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"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

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

Emalt ootame hellust, mõistmist, füüsilist lähedust, armastusvõimet,
hoolimisvõimet.

Isalt ootame juhatust, selgust, turvatunnet, asjade lahtiseletamist, 

Kõige paremini saab oma last mõista läbi iseenda - meenuta, milline sa lapsena
olid ehk mida sa lapsena tundsid ja oma vanematelt vajasid. Mõtle korraks tagasi
sellele, milliseid omadusi igatsesid lapsena oma emalt ja isalt?

 
Vajame kõik ühtesid ja samasid baasomadusi oma vanematelt:

õiglast kohtlemist. 

Kui sa mõistad seda, mida sa ise olen tundnud lapsena, siis hakkad pakkuma ka
oma lapsele just seda, mida ise igatsesid. Sellega aga tekib oht, et pakud lapsele
liialt palju seda, millest ise ilma jäid. Hea, kui oleksid oma pühendumisega kusagil
keskel ning ei tohiks ülemäära näiteks hoolitsust pakkuda, sest see võib tunduda
lapsele lämmatamisena. Lähtu oma tegemistes mõistuse piiridest ja märka, mida
laps tegelikult vajab.

Lastena me sageli tajume, et meie individuaalsust ei ole märgatud. Individuaalset
eripära, mis oli ainult sinule omane, ei pandud vanemate poolt tähele ja seda ei
aidatud arendada. Kõige suurem kingitus, mida vanemad saavad lastele
teha, on aidata lapsel märgata tema eripärasid ning aidata tal õide
puhkeda (saada selleks, kes ta oma sisimas on). 



Alguses on laps emaga väga tihedalt seotud. Isad sageli veedavad palju aega
kodust eemalt nt seoses tööga. Kui alguses on paarisuhtes teid 2, siis nüüd on
teid 3, kuid tekib uus duo ehk lapsel ja emal on tihedam side, kui oli algselt mehe
ja naise vahel. See on alguses normaalne, kuid see ei tohiks kesta väga pikalt, sest
muidu mees võõrdub nii naisest kui lapsest. Kui selline side pojal emaga kestab
rohkem kui 2-3 aastat, siis on hilja, et poeg liiguks isa poole. Isa peab kaasama
sünnist saadik lapse eest hoolitsemisse, sest hiljem on seda sidet raske
tekitada, kuna laps ja isa on võõrdunud. 
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Kui tütar asub isa jaoks naise kohale või kui poeg asub ema jaoks mehe
kohale?

Üleseotus võib tekkida ka emotsionaalse igatsuse tagajärjel siis, kui
vanemat ei ole. Näiteks tüdrukutel, kellel isa ei ole, tekib tugev igatsus
puuduoleva isafiguuri järele. Nad seovad ennast emotsionaalselt oma unistuses
isaga ja kui tekivad poistega suhted, siis valivad nad alateadlikult vanemaid mehi
otsides isafiguuri. Sellised naised otsivad turvalisust, toetust, mõistmist,
materiaalset kindlustatust. Kuid varem või hiljem seksuaalsuhe hakkab
kannatama, sest mees ei suuda täita nii paljusid rolle. Ka emaga üleseotud
mehel tekib seksuaalsuse kadumine, kuna mees on emotsionaalselt kurnatud ja
ei saa kasvada kõikidel tasanditel küpseks meheks. Võib partneriks otsida nö
asendusema, kuid naisel kaob seksuaalne huvi, kuna mees on suhtes ainult poja
rollis ja ei kasva meheks.

Mida teeb lapse alateadvusega see, kui vanemad ei austa teineteist?

Kui isa ei austa ema, siis peres tütar ka tunneb, et isa ei austa teda ning see
tekitab lapse sisse errori, et mis osa ma endast siis tohin austada, kui ma naise
osa ei tohi austada? Tütarlapsel võib tekkida alateadlik soov olla hoopis poiss, et
ära teenida isa austust. Nii läheb kaduma tema enda identiteet naisena ning
kaob ära ühendus sisemise naiselikkusega.

Kui ema ei austa isa, siis poeg ka sisemiselt hakkab kahtlema, kas ema teda üldse
austab? Kui samal ajal ema poega hellitab ja tema eest hoolitseb, siis seal
konfliktis hakkab poja maailmapilt moonduma. 



On keeruline leida üles austust vastassoo suhtes, kui oma peres pole seda
nähtud. Seda aitab õppida vanavanemate hea eeskuju, sõprade
perekondadest nähtud normaalse pere mudel või raamatute lugemine ja
filmide vaatamine. Sageli lapsed valivad nö tervema mudeli ja proovivad hakata
selles suunas kasvama.
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- Pane silmad kinni.

- Kujutle enda ette seisma kõiki oma lapsi.

- Ütle igale lapsele oma kujutelmas “Ma armastan sinus sinu isa just sellisena

nagu ta on ja mul on väga hea meel, kui sa kasvad tema sarnaseks.” 

- Tunneta, mida selle lause ütlemine sinuga teeb - kas see on sinu jaoks

tõene või sa ei saa oma lapsele öelda seda ilma sisemise protesti või

vastupanuta. 
 

Harjutus mõistmaks, kas sa austad oma partnerit või mitte:

Kui sa tunned protesti või vastupanu, siis ei saa olla ka austust. Vahel seda
austust ei saagi olla, kui mees on teinud midagi, mida ei saa andestada ja
austada. Kuid kui sa suudad seda siiski lapsele öelda südamest ja ta
tunnetab, et ta võib kasvada isa sarnaseks ja ema austab temas tema isa,
siis ta saab justkui tiivad ja annab talle julguse, jõu ja väe. Kui vanemad
teineteist ei austa, siis tekib lapse sees alateadlik konflikt ehk keeld armastada
oma isa või ema. Kui laps alateadlikult tajub, et vanem ei austa teist vanemat, siis
laps hakkab ühte osa endast põlgama, kuid see võib viia identiteedikriisini,
tekitada õpiraskusi, eneses kahtlemist, jne. 

Õdede-vendade vaheline hierarhia ja sündimise järjekorra austamise
olulisus

Kolmest armastuse seadusest üks on hierarhia seadus ja peame austama neid,
kes olid süsteemis enne mind. Pean austama nende varasemat elukogemust, sest
mina saabusin hiljem. Selleks ma pean teadma oma järjekorda. Senikaua, kui
laps pole sündimise järjekorras oma õige koha peal, on süsteem rahutu, kuna
tühjad kohad üritatakse täita elusolevate inimestega. 



See tuleneb sellest, et oleme üleseotud oma vanematega. Me tahame päästa
vanemaid millestki - üksindusest, sisemisest segadusest, emotsionaalsest
või materiaalsest mitte-toimetulekust. Me pühendame oma energia jäägitult
oma vanemate elu parandamiseks. Kui meid lapsena on sellesse rolli valitud
vanemate poolt, siis upume nende maailma ära ja meil jääb elamata oma elu,
kuna ajalist ja energeetilist ressurssi jääb puudu. Kui me teeme seda väga kaua,
siis meil endal partnerlus ei õnnestu, meil ei sünni omal lapsi, jne. Me panustame
ka emotsionaalselt - olen kogu aeg olemas, ma püüan neid mõista ja ära kuulata.
Kui vanemad ära surevad, siis me ei oskagi oma elu enam alustada, sest me
oleme jäänud kinni vanusesse, kus see algas. Me ei oska oma elu alustada, kui
oleme elust 20-30 aastat maha jäänud…
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Vanemate päästmine – tuues ohvriks oma isikliku elu ja potentsiaali
realiseerimise

Lahutatud vanemad ja laps kui vanemate võimuvõitluse objekt 

Kui vanemad lahutavad, siis hakkavad nad kas teadlikult või alateadlikult lapsi
manipuleerima oma leeri kutsudes. See lööb kiilu vanemate vahele ja lapse
hinge. Need on keerulised dünaamikad, mida lapsed seedivad veel pikalt
ülejäänud elu. 

Seda aitab lahendada nö peegliefekt - küsi miks sulle see “mäng” meeldib? Me
keegi ei satu juhuslikult sellistesse võitlustesse. Kui vanemate vahel käib
võimuvõitlus, siis sageli nad lõpetavad nende mängude kaudu oma vanemate
lõpetamata suhteid. Kui me selle läbi hammustame, siis hakkame mustreid
nägema ja mõtlema, kas ma tõesti tahan, et mu lapsel oleks selline tulevik
nagu mul oli oma vanematega, kes kaklesid omavahel? Äkki ma saan midagi
teha, et minu muster muutuks? See on liikumine avarama mõistmise ja
tolerantsuse suunas - kui palju ma enda sisse suudan ära aktsepteerida elu
keerukust ja teiste inimese kummalisust. 


