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Сам и Кати се срещнаха в института, където той беше студент, а тя работеше в
администрацията. Известно време бяха само приятели, но после случайно започнаха да се
срещат, което скоро доведе до по специални срещи помежду им.
Първоначално всеки от тях не можеше да оцени достатъчно високо добродетелите на
другия. Сам каза на семейството и приятелите си, че най накрая е срещнал жената на своя
живот. Тя олицетворяваше всичко, за което той мечтаеше. Беше красива блондинка и
имаше добре платена работа, но поставяше неговата работа пред своите собствени цели.
Имаше остър ум и смяташе, че неговият хумор е очарователен. Беше атлетична и обичаше
същите местни спортни отбори толкова силно, колкото и самият той. Можеше да се грижи
за себе си и той просто знаеше, че тя би се грижила добре и за него.
Кати, от друга страна, току-що беше приключила петгодишна връзка с мъж, който се
оказа неспособен на обвързване. В момента, в който Сам започна да я преследва подиректно, Кати беше уморена да бъде “тази, която продължава да се раздава без да
получава. Следващия път ще избера някой, който иска да дава и на мен.”.
Кати се радваше на компанията на Сам. Те имаха много общи интереси, както и
сходни цели в работата. Тя смяташе, че с времето ще помогне на Сам да промени тези
черти на характера си, които тя не харесваше или я дразнеха.
До този момент предупредителните знаци вече бяха явни. Ето някои по-очевидни,
които в края на краищата щяха да доведат до гибел връзката на Сам и Кати:
•
Първото споменаване на Сам за Кати пред приятелите му винаги се отнасяше за
нейния външен вид – “красива блондинка”.
•
Кати беше склонна да постави целите на Сам пред своите собствени.
•
Сам знаеше, че Кати би се грижила добре за него.
•
Кати скоро беше приключила проблемна връзка.
•
Кати очакваше да “помогне на Сам да се промени”.
По късно ще изследваме в дълбочина защо тези знаци говорят за една връзка, която
ще прерасне в конфликт, страдание и провал. Засега просто преглеждаме тези ранни
предупредителни знаци, както може да бъдат приложени към вашата собствена връзка.
Любовната история на Сам и Кати ту напредваше, ту спираше в рамките на няколко
години, но всички техни приятели можеха да видят, че те наистина бяха загрижени един за
друг и имаха “изключителна” връзка.
Курс по чудеса ни дава един цялостен поглед към смисъла на думата
“изключителна”. Изключителното е видяно не като нещо прекрасно, нежно и позитивно, а
по скоро като нещо, което ни изолира и ни изпълва със страх – страх, който за всяка
секунда в която се възприема като любов и съюз между две души, ще бъде отнесен
надалеко. Докато живеем с чувство за изключителност, ние виждаме всички останали като
отделени и отдалечени от нас, свирепо отричайки чрез убежденията и действията си
нашето подразбиращо се единство.
Когато се видят ясно, изключителните връзки могат да се разгледат като
взаимоотношения, породени от зависимост и принуда. Да се държим един за друг поради
егото си – такива нездравословни връзки са обречени на провал. Ние трябва да разберем,
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че “изключителен” е слаб заместител за това, което би трябвало да се получи. Приели сме
изключителност, която разделя и причинява болка, на мястото на светостта, която
обединява и носи любов.
Изключителността не е любов. Тя е заместител на любовта. Когато двама влюбени
имат изключителна връзка, една непроходима стена се издига завинаги между тях,
държейки всеки един отделен и обособен, самотен и изолиран.
При изключителните връзки сме винаги готови да приемем ролята на съдник и палач
на любимия за всяко негово поведение или начин на мислене, което не отговаря на нашите
представи за това какъв трябва да бъде той или тя. Изключителността продължава да
съществува единствено чрез провалянето на нашия бивш любим чрез унищожаването,
осъждането или омаловажаването му (й).
Вземете предвид случаите, когато сте били
отхвърляни като недостойни или незначителни от човека, който ви се е кълнял в любов
или когото най малкото силно сте обичали. Това е изключителността в действие. Ето
няколко предупредителни сигнала за една изключителна връзка:
•
Вие харесвате някого, заради това, което той или тя може да ви даде, примерно:
репутация, дом, сигурност, деца, благосъстояние, секс.
•
Изпитвате нужда да спасявате човека до вас.
•
Любимият бързо се превръща във враг.
•
Онова, което някога сте наричали любов, се превръща в презрение или дори в
омраза.
•
Физическата страна на връзката е от най голяма важност.
•
Телата са всичко, духовната страна не е толкова важна. Вие се фокусирате върху
външния вид и никога не разглеждате внимателно душата.
•
Чувствате нужда да превъзпитате своя партньор, давайки сигнали, че той или тя не
е достатъчно добър, такъв, какъвто е в момента.
•
Винаги изтъквате какво не достига в партньора ви.
•
Връзката ви е изпълнена с осъждане, вина, нараняване и гняв.
•
Винаги държите “обекта на вашата любов” на разстояние, за да бъде изследван
подробно и критично.
•
Не вярвате на никого освен на самия себе си.
•
Почти от началото на една нова връзка започвате да се отказвате от неща, които ви
правят уникални.
•
Постоянно правите сравнения, опитвайки се да затвърдите своите ценни качества,
подценявайки партньора си.
•
Смятате другите или за недостойни, или за по възвишени от вас, защото се
съсредоточавате по скоро върху различията на хората, отколкото върху приликите между
тях.
•
Чрез изключителността винаги сте готови да нападате, да търсите грешки, да
оправяте, да формирате характера на другите, да коригирате или преправяте по някакъв
“услужлив” начин.
•
Разчитате вашият партньор да задоволи нуждите ви.
•
Гледате на другите хора по скоро като на обекти, отколкото като на братя и сестри,
които съвсем приличат на вас.
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•
Вие поставяте граници за любовта.
•
Дребен слух, който не харесвате; положение, което не ви е удобно; неочаквано
събитие – всяко едно от тези неща може да преобърне вашия крехък свят, хвърляйки ви в
хаос.
•
Вашата връзка е застрашена от всичко.
Нашият собствен списък може да приеме безброй много форми, но основните мисли
и чувства са винаги в конфликт с небесното ни наследство и твърдо отричат дълбочината
на любовта, която може да бъде изпитана. Крайният резултат, без значение каква форма е
приел, е винаги един и същ – болка! Ние избираме изключителността вместо
спокойствието, изключителността вместо блаженството, изключителността вместо
истинската любов.
Идеята, че причината за страданията във връзките се корени в желанието за
изключителност, може да бъде открита още преди две хиляди и петстотин години в
учението на двама известни китайски философи – Лао Цу и Чуанг Цу – създателите на
таоизма. Те разбират, че всички наши злочестия се случват, защото създаваме изолация и
изключителност за себе си. Когато се разграничаваме от другите, влизаме в конфликт с
тях. Желанието ни за изключителност е причината за нашите страданията.
Сам и Кати се преместиха в друга част на страната, където Сам имаше чудесна
възможност за напредък в работата. Кати твърде лесно се отказа от своята успешна и
добре платена работа заради преместването. На новото място тя не успя да заеме подобна
длъжност. За няколко месеца работи като временен служител, но това бързо я отегчи и все
повече я изпълни с неудовлетвореност.
Накрая тя се присъедини към бизнеса на Сам и двамата изградиха успешно
предприятие. Привидно техният съвместен живот беше чудесен, но под външния блясък на
изключителността съзряваха много конфликти.
Кати беше много засегната от Сам заради преместването, което изискваше да се
откаже от задоволяващата я кариера. Неговото собствено задоволство ставаше все по
дразнещо за нея. Тя не усещаше вече тяхната връзката така силна както в началото. Когато
се опитваше да обсъди чувствата си с него, той просто си правеше шеги и казваше, че се
чувства страхотно и че няма никакъв проблем. Пред нея започнаха да се явяват картини от
нейната предишна нараняваща връзка. Чувстваше се така, сякаш е започнала да преживява
отново своето минало.
Много истински и задълбочени проблеми продължиха да изникват на повърхността
на тази на пръв поглед щастлива връзка. Понякога нито Сам, нито Кати имаха средствата
или мъдростта да разрешат успешно тези конфликти. След няколко години на изхождане
от позицията: “Ако само беше се променил, всичко би било наред между нас”, двамата
бяха емоционално изцедени. Сам не искаше да промени тези свои черти, които Кати
намираше за дразнещи. Тя непрекъснато натякваше за тях, поради изключителната си
раздразнителност към Сам. Положението продължи да се влошава, докато Кати и Сам се
разделиха, а после и разведоха.
За Сам и Кати крайният резултат от осем години на борби, провали и поправки на
егото беше развод само три години след сватбата.
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Тяхната история не е частен случай. Нивото на разводите в САЩ не е 50 процента,
защото ние всички сме специалисти в създаването на любящи, поддържащи и дълготрайни
връзки. Това, което повечето от нас знаят, е как да създадат една краткотрайна любовна
история или преживяване. Ние сме добри само докато се изпълняват нашите желания.
Когато те не се задоволяват, повечето хора си грабват багажа и бягат – ако не физически,
то емоционално и духовно. Така че ние може да останем за петдесет години, но да водим
живот на ”тихо отчаяние”, както го е написал Торо. Много от нас познават такива двойки.
Може би чувствате, че това описание се отнася и за вас.
Всеки път, когато имаме връзка, основаваща се по скоро на това, което можем да
получим, отколкото на това, което можем да бъдем, да направим и даваме, то тя е
“изключителна” и няма да продължи. Изключителните връзки са американски модел. Ние
се срещаме като две наранени, непомирени личности, които се надяват да задоволят своите
нужди. По вероятно е да не оценим истинската динамика на ситуацията и никога да не
определим истинския проблем.
Една изключителна връзка е опит от наша страна да преживеем отново миналото и
този път да получим различен изход. Този тип връзки се основават на потребностите на
егото, а не на любовта. Ние може да го наричаме любов, но то не е. Когато се намираме в
такъв вид съжителство, ние винаги виждаме недостатъците на другите, особено на нашите
партньори. Ако само той или тя бяха постъпили така, бяха такива, ако кажеха това, то
тогава моят живот би потръгнал. Аз щях да бъда щастливa. Ние проектираме нашата
възможност да бъдем щастливи върху партньорите си и очакваме от тях да ни направят
щастливи, да задоволят нашите нужди и да живеят според нашите очаквания.
Реакцията при подобно положение е предсказуема. Когато вашият другар посрещне
нуждите ви, тогава мислите, че сте щастливи и задоволени. Когато вашият другар малко
изостане от вашите очаквания, вие се чувствате предадени и празни. Истината в тази
ситуация е, че след като първоначалният пламък започне да избледнява, вашите желания и
очаквания вероятно не могат да бъдат задоволени и вие ставате нещастни. Тя се превръща
в източник за вашето нещастие. Държи се като егоистка. Тя е невнимателна, въпреки че
сте дали толкова много от себе си. Междувременно той се оплаква на приятелите си от вас
и вашите прекалени изисквания и дори по лошо – от вашия намалял интерес към секса.
Вие се чувствате разлюбени, той се чувства разлюбен, нито един от вас не задоволява
нуждите ви, нито възнамерява да го направи.
Двойките често се омотават в паяжина от сделки. (Ако ти задоволиш моите нужди, аз
ще направя каквото искаш, каквото и да е то) и продължават да отбелязват резултата (Кой,
какво и за кого е направил последно?). Но това няма да подейства. Това няма да сработи,
защото любовта не е размяна.

