
Azt tartják rólunk, pasik-

ról, hogy nem vesszük 

észre, ha egy nő diva-

tosan öltözködik, illetve képte-

lenek vagyunk megérteni, hogy 

mi a trend. Szerintem ez csak 

részben igaz!

Le kell szögeznem, hogy tu-

datosan soha nem követtem  

a divatot. Ha valami tetszik, azt 

meg- vagy felveszem, de a leg-

főbb szempont nálam az, hogy 

jól érezzem magam abban, amit 

viselek. És ha ez nincs meg, fe-

lőlem lehet bármilyen márkájú, 

akármilyen divatos az adott hol-

mi, engem bizony nem fog meg. 

Azt hiszem, a pasik nagy része 

ugyanígy van ezzel. 

A nők viszont nem! Náluk  

a külsőségek sokkal hangsú-

lyosabb szerephez jutnak. Az  

ő lényükhöz hozzátartozik az, 

hogy bármi-

kor meg-

mutathas-

sák a vi-

LÉLekápoLó

16 | Blikk Nők

lágnak: náluk szebb királykis-

asszony nem is létezik! (ezen  

a tényen az sem változtat, ha 

már történetesen felnőttek...) 

És ez az, amit mi, pasik, 

nem igazán értünk. Ha elma-

gyarázzák, megtanuljuk, hogy 

létezik háremnadrág vagy in-
diánhajpánt, de magunktól 

nem biztos, hogy észrevesz-

szük, hogy ezek azért vannak 

a barátnőnkön, mert éppen 

divatosak. Nem, mi inkább 

azt vesszük észre, hogy jól 

néz ki benne. (egyébként sze-

rintem már ez is félsiker, sőt!) 

A nők azonban ezt valahogy 

nem mindig értékelik. Tapasz-

 talatom szerint nekik kell az 

a fajta visszajelzés is, amikor 

azt mondjuk: „Nahát, ez az új 

gönc sokkal jobban áll rajtad, 

mint Claudia Schifferen!” 

A baj ezzel csak az, hogy 

utána rögtön jön a kérdés: 

„Tényleg? Miért?” És akkor 

belekezdhetünk ugyan egy 

értőnek tűnő magyarázat-

ba, ám amikor ahhoz a rész-

hez érünk, hogy az anyag 

esése egészen más, meg  

a ruha szabásvonala jobban 

követi az alakját, el fog gon-

dolkodni azon, vajon honnan 

a fenéből tudunk mi ilyene-

ket. Márpedig erre nem biz-

tos, hogy létezik olyan vá-

lasz, amivel nem befürdünk, 

hanem a férfiúi mivoltunkat 

erősítjük...

Bé szerint a nõk...

Ön mit gondol? Elvárja a kedvesétől, hogy 

észrevegye, milyen divatosan öltözködik? Írja meg  

az 1591 Bp., Pf. 428 vagy az info@blikknok.hu címre! 

Jelige: „Pasik és trendek”!

Vajon a férfiaknak mennyire fontos, 
hogy egy nő divatos-e? Bálint elárulja!

Pasik és trendek
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Félrelépni szabad?
Dr. Szilágyi Vilmos szerin t egy jól működő párkapcsolatban a felek egyenrangúak, és kölcsö-
nösen segítik egymás sz emélyiségének kibontakoztatását. Az ismert szexuálpszichológus-
sal legújabb könyve, A n emek viszonyának jövője megjelenése kapcsán beszélgettünk.

Mindannyian érzé-

keljük a nemi sze-

repekkel kapcso-

latos problémákat. Mi állhat 

ezek hátterében?

A nemek válsága a 20. szá-
zad során bontakozott ki, 
és a női mozgalmak meg-
jelenése után egyre nyil-
vánvalóbbá vált. A hölgyek 
ugyanis fokozatosan egy-
re több területen követel-
ték és kapták meg ugyan-
azokat a jogokat, amiket 
korábban csak a férfiak 
élveztek.
Ami a teremtés koronáinak 

nyilván nem tetszett...

A férfiak továbbra is pró-
bálták védelmezni az ad- 
digi domináns helyze- 
tüket, ám egyre keve-
sebb sikerrel. Jellem-
ző, hogy az utóbbi 
évtizedekben a vá-
lások túlnyomó 
többségét a nők 
kezdeményez-
ték, azért, mert 

nem nyugodtak bele abba, 
hogy az ő feladatuk csupán 
az alkalmazkodás és a csa-
lád kiszolgálása lenne. Azt 
hiszem, lényeges átalakulás 
zajlik a monogámia és a há-
zasság vonatkozásában, hi-
szen míg régen a házasságok 
patriarchálisak voltak, azaz 
férfiuralom jellemezte őket, 
addig az uraknak ma el kelle-
ne fogadniuk, hogy a nőknek 
ugyanolyan jogaik vannak, 
mint nekik. A társadalom 
egyre nyitottabbá válik, és 
ez így kell, hogy legyen a kap-
csolatokban is. 
Mik a főbb ismérvei  

egy nyitott párkap-

csolatnak?

Egy ilyen házasságban a fe-
lek teljesen és egyformán sza-
badok. Vagyis például megál-
lapodnak abban, hogy ki mi-
lyen keretek között tarthat, 
illetve nem tarthat fent kap-
csolatot egy harmadik féllel. 
Ha a házastársak közül bár-
melyik egy „külső” partner-
rel szeretne viszonyt létesí-
teni, akkor ezt megbeszéli  
a társával, azaz a legfőbb 

barátjával és szövetségesé-
vel. A szerelem ugyanis még 
a legösszeillőbb pároknál is 
rendszerint 1-2 éven belül el-

múlik, és ezután elsősorban 
a szeretet és a barátság tartja 
össze őket, valamint az egy-
más iránti elköteleződés, 
melynek értelmében egy-
mást segítik az „önmegva- 
lósításban”, vagyis az embe-
rileg fontos és értékes képes-
ségeik kibontakoztatásában. 
Egymás önmegvalósítását 
pedig a partnerek csak ak-
kor tudják kölcsönösen se- 
gíteni, ha a kapcsolatuk az 

egyenjogúságon alapul, 
és mind a ketten 

tisztelet-

ben tartják egymás szabad-
ságát. Ez természetesen nem 
azt jelenti, hogy mindent sza-
bad, hanem azt, hogy ami  

a másiknak nem árt, azt 
szabad. A határokban ma-
guk a felek állapodnak meg. 
Vagyis a monogámián alapuló 

párkapcsolatok ideje lejárt?

Sokak szerint a monogámia 
lényege az, hogy kizárólagos 
szexuális kapcsolat van a tár-
sak között. Szerintem nem ez 
a lényeg. A hűség szociális ér-
telemben fontos, nem szexu-
ális vonatkozásban! A hagyo-
mányos patriarchális mo-
nogámia szemlélete szerin- 
ti szexuális kizárólagosság 
kényszerítő erejű, emiatt so-
kan nem érzik jól magukat  
a kapcsolatban, és inkább 
titokban félrelépnek. A mo-
nogámia nem azt jelenti, 

hogy évtizedeken át kizá-
rólag egyetlen szexuális 
partnerem lehet, hanem 
azt, hogy egyetlen iga- 
zi jó barátom van, aki  
a szövetségesem, aki-
vel segítjük egymás 

„A hűség az egymással való  
szolidaritást jelenti.”

önmegvalósítását. Ebbe pe-
dig más személyek is bekap-
csolódhatnak... 
A nyitott kapcsolatoknál ma-

radva a hűség kérdéséről is 

szót kell ejtenünk. 

Az én értelmezésemben a hű-
ség az egymással való szolida-
ritást jelenti, azt, hogy min-
dig számíthatok a társam se-
gítségére. Attól, hogy valaki 
félrelép, még lehet hűséges. 
Viszont hiába nem lép félre 
valaki, ha anyagi vagy bár-
milyen más szempontból át-
veri a párját, és/vagy minden 
terhet a másikra hárít, akkor 
nem hűséges!

Szűcs Anikó

Dr. Szilágyi Vilmos
szexuálpszichológus

Mi a helyzet  
a féltékenységgel?
– A féltékenységet sokan úgy 

fogják fel, mint magától értető- 

dő velejáróját annak, hogy vala-

kit szeretünk. Ez nem igaz, a fél-

tékenység fő oka többnyire az 

önbizalomhiány! A nőknél érde-

kes módon elsősorban akkor tá-

mad fel, ha a párjuk szerelmes 

lesz, mert azt az asszonyok már 

veszélyesnek tartják. Attól félnek, 

hogy a férfi érzelmileg elkötelező-

dik, elvégre a szerelem egy misz-

tikus dolog, az érzelmeket pedig 

nem lehet irányítani. Holott le-

het, csak meg kell tanulni! A fél-

tékenység az éretlen szerelemre 

jellemző... Az érintettek úgy ér-

zik, a társuk az ő tulajdonuk. Va-

lójában nem a partnerüket féltik, 

hanem önmagukat, attól, hogy 

elveszítik őt. Vagyis a féltékeny-

ség tulajdonképpen egy önző, 

gyerekes megnyilvánulás.

Szilágyi Vilmos A nemek viszonyának jö-

vője című könyve a Háttér Kiadó gondo-

zásában jelent meg. Ára: 2990 Ft.
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Töltsön le romantikus SMS-eket! küld-
je el a BNSZIVKULDI kódot a 06-91/331-
091-es számra. Minden SMS-sel újabb szív-
hez szóló SMS-t kap! (Az SMS díja: 95 Ft)


