Igre moči v odnosih

video verzija tega članka

Vsi iščemo ljubezen in pozornost, na vse možne načine, na poštene in nepoštene.
Ponavadi jo najslabše odnesejo ravno naši partnerji/partnerke. Velja za moške in ženske,
čeprav bom zaradi enostavnosti pisal samo v enem spolu.
Vsi že imamo v sebi to ljubezen, te prijetne občutke, po katerih hrepenimo in jih iščemo
zunaj sebe. To smo poznali, ko smo bili še dojenčki, potem pa nekje pri petih letih, ko se
začnemo zavedati sebe, primerjati z drugimi, ločevati iz varnega zavetja mamine
energije… potem pa se začne nesamozavest, sram, občutek manjvrednosti… na dan
začnejo prihajati globoke nezavedne rane in travme, ki so nastale v tem življenju ali pa že
v prejšnjih in čakajo na to da jih objamemo, ozdravimo in iz njih naredimo svojo moč ter
začnemo dajati darila tudi drugim, namesto da nam te rane grenijo življenje.
Toda naša sreča, moč in ljubezen leži pod temi ranami in ni se prijetno soočati z njimi,
zato raje iščemo srečo, ljubezen in moč zunaj sebe, še posebej v partnerju, kar pa je zelo
zmuzljivo, nestabilno in nezanesljivo, saj ima partner svoje življenje, svoje muhe in nam ne
more biti vedno na voljo. Zato uporabljamo vse vrste trikov, manipulacij, celo urokov, da
bi od njega dobili, kar “krvavo” potrebujemo, pa nam ne diši to najti v sebi.
En tak primer je, ko zadržujemo svojo ljubezen in s partnerjem nismo popolnoma odprti in
iskreni, kajti če mu pokažemo, kako radi ga imamo, kako nori smo nanj… bo on to lahko
uporabil kot orožje proti meni, tako, da mi začne odrekati, kar ve, da imam najraje. Ali pa
celo že jaz to uporabljam kot sredstvo za manipulacije njega.
Sam čutim kot zelo osvobajajoče to, da sem že sam sebi dovolj, da imam ljubezen, da se
čutim ljubljenega, ne glede na to, kako se partnerka vede do mene. Ok, priznam, to je
sicer moje splošno stanje, imam pa tudi trenutke, ko me ona lahko zelo prizadene, ampak
tudi to znam obrniti v svojo korist, v svojo rast, zdravljenje mojih ran in zorenje. Čutim v
sebi ljubezen, strast, spolno energijo in lahko to v celoti, brez zadržkov, pokažem ženski,
podarim ženski, saj ne delam tega zato, da bi dobil nazaj ljubezen, pač pa zato, ker je res
fino to dajati.
Zato je dobro, da si še naprej nor nanjo, toda stojiš na svojih nogah, nisi odvisen od tega,
ali ti vrača ljubezen ali ne. Če pa želiš priti do tega stanja, se je treba najprej naučiti
odkleniti svojo seksualno energijo, se kopati v njej, uživati v svojem telesu… šele potem
lahko tudi drugemu daješ prave užitke… in na delavnici tantrične masaže se učimo ravno
tega.
Srčen pozdrav,
Aleksander Lah
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