis ieškojosi kito žmogaus,
nėra nė mažiausių diskusijų apie bendrą ateitį. Ar aš esu tik
atsarginė padangą? Jis įgavo savimi pasitikėjimą, o aš tuo
tarpu labiausiai save nuvertinu. Keičiau daugybę dalykų savo
gyvenime, kad būčiau patrauklesnė asmenybė, bet tikriausiai
niekada nepasieksiu jo kartelės. Galiausiai nusiraminau,
laukiu pabaigos, o dabar mėgaujuosi paskutinėmis akimirkomis.
Sakoma, kad turi tikėtis geriausio, bet ruoštis blogiausiam,
ko turėčiau tikėtis tokiuose santykiuose? Jis nevengia
meluoti net smulkiuose pokalbiuose, todėl nebetikiu jokiais
pažadais, jokiais meilės prisipažinimais, viską pakeisti gali
tik darbai.

Labas,

Panašu, kad sprendimą jau padarei ir ko nori užduodama
klausimą, tai pritarimo tam sprendimui. Mūsų pritarimą turi ir
kuo greičiau jį įvykdysi, t.y. išsiskirsi, tuo geriau bus tau
pačiai. Kodėl taip ramiai sakom, kad laikas skirtis? Atsakymui
užtektų cituoti tavo laišką, nes parašei visą sąrašą
priežasčių. Iš jo pusės nėra jokių veiksmų, parodančių, kad
jis nori su tavimi ateities ir kad tu jam rūpi – atvirkščiai,
jis aiškiai pasakė, kad nori kitos moters ir ėmėsi veiksmų ją

surasti. Šalia jo jautiesi vis blogiau ir vis blogiau galvoji
pati apie save, kas moteriai yra labai pavojinga. Tau ir
visoms, kurios skaitys šitą atsakymą – jei šalia vyro
pradedate blogai galvoti apie save, gelbėkitės ir eikite iš
tokių santykių kuo greičiau. Priešingu atveju pasmerksite save
labai nelaimingam gyvenimui ne tik su vyru, bet ir su savimi
pačia. Nevisavertiškumo kompleksas priverčia moterį daryti su
savimi keisčiausius dalykus – stengtis įtikti vyrui, paminti
savo norus ir poreikius, nusižeminti, pataikauti, smerkti save
ir tt. Šalia tokių moterų paprastai atsiranda vyrai, kurie tik
padeda joms toliau tyčiotis iš savęs.
Daug netgi nekomentuosime, geriau perskaityk savo laišką pati
ir parašyk sau atsakymą. Gal net nereikės to daryti, atsakymas
ir taip turėtų būti pakankamai akivaizdus. Perspėjimas vienas
– kuo ilgiau būsi šiuose santykiuose ir atidėjinėsi jų
nutraukimą, tuo labiau kankinsiesi pati, tavo savivertė vis
kris, pradėsi netikėti, kad gali turėti kažką geresnio ir tt.
Vienas pastebėjimas būsimų santykių su kitų vyru atžvilgiu –
kol būsi viena, gerai apmąstyk, pastudijuok santykius ir
susirašyk sau, ko nori iš santykių ir koks vyro elgesys su
tavimi darytų tave laimingą su juo. Jei aiškiai nežinosi, ko
nori ir ko ieškai, gali patekti į santykius su vyru, kuris bus
geresnis už dabartinį, tačiau ne daugiau. Yra vyrų, kuriuos
moterys, santykiuose su jais, apibūdina kaip “nedarančius
nieko bloga”. Paprastai tai reiškia, kad jie išviso nieko
nedaro, tačiau iš labai prastų santykių pas tokius vyrus
patekusios moterys tenkinasi tuo, kad bent jau geriau nei
buvo. Kad taip nenutiktų tau, skirk laiko tam, kad
pastudijuotum ir pasidomėtum, kokie gali būti santykiai, ko
gali iš jų tikėtis ir atsakytum pati sau, ko nori tu pati.
“Geriau žvirblis rankoje” santykiams netinka, nes tokie
žvirbliai paprastai tik žaloja delną ir niekam kitam netinka,
tad šiuo atveju geriau jau nieko išvis.
Pagarbiai,
Silvija ir Šarūnas Mažuoliai

