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Hogyan lehetünk biztosak benne, hogy tisztességgel és tisztelettel cselekszünk? 

A #MeToo mozgalom megerősíti a nőket, de megtévesztő lehet közülünk néhány férfi 

számára, különösen a randevúzás és intimitás terén. 

Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy tisztességgel és tisztelettel járunk el? 

Honnan tudhatjuk, hogy szavaink és tetteink mögött nem keresnek hátsó szándékot? 

Amikor randevúzásról és kapcsolatokról esik szó, mi férfiak azon tűnődünk, milyen 

szerepet is kellene betöltenünk? Legyünk erősek és támogatók? Érzékenyek és 

passzívak? Mi a lényege ennek az egésznek? Annak kellene lenned, aki valójában 

vagy és be kellene fejezned, hogy szerepeket játssz. 

A Férfi legyen Férfi 

Egy általános téves felfogást látok magam körül, mely szerint a férfiak vagy szexuális 

ragadozók, ahogy a hírekben hallottuk, vagy szenzitív new -age srácok, akik 

érzékenyebbek a partnerüknél. Ez két szélsőség egy folytonosságban, ezért egyik 

sem ábrázolja pontosan, hogy kik is vagyunk mi. Bontsuk ezt le, és egyszerűsítsük a 

dolgokat. Amire ennek a világnak valóban szüksége van az, hogy több férfi legyen 

igaz valódi önmaga. Olyan férfi, aki kedves, törődő, vágyja a szexet és ugyanakkor 

hajlandó arra, hogy a nő mögé álljon. Manapság, túl sok férfi előtt nincs minta arra, 

hogyan legyen igazi férfi. Az akadály azon érzékelésünkből és elkülönülésünkből ered, 

amellyel feltételezzük, hogy milyen egy férfi és milyen nem egy férfi. A párbeszéd, 

aminek itt valójában el kellene hangoznia, így szól: „A férfiak nem rosszak, azért 

amiért férfiak. Kívánt ajándék vagyunk ezen a világon”. Egy igazi férfi minden tud 

lenni, ami önmaga, ilyenkor reggel belenéz a tükörbe és kedveli azt az embert, aki 

visszanéz rá. Aki becsüli önmagát, és mindent, ami ő, miközben tisztel mindenkit 

maga körül, főleg azokat, akikkel kapcsolatban van. 

Kerülj ki a szükség-ből 

Mi van akkor, ha többé nem kell arra figyelned, hogy mekkorát tévedtél? Mi van, ha 

nem kell megjavítanod semmit sem, vagy kitalálnod, mit fejleszthetnél magadon, 

hogy jobb kapcsolatod legyen? Gyakran, az intimitást a szexszel vagy az intim 

kapcsolatokkal társítjuk, holott legtöbbször az intimitás egyáltalán nem a szexről szól. 



Randevútás és intimitás a # meetoo korában – Dr Dain Heer      2 

Tulajdonképpen, a törődésről, kedvességről, jelenlétről, sebezhetőségről és 

nagylelkűségről szól, ami megengedi, hogy másokkal legyél. Egyetlen mód arra, hogy 

tényleg intimitásban légy az, hogy légy valós, átlátható és az egyetlen módja annak, 

hogy átlátható legyél az, hogy önmagad legyél. Az intimitás és a szükség két nagyon 

különböző dolog. Az intimitás a közelségről, az együttlétről, a totális kedvességről és 

totális törődésről szól. A szükség öncélú és önértékelő. Az intimitás energiáját 

megteremtő tényezők, a tisztelet, bizalom, sebezhetőség, megengedés és a hála. 

Ahhoz, hogy az intimitást beinvitáld az életedbe és a kapcsolataidba, el kell engedned 

a hülyeségeket. Tartózkodnod kell attól, hogy álarcot viselj, vagy megpróbálj 

olyasvalaki lenni, aki nem vagy, azért, hogy másokra hass. Próbáld ki; próbálj csupán 

valódi lenni a körülötted lévőkkel. 

Amikor rájössz, hogy ha álarcot öltesz, az tulajdonképpen egy totális akadályoztatás 

a kapcsolataidban – és megengeded az embereknek, hogy azt lássák, aki valójában 

vagy – teret adsz a létezésnek és az egységközösségnek mindennel és mindenkivel 

körülötted. Így, senkit sem kell rossznak látni többé. Senkit sem kell elkülöníteni és 

senkit sem kell megítélni. Beleértve magad, a tested és beleértve minden mást, 

aminek van bármilyen fizikai és energetikai struktúrája. Semmit sem kell többé 

megítélni vagy elkülöníteni. Intimitásba kerülve Nem számít, hogy milyen szintű a 

kapcsolatod – hogy egy barát, vagy családtag, vagy kolléga, vagy partnerről van szó – 

ha valódi, és rendületlen intimitásban vagy, minden szükség, hogy visszaigazoljanak, 

elillan. Minden szükség, hogy legyen valakid, megszűnik. Minden szükség, hogy 

legyen valaki, aki kiegészít téged, tovaszáll. 

A dolog szépsége az, hogy amikor a szükség, hogy valaminek teljesülnie kell, eltűnik, 

a lehetőségek sokkal könnyebben bukkannak fel a világodban. 

Ez egy másfajta lehetőségre invitál az életedben és a világban. Egy olyanra, ahol 

kikerülhetsz a szükségből és intimitásba kerülhetsz önmagaddal! 

 Eredeti cikk: https://goodmenproject.com/featured-content/dating-intimacy-metoo-age-lbkr/ 
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