
               

 

             Pár gondolat a kapcsolatokról női szemmel 
 

Az emberszabásúak  kapcsolata  tele van mindennel, benne 
van az elvárás, a teljesítés, a megfelelni vágyás, a 
szemrehányás, a lelkiismeret furdalás keltése, a manipuláció, a 
felelőségre vonás, a birtoklás vágya és még hosszasan 
sorolhatnám, de nem kell, mert mindegyikre ráismertél azt 
hiszem  az eddigi élettapasztalataidból... Az állatias 
szerelemben is van ( sajnos csak az elején ) elfogadás , de  
zömében csakis addig, amig fel nem kerül a karika, el nem 
hangzik a nehéz eskü.   

Aztán jön a hétköznapok taposómalma, amelyben olyan mély 
és fontos dolgok merülnek fel, amelyek nem teljesülése akár 
komoly vitákba is torkollhat, ha pedig elhallgatják,  belőlük 



lesznek a frusztrációk. A teljesség igénye nélkül csak néhány élet-halál kérdést sorolnék fel, a  ki mennyit 
dolgozik, melyikük hoz több pénzt, ki az okosabb, ki hagyja felhajtva a vécédeszkát, ki nyomja meg középen a 
fogkrém tubusát, kire kell folyton várni indulás előtt, ki zárja be az ajtót és  ki ellnőrzi, hogy jól be van-e zárva 
és a végére hagytam a   " cseresznyét " a KI vezeti a kapcsolatot kérdést. Hát kérem, zömében hogy ne 
használjam a szót, hogy  MINDIG AZ AKI túlnyomó részben felteszi ezt a kérdést élete párjának. Célja minden 
esetben a megtévesztés, a szabadság látszatának  fenntartása, a hárítás.  

Félve jegyzem meg azt, hogy  erre inkább csak a nők képesek... megtartani a férfidominancia látszatát , 
hogy a pasi a főnök, de közben VALAHOGY ... VÉLETLENÜL mindig csak a nőnek tetsző és az általa 
felkinált  variánsokból tud választani a CSALÁD( szegény )FEJE. Ezért hordozzuk körbe a pasijainkat az 
összes barátainknál, mint trófeát és ( bár tudom, hogy nem fog jól esni ... ) ezért barátkoztatjuk össze a saját 
barátainkkal, hogy még inkább be lehessen IDOMÍTANI a férfit.   

Régebben a nagyszüleim idejében az a mondás járta, hogy a Férfi a Fej a Nő a Nyak, ugyan ki tudja a 
nyak nélkül elfordítani a fejét ? Ugye ismerős a mondat ? A szituáció?Az érzés? 

Ez a nőtipus árgus szemekkel keresi a hibát ( persze csak a szendeség és szeretetteljes mosolygós álarca 
mögé bújva) ő keresgél a levetett ruhák zsebeiben, ( tévedésbe ne ess NEM a mosást végzi lelkiismeretesen, 
hanem hajszálat, rúzsfoltot, nőiparfümöt keres ) ő kutat a telefonban mig a párja zuhanyozik, vagy  ő megkéri a 
társát, hozzon be valamit a konyhából és addig  körbenéz a társa postafiókjában.  

Ha ne adj' Isten talál valamit akár vélt , akár valós bizonyítékot, akkor megint stratégiát vált ... itt jönnek 
elő az Oscar díjra érdemes jelenetek . Mellékesen megjegyzem, hogy a pirossal jelöltek a támadó valós  
gondolatai  és kékkel jelöltek a  mondat   ki nem mondott valós célja. 

1 ) a kétségbeesés ... sosem gondoltam volna , hogy ILYEN vagy, azt hittem TE ERRE NEM VAGY KÉPES 
= te mocsok disznó  szégyeld  és érezd rosszul magad azért mert vérge felvállalod önmagad. 

2 ) miért ?  mi hiányzott ? = te mocsok disznó  legyen lelkiismeret-furdalásod 

 ha szegény meg meri mondani  mi hiányzott, akkor jön csak elő a fekete leves, az “éreztem én, de TE 
BEZÁRKÓZTÁL” = te mocsok disznó  Persze csakis TE VAGY A HIBÁS! 

3 ) miért nem szóltál ? velem mindent megbeszélhetsz = te mocsok disznó   ahhha persze  … látjuk milyen 
szeretetteljes ez a beszélgetés … 

4 ) megpróbálhatnánk másképp, kezdjük újra, megváltozom, minden úgy lesz ahogy TE szeretnéd, én még 
mindig ugyanaz vagyok, mint aki a legelején voltam, akibe beleszerettél stb. 

Ha a partner mégis minden észérv, hisztéria vagy “ kontrolált”  indulatok ellére  menni akarna akkor elsüthető  

      A  HÁROMLÖVETŰ TITKOS  FEGYVER 

                                                                                                                                                                                       

az önsajnálat  avagy a szánalom indukciója : a nem tudok élni nélküled, 
elképzelni sem tudom, milyen lehet nélküled, a nem bírom ki, majd belehalok csendben, magányosan, micsoda 



szégyen , sosem bízok meg többé senkiben, sosem leszek képes talpra állni, sosem tudom magam túltenni ezen, 
hogy mondom el majd anyunak,  a gyereknek, az unokáknak ( persze életkörülmény függvényében ) milyen 
példát mutatsz bla … bla …bla. 

          a vád ereje : Te vagy a semmire se jó, a szélhámos, az életkor 
függvényében megbélyegez mint csavargó, liliomtipró, a felelőség elől menekülő zöldfülü, a házasságszédelgő 
stb. Párunk teljes leértékelése csakis arra, jó, hogy fülét farkát behúzva meneküljön vissza a veszélybe került 
kapcsolat börtönébe , meg se merje kisérelni a „szabadulást”. 

  

 a békepipa mámora : megbocsájtok neked, mert szeretlek, mert 
nekem ( veled ellentétben – persze ezt sosem mondjuk ki ) TE mindennél fontosabb vagy. Itt 
előhozhatóak az ismerkedés kellemes emlékei, a gyerekeink huncutságai, a romantikus pillanatok, a 
nagy szeretkezések emlékképe, de ugyanígy felidézhetőek a rossz események, halálesetek, betegségek 
emlékei is, amikor egymásra utaltságotokban összekapaszkodtatok.  

  Ez van, így működünk mi emberek. Nem akarok senkit sem megbántani ezzel, sem a nőket feltüntetni démoni 
manipulátorként, sem a férfiakat megalázni és a saját farfukat kergető birkaként mutatni be. Ha felháborítottak a 
mondataim, akkor még benned is dübörög ugyanez a PROGRAM. De ismered a mondást, akinek nem inge, ne 
vegye magára! 

Távol álljon tőlem ezt tagadni, ember vagyok és jómagam is NŐ. Voltam már ilyen szerepekben a 
barrikád mindkét oldalát megjártam, nem szégyellem, hozzám tartozik, ez voltam én is. Egyszer a szenvedő, 
aki zömében nem mertem felvállalni a konfruntációt és minden esetben a nagybetűs Csodára vártam, hogy 
majd megváltozik, majd megszokom. Máskor pedig én diktáltam az iramot, az ütemet addig amíg rá nem 
jöttem, hogy így is úgy is belefásultam a kapcsolatomba és teljesen kiégtem a boldogtalanságtól.  

Foggal és körömmel ragaszkodni csak az alantas tudatú ember képes. Az, aki még nem ÉLTE sosem az 
életét, csak mohón kapkod az életbenmaradását szimbolizáló dolgok után.  

Képzeld el, hogy volt egy ember, aki egy nap a tévében hallott egy fél mondatot, hogy hamarosan egy 
idegen civilizáció leigázza a Földet. Megijed, kikapcsolja a tévét és elkezd búvóhelyet ásni, élelmet, vizet 
felhalmozni és elbújik. Tudomása sincs arról, hogy egy sci-fi könyv bemutatójából hallott egy mondat-
töredéket. Ugyanígy viselkedünk mi is.  



Rettegünk a semmitől, kapaszkodunk abba a kézbe, aki legszívesebben elengedné a miénket. Markoljuk 
görcsösen azt a kezet, amelynek a szorítás helyett egy simogatásra lenne szüksége. Mindezt miért???  
Csakis azért, hogy bele ne dögöljünk. 

Hogy honnan tudod, kit szeretsz teljes szivedből, hogy nincs benned önzés, túlélési program,  hogy vélt 
vagy valós szükségleted nem vele elégíted ki - ha akarja ha nem ? Kérdezd csak meg a társad ... milyen 
érzés neked engem szeretni ?  

Ha csak olyan maszlagszerű választ kapsz, hogy forró, belülről fakadó jobban teszed, ha megkérdezed 
önmagad is, ha ugyanez a válaszod, akkor jobb lesz ha minél előbb felébredsz,  mert nem a hitvesi ágyban 
fekszel, hanem a sajád magad által választott koporsódban. Ha mégis, ha ennek ellenére is VAN, AKI 
tudatosan visszafekszik  a társa mellé a gyávák fintorával az arcán, akkor NYUGODJON BÉKÉBEN. A 
halála dátuma gyakorlatilag épp a döntés perce, így a  valódi halála és a teste eltemetése között nagy  időbeli 
eltérés lehet.   

 

A halálod órája nem az a pillanat, amikor leáll a szived, hanem az amikor 

önként  lemondasz a Szabad ÉLET lehetőségéről. 

Mi akkor a megoldás???  

Lehet-e összeegyeztetni a Kapcsolat szót a Szabadsággal?  

Az, ami egyben a saját megtapasztalásom is, hogy 

 LEHETSÉGES … ÉS CSAKIS ÍGY ÉRDEMES TÁRSKAPCSOLATBAN ÉLNI! 

A feltétel nélküli szeretet az maga az elfogadás, hogy igenis megtiszteljük a partnerünket azzal, hogy 
meghagyjuk az önálló cselekvés lehetőségét is. Nem fosztjuk meg a szabadságától, hanem épp ennek a 
kiterjesztésében való támogatása a szeretet és ennek a szeretetnek nincsenek határvonalai.  

Jártál-e már úgy, hogy láttál valami lélegzetelállitóan szépet, de épp nem volt veled a szerelmed és 
szeretted volna megmutatni neki, de nem volt melletted, mert szabad akaratából épp mással foglalkozott? 



 Ez csakis arról szól, hogy minden szépet és jót meg akarsz osztani Vele de nem korlátozod abban, hogy 
szabadon döntsön. 

A szabad szerelmet sosem szabad összetéveszteni a feltétel nélküli szerelemmel!  

A feltétel nélküli elfogadó, egymésért rajongó szerelemről még a Bibliában is találunk utalást  jusson 
csak eszedbe az Énekek Éneke.S még mielőtt rámsütnéd az Istenkáromlás bélyegét előbb nézz utána. Szó 
sincs az Isten és ember közötti szerelemről, dehogy az  Énekek Éneke Salamon királynak tulajdonítható, a 
menyasszony és a vőlegény szerelmi énekeiből álló sorozat. Benne van a Szeptuagintában a Vulgátában sőt 
még a Héber Bibliában is. Igenis isteni kinyilatkoztatás a két ikerlélek egymás iránti rajongó szeretete, ez 
csakis ez illeszthető bele az általam Istenről alkotott világképembe. Gondolj csak végig hány szingliről szól 
a biblia…? Ugye neked sem jut egy történet sem eszedbe ? 

 Isten is egymésnak teremtette a NŐT és a FÉRFIT. Hát kérdem én , ki vagyok én, hogy Isten másik 
teremtményén uralkodni akarjak? Szerintem épp a másik teremtmény sárba tiprása az Istenkáromlás.  

 Te hogyan látod ?  

 Hogy kényszerithetném magam vagy a társam  abba a helyzetbe, amit pokolként élünk meg?  

 Milyen ember vagyok, ha a társam szenvedése okozza nekem a boldogságot? Hogy tudsz így 
reggelente tükörbe nézni ? 

 Megérdemlem-e a boldogságot ( ami tudjuk, hogy NEM AZ, hanem ÖNZÉS ) HA AZ, akinek a 
szemébe mondom, hogy  “ SZERETEM “  ettől  válik BOLDOGTALANNÁ. 

 Ki akar Istent Játszani, miközben retteg, hogy ha nincs mellette a másik nem lesz elég pénze szép 
ruhára, lakásra, autóra, nyaralásra ?  

 Azt hiszem ezekre a kérdésekre mindenkinek  CSAKIS önmagának kell válaszolnia.  

Amikor eljutsz ahhoz a gondolathoz, hogy rosszindulat és előítélet nélkül el tudod, el mered engedni a 
társad kezét és BÍZOL, HISZEL BENNE, mint ahogyan a TEREMTŐ is hisz és bízik bennünk akárhányszor is 
csalódást okozunk Neki , amikor nem lappang benned semmilyen kétely, amikor nem egy rajtad kivülálló 
lényként tekintessz rá, hanem úgy, mint önmagadra … akkor szeretsz igazán feltételek és előítéletek nélkül.  

Voltál-e már úgy , hogy ráuntál a jobb karodra és egy újat szerettél volna felvarratni helyette ? Ugye 
benned sem merült még fel ekkora őrület. A társad az, akit saját tested meghosszabitásaként tapasztalsz meg, az 
ellentétes nemű feled AKI UGYANAZ ÉS UGYANOLYAN MINT TE MAGAD.Veled együtt él, lüktet, 
dobog, dolgozik, simogat, ölel … mindig ott van veled, benned, miattad és érted. Érted ?  Amikor Istentől 
valónak és természetesnek csakis Őt érzed,, amikor  minden sejteddel tudod, érzed, hogy egyedül Ő az, akit 
előtte mindenkiben kerestél, szerettél.  

Ő sosem lehet ugyanolyan, mint évekkel azelőtt, mert veled együtt fejlődött, sírt és nevetett, nem 
szemtanúja volt az életednek , hanem aktív részese. Őt nem akarod megváltoztatni, megtanitani, idomitani , 
uralni, edzeni, manipulálni, hanem egyszerűen ELFOGADOD OLYANNAK AMILYEN , megengeded neki a 
szabad létezést, akaratot, amit még Istentől kapott. Hogy is van az imában ?  

Legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is . 



Az,  aki egyszer megtapasztalja ezt , az már sosem vágyik másra és nem éri be a régi hagyományos 
kapcsolattal… meg lehet ugyan próbálni, de ez is olyan, mint a halál utáni élet. Lehet, hogy Van, csak még 
senki nem jött vissza elmondani milyen.  

A feltétel nélküli, elfogadó szerelem  igenis létezik, csak ezt nem lehet megrendelni, mint egy pizzát, meg kell 
járnod érte a saját belső tisztítótüzed , le kell áss a pokol aljáig , néha oda kell érte fordítanod a másik orcád is,  
megtudod , hogy a feltétel nélküli szeretet NINCS,  NINCS A KÜLSŐ VILÁGBAN SEHOL!  

Összetörsz, s már amikor az egód akaratát teljesen elengeded, rájössz, hogy :  

A  FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET IGENIS MINDVÉGIG BENNED VOLT, AZ ISTENI 
LELKEDBE ZÁRVA. 

 

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, 
vagy pengő cimbalom. Lehet prófétálótehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat; 
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet 
a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ 
nekem.  

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem 
tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, 
örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.  

A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. 
Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget 
ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, 
úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak 
tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd 
úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek.  

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.  

(1Kor 12,30–13,13)  

 

 

 

 

 

 

 

 


