Moterims – santykių pradžia
Šiame straipsnyje apžvelgsime kelis pagrindinius pavojus, į
kuriuos gali patekti moteris, jei pakankamai gerai nepažįsta
savęs ir nežino kaip veikia jos psichika. Taip pat pakalbėsime
apie esminius skirtumus tarp vyro ir moters bei kaip suteikti
galimybę pažinčiai tapti ilgalaikiais santykiais.
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vaizduotė. Moters vaizduotė yra labai laki ir tai yra puiki
savybė, padedanti išlaikyti santykius, jei ji yra valdoma ir
sveikose ribose. Moteris, kuri apie savo vyrą galvoja šiek
tiek geriau, negu jis yra iš tikro, padeda jam po truputį
tapti kaip tik tokiu, kokiu moteris jį laiko. Deja, dalies
moterų vaizduotė, sutikus patinkantį vyrą, greitai nutrūksta
nuo pavadėlio ir tas „šiek tiek geriau“ tampa „riteriu iš
vaikystės pasakų“. Labai gali būti, kad moteris puikiai mato,
kad vyrui, koks jis yra čia ir dabar, iki riterio kaip iki
Mėnulio, tačiau ji sugeba įžvelgti šį tą gilesnio nei tai, kas
yra dabar – vyro potencialą. Vyro potencialas rodo, kuo jisai
gali būti, tačiau tiesa yra ta, kad tik labai retais atvejais
vyras iš tikro pasiekia savo potencialo viršūnę. Daugumoje
atvejų jis ir lieka kaip tik toks, kokį moteris sutinka ir
daugiau neūgteli nei centimetro. Tuo tarpu moteris,
susižavėjusi potencialu, po kelių metų atmerkia akis ir
supranta, jog šis vyras taip niekada ir netaps tuo riteriu,
kurio galimybę ji matė. Nenuostabu, kad kyla nepasitenkinimai
kuomet realybė skaudžiai mosteli į veidą. Vienas iš priesakų
kiekvienai moteriai – paklauskite savęs ar jums gera su
patinkančiu vyru čia ir dabar? Ar norite pamatyti realybę
šiandien, o ne po penkių metų?
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nesirūpina ar joms tikrai gera su esamu vyru ir nusprendžia
tiesiog pabandyti, gal kas išeis. Kalbame ne apie poros
mėnesių pabandymą, bet apie pusmečio, metų ar daugiau
susitikinėjimo kaip pora ar gyvenimo kartu. Vyras, pamatęs

labai patinkančią moterį, įsimyli staigiai ir stipriai.
Moteriai paprastai reikia daugiau laiko, kad pažintų vyrą ir
jos meilė auga palaipsniui. Kai susitinka dvi tokios būtybės –
stipriai įsimylėjęs vyras ir pusiau abejinga moteris –
standartinė dinamika būna tokia: moteris per daug nesižavi
vyru, bet jis lengvai paperka ją savo dėmesiu ir ji
nusprendžia pabandyti. Moters elgesys su per daug nerūpinčiu
vyru gali būti vietomis nepagarbus ar šiurkštus, tačiau vyras
kol kas nuryja tokį elgesį nešamas stipraus jausmo jai. Laikui
bėgant situacija netikėtai pradeda apsiversti aukštyn kojom.
Moteris nei nepajunta, kaip pradeda prisirišti ir pamilti
vyrą, su kuriuo yra. Moters psichika taip sutverta, kad ji
pamilsta palaipsniui, tačiau giliai ir tvirtai. Tuo tarpu vyro
jausmai su laiku blėsta ir gali išlikti stiprūs tik tuo
atveju, jei moteris tampa jam brangi ir rūpima. Deja, jei
santykių pradžioje moteris per daug atsainiai elgiasi su vyru,
toks elgesys numarina jo jausmus visam laikui ir vyras pradeda
trauktis iš santykių bei ieškoti kitos moters. Taip moteris
patenka į spąstus, kuriuos pati, nežinodama, sau paspendė –
pamilsta vyrą, kuris daugiau nebenori būti su ja ir atsainus
„gal kas pavyks“ atveda prie jai skaudžių skyrybų. Kaip to
išvengti? Palaikykite sveiką atstumą, kol neatsiras pojūtis,
kad vyras tampa artimu, brangiu žmogumi su kuriuo norisi
ilgalaikių santykių ir nepulkite į bandymus tik iš smalsumo ar
dėl to, kad daugiau kandidatų nėra. Būkite nuoširdžia ir su
savimi ir su dėmesį rodančiu vyru bei išlaikykite pagarbų
elgesį bet kokiu atveju. Nuolat klauskite savęs, ar esate su
juo dėl to, kad jums jis tikrai patinka ir kartu gera, ar tik
žaidžiate, mėgaujuosi ir esate tikra, kad galite išeiti iš
santykių kada panorėjusi ir nenukentėjusi? Moteris sutverta
megzti ryšiui su kitais ir likti neasmeniškai santykiuose
ilgai nepavyksta, tad gali užtekti ir pusmečio, kad pažaidimas
taptų kažkuo daugiau ir kaip tik tada, kai vyras pradeda
nutraukinėti santykius.
Toliau pakalbėsime apie esminius skirtumus tarp vyro ir moters
santykių pradžioje ir kaip pradinį „nesusikalbėjimą“ paversti

artimu ryšiu. Vienas iš skirtumų, kaip susižavi vyras ir kaip
moteris yra tas, kad vyrą visų pirmą pritraukia moters
išvaizda ir jis iš karto nori su ja fizinio artumo. Moteris
tuo tarpu susižavi vyro charakteriu, intelektu, būdo bruožais.
Žinoma, pasitaiko įvairių variantų ir yra moterų, kurios taiko
vyriškas taktikas, ar vyrų, taikančių moteriškas. Vyras ir
moteris, kūniška ir intelektinė meilė, pradeda “susikalbėti”
tada, kai atveria vienas kitam širdis ir gimsta draugystė,
artumas, rūpestis vienas kitu. Tai vienintelė vieta, kur vyrai
ir moterys gali „suprasti“ vienas kitą ir kur dingsta
skirtumai tarp lyčių. Už šitą susijungimą labiausiai atsakinga
moteris ir viena iš daromų klaidų yra per greitas nuėjimas į
fizinį intymumą (ypač jei ji pati to dar nenori) taip
leidžiant vyrui patenkinti savo poreikį po ko moteris jam gali
greitai tapti neįdomi. Kita klaida – bendravimas tik
intelektinėmis temomis, sausais faktais ir klišėmis, “vyrams
patinkančiomis temomis” ir pan. Tokiu atveju moteris vyrui
taip pat greitai nusibosta. Žmonės myli ir rūpinasi tais,
kuriuos pažįsta ir kuo giliau pažįsta kitą žmogų, kuo geriau
žino, kuo jis ar ji gyvena, kas skaudina, kas kelia džiaugsmą,
kas neramina, kas juokina ir tt, tuo labiau norisi tuo žmogumi
rūpintis ir tuo lengviau tai daryti, tuo lengviau suprasti,
pažinti kitą tiek, kiek tai apskritai įmanoma.
Kelias į
širdies ryšį, kuris gimdo vyro rūpestį moterimi ir išsaugo jo
meilę jai, yra moters atsidarymas vyrui pasakojant apie save
kuo daugiau tiek linksmas tiek skaudžias istorijas. Kuo
daugiau moteris atveria, tuo artimesnė ir brangesnė ji tampa
vyrui. Žinoma, mes kalbam apie brandžius ir santykiams
pasiruošusius vyrus, taigi neverta bandyti tokių taktikų ant
nesubrendusių vyrų ir tikėtis, kad jos suveiks. Moters
uždarumas, tuo tarpu, gimdo vyro netaktą (vyro uždarumas taip
pat gali gimdyti moters netaktą).
Tai natūrali dinamika,
kurią norėdami lengvai pastebėsite žmonių santykiuose – kuo
mažiau męs žinome apie žmogų, tuo mažiau jis mums rūpi.
Atsargiai su vyrais, kurie labai daug pasakoja apie save ir
moteriai neleidžia net prasižioti. Jei bendraujate kaip tik su
tokiu – mokykitės pertraukinėti jį ir pasakoti apie save, kuo

daugiau, net jei pradžioje tai atrodys įžūloka. Jei
pastebėsite, kad nepaisant nieko, vyras nėra linkęs klausyti,
jis nebus linkęs ir rūpintis, o jo meilė jums gali svyruoti
nuo aistros iki abejingumo arba visai išnykti.

