Moterims: kodėl vyrai myli
nepatogias moteris?
Kartą gyveno sodininkas, kuris turėjo dvi mylimas gėles. Viena
jų buvo paprastutė gėlelė, kurios melsvi žiedai jam labai
patiko ir kuri buvo tokia nereikli, kad augo prasčiausioje
dirvoje, o žydėdavo kone visą vasarą. Kita numylėta sodininko
gėlė buvo visiška priešingybė pirmajai. Ji buvo lepi ir reikli
gėlė, kuri apie kiekvieną dirvos, temperatūros ar drėgmės
neatitikimą iš karto pranešdavo ruduojančiais lapų
krašteliais. Jei sodininkas ignoruodavo gėlės siunčiamus
ženklus, netrukus rasdavo ir vieną kitą nukritusį lapą, o tai
reiškė, kad dar šiek tiek ir gėlės jis gali netekti. Daug
vakarų sodininkas praleido studijuodamas gėlės auginimą,
tardamasis su kitais augintojais ir kiekvienais metais
nekantriai laukdavo, ar gėlė sukraus bent vieną žiedą. Deja,
vasara keitė vasarą, o sulaukti žydėjimo jam taip ir nepavyko.
Tačiau rankų jis taip pat nenuleido – juk tiek laiko praleido
domėdamasis ir studijuodamas. O ir pati gėlė jam patiko. Jos
lapeliai buvo šviesiai žalio atspalvio, o šiek tiek patrynus
pasklisdavo malonus aromatas. Kuo daugiau sodininkas mokėsi
kaip ją prižiūrėti ir ką daryti, kad ji sužydėtų, tuo daugiau
jis galvojo apie gėlę. Kiekvienas lapelis ant jos stiebų buvo
suskaičiuotas, kiekvienas pokytis pastebėtas ir įvertintas.
Galiausiai netgi mėlynosios gėlelės neteko sodininko dėmesio.
Jos buvo tokios nereiklios, kad jis kuo ramiausiai pamiršo
laistymą, tręšimą ir netgi sėją – gėlės pačios užsisėdavo.
Visas jo dėmesys buvo sutelktas į lepiąją gėlę, kuri, po ilgų
metų, netikėtai sukrovė vienintelį žiedo pumpurą. Po kelis
kartus per dieną sodininkas prieidavo prie gėlės įvertinti, ar
jai nieko netrūksta, ar nedžiūsta pumpuras. Vėl ir vėl jis
skaitydavo tuos pačius straipsnius apie gėlės priežiūrą ir
žydėjimą. Ėjo ilgos savaitės, pumpuras labai lėtai brinko,
augo ir didėjo kol vieną dieną pradėjo skleistis. Vienas
didelis raudonas žiedas papuošė jo numylėtą gėle ir sodininko

džiaugsmui nebuvo galo. Jo mėlynosios gėlelės žydėjo
tūkstančiais žiedų, tačiau jų gausa nei trupučio neprilygo tam
džiaugsmui, kurį teikė vienas žiedas, pareikalavęs tiek laiko,
pastangų ir kantrybės. Gėlei peržydėjus, sodininkas nekantravo
kada gi vėl sulauks žiedo tikėdamasis, kad nuo dabar ji žydės
vis dažniau ir gausiau. Tačiau tai buvo lepi gėlė, reikalavusi
sodininko dėmesio visą gyvenimą. Ji tik kartkartėmis
padovanodavo vieną, du, o kartais net tris žiedus tačiau
džiugindama maloniu kvapu, akį džiuginančia lapelių spalva ir
būdama sodininkui iššūkiu ne tik ją pražydinti, tačiau
išlaikyti augančią ir žaliuojančią visais metų laikais.
Ar esate skaičiusios Saint Exupéry Mažąjį princą? Jis turėjo
rožę, kuri buvo tokia pat lepi, kaip šio sodininko gėlė, o kur
dar jos išdidumas ir žodžiai, kurie Mažajam princui iš pradžių
atrodė tušti ir bereikšmiai. Keliaudamas jis kartą užėjo visą
sodą, pilną tokių pat rožių kaip ir jo rožė. Trumpam Mažasis
princas nuliūdo ir apsiverkė, pamatęs, kad jo rožė nėra
vienintelė visoje Visatoje. Tačiau po kurio laiko jis šį tą
suprato ir štai ką pasakė šioms sodo rožėms: „- Jūs gražios,
bet jūs tuščios,- kalbėjo jis toliau.- Dėl jūsų neverta mirti.
Žinoma, apie mano rožę koks praeivis manytų, kad panaši į jus.
Bet ji viena brangesnė už jus visas todėl, kad aš ją laisčiau.
Todėl, kad ją apvožiau gaubtu. Todėl, kad ją atitvėriau širma.
Todėl, kad nurankiojau nuo jos vikšrus, palikęs du ar tris,
kad būtų peteliškių. Be to, klausydavausi, kaip ji skundžiasi,
giriasi, o kartais net ir tyli. Todėl, kad tai mano rožė.“
Vyrai myli nepatogias moteris. Ar pastebėjai, kaip sodininko
dėmesys vis labiau krypo į lepiąją gėlę kol jis visai užmiršo
kitas gėles, kurias kažkada mėgo? Taip vyras išeina pas kitą
moterį palikdamas tą, kuri viską dėl jo darė ir nieko neprašė
sau. Vyrai myli moteris, apie kurias reikia pagalvoti,
kuriomis reikia pasirūpinti, kurios kelia problemas kartu
nepamiršdamos skleisti šilumos, rūpesčio ir maloniai elgtis.
Ką labiausiai vertina tie, kurie turi kokį nors pomėgį –
kolekcionuoti pašto ženklus, auginti gėles, kurti

kompiuterines programas – tai, ką gavo ir kas pavyko greitai
ir be pastangų, ar tai, dėl ko reikėjo gerai pasukti galvą ir
sugaišti pakankamai laiko? Taip ir vyrai vertina tas moteris,
kurių jie ne tik nori, bet dėl kurių jiems reikia gerai
pasistengti visą gyvenimą nuo pat santykių pradžios.
Nepatogios moters pradžiamokslis
Kaip tapti malonia, tačiau nepatogia moterimi:
Nemaloni ir nepatogi moteris yra du skirtingi dalykai.
Nemaloni moteris yra grubi, priekaištaujanti, pikta,
nepatenkinta, žeminanti ir nepagarbi. Nepatogi moteris
pasakoja apie savo norus ir poreikius, prašo paslaugų,
klausia nepatogių klausimų, kalba apie problemas ir tai,
kas jos netenkina tačiau ji išlieka maloni, šilta,
mylinti, rūpestinga ir kantri. Kaip įvertinti, ar esi
Nepatogi moteris ar Patogi moteris tačiau nemaloni savo
vyrui:
Vyras pasakė kažką, kas tave įskaudino. Kaip
reaguoji?
Nutyli ir užlaikai savyje/pratrūksti kąsdama
atgal, išsakydama viską, ką senai norėjai
pasakyti, primindama senas nuoskaudas ir
t.t.
Palauki, kol nueis didžioji pykčio banga ir
tada, nusiraminusi, papasakoji vyrui, kur
tau buvo skaudu ir kodėl.
Sugedo vandens čiaupas ir jį būtinai reikia
taisyti. Kaip elgiesi?
Imiesi darbo pati ir tyliai pyksti ant vyro,
kad jis vėl nieko nedaro ir viską tenka
daryti pačiai.
Pasakai vyrui, kad sugedo čiaupas ir jį
būtina pataisyti bei ramiai primeni jam apie
tai kiekvieną dieną, kol jis išsprendžia
problemą – sutvarko čiaupą ar iškviečia
meistrą.

Vyras klausia, ką norėtum nuveikti savaitgalį. Ką
atsakai?
Įvertini finansines galimybes, pagalvoji, ko
labiau norėtų vyras, apmąstai koks
sprendimas tavo manymu būtų optimaliausias
ir pasakai vyrui (tyliai atsidusdama, kad
vėl negausi ko nori)
Aiškiai ir paprastai pasakai, ko iš tikro
nori ir lauki, kol vyras išakys savo
nuomonę.
Tau prasta nuotaika, liūdna, esi suirzusi, dėl
kažko neramu. Kaip elgiesi?
Apsimeti, kad viskas gerai
Neslepi, kaip jautiesi ir papasakoji vyrui
apie tai, pasidalini priežastimis, jei tokių
yra, paprašai, kad skirtų tau dėmesio ir
išklausytų bei kantriai mokai tą daryti.
Visi pirmi pasirinkimai yra patogios, tačiau dažniausiai
nemalonios ar potencialiai nemalonios moters elgesys. Visi
antri pasirinkimai yra nepatogios, tačiau malonios moters
elgesys.
Nepatogi moteris nėra savaime suprantama, kuri, kaip
mėlynos sodininko gėlės, auga bet kokiomis sąlygomis ir
iš paskutinių jėgų stengiasi žydėti bei užsisėja vėl ir
vėl, kad tik liktų tame pačiame darželyje ir pas tą patį
sodininką.
Nori išmokti būti Nepatogia moterimi? Klausk kylančių
klausimų ir kelk santykių problemas į dienos šviesą.
Patogios moterys, kurios tyli ir nieko nesako, rizikuoja
tapti nemaloniomis, o nuo tokios moters vyrai bėga kuo
toliau. Nutylėtos problemos kaupiasi, nepasitenkinimas
auga ir tai pradeda atsispindėti moters balso tone,
žodžiuose ir elgesyje. Grubus balso tonas yra vienas iš
patikimiausių vyrų atbaidymo ir santykių sužlugdymo
priemonių. Nepatogi moteris turi daugiau šansų likti

malonia, kadangi ji nevengia kalbėti apie tai, kas
skaudina, netenkina, neramina iš karto, nekaupdama
nuoskaudų ir nepasitenkinimo. O nuo Nepatogių moterų
vyrai nebėga, jie jas myli.
Jei esi Nepatogi moteris, vaikščiodama į pasimatymus,
rizikuoji nubaidyti dalį vyrų – tų, kurie ieško patogios
moters laikinam eksploatavimui. Nepatogi moteris tai
supranta ir mielai toliau būna nepatogia taip iš anksto
atsijodama netinkamus kandidatus.
Jei nori būti tikra Nepatogia moterimi, turi mokėti būti
taktiška, malonia, šilta, rūpestinga. Su tavim turi būti
malonu ir gera bendrauti. Vyras turi jausti tavo
dėkingumą už jo pastangas ir viską, ką dėl tavęs padaro.
Tačiau Nepatogios moters neišeina eksploatuoti. Tad
gerbk savo laiką, energiją, pomėgius, norus, gyvenimo
būdą ir pasaulėžiūrą bei gerai įvertink, ką iš to gali
paaukoti vardan patinkančio vyro ir norimų santykių, o
ko ne.
Nepatogi moteris nebijo likti viena. Jei bijai likti
viena, būti nepatogia tau bus labai sunku, kadangi
nepatogi moteris visada rizikuoja prarasti vyrą, kuris
nėra jai tinkamas ir jos nemyli. Deja, moterys,
bijančios likti vienos, dažniausiai ir susiranda
netinkamus vyrus, kadangi jų prioritetas yra ne koks
vyras, o kad būtų vyras (kaip susitvarkyti baimę likti
vienai, teks paieškoti ir pastudijuoti pačiai, kadangi
trumpo atsakymo į tai nėra.)
Nepatogi moteris yra nepatogi visą gyvenimą tad visada
turi suteikti galimybių vyrui tavimi rūpintis, kelti
nepatogius klausimus ir vyras su tavimi visada turi
turėti „problemų“. Tokia moteris, kaip lepioji sodininko
gėlė, visam gyvenimui prikausto aktyvų vyro dėmesį.
Nepatogiai moteriai vyras yra reikalingas. Tu
greičiausiai yra ganėtinai savarankiška ir praktiškai
viską gali pasidaryti pati, tačiau jei esi tikra
Nepatogi moteris, mielai rinksiesi vyro pagalbą ir
prašysi paslaugų.

Nepatogi moteris turi daug norų ir poreikių. Ji turi
pomėgių, kuriems reikia vyro pagalbos – nuvežti,
nupirkti, įrengti… Ji turi poreikių, kuriuos vyras gali
patenkinti – būti išklausyta, atvirai pasikalbėti,
praleisti laiką tik dviese, išgirsti komplimentų, būti
pastebėta, gerbiama, globojama… Ji taip pat nevengia
apie tai kalbėti su vyru. Nepamesk to, kas teikia tau
gyvenimo džiaugsmą. Be pomėgių, mielos veiklos, to, kas
teikia džiaugsmą, tu nuvysi ir tapsi ne Patogia ar
Nepatogia, o Nuvytusia moterimi.
Nepatogios moters vyras žino, kad gali jos bet kada
netekti, jei pradės netinkamai elgtis – taps nepagarbus,
ignoruos, nedės lygiaverčių pastangų į santykius, pradės
degraduoti, t.y. vartoti didelius alkoholio kiekius,
lošti azartinius žaidimus ir t.t. Prisimeni Mažojo
princo rožę, kuri nevengdavo apsimesti, kad miršta ir
Mažasis princas gali jos netekti? Ar sodininką, kurio
gėlė nevengė geibti ir mesti lapų aiškiai duodama
suprasti, kad sodininkas gali lengvai likti be savo
mylimo augalo? O ar prisimeni mėlynas gėleles, kurios
gyvavo bet kokiomis sąlygomis ir buvo užmirštos?
Nepatogi moteris nėra kažkuo ypatinga. Ji, kaip Mažojo
princo rožė, iš šono atrodo tokia pati kaip visos kitos
rožės. Tačiau savo vyrui ji tampa vienintele,
nepakartojama, reikalinga ir mylima. Dėl tokios moters
vyras pasirengęs numirti.

