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Kodėl parašiau šią knygą, skirtą vienišoms moterims? Todėl,

kad mes galvojame ir kalbame apie artimus santykius kur kas

dažniau negu vieniši vyrai. Ir kai tokie santykiai pašlyja, mes
taip pat esame kur kas labiau linkusios kaltinti save1. Tada

kamuojamės kartodamos tuos pačius klausimus: „Kodėl man

negerai?", „Ką aš padariau?", „Ką turėčiau daryti kitaip?" Bet

gal tu čia niekuo dėta. Gal tu vis tiek būsi vieniša, net jei esi
tobula. O gal problemų turi vyrai, su kuriais susitikinėji. Gal

kalta ne tu, gal kalti jie! Gal jei nustotum save kaltinti, tavo

požiūris j susitikinėjimus taptų praktiškesnis, išmintingesnis

ir vaisingesnis.
Tiesą sakant, nėra jokių „gal". Klysta tavo teta, gyvenanti

kitame mieste, klysta tavo vedęs brolis, klysta tavo draugės,
su kuriomis kartu mankštiniesi - tu vieniša ne todėl, kad esi

pernelyg išranki, pernelyg įžūli ar pernelyg „princesiška". Be
je, net jeigu taip ir yra, išrankios, įžūlios „princesės" išteka

visai nesunkiai. Taip atsitiks ir tau. Tad būk realistė ir pado

vanok sau tokį gyvenimą, kokio nori..
Si knyga tave išmokys, kaip tai padaryti.

Pratarmė

13.Kodėl privalai beprotiškai jsimylėti       119 ; ^

14.Kaip suprasti, kad jis yra tas Vienintelis    127

15.Kaip suprasti, kad tai tikra   143

16.Kaip jj padaryti tobulesnį... tau   155

17.Pamilk jo keistybes    165

18.Mylėk naująją save    173



Tu - vieniša. Tavo motina sako, jog tau sunku įtikti. Tavo se
serys sako, kad esi per daug užsispyrusi. Tavo draugai sako,

jog turėtum būti ne tokia kovinga santykiaudama su kitais. Tu

jiems prieštarauji, tačiau jauti, kad jie gali būti teisūs. Ir pra
dedi tikėti, jog esi pernelyg išranki, pernelyg įžūli, pernelyg

„princesiška". Tai tiesa? Tada išgirsk tokią žinią: net jeigu jie
yra teisūs, tai nieko nereiškia. Mat tu gali likti vieniša net ir

būdama tobulai
Tikroji problema yra visai ne tu. Ir ne tavo plaukai, tavo

svoris, tavo darbas, tavo pomėgiai, tavo akcentas, tavo šeima
ar tavo kvepalai. Tu nesi nei per daug išranki, nei per daug

atsargi, nei per daug kovinga. Tu taip pat nesi nei pernelyg

drovi ar pernelyg lipšni, nei pernelyg išpaikinta ar pernelyg

kandi. Tu nesi pamišusi dėl karjeros ir nesi pamišusi dėl san

tuokos. Kažkur yra tau skirtas vaikinas... tiesą sakant, daug

Žinok,

kad esi
tobula
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Žinok, kad tu esi tobula tokia, kokia esi... tobulai tinkanti

būti mylima - būtent!
Žinok, kad dėl to tu esi verta tobulo vyro meilės... ko visada

troškai.

Tačiau žinok ir tai, kad tobulo vyro nėra visame pasaulyje...
kad kiekvienas tavo sutiktas vyras bus netobulas... įvairiais as

pektais.
Žinok, kad jei vyrui tu neatrodysi tobulai tinkanti būti myli

ma, tai bus įrodymas, jog jis nėra tobulas... bent jau tau.

Kitaip tariant, visada žinok, kad kalta ne tu... kad kaltas jis!

Bet kaip dėl tų vaikinų, kurie mano, jog tu tobulai tinki
būti mylima tokia, kokia esi? Galbūt tu nesi tikra, ar vaikinas

yra toks, kokio tu trokšti. Galbūt tu svarstai, ar kažkur nėra

geresnio kandidato. Galbūt tu nori žinoti, ar tau reikėtų su

stoti, ar žengti toliau. Ar surengti santykių išbandymą, ar į

juos numoti ranka. Visa tai nėra taip sunku, tereikia pasi

stengti.

Nes egzistuoja ženklai ir signalai, parodantys kelią.

Egzistuoja patikimi testai, suteikiantys informacijos, ku
rios mums reikia.

Egzistuoja taisyklės, padedančios atsirinkti.
Tad ar nori žinoti, kada yra laikas pademonstruoti nulinę

toleranciją? Kada yra laikas sau suteikti daugiau laiko? Kada

pokštauti ir kada sprukti? Skaityk toliau1.
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Pagrindinis principas

Tiesa ta, jog visi žmonės turi jiems skirtas „antrąsias pu

ses", ir kiekviena iš mūsų anksčiau ar vėliau surasime savo
princą. Ir, kad ši svajonė išsipildytų, mums nereikia savęs keis

ti. Užtat mums reikia keisti požiūrį į savo draugystes, į vyrus,
o svarbiausia - į save. Privalome išmokti suprasti, kada pro
blema esame tiesiog ne mes. Privalome išmokti suprasti, ko

dėl problema esame tiesiog ne mes. Bet nustoti kaltinti save
nėra lengva. Metų metus klaidingai vertinus savo santykius ir

svarstant kodėl jie pašlyja, tam, kad pradėtum suprasti teisin

gai, reikia nemažai pastangų. Tačiau tu tai sugebėsi, nes šioje

knygoje pateikiami tikslūs nurodymai, pratimai, testai ir pro
cedūros tau padės realiame gyvenime pasiekti pasakiškos san

tykių pabaigos. Tai tie patys psichologiniai „vaistai", kuriuos

aš jau daugiau kaip du dešimtmečius skiriu savo pacientėms...

ir jie yra tikrai veiksmingi!
Klaidingas požiūris į santykius mus verčia save „išradinė

ti" iš naujo. Mes vis įnirtingiau bandome pasikeisti. Kai tiek

daug laiko ir pastangų skiriame sau - kaltindamos save ir jaus
damos nusivylimą savimi - tai mus labai sekina. Todėl priva

lome tapti praktiškomis ir realistiškomis.
Tavo santykiai neįtikėtinai palengvės, kai sau pasakysi, jog

esi tobula ir kad joks vyras niekada nebus toks tobulas. Pasą-

jos mylimojo nenorėjimo vystyti santykius, nors iš tikrųjų tai

nuo Marianos labai mažai priklausė. Ji tobulai tiko būti my
lima, tiesiog susitikinėjo su asmeniu, kuris nebuvo visiškai pa
sirengęs. • ':•••••••••       -    •• v /•   •   •   ••••••   :-:   •:•••;••.: .,•••••••: •:'   ,  • v

nKalta ne tu, kaltas jis!

vaikinų. Bet tau tereikia vieno. Ir jis tave įsimylės tokią, kokia
esi. Jam tu būsi tobula mylimoji. Štai kaip atsitiko Marianai:

Mariana ką tik susižadėjo. Jos draugė man papasako

jo, jog Mariana viename vakarėlyje sutiko savo seną mei

lę ir juodu vėl pradėjo susitikinėti, regis, jau ketvirtą kar

tą. Toks Marianos sprendimas jos draugę labai nuvylė.

Bet klausykite toliau1..•

Juodu išvyko atostogauti į prabangų kurortą. Mariana

nusprendė šį kartą taip uoliai nesistengti įtikti savo my

limajam. Ji nutarė daryti tai, kas jai patinka - ilgai mie

goti, vaikščioti į spa salonus. Jei mylimasis anksti ryte

eina žaisti golfą, ką gi, tegul. Mariana buvo pasirengusi

tam, kad ją vėl paliks, ir leido įvykiams tekėti savo vaga.

Bet užuot ją dar kartą įskaudinęs, jis pasipiršo1.

Gal Marianos mylimasis šį kartą pasipiršo dėl to, jog anks

čiau ji buvo per daug nuolanki, o dabar tapo labiau nepriklau

soma? Gal reikalai pasikeitė todėl, kad anksčiau ji pernelyg

stengėsi, o dabar elgėsi laisviau? Gal anksčiau mylimajam ji

atrodė per lengvai prieinama, o dabar tapo sunkiai pasiekia

ma? Apie šiuos santykius Marianos draugės turėjo daugybę

teorijų, tačiau nė viena iš jų nebuvo teisinga. Mariana myli

mojo paklausė: „Kodėl dabar?" Jis atsakė: „Na, man jau per

keturiasdešimt ir aš esu pasirengęs vesti ir surimtėti." Jis taip

pat pareiškė, kad ją visada mylėjo, bet tiesiog nesijautė pri

brendęs santuokai. Taigi problema buvo ne Mariana - proble

ma buvo jis!

Tai pribloškė Marianos draugę. Kodėl? Nes ji suprato, jog

elgėsi taip, kaip dauguma vienišų moterų kaltino Marianą dėl

Or. Georgia VVitkins10



Apversk santykius aukštyn kojomis

Dabar pasitelk šį naują metodą ir jį pritaikyk savo santy

kiams. Bet kaip jau sakiau, prieš tai...

Žinok, kad tu esi tobula tokia, kokia esi... tobulai tinkanti

būti mylima- būtent!
Žinok, kad dėl to tu esi verta tobulo vyro meilės... ko visada

troškai.
Tačiau žinok ir tai, kad tobulo vyro nėra visame pasaulyje...

kad kiekvienas tavo sutiktas vyras bus netobulas... įvairiais as

pektais.
Žinok, kad jei vyrui tu neatrodysi tobulai tinkanti būti myli

ma, tai bus įrodymas, jog jis nėra tobulas... bent jau tau.

atžvilgiu gali pasikeisti tą pačią akimirką, kai pasikeis tavo

požiūris į save. Ir tam tau nereikės metų metus trunkančios

psichoterapijos, psichologinės konsultacijos ar psichoanalizės.

Tau nereikės iš pradžių įsigilinti į visas savo „problemas", iš
aiškinti savitarpio santykius šeimoje ar sutvarkyti vidinį „ba

gažą". Viskas gali pasikeisti tuoj pat.
Kai kitaip galvoji, kitaip ir jautiesi. Kai kitaip jautiesi,

kitaip veiki. Skamba per daug paprastai? Bet tu tiesiog paban

dyk. Mokslo tyrimai rodo, kad tai tiesa. Kognityvinės elgesio
terapijos specialistai žino, kad tai tiesa. Priklausomybės ligų

reabilitacijos centrų darbuotojai žino, kad tai tiesa. Fiziotera-
peutai žino, kad tai tiesa. Pastoriai, kunigai, rabinai ir dvasi

niai vadovai žino, kad tai tiesa. Mano pacientai, klientai ir aš

žinome, kad tai tiesa.

Kalta ne tu, kaltas jis!    13

Galvok, ką galvoji

Dauguma mūsų užaugome tikėdamos, jog mus valdo emo

cijos. Mums teigė, kad kai jaučiamės prislėgtos, prislėgtos bū

na ir mūsų mintys, o tada atitinkamai pasikeičia ir mūsų elg
sena. O kai jaučiamės pakylėtos, tada pakylėtai mąstome ir
veikiame. Bet didžiausias kelių pastarųjų dešimtmečių psicho

logijos atradimas yra tas, kad egzistuoja ir atvirkštinis ryšys.

Mes galime rinktis, ką galvoti, o kaip galvojame, taip jaučia

mės ir elgiamės! Pakartosiu dar sykį: Tu gali pakeisti savo

savijautą ir elgseną pakeisdama savo mintis.

Tai nuostabi žinia. Ji reiškia, kad tavo savijauta, sąlygota
santykių, gali pasikeisti tą pačią akimirką, kai pasikeis tavo

požiūris į juos. Tai taip pat reiškia, kad tavo emocijos savo

kiusi, jog esi tobula, tu suprasi, kad 90 procentų tavo pastan

gų, skirtų santykių gerinimui - tam nuolatiniam savęs išradi-

nėjimui iš naujo siekiant prilygti antrai pusei - tebuvo laiko
ir dvasinių jėgų švaistymas. Tu niekada nebuvai problema. Pro

blema buvo jis.,

Užrašyk šį principą lapeliuose ir priklijuok ant veidrodžio,

šaldytuvo, darbo stalo, darbo knygos. Padaryk tą užrašą kom

piuterio ekrano užsklanda.

Kalta ne tu ^ kaltas jis.

Tai turi tapti tavo mantra ir tavo šūkiu. Kartok jį sau bent
penkis kartus per dieną. Kodėl? Nes kaip mes galvojame, taip

pradedame jaustis ir elgtis. Ar tai tave stebina?

12    Dr. Georgia VVitkins



Jei jis tavęs nebrangina, tai yra jo problema.

Jei jis tau neįsipareigoja, tai yra jo problema.
Tu liausiesi savęs klausinėjusi, kodėl jis taip pasielgė. Tai

galėjo lemti netinkamas laikas, ankstesnis įsipareigojimas ar
nesaugumo jausmas. Šito tu gali niekada nesužinoti. Tu tiesiog

suprasi, jog visa tai yra loterija ir kad tau laikas eiti toliau. Jei
jam nepatinka tavo humoras, tu susirasi, kam jis patinka. Jei

jam nepatinka tavo draugai, tu susirasi, kam jie patinka. Jei

jam nepatinka tavo šeima, būk tikra - kitam vaikinui ji patiks.

Kai santykiai nutrūks, tu nebandysi dar kartą savęs keisti.

Geriau pakeisi partnerį. Tu nuspręsi pamilti tą, kuris tave be

protiškai įsimylės.

Jei sulauksi nulinio dėmesio,
tavo atsakymas bus nulinė tolerancija

Tai gali būti priešinga viskam, ką darei nuo tada, kai pra
dėjai susitikinėti su vyrais. Tačiau tai ir yra svarbiausia. Laikas

pradėti elgtis kitaip - ir tas laikas yra dabarl

Kalta ne tu, kaltas jis!    15

Kitaip tariant, visada žinok, kad kalta ne tu... kad kaltas jis!
Kai imsi suprasti, jog tobulai tinki būti mylima tokia, ko

kia esi, viskas pasikeis, nes tavo mąstymas pakeis tavo savi

jautą, o tai savo ruožtu pakeis tavo veiksmus.
Tu pradėsi į kiekvieną naują vyrą žiūrėti savo akimis, užuot

žiūrėjusi į save jo akimis. Santykius su juo tu laikysi proga
įsitikinti, ar jis yra asmuo, galintis tau tapti ypatingu, ar as

muo, kuriam turėtum pasakyti lik sveikas.

Bet ir tokiu atveju tau gali kilti pagunda grįžti prie anks
tesnių dvejonių savo atžvilgiu, ypač jei neseniai turėjai kokių

nors problemų artimų santykių srityje. Tačiau tu gali įtvirtinti

savo naują mąstymą nuolat sąmoningai prisimindama pagrin
dinį principą:

Kalta ne tu, kaltas jis.

Laikykis tokios nuostatos ir viskas, ką sakys ir darys vyrai,
bus informacija apie juos, o ne apie tavel Jei vaikinas su ta

vimi nesielgs kaip su moterimi, tobulai tinkančia būti mylima,

tu, užuot svarsčiusi, ką padarei blogai, jausiesi taip, tarsi bū
tum smalsi stebėtoja, griežta teisėja ar pašaipus pašalinis as

muo. Tu galvosi apie tai, kas blogai jam, o ne kas blogai tau.

Laikykis tokios nuostatos ir tada, jei vaikinas su tavimi
elgsis kaip su moterimi, tobulai tinkančia būti mylima, tu į tai

reaguosi ramiai. Ir niekaip nereaguosi į galimą jo nuomonės
pasikeitimą ar jo įsitikinimą, kad jis yra tavo vienintelis šansas

ištekėti.

Laikykis tokios nuostatos ir tu nustosi save kaltinti dėl to,

jog esi vienišai Tai niekados nebuvo tavo kaltė. Tai visada bu
vo jo kaltė. Jei jis nesiekia, kad būtum jo gyvenimo draugė,

tai yra jo problema.
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