Seksas ir santykių pradžia
Sveiki. Esu susidūrusi su tuo, jog jei santykiuose per anksti
atsiranda seksas, tuomet tokie santykiai tarsi praranda
ilgalaikių santykių perspektyvą. Domiuosi ta tema tikrai
nemažai, bet susiduriu su prieštaringomis nuomonėmis ta tema:
vieni teigia, jog kuo vėliau seksas atsiranda santykiuose, tuo
labiau vyras yra suinteresuotas jų puoselėjimu, bei labiau
vertina merginą, kaip potencialią ilgalaikių santykių
partnerę; yra ir tokia nuomonė, jog šiuolaikinėje visuomenėje
seksas yra taip lengvai prieinamas, jog ilgai laukti
nereikėtų, nes kitu atveju santykiaims gresia nutrūkimo rizika
dėl to.
Dėkui už atsakymą.
Pagarbiai, Rasa

Labas Rasa,
Viską labai tiksliai nusakei, kokia didesnė tikimybė, kad
susiklostyti įvykiai anksti nuėjus iki sekso ir kokios yra
nūdienos prieštaros. Bet:
Gyvenimas ir santykiai yra ne apie tikimybes, o apie
individualius žmones.
Būna visko. Ir savo gyvenime ir konsultacijose mačiau
gražių santykių, kuriuose seksas prasidėjo po 2-4
savaičių draugystės.
Labai gerai, kad užduodi šį klausimimą, nes šių momentų mokau
moteris per konsultacijas ir seminarus. Problemos esmė yra
visai kitur, negu uždavei klausime. Pažintis turi didesnę
tikimybę peraugti į ilgalaikius santykius, jei traukos kūrimo
etape (pirmas santykių kūrimo etapas iš trijų) moteris
nepraleis visų reikalingų pagrindinių 3 etapų:
1.

Parodyti savo grožį (patrauklumas, flirtas)

2.
Pakelti jo autoritetą (jis turi pajusti, kad moters
buvimas šalia yra parama jam ir kelia jo autoritetą)
3.

Surengti varžybas jam, kad galėtų jus laimėti.

Paprastai su 1 ir 2 etapu moterys vienaip ar kitaip
susitvarko. Problema tame, kad dalis moterų per lengvai
pasiduoda į seksą ir pradeda ilgalaikius santykius
praleidusios 3 labai svarbų etapą: vyras turi matyti, kad
moters siekia ne jis vienas, matyti, jog reikia įdėti
pastangų, kad moterį išlaikyti šalia. Ir jei praleidžiamas šis
etapas, vyras instinktų lygmenyje nelaiko moters svarbia, tad
po kažkuio laiko jo trauka nublanksta.
Be kūniškos traukos žingsnių yra emocinio ir mentalinio
susijungimo etapai, kuriuose irgi gali būti visokiausių
niuansų, bet šie ne tiek svarbūs atsakant į pačios užduotą
klausimą.

Pagarbiai,
Šarunas

