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Raamatukokkuvõte

"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

*Kõik õigused kaitstud! Faili ei tohi jagada väljaspool “Õnnelik naine, õnnelik ema”
kogukonda, kasuta ainult enda otstarbeks.  

Armastuse 5 keelt

Keskkooli ajal ütlesin kibestunult oma armunud sõbrannale, et olete õnnelikud

vaid kaks kuud, siis tuleb argipäev ja hakkate tülitsema.

Inimesena on meie põhivajadus tunda ennast armastatuna. Nii me otsimegi terve

elu seda tunnet, et keegi meid armastaks ja aktsepteeriks ning me kuuluksime

kuhugi gruppi. Suhte säilitamiseks on oluline hoida armastuseanum täis. Selleks

on oluline teada armastuse viit keelt ja eriti oma partneri esimest armastuse

keelt.

Viis armastuse keelt on:
 

❤  tunnustussõnad 

❤  kvaliteetaeg

 ❤  kingitused

❤  teenimiskunst

❤  füüsiline puudutus
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On väga võimsad armastuse väljendamise vahendid.

Kõige siiramad on lihtsad komplimendid välimuse, tegevuste jms kohta. 

Tunnustussõnad motiveerivad partnerit tegema asju, mida oled temalt

palunud. 

Oluline on pöörata tähelepanu positiivsetele ja tehtud asjadele ja kiita nende

eest. Soov kiituse või tunnustuse järgi suureneb partneril ning ta soovib

järjest rohkem asju teie jaoks teha.

Julgustussõnad aitavad meil partneri varjatud potentsiaali valla päästa just

neis asjades, mida ta soovib teha ja mis on tema jaoks olulised, aga ta on

ebakindel nendes asjades ja vajab partneri poolset julgustust ja toetust.

Väga oluline on intonatsioon, millega sõnu ütleme, see muudab kohe sõnade

tähendust.

Ära võta seda, mida partner ütleb isiklikult, vaid kui tema tunnete avaldust. Ta

tunneb, et saab sinuga väljendada oma viha ja valu ja muidu tundeid. Vasta

talle leebelt ja rahulikult.

Partnerile liiga tehes tunnista seda ja palu andeks. 

Oma soove nõudmise vormis esitades hävitame intiimsust ja tõrjume

partnerit.

Juhata oma partner teeotsale, kuidas sind armastada, anna juhiseid lahkelt ja

armastavalt.

Tunnusta oma partnerit teiste kuuldes.

Üks hea nipp on kirjutada oma partnerile tunnustuskiri, et ta saaks ikka ja

jälle seda lugeda.

Tee nimekiri asjadest, mida sa hindad oma partneris või tema tegevustes.

Tunnusta partnerit nendes asjades sõnaliselt iga nädal.

Sõnad on olulised.

Sea endale eesmärk ühe kuu jooksul iga päev oma partnerile komplimente

teha. 

Otsi enda jaoks uusi tunnustussõnu erinevatest allikatest.

Otsi üles partneri tugevad küljed ja ütle, mida sa temas hindad ja väärtustad.

Tunnustussõnad 
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Kvaliteetaeg on teisele isikule oma jagamatu tähelepanu osutamine.

Teha partneriga midagi koos, mis on talle oluline ja meeldib.

Nimekiri asjadest, mida partner sinuga teha sooviks.

Tehes midagi koos ja andes samal ajal kogu tähelepanu partnerile.

Soovime tajuda, et oleme teineteisele olulised.

Oluline on koosolemine, mitte tegevus, mida tehakse.

Kvaliteetvestlus teineteisega on oma kogemuste, tunnete ja soovide jagamine

sõbralikus ja segamatus õhkkonnas.

Kvaliteetvestlus tähendab ka enda avamist partnerile, oma mõtete ja tunnete

jagamist.

Paljud meist on õppinud lapsepõlves oma tunded maha suruma ja enda sisse

koguma - nüüd tuleb jälle leida kontakt oma tunnetega.

Tunnetega kontakti leidmiseks tuleb päeva jooksul mitu korda teadvustada,

millised olukorrad milliseid tundeid meil tekitavad.

Kvaliteettegevus on see, millest mõlemad osapooled on huvitatud ja oluline

on, miks te seda teete. Eesmärk on üksteisele armastust väljendada ja ühiselt

aega veeta.

Nõuanded kvaliteetvestluseks:

hoia partneriga silmsidet, kui ta kõneleb;

keskendu partnerile kui ta räägib, ära tegele muude asjadega;

kuula partneri tundeid;

pööra tähelepanu partneri kehakeelele;

ära sega partneri jutule vahele, vaid kuula.

Kvaliteetaeg
 

Palu partneril koostada nimekiri viiest tegevusest, mida ta sooviks ühiselt
ette võtta.
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Kingitus on armastuse väljendus.

Kingitus võib olla ostetud või ise tehtud.

Tee nimekiri, mille üle su partneril oleks heameel.

Kui sinu partneri esimene armastuse keel on kingituste saamine, siis

kingitustele raha kasutades täidad sa partneri emotsionaalsed vajadusi ja

täidad tema armastuseanumat.

Oluline oma füüsilise kohalolu kinkimine oma partnerile, kui ta sind vajab.

Tegevuste kaudu armastuse väljendus.

Tegevused, mida partner ootab.

Mida tehakse enne abiellumist meeleldi teineteise heaks, ei pruugi kestma

jääda peale abiellumist, sest suhte alguses oleme armunud ning selle jõud on

väga tugev, kuid suhtes olles mõjutavad meid juba ka vanemate pärand,

lapsepõlv, meie isiksus ning vajadused ja soovid. 

Armastus on valik ja seda ei saa sundida! 

Kriitika ja nõudmised eraldavad meid teineteisest ning neid kasutades võid

saada partneri oma soove täitma, kuid see pole enam siis armastuse

väljendus ja sisimas ei tunne end keegi hästi - ei see, kes soovi täitis ega see,

kelle soov täideti. 

Kui hakkad läbi armastuse täitma partneri soove, siis see toob muutuse ja

mõju suhtesse. 

Õpi tundma oma armastuse keelt läbi selle, milles partner sind peamiselt

kritiseerib, sest kriitika on katse armastust paluda. 

Kingitused
 

Teenimiskunst 
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Kriitika vajab tegelikult aga mõistmist ning kriitilise lause peale on hea uurida

näiteks: "Tundub, et see on sulle väga tähtis. Kas sa võiksid selgitada, miks see

nii oluline on?".

Ähvardamine ei sobi armastusega. 

Süütundega manipuleerimine ei ole armastuse keel. 

Armastus ütleb: "Ma armastan sind selleks liialt palju, et lubada sul mind sel

viisil kohelda. See ei ole hea ei sinule ega minule."

Teenimiskunsti üks olulisemaid asju on rollikäsitlused abikaasaks olemisel

ümber kujundada. Kui peres on rollikäsitlused sellised, et ühel on suhtumine,

et on meeste ja naiste tööd, siis on keeruline leida ka armastavat keskteed. 

Kui partneri armastuse keel eeldab meilt käitumist, milleks valmis ei ole, siis

parim, mida teha saad, on loobuda enda ootustest. 

Tihti on teenimiskunsti raske teha partneri jaoks, sest ollakse tugevalt kinni

stereotüüpides. Seetõttu on stereotüüpide uurimine ja muutmine vajalik

armastuse väljendamiseks. 

Kui te olete teadlikud, et teie või teie partneri armastuse keel on

teenimiskunst, siis on hea mõtiskleda ja ka kirja panna, mis on need

tegevused, mis on armastuse väljendus. 

Kusjuures kui mõlemal on armastuse keeleks sama armastuse keel, siis see ei

tähenda, et nad automaatselt kohe sobiksid. 

Lase partneril koostada nimekiri nt 10 asjast, mida soovid, et teeksid järgneva

kuu jooksul. Boonuse annab eriti pikalt edasilükatud tegevus. 

Võimalusel palka keegi, kes teeb mingit tegevust, mis teile mõlemale väga

meeltmööda pole. Nt. koristamine, muru niitmine vms. 

Täna näitan ma armastust läbi selle, et…. ja teed tegevust, mille puhul tead, et

see abikaasale oluline on. 

Paljud teenimisvaldkonnad hõlmavad kodutöid. Millised võiksid olla mõned

muud viisid oma kaasa teenimiseks? 
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Peame õppima partnerit puudutama nii, et meie puudutused oleksid talle

armastuse väljendamiseks.

Tuleb suhelda partneriga, millised puudutused talle meeldivad ja millised

mitte. Kõik, millised puudutused on sulle meeldivad, ei pea seda olema

partnerile.

Spontaansed puudutused on vähe aega nõudvad, aga hoiavad

armastuseanuma täis. Näiteks kodust lahkudes või koju tulles partneri

kallistamine ja suudlemine.

Kriisiolukorras on füüsiline puudutus väga oluline ja olla inimese kõrval

kriisihetkel, see väljendab hoolimist ja armastust palju võimsamalt kui sõnad.

Võta partneri käest kinni igal võimalusel. Otsi igal võimalusel võimalust

läheduseks või puudutuseks.

Kõigepealt tuleb kindlaks teha enda esimene armastuse keel.

Mis paneb sind tundma, et partner armastab sind?

See, mida oled suhtes kõige enam vajanud, on seotud sinu esmase

armastusekeelega.

Üldiselt me teeme partnerile seda, mida soovime, et tema meile teeks.

Füüsiline puudutus
 

Esmase armastuse keele avastamine

Armastus on valik, me teeme iga päev valikuid. Meie kehvad valikud minevikus ei

tähenda kehvasid valikuid olevikus. Meil on võimalik teha valik ja hakata

partneriga rääkima tema armastuse keeles ja luua keskkond, kus näitame talle

hoolimist ja see aitab lahendada vanad ja uued konfliktid. Me saame valida, kas

tahame oma partneri armastuseanuma täitmist või mitte. Armumisfaasis on

lihtne teineteise armastuseanum täis hoida, see tuleb instinktiivselt. Armastus ja

ja armumine erinevad teineteisest palju. 
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Armastus vajab emotsionaalset lähenemist, andmist ja täitmist. Aja möödudes

peame hakkama partneri esimesele armastuse keelele teadlikult tähelepanu

pöörama, sest muidu jookseb tema armastuseanum tühjaks ja partner ei tunne,

et temast hoolitakse või armastatakse ja soove kuuldakse. Turvalise tunde suhtes

loob see, kui valime igapäevaselt partnerile oma hoolimise väljendamist tema

armastuse keeles. Meie partneri esmase armastuse keele rääkimine ei pea olema

loomuomane. Teeme neid asju, mida meie partner vajab, armastuse pärast.

Eesmärk on pakkuda partnerile seda, mis talle meelehead teeb. Teeme

meelehead teisele, mitte iseendale. Me valime seda teha oma partneri jaoks. Võib

aidata ka see, kui tood oma tähelepanu partneri armatuseanuma täitmisele ja

kõik, mis ise annad, tuleb sulle tagasi.

Armastades seda, mis ei ole armastamist väärt

Vahel tehakse suhtes teineteisele sõnadega haiget ja tekib tunne, et me vihkame

oma partnerit rohkem, kui me teda armastame. Mõlemad partnerid saavad aru,

et nii enam jätkata ei saa ja teevad valikud, mis muudavad suhet. Omandavad

oskuse üksteise armastuse keelt rääkida. Otsuse teineteist armastada ka siis, kui

tunded rääkisid vastupidist keelt. Kadus negatiivsus, kui armastuseanumad said

jälle täidetud ja esmane armastuse keel oli selge. See on juhul, kui mõlemad

partnerid on avatud ja valmis tegema tööd suhte muutuseks.

Ka sellisel juhul, kui üks partner soovib muutust, aga teine seda ei soovi, on

võimalik tuua suhtesse muutusi keskendudes teadikult partneri positiivsetele

omadustele ja tema esimese armastuse keele rääkimisele. Kui meie

armastuseanum on tühi, siis tunneme valu, tühjust ja see kujundab meie

emotsioone. Kogeme armastust, kui meie armastuseanum on täis ja

emotsionaalsed vajadused tänu sellele täidetud. Rääkides oma partneriga

armastuse keeles ja täites tema armatuseanumat hakkad sa ka ise armastust

partnerilt vastu saama. 
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Tunnustussõnad

Suhtle partneriga ja küsi, kuidas sa saaksid oma käitumist muuta. Suuna

tähelepanu kuueks kuuks partneri armastuse keelele ja iga kuu lõpus küsi

tagasisidet ja ettepanekuid, kuidas sa võiksid tema soove paremini täita. Kui

märkad, et partneri armastuseanum on täidetud, võid esitada oma konkreetse

palve partnerile, mis sulle tõelist meelehead teeks. Kui tema otsus on seda teha,

siis tead, et ta soovib sinu vajadusi täita. Isegi, kui ta esialgu ei vasta sellele, jätka

ikkagi, sest on lootus, et muutus tuleb ja jääb.

Lapsed ja armastuse keeled

Vanematel on samuti oluline aru saada oma laste esimeset armastuse keelest.

Nende armastuse keele tuvastamiseks on vaja jälgida laste käitumist. Lapsed

teevad instinktiivselt oma lähedastele neid asju, mida nad soovivad, et neile

tehakse. Lapse käitumist juhivad emotsionaalsed soovid. Laps käitub nii, et tema

emotsionaalsed vajadused saaksid rahuldatud ja kordab käitumist, milllega ta on  

saanud vastava tulemuse. Kui lapse armastuseanumat ei täida turvalised

täiskasvanud, hakkavad nad seda otsima mujalt, mis ei pruugi turvaline olla. Kui

vanemad ei räägi lapse esimest armastuse keelt ja laps ei tunne, et teda

armastatakse, püüavad nad saada seda mujalt ja võivad tekkida probleemid.

Vanemad tunnustavad lapsi, kui nad on väikesed, aga mida suuremaks lapsed

kasvavad, seda tihedamini saavad tunnustussõnade ja kiituse asemel

hukkamõistvaid sõnu. Lapselt midagi paludes pane tähele, mida ta teinud on,

isegi kui ta kõike lõpuni ei teinud. Kahjuks me tihti pöörame tähelepanu tegemata

jäänud osale. 

Kiida ja pane tähele, mida laps on teinud ja saavutad nii parema koostöö, eriti

lapsega, kelle esimene armastuse keel on tunnustussõnad.
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Kvaliteetaeg

Kingitused

Teenimiskunst

See tähendab lapsele jagamatu tähelepanu andmist. Väikese lapse puhul

tähendab see lapse tasandile minemist ja temaga tema lemmiktegevuste

tegemist, näiteks pallide veeretamist põrandal istudes. Lapse kasvades peab

arenema vanem koos lapsega ja näitama huvi last huvitavate teemade ja asjade

vastu, et täita lapse vajadusi. Kui pöörate tähelepanu last huvitavate asjade vastu,

siis laps tunneb, et te hoolite temast, ta on teile tähtis ja teile meeldib temaga

koos olla. Tavaliselt me mäletame täiskasvanuna asju, mida koos vanematega

tegime, mitte nende sõnu.

Kui me ei jaga oma lastele lapsepõlves armastust, võib juhtuda, et kui vanemad

vajavad laste tuge ja tähelepanu, nad seda oma lapselt ei saa, sest laps eelistab

vanematele sõpru ja kaaslaseid.

Mõned vanemad unustavad kõik teised armastuse keeled ja püüavad võimaldada

lastele seda, mis neil endal saamata jäi. Kui lapse armastuse keel ei ole

kingitused, siis ei täida kingitused tema armastuseanumat. Tuleb jälgida lapse

käitumist, et näha, millise emotsiooni temas kingi saamine tekitab. Lapse

reaktsioon on tugev, ta on vaimustunud, näitab kõigile kingitust, hoiab kingitusi

hästi ja paneb need nähtavale kohale ja mängib sageli, siis kohe kindlasti on selle

lapse esimene armatuse keel kingitused. Ei ole oluline, kas kingitus on ostetud või

ise tehtud.

Kui laps on tänulik selle eest, mida vanemad tema jaoks teevad, siis on

tõenäoline, et lapse esmane armastuse keel on teenimiskunst. Kui te teete lapse

jaoks midagi, näiteks abistate teda koolitöödes, siis see väljendab talle armastust.

Vanema abi olemasolu täidab lapse armastuseanuma.
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Jälgige oma lapsi, kuidas nad teistele oma armastust väljendavad. Pange tähele,

mina nad vanemalt paluvad, see reedab nende salasoove. Asjad, mille eest

lapsed on tänulikud, näitavad lapse esimest armastuse keelt. Suurem osa laste

väärkäitumisest on põhjustatud tühjast armastusest. Perekonna atmosfäär

muutub, kui pereliikmed suhtlevad üksteisega sobivas armastuse keeles.

Gary Chapmani raamat "Armastuse 5 keelt" on mõeldud paaridele, kelle tunded on

teineteise suhtes vaibunud ja igapäevarutiin ähvardab kooselu hävitada. Raamatust

saadavate nõuannete abil leiavad nad üles oma unistused ja avastavad tee nende

täitmiseks. 
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