
Ivudds 

4> 

Kodel gyvendami poroje 
neprarandame laisves? 

Kodel jsigijote si^ knyg^? Ar jus suintrigavo poziuris, kad yra jma-
noma gyventi poroje ir tuo paciu islikti laisvam? 

Kaip jus galite pasitiketi savimi ir tuo pat metu pasitiketi savo 
partneriu? Jeigu gerbiate save, ar partneris jus paliks? Ar galite jus ir 
partneris sukurti meiles kupinus atsakingus sanrykius nesigriebda-
mi kompromisii arba neatsisakydami ko nors is to, ko jums reikia? 
Ar jsipareigojimas yra vergoves atmaina? Ar nera savanaudiska pr i -
mygtinai reikalauti to, ko norite? Ar tikra meile nereiskia, kad jus 
dziaugsmingai atlduodate viskq savo mylimajam? Ar laisve reiskia -
nuotykius? 

Ne jus vienas taip klausinejate. Daugelis is tq, kurie atejo pas mus 
ir kreipesi pagalbos del savo santykiij su artimiausiu zmogumi, susi-
duria su tokiais klausimais. Jeigu jus siekiate patirti pasitenkinim^ 
savo santykiuose su artimiausiu zmogumi (kaip tai pavyko daugeliui 
porij), turite stengtis kartu su savo partneriu ir ieskoti budi4, kaip 
buti laimingiems kartu. 

* Jus galite isnagrineti santykiq, kurie buvo destruktyvus ir nesij-
lygojo pasitenkinimo, patirtj. 

* Jus galite buti su kokiu nors nauju zmogumi ir baimintis, kad 
kartosite skausmingus santykii^ modelius. 

* JUS14 santykiai su partneriu gali buti is esmes geri, isskyrus kai 
kurias konkrecias problemas (pavyzdziui, fmansinius sunkumus, 
nesutarimus del vaik4 auklejimo, sekso, namij ruosos darbij 
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12 Gyvenimas dviese nepraradus laisves 

arba J14 atlikimo laiko), del kuriq negalite rasti patenkinamo 
sprendimo. 

* Jus vis4 laik^ turite kovoti ir negalite isspr^sti netgi maziausii| 
seimos problenm ar konflikti^, nesigriebti skausmingos ir erzi-
nancios kovos, kuri vien^ is jijsi^ arba jus abu vercia pasijusti 
jskaudintais, piktais, jzeistais, pazemintais, apgautais ar sugniuz-
dytais. 

Tai yra pagrindines porij problemos. Ilgalaikiij intymii j santykii^ 
su partneriu nutraukimas yra sunkus dalykas. Jeigu sukaupete toki^ 
patirtj, galite patiketi, kad turite rinktis tarp maisto uz savo teises ir 
jpareigojancii^ santykiij, kadangi negalite tureti abiejt^ tuo pat metu. 

Mes nustateme, kad jus greiciausiai galite suderinti abu siuos daly-
kus. Kai nevarzomas galite kalbeti ir sakyti, k^ norite, esate jsitikinqs, 
kad busite isgirstas, partneris stengsis kartu su jumis ieskoti sprendimo, 
meile bus sklandesne. Toks yra sios knygos tikslas. 

îs naujasis papildytas leldimas 
1980 m., kai Gyvenimas dviese nepraradus laisves buvo isleista pir-

m^ kart^, joje pateikta radikali koncepcija: bendradarbiavimas vietoj 
kompromiso ar rungtyniavimo. Kai vienas is partneriq, siekdamas 
kompromiso, atsisako savo poreikiq kito partnerio naudai, tai daz-
niausiai apsunkina santykius. Vienas partneris tampa jsizeidusiu pri-
ziuretoju, o kitas lieka prislegtas ir nuvertintas. Vienas partneris taps 
jautrus kito partnerio nuotaikoms - daznai vaikstantis tarsi kiausinio 
lukstais, kad nenuliudintij kito. Vienas is j i j bijos tvarkytis, kad nepa-
zeistq kito asmenines erdves. Vienas nori daugiau kartu praleisto lai
ko, o kitas - daugiau erdves, niekas nera patenkintas kompromisu. 
Kompromisai ir sav^s issizadejimas, kurii j pavyzdzius cia pateikeme, 
skatina jsizeidimus, nuoskaudas ir nuolatin^ kov^. 

Kai partneriai kovoja, meiles srautas gali buti uzblokuotas, netgi 
kai jie is tiesi^ myli vienas kit^. Antra vertus, partneriai, kurie turi 
priemoniq, padedancii^ deretis, laikosi lygybes ir abipusio pasitenki
nimo principo, yra kur kas daugiau galimybiq islaikyti meil^ ir part-
neryst^. 
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Per pastaruosius 20 metq, praejusiii nuo to laiko, kai pasirode 
pirmasis sios knygos leidimas, parengeme priemones ir technikas, skir-
tas poroms, kurios gali jomis naudotis, siekti bendradarbiavimo ir 
;;laisves. Mes papildeme sj leidim^ - jtraukeme daug palaipsniui jgy-
vendinamii nurodymq bei rekomendacijq, taip pat pridejome De-
rybij medj ~ priemon^, kur i gali padeti bet koki^ kov^ paversti 
bendradarbiavimu, pagrjstu problem^ sprendimu. Pridej^ siuos 
komponentus, parengeme instrukcij^, kur i^ jias galite naudoti, kur-
dami ar keisdami savo dabartinius partnerystes santykius, pavers-
dami juos nevarzanciais poros santykiais. 

Poros ir laisve 
Mes nekalbame apie jsipareigojimus ar „daug simpatijq", kai 

vartojame zodj „laisve", neturime omeny jsipareigojimi^ viens kitam 
trukumo. Kai sakome „pora", butina apibrezti abu siuos terminus. 
Kadangi tai yra terminal, kurie jus patrauke prie sios knygos, siulome 
pasitikrinti savo apibrezimus, palyginti juos su musiskiais. Zinoj i -
mas, k^ reiskia jums, leis sukurti tokius santykius, kurie labiausiai 
atitiks tai, kas esate. 

mes turime omeny vartodami zodj ,5pora" 
Specialiajame Newsweek reportaze buvo teigiama: ,Anierildetiska sei

ma neegzistuoja. Is tiesij mes kuriame daug amerikietiski^ seimij, kurios 
buna skirtingq stiliq ir formij, nepanasios. Turime tecius, kurie dirba, o 
mamos tuo tarpu prlziuri namus; ir teciai, ir mamos dirba ne namuose; 
vienisi tevai; antrosios santuokos, kai vaikai, nesusij^ giminystes rysiais, 
apsigyvena kartu; bevaikes poros; nesusituokusios poros, turincios arba 
neturincios vaikif; tevai gejai ir lesbietes. Mes gyvename tokiu istoriniu 
laikmeciu, kai amerikiecii^ seimoms budingos permainos". Dauguma 
knygq apie santykius siulo elgesio ir vaidmenq modelius, kurie pagrjsti 
sia neegzistuojancia „amerikietiska seima" ir adekvaciai neatsizvelgia j Id-
tus santykiij tipus arba nepripazjstami jvyk^ pasikeitimai. 

Gyvenimas dviese nepraradus laisvesym skirta padeti sukurti santy
kius, kurie butij jums tinkami, nesvarbu, ar jus butumete geji^, ar 
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iprasta pora; tradicine monogamine pora ar netradicine, pavyzdziui, 
praktikuojanti atvirus santykius; grupine santuoka; pora, gyvenanti 
toll vienas nuo kito; abu siekiantys karjeros; jsipareigojimu pagrjsti 
santykiai gyvenant atskirai. 

Vis daugiau zmonii | renkasi gyvenimq nesusituokus arba t ik is 
pradziq gyvena nesusituok^. Todel jie daugeliu atveJLj is naujo api-
brezia poros santykius. Yra daug galimij patenkinamii santykiij va-
riantij, o si knyga yra apie tai, kaip sukurti santykius, kurie patenkintij 
jus ?V partner}, nesvarbu, ar jus susituok^, ar ne. Taigi, mes siulome 
platij "poros" apibrezim^, kad jus ir jiasij partneris gaiety panaudoti 
priemones, kurios cia pateikiamos, susikurti abi puses patenkinantj 
apibrezimj^, kuris konkreciai atitinka jusij santykius. 

Mes apibreziame por^ kaip du zmones, kurie jsipareigoja buti vie
nas su ki tu intensyviau ir/ar dazniau, nei su kitais. Dazniausiai tai 
nulemia meiles laipsnj ir intymius kontaktus. Tai gali buti santykiai, 
kuriuos sudaro pasimatymai, gyvenimas kartu, susituokus arba nesu
situokus, intymus ir seksualinis atsidavimas, seksualiai isskirtinis ar
ba ne. Mus\\a - padeti jums ir partneriui sukurti santykius, 
kurie teiktij abipusj pasitenkinim^ jums abiem, butij unikalus, konk
reciai apibrezti. Pateikdama specifinius, laipsniskus metodus ir nuro-
dymus, si knyga ismokys derybij ir bendravimo budij, jgiidziii, kuriuos 
jus galesite panaudoti kurdami santykius, abu gausite, ko panoresite. 
Trumpai tariant, santykius, kurie bus saugiis ir pagrjsti atsidavimu, 
abu jausites laisvi. 

K 4 mes turime omeny, kai vartojame zodj „laisve" 
Laisv^ kiekvienas zmogus apibrezia skirtingai, nes turi indivi-

dualius uzdarumo ir asmenines erdves poreikius, taip pat ir kitus 
poreikius - jaustis auklejamam, buti suprastam ir neprarasti auto-
nomijos. Dalis nori laisves, kuri leistij jiems susikurti art imum^ ir 
komfort^, k i t i nori laisves, kuri leistL| gyventi autonomiskai ir nesu-
varzytai. 

Siq laisves komponentij supratimas reikalauja sav^s pazinimo. No-
redami suzinoti, ko jums reikia, turite sutelkti demesj j save, isvysti 
save kuo aiskiau ir pr i imti tai, k^ jus savyje aptikote. Zinojimas, ko 
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jus norite ir k^ jauciate, yra esminis, kuria abi puses patenkinancius 
intymius santykius. 

^ioje knygoje rasite konkrecius pratimus, skirtus padeti jums issi-
aiskinti, ko norite ir k^ jauciate, sukurti asmeninj laisves apibrezim^ 
ir pateikti j j savo partneriui. Susipazin^ su ^iais metodais ir juos pa-
naudodami, jgysite tarpusavio supratim^, padesite viens kitam pa-
siekti butent to, ko norite. 

Nesvarbu, ar j u s i j noras biati pora yra romantiskas ar pragmatis-
kas, socialinis ar kulturinis, pagrjstas aistra ar poreikiu sukurti svei-
kesn? seimq uz t^, kurioje jus pats augote, troskimas tureti vaikq, 
vienatve ar dvasinis, „sielos biciuliij" rysys - tai jums aktualu. Todel 
mes norime padeti jums sukurti tokj rysj, kokj jsivaizduojate. 

Intymumo troskimas 
Daugelis porq buna linkusios uzmegzti santykius del intymumo. 

Juk jis arba jo trukumas taip pat yra tai, kas sukelia daugiausiai jtam-
pos santykiuose. Patenkinamq poros santykiij kurimas reikalauja at-
sizvelgti i kiekvieno partnerio intymumo poreikius. 

Jums reikalingas intymumas taip pat, kaip maistas, pastoge. Be 
abejo, kaip ir ki t i j pagrindiniij poreikiij atveju, jums nereikia inty
mumo vis^ laik^, taciau kai kuriems zmonems jo reikia daugiau. Ga-
lima buti artimu nebunant pora. Emocinio artumo didejimas persipina 
su lengvu fizinio artumo buvimu, suteikia poros santykiams ideally 
intymaus kontakto galimyb^. 

Sukurti intymumq lengviau, kai esama santykiij, nes tam pnrei-
kia maziau energijos, o sprendimai priimami kartu. Draugai, seima 
paremia ir skatina jusij buvim^ kartu. Kai viskas klostosi gerai, part-
neriij bendri tikslai, sekmingai sprendziamos kasdienes problemos, 
namij ruosos darbij adikimas sukelia abipuses priklausomybes, pa-
garbos jausmus, didina artimum^. Poroje esate isvaduoti nuo inty-
mumo paieskq, taigi galite sutelkti savo demesj j kitas gyvenimo sritis. 

" Esant darniems santykiams, intymumas dideja. D u zmones, ku-
ne kartu isbuvo 20 metij, gali tureti gilesnj rysj, nei tie, kurie vaiks-
ciojo j pasimatymus t ik tris menesius. Laikas, praleistas kartu, 
^egarantuoja intymumo, taciau sukuria galimyb^ intymumui dideti. 
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Todel reikalingas norint pazinti ir pasitiketi. Kai atsiranda pasitikeji-
mas, jus atsiveriate. Begant menesiams (ar metams), atsiskleidziate. 
Jeigu jus puoselesite savo artum^ ilgus metus, kai kiekvienas partne
ris br^sta ir keiciasi, daugiau suzinosite vienas apie kit^, jus\\-
tas vis stipres. 

Kai is sios knygos ismoksite bendrauti ir jgysite problemtj spren
dimo igudziii, suzinosite, kaip sukurti su partneriu lyg ir darbo gru-
p^, pasiekti abipuses naudos, kuri skatina intymumo ir pasitenkinimo 
augimq: lygiaverciij partneriij santykius ir autonominj bendradarbia-
vim^. 

Bendras problemij sprendimas 
Daugelis zmoniij netiki, jog pora sugeba spr^sti problemas kartu, 

kad partneriai lieka visiskai patenkinti. Egzistuoja toks mitas, kad 
turite pasirinkti tarp intymumo ir laisves - tai yra, jus galite tureti tai, 
ko norite, arba galite buti artimas. Poros santykiai yra traktuojami 
kaip kit i j rusii} konkurencijos issipletojimas. Kadangi sis konkuren-
cinis poziuris yra uek jprastas kiekvienam is miisLi, juo dazniausiai 
tikima, net pateikiama daugybe metodij, kaip nustoti kovoti, gincy-
tis ir primygtinai teigti, kad jus esate teisus, arba nustoti bijoti, kad 
jus negausite, ko norite. 

Laisva pora 

Laisvoms poroms budingi penki pozymiai: 1) lengvai isreiskiama 
meile, 2) abipuse pagarba, 3) vienodos galios jausmas santykiuose, 
4) geranoriskumas, galimybe isreiksti troskimus, poreikius, tai, kas 
teikia pasitenkinim^, 5) geranoriskumas bei galimybe isspr^sti konf-
liktus bendradarbiaujant - be galios zaidimq, manipuliavimo ir ne-
teikianciij pasitenkinimo kompromisij. 

Gyvenimas dviese nepraradus laisves pamokys jus, kaip dirbti kartu, 
kurri tokius santykius, kokiij norite, laisvus nuo suvarzymo modeliij, 
kuriuos taike tevai, nuo jusij ankstesnes patirties ir socialinio spaudimo. 

Kai jus ir jusij partneris zino, kaip bendradarbiauti sprendziant 
problemas ir paisant skirtumq, galite laisvai isreiksti savo troskimus. 
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poreikius ir tai, kas teikia pasitenkinim^. Galite pasidalinti savo rQ-
pesciais ir savo dziaugsmais, nebijoti manipuliacijos. Jus abu jaucia-
tes turintys vienodai galii^ - sakyti, k^ norite, zinodami, kad dirbsite 
kartu, siekdami, kad tai jvyktu. Kai jus pajuntate ir isreiskiate abipu-
s? pagarb^, meile tarp justj nestringa, esate lygiaverciai partneriai. Ly-
giaverciai. Partneriai. Jus suprantate, kaip bendradarbiauti, kurti is 
tiesi} patenkinantj gyvenimq, kai du laisvi individai dirba kartu. Jus 
galite buti pora ir neprarasti laisves. 

pabrezkite funkcij^, o ne disftinkcij^ 
Apie santykiij problemas buvo parasyta daug knygij. Jose akcen-

tuojami disfunkciniai priklausomybes vienas nuo kito santykiai; iste-
riska ar maniakiska meile; prievarta namuose ir seksualinis 
priekabiavimas. Sutelkiamas demesys j emocinq, psichologinq (daz
nai ir fizin^) zalij, kuri^j padaro sie santykiai, aiskinama, kaip juos 
identifikuoti, kaip is j i j issivaduoti. Identifikavimas, aprasymas ir bu-
dij, siulanciij, kaip uzbaigti tokiij negatyviq santykiij dinamik^, pa-
siulymas yra svarbiausias tokiij knygij tikslas. 

Visose siose knygose akcentuojami nepatenkinamij ir nesveikij 
santykiij modeliai, aiskinama, kaip juos identifikuoti bei atsikratyti. 
Mazai kalbama apie tai, kaip sukurti ir islaikyti sveikus, funkciona-
lius, nepagrjstus isnaudojimu santykius. Jums gali buti labai gerai 
pazjstamos kalbos apie tai, kaip nekurti nesveikij santykiij, taciau lieka 
neaisku, k^ turetumete daryti vietoj to. 

Taigi, jeigu jus klausiate: „Kas yra sveiki funkcionalus santykiai ir 
kaip mes turime juos sukurd?", Gyvenimas dviese nepraradus laisves tikslas 
yra atsakyti ir ismolcyti (individualiai arba kartu su jiisij partneriu), 
kaip sukurd ir islaikyti darni^ partneiyst? tarp lygiaverciij zmoniij. 

Gyvenimas dviese nepraradus laisves yra vadovas, kuriame partne-
riams pateikiami patikrinti, laipsniski nurodymai, padedantys dirbti 
kartu lyg grupei. Veikdami kartu, jus galite atsikratyti negatyviij sanry-
Idij modeliij ir jgyd naujij pozityviij jgiidziij, kuriuos turite zinod, jei 
norite sukurti sekmingus ir ilgai trunkancius santykius, patenkinan
cius jusij abiejij individualius poreikius. Praumus, pateiktus sioje kny
goje, naudojo ir rekomendavo daugelis gydytojij, kurie padejo poroms. 
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Gyvenimas dviese nepraradus laisves yra instrukcija, padedanti 
transformuoti nepatenkinamus santykius j kupinq meiles, ilgai 
trunkanci^, sveik^ partneryst^ tarp lygiaverciij zmoniij , Imrie re-
mia vienas k i t^ ir dirba kartu, siekia abu gauti, ko nori . Mes vadi-
name si^ lygiavert^, abipuse parama pagrjst^ partneryst^ laisvos 
poros santykiais. 

Pagrindine sios knygos ideja ~ bendro problemij sprendimo me-
todas, kai abu partneriai dirba kartu. Sic proceso metu bet kokios 
atsirandancios problemos, sunkumai, trukdziai, skirtumai ar kova gali 
buti identifikuoti, aptariami deiybq metu bei isspr^sti, ir jums, ir 
jusij partneriui patiriant abipusj pasitenkinim^. 

Skaitydami si^ knyg^ individualiai arba kartu, adiksite kruops-
ciai suplanuotij pratimij serijjj, kurios paskirtis yra padeti jums su-
fo r m u o t i jgudzius (pavyzdz iu i , p r o b l e m i j sp rend imo , 
bendradarbiavimo, aiskaus bendravimo ir darbo grupeje), kurie leis 
panaudoti problemij sprendimo process tvirtiems, darniems santy
kiams sukurti ir islaikyti. 

Knygoje Gyvenimas dviese nepraradus laisves r2.som2i, kaip sklan-
dziai kartu spr^sti sunkias problemas, kurios sukele konkurencij^, 
skausm^ ir kov^ tarp jusij ir jusij partnerio praeityje, bei mokoma 
dirbt i grupeje ir bendradarbiauti ten, kur anksciau kovojote, pa-
tirdavote frustracij^ ir desperacij^. Jusij problemos tikriausiai yra 
issprendziamos; santykiij problemos atrodo nejveikiamos ir sun-
kios t ik tuomet, jei partneriams trQksta jgudziij, reikalingij joms 
isspr^sti. 

§io metodo pagrindas yra Derybij medis: instrukcija, aiskinann, 
kaip sklandziai dirbd, kartu spr^sti visas problemas ir gincus, su ku-
riais partneriai gali susidurti savo santykiuose. Ji leis saugiai pereiti 
penkis etapus, pades abiem surasti sprendim^, kuris visiskai ir be kon
kurencijos patenkins abu. 

Sioje knygoje pateikiamas jvadas j lygiavercius santykius: 
* Joje atsizvelgiama j jusq unikalius poreikius - tick kaip indivi-

do, tiek kaip poros nario. 
* Poroje abu partneriai jauciasi vienodai svarbus, turintys vienodq 

valdziq, gali vienodai laisvai isreiksti savo norus ir poreikius. 
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* Poroje abu partneriai dirba kartu, iesko abi puses patenkinancio 
budo, kaip gauti tai, ko kiekvienq kart^ nori. 

* Poroje remiate vienas kit^f, uztikrinate, kad kiekvienas is jusij 
bus patenkintas santykiais. 

* Poroje yra zymiai maziau konfliktij , suvarzymij, pykcio, riete-
nij , gincij bei pazeminimo. 

* Por^ bus zymiai lengviau issaugoti, kadangi abu ismokstate, kaip 
vis^ laikq gaud is jos visk^, ko norite! 

Kaip yra sudaryta knyga 
Pirmajame skyriuje „Kaip buti pora ir neprarasd laisves" aiskina

ma, kas yra intymi lygiaverciq zmoniij partneryste, kodel j i tokia pui-
k i , kaip galite tai pasiekti. Taip pat pateikiamas jvadas j bendr^ 
problemij sprendim^ ir paaiskinama, kartu aptariant Derybij medj, 
laipsniska instrukcija, kuria jus galite naudotis bendro problemij spren
dimo metu. Derybij medis pades jums beveik taip pat, kaip padeda 
musij klientams, perein penkis proceso etapus, suteiks reikalinga in -
formacij^ ir rekomenduos pratimus, kai iskils sunkumij, leis issiais-
kind, kada jus busite pasiruos^ zengd kit^ zingsnj. 

K i t i penki skyriai atitinka Derybij medzio etapus: „Suformuluo-
kite ir spr^skite problem^" (2 skyrius), „Sutikite deretis" (3 skynus), 
„Scenos parengimas" (4 skyrius), „Suformuluokite savo norus" (5 sky
rius), „Isnagrinekite savo variantus ir apsispr^skite" (6 skyrius). 

Siuose skyriuose paaiskinamas kiekvienas etapas, kodel jis yra svar
bus, kas atsitinka, jeigu praleidziate sj etap^ derybij metu, aptariamos 
problemos, kurios gali iskilti. Juose pateikiama informacija, pratimai 
ir instrukcijos, kurios ismokys jus jgudziij, padedanciij isspr^sti pro
blemas. Kiekviename skyriuje pateikiami pavyzdziai, kai poros pra-
deda deretis, demonstruoti, kaip veikia naujieji jgudziai. Kiekvienas 
pradmas patvirdna tai, k^ jiis ismokote, didina bendro problemij 
sprendimo jgudzius ir kompetencij^. 

Paskutiniame skyriuje, „Jauskites laisvi partneriai", pateikiami bu-
dai, kaip panaudoti bendr^ problemij sprendim^ ir Derybij medj, 
gerinti jvairius jusij santykiij aspektus. Tai, laikui begant, pavers jusij 
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santykius tokiais, kurie visiskai patenkins jus abu, suteiks malonumq 
buti kartu ir leis neissiskirti. 

Pratimi; naudojimas 

Mes rekomenduojame jums praded skaityti knygij istisai, nes joje 
pateikiama Derybij medzio etapij ir santykiij jgudziij apzvalga. Jums 
gali ki l t i pagunda panaudoti Derybij medj is karto, greiciau isspr^sti 
problem^. Jeigu tai padarysite, galite buti sutrik^ ir suvarzyti. Neskai-
tydami likusios knygos dalles, jus galite ik i galo nesuprasti, k^ reiskia 
daugelis pasiidymq Derybij medzio etapuose. 

Pratimai, pateikti sioje knygoje, yra skirti ismokyti visij jgudziij, 
kurie reikalingi idendfikuojant visas kliutis, trukdancias sukurti dar-
nius santykius. Jie susij^ vienas su kitu, velesni pratimai pagrjsti jgu-
dziais, kuriuos jau jgijote. Pries kiekvien^ prarim^ pateikiamas issamus 
paaiskinimas, kurio paskirtis - ismokyti, kaip naudotis, kai jusij san
tykiuose atsiras tokia butinybe. Laipsniskos instrukcijos pades leng
vai adikti pratimus. 

Kiekvienas pratimas pateikia kriterijus, kurials remiantis nustato-
ma, ar jus turite pakankamai reikalingij konkreciij jgudziij. Jeigu pa-
stebite, kad jums reikalinga pagalba, jgyjant tam tikri j jgudziij tam 
tikrame derybij etape, Derybij medis pasiulys tinkamus praumus ir 
pavyzdzius. Jus bet kada galite padaryti pertrauk^ savo derybose ir 
dar kart^ atlikti reikiam^ pratim^ arba jveikti bet kokius sunkumus, 
sutrikimus, kurie jums iskilo, tuomet sugrjzti prie Derybij medzio ir 
pradeti nauj^ etap^. 

Jeigu jus skaitete kitas knygas apie pagalb^ sau, naudojotes porij 
terapija arba dalyvavote seminaruose, kai kurie cia pateikiami prati
mai jau gali buti jums zinomi. Tada galite pereiti prie t i j , kuriuos 
maziau zinote, arba t i j , kurie jums labiau reikalingi. Mes jtraukeme 
pratimus, kuriuos jus galite atlikti pats, taip pat pratimus, kuriuos jQs 
galite atlikti su savo partneriu. Rekomenduojame atlikti praumus to
kia tvarka, kokia yra pateikti, kadangi jie papildo vienas kit^ ir sudaro 
bendro problemij sprendimo proces^j. Pradmai nukreips jus j kitus 
susijusius pratimus, kurie gali jums padeti. Mes suraseme juos tokia 
eiles tvarka, kuri , mums atrodo, atitiks didziausios skaitytojij dalles 

Jvadas 21 

poreikius. Be abejo, kiekviena pora turi individualias stipriqsias ir 
silpn^sias derybij puses. Tad Derybij medis pades pritaikyti instruk-
cijas ir pratimus jusij unikalioje situacijoje. Eksperimentuokite su De
rybij medziu, pamatysite, kokie metodai jums ir jusij partneriui 
labiausiai reikalingi, kurios instrukcijos labiausiai padeda. 

Derybij medis yra „derybij keliij zemelapis", kurj sudaro penki 
bendro problemij sprendimo etapai. Kai pajusite, kad jau supratote 
Derybij medzio etapus, knyga paskatins pamegind panaudou juos 
sprendziant paprast^ „praktin^" problemij. Abu busite nusteb?, kai 
ipamatysite, kaip lengva tai panaudoti, galite surasti sprendim^, po 
kurio kiekvienas gaus tai, ko nori! 

Laikui begant, jas istobulinsite visus jgudzius ir pratimus, kurii j 
ismokote, turesite pilnq „ p r i e m o n i L j " rinkinj, kuris leis jums jveikti 
,bet kurias problemas. Jos gali iskilti dar iki tol, kol jus ir jusij partne-
'ris busite tokie bejegiai ir piku, jog jijsij problema taptij per sunki, 
;,kad j ^ butij galima jveiku. 

Skaitydami si^ knyg^, adikdami pratimus ir panaudodami Dery-
,bij medj, jus suteiksite sau geriausiij sans^ sukurd santykius, kurie 

all teikti dziaugsm^ jums abiem, jausite pasididziavim^ tuo, kad da-
linates, galite teikti vienas kitam param^. 

Mes siulome jums atsiversti kitus knygos puslapius ir pradeti kur
t i laisvos poros santykius. 


