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A SZERETETRŐL …
1. rész : Nem vagyunk egyformák
„A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek” – írja John Gray. „Régen a Marslakók és a Vénusz
lakók boldogan éltek egymás mellett és e viszony alapját a közöttük meglévő különbségek iránti
kölcsönös tisztelet képezte. Aztán eljöttek a Földre és elfelejtették, hogy más-más bolygóról
származnak…”

Mi sem tudná egyszerűbben és ésszerűbben magyarázni annak okát, hogy miért hazudik a
férfi, és sír a nő, mint a fent leírt bölcsesség, ami épp John Gray tollából született meg. Általában
mindkét nemet foglalkoztatja, a férfi-nő egymást meg nem értő folyamata, ami az örökös vitákhoz
vezet.
Nem vagyunk egyformák! Szerencsére.
A baj csak ott kezdődik, hogy az esetek 99,9%-ban önmagunkból indulunk ki, és ez félreértések
sorozatához vezet. Nem értjük ugyanis, hogy amit az egyik elfogad, a másik miért nem tolerálja.
Vagyis, ha én egy bizonyos módon reagálok az adott körülményekre, akkor a másik miért
másként…?! Pedig, talán ez az évszázad legvitathatatlanabbul megválaszolható kérdése.
Egyszerűen azért, mert mi emberek nem vagyunk egyformák. S ezen belül is a nők és a férfiak
egyáltalán nem egyformák. Ergo teljességgel lehetetlen, hogy egyformán reagáljunk bizonyos
helyzetekben. Ezért, amikor abból indulunk ki, hogy mi nők örülünk, ha a férfi bármikor felhív, az
még nem biztos, hogy fordítva is így van.
Helytelen módon cselekszünk, és ezért béna szituációkba keveredünk, aminek az a szükséges
végeredménye, hogy a férfi igenis hazudik, a nő pedig sír! Mennyivel egyszerűbb lenne, ha
mindkét nem maradna a saját hatáskörén belül, és nem vetítenénk ki egymásra a saját viselkedési
szokásainkat. Ja… hát igen, ez nem könnyű, de lehetséges! Nagyszüleink még tudták alkalmazni.
Ők ismerték a nagy titkot. Szüleink már nem mindig. És mi? Nos, mi teljességgel képtelenek
vagyunk erre. Csak, mert hagytuk a világot rossz útra lépni, és ahelyett, hogy visszaterelnénk,
inkább megyünk utána.
A nők szerepe ősidőktől a szeretet kinyilatkoztatása és minden erőnkkel a Földön tartása volt.
Míg a férfiak feleltek azért a környezetért, amiben a szeretet meg akar maradni, amelyben
szívesen kivirágzik. És ketten (A férfi és A nő) kellettek e környezet megteremtéséhez és tartós
működésének fenntartásához, ahol férfi és nő pontosan ismerte helyét és végezte feladatát,
anélkül, hogy egymás helyébe kellett volna lépniük. Talán, ettől működött olajozottan. Tény, hogy
mindenek előtt tisztelték egymás különbözőségét, tisztelték a másik gyengéit, és ezek után
szerették egymást., vagy ezen felül is.
Ma a világ felborult. Nem szeretjük egymást, de még önmagunkat sem, bár önzőnek titulálják a
ma emberét. Nem is tiszteljük egymást kicsit sem, ahogy önmagunkat sem.
Ha szeretnénk önmagunkat, tudnánk, hogy ez jó, és a jó jót
cselekszik, vagyis szereti a másikat. Ha tisztelnénk önmagunkat, akkor
tudnánk, hogy ez sokkal nagyobb jelentőséggel bír az életünkre, mint
sem azt eddig hittük. És akkor tisztelnénk a másikat is. Mert, valójában
bármennyire is különbözik egymástól férfi és nő, egy dologban mégis
egyformák vagyunk. Szeretetéhesek, és tiszteletre vágyóak – a kettő
szorosan összetartozik. Ez kölcsönös! S mindkét nem egyaránt igényli.
Ez lehet egy közös pont, valami közös kapaszkodó. Talán legközelebb,
amikor önmagunkból indulunk ki, hogy a másik reakcióit előre vetítsük,
vagy megértsük, vegyük alapul a szeretetet, a tiszteletet. Vagy a szeretetből fakadó tiszteletet;
esetleg a tiszteletből eredő szeretetet; vagy bármelyik formáját, és akkor bizonyosan nem
tévedhetünk!
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