
Moški mora znati ženski reči NE! 
 
Ženska pri moškemu išče varnost, 
moški pa pri ženski ljubezen. Ženska je 
najbolj srečna, če lahko živi svojo 
ženskost. Za to pa potrebuje varen 
prostor. Kajti ženska je kot roža, kot 
cvet. Potrebuje, da on opazi lepoto 
cveta, njen žar. Potrebuje pogoje, da se 
cvet lahko odpre, predvsem od njega 
potrebuje varnost in stabilnost. In ko ji 
moški ponudi varnost in stabilnost, mu 
ona vrača ljubezen.


Včasih ženska moškega testira, da vidi, 
kako močan je v resnici, saj si želi 
globoko v sebi čutiti, da je njen moški 
močan in stabilen. Želi čutiti, da se 
lahko zanese nanj, tudi ko se ona 
znajde v viharju svojih čustev in kapric. 
Včasih ga testira zavedno, včasih pa 
nezavedno iz svoje ženske narave. 
Včasih začuti, da si nekaj želi, čeprav ni 
prepričana, če je to res dobro zanjo, bi 
pa bilo fino, da ji on to omogoči tukaj in 
sedaj. Prosi moškega, če ji uresniči to 
željo in njemu prepušča presojo, ali je 
to dobro ali ne. Če je moški stabilen in 
sledi svojemu srcu, ki mu pravi, da to ni 
dobra ideja, potem se njeno zaupanje 
vanj še poglobi. Če pa moški sluti, da 
to ni dobra ideja, pa to vseeno naredi, 
da bi ji ugajal in pri tem izda svoje srce, 
je to slabo za oba. 


Ravno zadnjič se mi je zgodilo, da me 
je prosila, če greva takoj do konca. Čutil 
sem, da to ta trenutek ni dobra ideja in 
sem ji to tudi povedal. Sledilo je 
kričanje, manipulacija in moledovanje, 
toda ni mi bilo težko vztrajati, saj sem 
jasno čutil, kaj je ok ta trenutek. 

Čez pol ure se mi je zahvalila, da sem ji 
rekel NE in oba sva čutila globok mir, 
povezanost in lepoto.


Se mi je pa tudi že zgodilo, da sem ga 
polomil, ko je izrazila podobno željo. 
Rekel sem si “ok, če ji toliko pomeni, 
bom pa to naredil, čeprav nisem 
prepričan, ali si tega res želim”.  Ni se 
končalo tako dobro in prijetno, je pa 
bila dragocena izkušnja.

 

Objem, Aleksander :) 
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