Kaip auginti vyro atsakomybės
už moterį jausmą?
Šis straipsnis ne vienai moteriai gali sukelti lengvą (ar
visai ne lengvą) nervinį tiką. Kita vertus, jame aprašyta
dinamika poroje yra vienintelė, leidžianti turėti šalia savęs
atsakingą ir besirūpinantį vyrą. O tokio nori visos, net ir
tos, kurios mielai imasi šeimos galvos vaidmens, bandydamos iš
vyro sukurti paklusnų šunytį. Deja, paklusnumas ir
atsakingumas iš vyro pusės yra kardinaliai nesuderinamos
savybės. Tad gerai apsvarsčiusi nuspręskite, kokio vyro norite
– paklusnaus ar atsakingo?
Dėmesio – toli gražu ne kiekvienas vyras yra apskritai skirtas
santykiams. Ne kiekvienas nori įsipareigoti, atsiduoti vienai
moteriai ir prisiimti už ją atsakomybę. Gerai įvertinkite, ar
su savo vyru (draugu) esate dėl to, kad su juo visapusiškai
gera, ar dėl to, kad negalite būti viena, geresnio nerasite,
pripratote, yra bendri vaikai ir t.t. Būtina sąlyga
atsakomybės vyre auginimui – jis turi tenkinti toks, koks yra
čia ir dabar. Kitaip jums neužteks nei kantrybės, nei
geranoriškumo. Kita situacija – moteris ne vienerius metus
pati užėmė vyro vaidmenį ir taip išbalansavo poros dinamiką.
Balansą persverti į kitą pusę galima, tačiau kaip greitai ir
kaip lengvai tai seksis padaryti, labai priklauso nuo
konkrečios poros.
Mintis apie paklusimą vyrui daliai moterų kelia baimę, pyktį,
pasipriešinimą, skatina užsispirti, sunerti rankas ant
krūtinės ir sakyti „niekada!“ Kodėl aš turiu paklusti, o jis
ne? Kodėl ji vienas gali priiminėti sprendimus? Kodėl tik jis
gali vadovauti? O man kas lieka? Sekti iš paskos ir nuolankiai
žiūrint į jį laukti ką jis toliau pasakys? Vien nuo minties
vieną kitą moterį turėtų nukrėsti šiurpas. Juk vienas Dievas
žino, kur jis nuves, jei seksiu iš paskos. Kokią nesąmonę
sugalvos, kokią kvailystę teks daryti dėl jo sprendimų. Geriau

jau pačiai imti gyvenimą į rankas ir tegul jis paklūsta. Gal
tada ir aš kartkartėm nusileisiu. Kaip tik tokios nuostatos iš
moters pusės užaugina gal ir paklusnų (arba užsispyrusį,
užsidariusį, einantį į kairę) tačiau tikrai nenorintį (ir net
nemokantį) būti atsakingu už moterį vyrą. O kaip jis išmoks
atsakomybės, jei niekas net nedavė paragauti jos skonio,
niekas neleidžia jam daryti sprendimus ir klysti? Dar daugiau,
noras būti vedliu giliai glūdi vyro sąmonėje ir jei moteris
užkerta visus kelius jam tai daryti – sumaišo kortas poros
dinamikoje ir vyro psichikoje. Moteriai troškimas vadovauti
yra jos principų ir baimių išraiška, o ne poreikis, kurio
nepatenkinimas pridarytų problemų. Atsipalaidavusi, ramiai
sekanti paskui vyrą ir pasitikinti juo moteris yra tikras
tvirtos bei pasitikinčios savimi moters pavyzdys.
Moterys, prakalbus apie paklusnumą, vedamos savo baimių puola
į kraštutinumus. Vadinasi dabar turiu aklai daryti viską, ką
jis pasako, ir tylėti, jei kas nepatinka? Jokiu būdu! Moters
poreikiai bei norai turi būti prioritetas ne tik vardan pačios
moters, bet ir vardan santykių. Tačiau bandymas „išgauti“ savo
norų patenkinimą aiškinant vyrui, ką daryti ir bandant perimti
poros vedimą į savo rankas, dar nei vienai moteriai nesuteikė
tikros laimės. Ne vienam straipsnyje buvo rašyta („Kaip
tinkamai išsakyti nepasitenkinimą“, „Kaip išdresuoti savo
vyrą“, „Programa – antimeilužė“…), kaip teisingai elgtis su
vyru, kai kalba pasisuka apie moters norus bei poreikius, tad
nesikartosiu. Ką svarbu suvokti – paklusimas nereiškia savo
poreikių paminimą ir leidimą vyrui terorizuoti moterį.
Paklusimas reiškia pagarbos bei pasitikėjimo vyru parodymą, o
kaip tik tai ir skatina vyrą augti šitoje srityje – tapti
labiau atsakingu ir labiau rūpintis moterimi.
Labai sunku tapti geru darbuotoju savo srityje, jei vadovybė
neduoda imtis atsakingesnių veiklų, neleidžia pačiam spręsti
ir skaudžiai baudžia už padarytas klaidas. Tokia taktika yra
puiki tam, kad savo komandoje turėti nekompetentingą ir
bijantį žingsnį į šoną žengti darbuotoją. Lygiai taip pat su

vyru šeimoje. Apie vyrišką, tvirtą vyrą už kurio galima
jaustis kaip už sienos, svajoja dauguma moterų, tačiau vos tik
gauną potencialiai puikų vyrą, skuba įrodyti jam, koks jis yra
netikęs, nepaklusdamos, aiškindamos, bandydamos vadovauti ir
kontroliuoti, bausdamos bei kaltindamos už klaidas. Bet koks
darbuotojas, kuris jau turi patirties ir kompetencijos, bėgs
kur akys veda iš firmos, kur su juo taip elgiasi. O jei jis
dar naujokas ir be didesnės patirties, tokios darbo sąlygos
toli gražu nepadės jam augti ir tapti savo srities
specialistu. Norite vyro, kuris yra atsakingumo ir rūpesčio
specialistas? Padėkite jam tokiu tapti.

Kur ir kaip leisti vyrui vesti:
–
Tarkitės su juo visais klausimais. Klausykite jo
nuomonės ir atsižvelkite į ją. Taip parodysite, kad gerbiate
jį ir kartu perduosite jam atsakomybę už padarytus sprendimus.
Jei moteris tariasi ir atsižvelgia į vyrą, sprendimo pasekmės
gula ant vyro pečių. Taip jis tampa atsakingas ne tik už save,
bet ir už moterį. Dėmesio – jei dešimt metų nesitarėte su vyru
ir staiga pradėsite tartis,
automatinės, per ilgus metus

nenustebkite sulaukusios
išmoktos reakcijos „pati

nuspręsk“, „ką aš žinau“ ir t.t. Apsišarvuokite kantrybe, jei
vyro reakcija yra panaši, ir ramiai prašykite patarimo toliau,
sakykite, kad jums svarbu išgirsti jo nuomonę.
–
Visada leiskite jam priimti galutinį sprendimą.
Išsakykite savo norus, savo požiūrį, idėjas. Pasakykite, ko
jūs labai norite, o kas jums būtų nemalonu, tačiau galutinį
sprendimą leiskite priimti jam. Jis visiškai neatsižvelgia į
jūsų
norus?
Skaitykite:
„Kaip
tinkamai
išsakyti
nepasitenkinimą“, „Kaip išdresiruoti savo vyrą“.
–
Jei jaučiate, kad prieštaravimas vyrui yra jūsų
principo reikalas ir su tikrais norais neturi nieko bendro –
pasirinkite arba savo principus, arba atsakingą, tvirtą ir

rūpestingą vyrą.
–
Nebauskite, nekaltinkite ir nebadykite į vyro
klaidas, jei jis jas padaro. Geriausias būdas nulaužyti visus
atsakomybės daigus, yra badyti į padarytas klaidas. Išmintinga
moteris arba tyli, jei vyras ką nors padaro ne taip, ir
tiesiog nekreipia į tai dėmesio, arba randa, kas jo „klaidoje“
buvo gero. Pavyzdžiui, jam netyčia paklydus ir nuvažiavus
visai ne ten, kur reikėjo, pamatykite, kuo vieta, į kurią
patekote, gali būti įdomi. Pasidžiaukite, kokią šaunią vietą
jis rado, kad kitu atveju į ją niekada nebūtumėte patekę ir
pamatę to, ką pamatėte.
–
Matote, kad vyras daro klaidą jūsų akivaizdoje?
Galite užsiminti, kokia yra jūsų nuomonė, bet jei jis į ją
nereaguoja ir tęsia savo – leiskite jam tęsti. Rinkitės, kad
jums svarbiau – ar įrodyti savo teisumą ir taip parodyti
vyrui, koks jis yra nevykėlis ar laimingi santykiai ir ramybė
šeimoje. Vyras – ne Dievas, jis darys klaidas, jis stengsis
būti teisus, paskui mokysis iš tų klaidų (dažniausiai
neskubėdamas jų garsiai pripažinti, nes dauguma vyrų
paranojiškai bijo klysti . Tad nelaukite žodinio pasakymo „aš
klydau“ iš vyro) ir taip augs. Pradėkite rodyti
nepasitenkinimą, brukite savo nuomonę ir sustabdysite visą
vyro augimo ir mokymosi procesą. Dėmesio – tai yra procesas.
Nė viena moteris neateina į santykius puikiai žinodama, kaip
elgtis su vyru, nedarydama klaidų. Taip pat nė vienas vyras
neateina į santykius tobulas ir neklystantis. Leiskite klysti
sau ir leiskite klysti jam.
Ne veltui lietuvių kalboje vyras veda, o moteris teka.
Žodžiuose įrašyta senolių išmintis, sakanti kaip yra
geriausia, sveikiausia abiems. Moteriai – tam, kad ji galėtų
tekėti ir nepultų vesti iš baimės ir nesaugumo, svarbu
susitvarkyti savo gyvenimą ir atgauti emocinį stabilumą.
Dauguma moterų yra pervargusios, persidirbusios, prikaupusios
daug skausmo ir neapykantos, kurių niekada nekėlė į viršų ir
nevalė. Daliai moterų užtektų nusiimti bereikalingus darbus

nuo pečių, dėl kurių nepadarymo pasaulis nenustos suktis, ir
pasirūpinti savimi. Daliai gali tekti paieškoti rimtesnės
pagalbos, kaip išvalyti emocinį krūvį, kaip atsipalaiduoti,
nurimti ir liautis ieškoti atpirkimo ožio savo partneryje. Juk
jei tekėjote ar ruošiatės tekėti už vyro, su kuriuo esate,
turbūt pasitikite juo. O jei nepasitikite – kokiu pagrindu
kuriate santykius ir renkatės šį vyrą kaip partnerį? Mokytis
pasitikėti gali būti sunku ir skausminga. Teks pažiūrėti į
akis savoms baimėms, principams, trūkumams, norams, kaltei.
Juk pasitikėjimas vyru reiškia pasitikėjimą pačiu gyvenimu,
pasitikėjimą Dievu. Toks pasitikėjimas – prabanga ne vienai
moteriai, tačiau jį galima atkurti. Tik pirma nuspręskite, ko
jūs iš tikro norite.
Vyrams, perskaičiusiems ir patenkintiems tuo, kas parašyta –
jūsų moteris gali turėti galimybę „tekėti“ paskui jus tik
tada, jei yra laiminga, jaučiasi mylima, išklausyta, gauna
jūsų dėmesio, jaučiasi gerbiama, nepervargsta darbuose, nėra
verčiama persidirbti namuose, jai dėkojama už jos atliekamus
darbus ir pasakojama, kokia ji yra žavinga ir nuostabi. Kaip
ir moterims, vyrams galioja ta pati taisyklė – pirma
pažiūrėkite su kokiu žmogumi ir kokiu pagrindu sukūrėte
santykius. Paskaitykite ir pasidomėkite, kur kardinalias
klaidas darote jūs, o kur tiesiog pasirinkote santykiams
netinkamą moterį. Vyras mažai ką gali padaryti tam, kad
moteris pradėtų juo pasitikėti ir sektų paskui jį. Ką jis gali
padaryti, tai atkreipti dėmesį, ar nepamiršo, kad moteris
apskritai yra šalia ir rodyti jai, kad jis visgi prisimena
kiekvieną dieną sakydamas komplimentus, parašydamas mielą
žinutę ar tiesiog pasiteiraudamas kaip jos diena, atnešdamas
gėlių, nusiveždamas į pasimatymą ir pasirūpindamas, kad ji
nepervargtų. Jei pasitikėjimo potencialas dar ne visai
sunaikintas per moters gyvenimą – jis vėl pradės šviesti, vos
tik ji atsipalaiduos ir pasijus saugesnė, mylima ir kad ja
rūpinasi.

