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Na początku jest idealnie. On wspaniały, ona — cudowna. Oboje
bez wad. Z czasem… No cóż, każdy ma swoje słabostki. Ona
podbiera mu T-shirty i maszynki do golenia. On zostawia na
kuchennych szafkach zużyte torebki po herbacie. Ona planuje
każdy wakacyjny wyjazd co do minuty. On zasłania się gazetą
podczas śniadania i zupełnie jej nie słucha.
Każda strona ma swoje nawyki, przyzwyczajenia, rytuały.
Jedne tkwią korzeniami głęboko, w domu rodzinnym, inne zostały nabyte w okresie bycia singlem. Jedne bywają obrzydliwe,
inne — kłopotliwe, jeszcze inne — żenujące. Każdy z nich potrafi
jednak nabruździć w związku, osłabić go, sprawić, że partner
poczuje się dotknięty, zawiedziony, rozczarowany. I co dalej?
Można okopać się na swoim stanowisku w myśl zasady „moje
jest mojsze” i działać w kontrze do partnera, na przeciwległym
biegunie. Można też wyjść partnerowi naprzeciw i ustalić z nim,
jakie rytuały, zachowania czy sposób spędzania wolnego czasu
będą akceptowalne dla obu stron.
Warto wspólnie ustalić, co jesteśmy w stanie odpuścić, a czego absolutnie nigdy nie zdzierżymy. Czy będzie to łatwe? Niekoniecznie. Czy będzie przykre? Czasami. Czy przyniesie pozytywny efekt? Jeśli obie strony będą ze sobą szczere, a zarazem
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otwarte na odmienność partnera, to w dużej mierze tak. I o tym
właśnie jest ta książka.
Przedstawiamy w niej historie sześćdziesięciu par, które
borykają się z oczywistymi oczywistościami partnera. Przy każdej z anegdot podajemy wskazówki, rozwiązania, jakie można
zastosować, przykładowe kompromisy. Wszystko to okraszamy
humorem i sporą dawką dystansu do codziennych potyczek.
Nie ma tu porad „jedynie słusznych” ani „prawd objawionych”. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że każdy związek rządzi
się swoimi prawami i ma inną dynamikę. Dajemy delikatne sugestie i zachęcamy do działania. Bo, niestety, on się nie domyśli
i bez wyraźnego sygnału nie wychyli się zza gazety czy też nie
wyrzuci do kubła torebek po herbacie. A ona nadal będzie mu
podbierać maszynki i odhaczać na wakacjach kolejne pozycje
z planera.
Podpowiadamy, jakie zachowania partnera powinny nas
zaniepokoić i włączyć ostrzegawczy alert oraz jaką cenną lekcję
można wynieść z zachowań rodziców ukochanego/ukochanej.
Piszemy także o sztuce zawierania kompromisu, odpuszczaniu
drobiazgów i egzekwowaniu rzeczy fundamentalnych, a także
sile, by zakończyć związek, gdy nie ma nadziei na poprawę.
Chciałybyśmy, żeby ta książka stała się inspiracją do odświeżenia Twojego związku i wzbudzenia w sobie na nowo fascynacji
partnerem. Zachęcamy do czytania jej we dwoje, tak by wspólna
lektura stała się zalążkiem bliskiej i szczerej rozmowy o Waszym
związku.
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Dawniej fascynowało,
dziś — drażni

Ona o nim (znajomość od pół roku):

Jest cudowny.

Uwielbiam zapach jego skóry i kilkudniowy zarost, dodaje mu seksapilu. Lubię jego szalone pomysły. Nigdy nie
wiem, gdzie się znajdę za godzinę. Czy będę karmiona
winogronami nad Wisłą, czy może wciśnięta na wirującą
karuzelę w wesołym miasteczku. Uwielbiam patrzeć, kiedy
rano słodko chrapie w swoim ulubionym T-shircie z reniferem. Wiem, że jak wstanie, to zrobi mi kawę, zapomni
wprawdzie po raz setny o drugiej łyżeczce cukru, ale jego
uśmiech mi to dostatecznie zrekompensuje. Potem podkradnie moje ulubione musli i rogalika, no i popędzi na
złamanie karku, by za chwilę wrócić, bo… klucze, komórka,
portfel. Jest totalnie zakręcony, ale to tylko dodaje mu
uroku.
Ona o nim (związek od dwóch lat): Jest… inaczej niż
kiedyś. Czasem mam ochotę spakować walizkę, trzasnąć drzwiami i nie wracać. Wiecznie spóźniony, wiecznie
o czymś zapomni. Mam wrażenie, że pewnego dnia zgubi
sam siebie. Czy nie można wstać kwadrans wcześniej
i ogarnąć się jak człowiek? Może nawet zdążyłby wtedy
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zgolić w końcu tę swoją szczecinę. Na kawę nawet nie
mam co liczyć, zresztą lepiej, jak ją sobie zrobię sama,
skoro facet po dwóch latach nadal mi jej nie dosładza. Czy
to naprawdę tak trudno zapamiętać? I czy naprawdę nie
można przewidzieć, że nie omdleję z zachwytu, gdy się
mnie zabierze w wystrzałowej kiecce nad jakieś bajoro, by
poobserwować perkozy, a w powyciąganym swetrze do
knajpki w samym epicentrum lanserki? Męczą już mnie
te eskapady.

To, co było fascynujące na początku znajomości, w stałym
związku — drażni. Po kilku latach wspólnego życia w partnerze
dostrzegamy „skąpstwo”, a nie „oszczędność”, którą się kiedyś
zachwycaliśmy. Kto się zmienił — on/ona w swoim zachowaniu
czy my w swojej ocenie?
Kobiety mówią często, by ich partner był po prostu taki jak
na początku. Tylko co to konkretnie oznacza? Etap zauroczenia
to wszak wodospad pozytywnych emocji, nieustanny wyrzut
endorfin, stan niczym na haju. Oboje właściwie nie muszą się
starać, a i tak jest fantastycznie. On jest cudowny, ona doskonała.
Wad żadnych nie widać.
On z różami w zębach czeka pod blokiem o szóstej rano.
Ona mu liścik z miłosnym wyznaniem wkłada do kieszeni kurtki. On ją zaprasza na romantyczną kolację przy świecach. Ona
jemu… Długo by tak można.

Praca od podstaw
A co się dzieje, kiedy to źródełko zacznie wysychać? Bo w końcu
przestajemy bezkrytycznie zachwycać się partnerem i kochać
12

Kup książkę

PIĘKNIE ODMIENNI

Poleć książkę

własne wyobrażenie o nim. Wtedy zaczyna się praca od podstaw.
Trzeba zakasać rękawy i nauczyć się bycia ze sobą.
Tracimy immunitet wyjątkowości. W głowie pojawiają się
myśli: co się z nim dzieje?, co z nami jest nie tak? Partner już
się nie stara. A po co? Wszak odbył już taniec godowy. Już ją
zdobył. Zaklepał. Już jest jego na zawsze. Co się będzie dalej
wydurniał i piórka stroszył. Ona z kolei staje się coraz bardziej
roszczeniowa i zrzędliwa, bo to, na co zupełnie nie zwracała
uwagi na etapie zauroczenia, najwyraźniej zaczyna ją mierzić.
Teraz trzeba usiąść, nagadać się, czasem nawykłócać, czasem pomilczeć. Spraw do przegadania będzie mnóstwo. Kto
robi zakupy? Kto zajmuje się domowymi zwierzakami? Kto jest
od sprawdzania szkolnych zeszytów, a kto zawozi dzieci na
kinderbale? Kto opiekuje się warzywniakiem? Kto szuka hotelu
na wakacje? Do których rodziców idzie się najpierw na wigilijną
kolację? Jak często odbywają się wizyty teściów? O której godzinie kładziemy się do łóżka? Czy zasłaniamy na noc rolety? Czy
seks o piątej rano wchodzi w grę?
Nasz partner zmienia się, dojrzewa, ewoluuje. Trudno, by
jako czterdziestoparolatek miał identyczne odczucia i poglądy
jak wtedy, gdy był początkującym studentem. A i my same podlegamy zmianie. Im większa ona będzie, tym mocniej odczujemy
inność, zgrzyt w relacji z naszym mężczyzną.
To też kwestia częstokroć wiecznych i nierealnych oczekiwań kobiet, które w każdej chwili marzą o czymś, czego nie
mogą mieć. Pojechali w góry, a ona by jednak wolała nad morze.
Dostała na urodziny upatrzony zegarek, ale może jednak lepsza byłaby kolia z kolczykami, taka, jaką podarował koleżance
z pracy narzeczony.
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