Ko nori moterys?
Moteris – tai vienas didelis noras. Norėti visko ir dabar yra
moters prigimtis, o norų neišsipildymą ji priima labai
asmeniškai. Vyro ir moters norėjimas bei pasitenkinimo
pajautimas labai skiriasi. Moteris gerokai stipriau nei vyras
jaučia pasaulį ir sugeba juo džiaugtis. Vyras panašų
pasitenkinimą, kurį gauna moteris išsipildžius jos norui,
patiria stebėdamas jos džiaugsmą. Ne veltui kiekvieno vyro
didžiausias noras, pripažįsta jis tai ar ne, yra padaryti savo
moterį laiminga. Problemos prasideda tada, kada moteris
nenutuokia, ko ji nori, o vyras neriasi iš kailio stengdamasis
ją pradžiuginti. Ir tai jau moters atsakomybė pažinti save ir
atrasti tikruosius savo troškimus.
Kuo skiriasi užgaida nuo tikrojo noro? Užgaidų įgyvendinimas
neduoda jokio ar tik minimalų pasitenkinimą. Jei blogai vyrui
– jis atsiriboja nuo viso pasaulio. Jei blogai moteriai – ji
eina į pasaulį ieškodama, kas tą blogumą gali išgydyti.
Kartais tai tik nuoširdus pokalbis su drauge, jei nutiko
kažkas nemalonaus. O kartais vienas dievas žino kas vyksta ir
kodėl nelaiminga moteris blaškosi po parduotuves pirkdama
vieną suknelę, kurios niekada nenešios, po kitos ir vis tiek
grįžta namo nei
trupučio nepralinksmėjusi. Į vyro
susierzinusį „na ko tu dar nori?“ ji tik gūžteli pečiais, o
sekantį kartą pasijutusi taip pat vėl keliauja į parduotuvę.
Išsiaiškinti savo tikruosius norus nėra taip paprasta, ypač
jei moteris vaikystėje buvo per daug lepinama (nebežino ko
nori per krūvas užgaidų) arba atvirkščiai, per daug engiama
(nejaučia turinti teisę norėti). Tačiau tiesa ta, kad nuolat
darydama tai, kas neveikia, moteris niekada taip ir netaps
tikrai laiminga, ypač jei atsakomybę už savo laimę užkrovė
vyrui ant pečių. Taigi laikas imti gyvenimą į rankas ir
atrasti tai, kas tikrai verčia jus pasijusti laimingomis.
Pirmas žingsnis – liautis daryti tai, kas neveikia. Jei

naujomis suknelėmis ar plytele šokolado ne mėgaujatės o
bandote „užkišti“ tuštumą, sustokite. Leiskite sau pabūti su
tuo jausmu, žiūrėkite kur jis veda, ką jis jums sako. Storu
dulkių sluoksniu užnešti norai taip lengvai į paviršių
neišlys, tačiau tai jau bus pirmas žingsnis. Turėkite
intenciją, tvirtą norą ir pasiryžimą galų gale susivokti
savyje ir pamatysite, kaip gyvenimas pats duos jums galimybes
tai padaryti, jei tik naudositės jomis. Pagalvokite, kas jus
ramina, kada pasijaučiate saugi, kas verčia nusijuokti, kada
užlieja šilti jausmai? Gal dievinate spektaklius ir senai
buvote viename. Gal itin moteriškas romanas būtų kaip tik tai,
ko reikia jūsų sielai. O gal savaitgalinis išlėkimas su
draugėmis negalvojant apie namus ir problemas suteiktų jums
ieškomos laimės. Įjunkite vaizduotę, anksčiau ar vėliau ji
duos jums atsakymą.
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Antras žingsnis – daryti tai, kas veikia. Būna, kad moteris
puikiai žino ko nori, tačiau nesako savo vyrui tikėdama, kad
jis pats turi susiprotėti. Noras jaustis nuskriausta, gailėtis
savęs, polinkis skųstis ir būti aukos vaidmenyje yra dar keli
faktoriai kurie nusuka dėmesį nuo to kas, puikiai žinote,
padės jums pasijusti geriau. Jums rinktis – pykti ant vyro už
nesupratingumą ir tenkintis kitų dėmesiu guodžiant jus, ar
tapti laiminga.
Trečias žingsnis – jei tikrai nežinote ko norite. Bandykite
viską, ką galite sau leisti bandyti. Padarykite eksperimentą,
galite atrasti labai įdomių dalykų apie save. Bandykite tai,
ką jau senai bandėte ar kažką visiškai naujo. Jei vyras nori

jums padėti – priimkite jo pagalbą, leiskite jam būti dalimi
to, kas gali padaryti jus laiminga, tegul ir nebūsite tikra,
kad tai, ką jis siūlo, gali suveikti. Nekaltinkite vyro ir
neburbėkite, jei nesuveiks. Nekaltinkite ir savęs jei vienas
kitas bandymas neduos rezultato. Galų gale, kai rasite tai,
kas tikrai paglosto jūsų sielą, ne tik gausite porciją laimės,
bet ir žinosite kur jos ieškoti.
Vyrai, nenusiminkite, jei manote, kad neturite jokios galios
padaryti savo moterį laiminga jei ji pati neduos jums tikslių
instrukcijų. Galbūt ko nori moteris ir yra paslaptis, dažnai
net jai pačiai, tačiau ko moteriai reikia yra pakankamai gerai
žinoma. Jei suteiksite jai tai, ko reikia, padovanosite didelę
dalį laimės, o to pasekoje dalis neaiškių norų ir nuotaikų
svyravimo gali grįžti iš kur atėję kaip nepatenkintų poreikių
pasekmė. Taigi ko reikia moteriai?
Dėmesio. Kiekviena moteris mėgsta dėmesį ir jei skirsite jį
nuoširdžiai išklausydamas tai, ką ji jums pasakoja be
įsikišimo, nutraukinėjimo ir bandymo padėti (!), niekada
neprašausite. Kelis kartus parneškite jai gėlių, nupirkite
saldainių ar šiaip ką nors gražaus ir stebėkite, kaip ji
reaguoja. Jei matote nuoširdų džiaugsmą – turite dar vieną
būdą kaip parodyti jai dėmesį. Nepasitikėkite jos reakcija tik
iš vieno karto – gal jai buvo sunki diena arba ji jautri dėl
kūno ciklų, slėgio pasikeitimo ir kitų pokyčių aplinkoje.
Atminkite, moteris labai jautri viskam, kas aplink ją vyksta
ir neretai jos nuotaika gali stipriai priklausyti nuo tokių
skirtingų dalykų kaip saulės radiacijos padidėjimas ar artimos
draugės papasakota problema.
Saugumo. Tai vienas iš bazinių poreikių. Jūs reikalingi
moteriai, kad ji galėtų jaustis visiškai saugi šitame
pasaulyje. Kad būtumėte jai siena už kurios gali pasislėpti.
Žinantis ko nori iš gyvenimo ir einantis to link vyras gali
suteikti moteriai reikiamą saugumą. Jei negalite pasirūpinti
savimi ir savo gyvenimu, moteris niekada nesijaus rami jog
galėsite pasirūpinti ir ja bei jos ateitimi.

Vertinimo. Leiskite savo moteriai pajusti, jog jums ji yra
vienintelė pasaulyje. Sakykite komplimentus, žavėkitės,
didžiuokitės ja taip, kad ji tai matytų. Asistuokite jai tarsi
tik vakar būtumėte susipažinę. Tegul jūsų moteris su jumis
jaučiasi ypatinga.
Vyrai taip pat turi savo poreikius, tačiau apie tai kitame
straipsnyje. O šio pabaigai – laiminga moteris tai ne ta, kuri
daugiau nieko nenori, o ta, kuri žino ko nori ir eina tų norų
link. Kuri moka padėti savo vyrui įgyvendinti jos norus bei
leidžia jam pasijusti jos laimės priežąstimi. Kuri suvokia,
kad vienintelis būdas skleisti meilę ir šilumą tai visų pirma
prisipildyti pačiai.

Norų pratimas:
Paimkite popieriaus lapą ir pradėkite rašyti savo norus.
Rašykite viską – nuo smulkių įnorių iki didžiausių fantazijų.
Atsipalaiduokite, leikite norams ateiti ir skirkite norų
surašymui pakankamai laiko. Sąrašą pildykite nuo kelių dienų
iki mėnesio, kai tik koks noras šauna į galvą.
Šio pratimo tikslai yra du:
Pirma, išmokti vis daugiau norėti. Per savęs, kaip norėtojos
suvokimą ateina papildomas noras gyventi ir džiaugtis
gyvenimu. Tai, ko norite, yra malonu, gera ir suteikia stimulą
eiti į priekį, padaryti ką reikia, kad gautumėte tai, ko
norite ir džiaugtis procesu kai žinote koks bus atlygis. Juk
kelionės planavimas jau turi malonių aspektų kai priešakį
laukia poilsis ir puikus laikas.
Antra, išsiaiškinti kokius norus norėtumėte paversti realybe.
Kai išsikeliame norus į sąmonės lygmenį, kai aiškiai ir
tiksliai suvokiame ko norime ir turime intenciją eiti tų norų
link, mes automatiškai atkreipiame dėmesį į tai, kas padėtų
mums tą pasiekti. Skrajutė apie šokių pamokas, į kurią kažkada

nekreipėme dėmesio staiga išsiskiria kitų skrajučių fone, nes
nesenai nusprendėme, jog laikas įgyvendinti savo norą išmokti
šokti. Be to 60% norų įgyvendinimo atrodo nei nepriklauso nuo
mūsų valios… Visa visata susitelkia tam, kad išpildytu
nuoširdžiausius ir stipriausius troškimus. Svarbiausia –
norėkite, užrašykite ir pamatysite, kiek norų išsipildė po
poros savaičių, mėnesių ar metų.

