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A NÖ misztikus, rejtelmes tünemény, kit 
megérteni és megismerni nem lehet. Irra-
cionálisán viselkednek, mindig a biztonsá-
gra törekszenek és állandóan a külsejükkel 
vannak elfoglalva. Gondoskodnak rólunk. 
osszetart|ák a családul, és. nem utolsósorban 
tetszetűsek számunkra. Valóban így van ez, és 
érvényes lehet minden nőre? Próbáljuk meg 
kideríteni. Mi íérfiak olyan sokszor általánosí-
tunk a nőkkel kapcsolatban, hogy azt sem 
csodálom, ha néhányan alkalmazkodnak is 
ehhez a képhez- Pedig minden nő képes saját 
egyéniségével, stílusával, egyediségével rab-
ul ejteni a íéríit. különösen akkor, ha tisztában 
van önmagával, értékeivel, és tudatosan 
használja ts ezeket. Anya. társ, gyermekeink 
anyja. Klasszikus nôi «uerepek. De mi az. ami 
e mogult rejlik, milyenek a nők valójában? Re-
jtély? Talán Hogy miéit nem sikerült még 
egy férfinak sem megfejtenie ezi a rejtélyt? Sz-
erintem azért, mert mindegyik nő más és 
más. És ez nagyon izgalmassá teszi őket. 
Lehet, hogy az a baj. hogy sztereotípiákban gondolko-
dunk. meit lusták vagyunk megismerni, felfedezni a NÖT. 
Pedig a megismerésre időt kell szánnunk, és ha ez 
megtörténik, döbbenetes felfedezéseket tehetünk. Olyan 
nők. akiket eddig észje sem vettünk, egyszeriben vonzókká 
válnak számunkra, azok. akiket esetleg már évek óta ..is-
merünk". olyan meglepetésekkel képesek szolgálni, 
melyekre sohasem számítottunk. A kérdés az. fordítunk-
e elég időt arra. hogy a nőben rejlő valódi értékeket 
felfedeztük. Mert ez egy olyan barangolás, mely íeled-
ltttetlen orómokkel ajándékoz, meg minket, és alapja egy 
kiegyensúlyozott, harmonikusés szeretetteli párkapcso-
latnak is. És biztosak lehetünk abban is. a nők alig vái>ik. 
hogy megtegyük ezt. Szívesen nyitják ki előttünk a ka-
pukat. ha a megfelelő KULCS van a kezünkben. Igényiik 
az udafigyelést, a megértést, a gyengédséget, hogy kapc-
solatuk boldog leg)*?n. Pontosan ugyanúgy, ahogyan mi 
férhak is. Mert emberek vagyunk mindannyian. Ha meg 

akarjuk érteni a nőket, értsük meg először saját magunkat! 
Minden más emberhez ón magunkon keresztül \e2et az 
út. Ha ezt tudatosítjuk magunkban, a tubbi gyerekjátékká 
változik, kapcsolatainkat úgy alakíthatjuk, ahogy előtte ál-
mainkban sem reméltük volna. Szerencsére azért sok tu-
lajdonság van. amiben nő és férfi kulunbozik. Pontosan ez 
a lényege annak, hogy olyan nagyszerűen tudjuk 
kiegészíteni egymást. A nő nem választható el a férfitól, 
kapcsolatuk egy képlékeny áiadat. mely folyamatosan 
mozog, változik, így állítva mindig új és ú| feladatok elé 
őket. A nők szerepe a párkapcsolatban ősidők óta más. 
mint a férliaké. de úgy gondolom. így van ez jól. A felc-
serélt szerepek ritkán hoznak hosszútávon egyensúlyt a 
kapcsolatba. A jól mükódő pái kapcsolatot úgy képzelem 
el. mint test és lélek egységéi, ahol mindig minden kölc-
sönhatásban van egymással, s már tudnunk sem kell azt. 
melyik a fontosabb. Csak a MI létezik.- Sárosi Béla, Kulcs 
a Kapcsolathoz 
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FÉRFI 

A FÉRFI Áááááiá. férfiak!- sóhajtott általános iskolai barát-
nőm anyukája és közben legyintett a kezével. Ebből bár-
ki érthetett. Bárki, de én nem akartam. Már akkor is 
éreztem, hogy ezzel valami nincsen rendben. Hogyan 
valósulhat meg nő és férfi egysége-., .és boldogan éltek, 
míg meg nem lultak...- ha a kettőből az egyikkel valami 
baj van. Azt sem éltettem, hegy vonatkozhat valami min-
denkire. örökérvényűén és egyszerre? Legalábbis a férfi-
akra. Mert az már az iskolában is kiderült, hogy sok-
félék a kisfiúk, mint Gombóc Artúr legféltettebb kincsei: 
lyukas csokoládé, kerek csokoládé, töltött csokoládé... 
I Felnőttként már azt a kérdést tenném fel, értelrnezhető-
e a sötét világos nélkül, a boldogság szomorúság nélkül, 
a no önmagában, férfi nélkül? Persze, nem. Tehát, ha ön-
magunkat nőként definiáljuk a férfiak által és közben 
nem tiszteljük, becsüljük vagy akár csak értjük a férfit, 
kik vagyunk? 

I Amíg fájdalommal, szomorúsággal, esetleg félelemmel 
gondolunk a pá 1 kapcsolatra, hogyan valósithatunk meg 
az é letünkben egy bizalmon alapuló, örömtel i 
közösséget? 
I Ez eddig tiszta. Merre tovább? 

I Meg kell tudnom, hogyan gondolkodom én a férfi-
akról? Milyen tévhitek, félelmek, felvett gondolatok 
zavarják a tisztánlátásomat? 
Társam a tükröm. Azt mutatja, amit nem akarok látni. 
Ha már azt mutatja, amit szívesen nézegetek, megtalál-
tam magamat. 
I Tükreim azok a kapcsolatok is. amelyek visszatekintve 
sikertelenek voltak. Hála a sikertelennek nevezett kapc-
solatoknak!!! Üzenetet hoznak. Kekem, magamról. 
Mmd közelebb vihetnek az igazi önmagamhoz, az IGAZ-
l HOZ. 
I Rajtam múlik, akarok-e tisztán látni? Akaruk-e olvas-
ni a jelekből? Le tudom- e választani önmagamról azt, 
ami gátol abban, hogy az legyek egy párkapcsolatban, aki 
lenni akarok. Aki igázÁn vagyok. 
I Ez nem mese! A teljes, boldog pái kapcsolat nem mese! 
Az. mese, hogy csak azon múJik a buldogságom, hogy ki 
van mellettem. Amíg én nem vagyok önmagamban kész 
rá. hogyan élhetném meg? Amíg magam sem hiszem el. 
hogyan kaphatnám meg? Amíg magamat nem szeretem, 
hogyan szerethetne valaki önmagamért? Ha bennem 
nincs béke, hogyan élhetnék valakivel békében? Megint 
ugyanoda jutottunk. A KULCS éri magam vagyok. 
I Kérlek, kedves hercegnő, tudd. hogy nincs olyan 
herceg, aki boldoggá tehet! A holtomiglan-holtodiglan 
nem csillámpor. A borsoszemről elnevezett hercegk-
isasszony oknál nagy esély van a boldogtalanságra. Ezek 
rossz hírek? 

Szerintem halálra unnánk magunkat mesehősnőként 
jellegtelen, bár daliás hercegünk oldalán. Talán csak a fe-
hér ló igaz az egészből, az meg lényegtelen. 
Szóval, kedves hősnő, gyere velem, lépjünk ki a mesék-
ből. mert az ÉLET sokkal izgalmasabb! Nézzük meg, 
hogy a számunkra kiutalt herceget miért kaptuk. Miért 
pont őt? Miért pont te vagy én? 
I Az élet meséje az, hogy nem véletlen, ki akadt csili-vih. 
szikrázó kövekkel kirakott bársony horgocskánk!a. 
Csodálatos, nemes vagy éppen hercegi mivoltukat fe-
jlesztgető királyfik mesélnek rólunk, segítenek nekünk. 
Csak azzal, hogy vannak, azzal, hogy olyanok, ami-
lyenek. Mindig azi a herceget kapjuk, akit éppen kell. de 
ne feledjük, a páikapcsolat örömforrás. Ha még nem 
érzed, tégy érte! 

I Szóval, elsétálok a Hercegnőellátó Vállalat helyi kiren-
deltsége előtt, és arra gondolok: 
I ÁÁAÁA. azok a csodálatos, megértő, gondoskodó, 
szerető, izgalmas férfiak! 
— D o n t a s z N ó r a , Kulcs a K a p c s o l a t h o z 
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À párkapcsolat örömforrás. 1 áradása Ha mégsem ezt érzed, hangold át magad! 
Keress mmlet' Kezdj el É L N I 1 Kezdj el egy boldog, teljes, sikerei szeretettel teli kapcsolatban élni! 
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MIÉPT JÓ? • Segítséget nyú|tunk, ho úgy döntöttél, változtatná! az életeden, de nem tudod hogyan, 
merre irvdul| el • Támogatunk, hogy az lehess a kapcsolatodban, oki lenni szeretné- • Megmuía?|uk, 
hogyan olokíthatsz k« érett, tiszta kommunikáción alapuló párkapcsolatot. • Együtt megtolál|uk, mi nehezíti 
meg, hogy megéld, ami már régen a TIÉD. 
PAPOKNAK.- • Egyéni, majd páros konzultáció • Mediáoás beszélgetések • Kozos állapotfelmérés 
• Konkrét visszajelzések • Aktív támogatás a továbblépéshez • Addig dolgoznok veled 0 párkapcsolati 
problémák, amíg el nem kezdesz dolgozni velük • Vedd át 02 irányítást! 


