RELATIONER

möter mig i dörren. Jag får känslan av att det inte spelar någon
roll om jag lever eller är död.
Ibland på kvällarna är jag ute lika
sent som moppegänget som
hänger i lekparken. Mamma och
pappa jobbar.

Birgittas man Marios
kommentarer om
vad han lärde sig på
seminariet:
Min tolerans

Jag pressar ihop läpparna,
medan mascaran linjerar mina
kinder. Bredvid oss sitter en av
terapeuterna och lyssnar.

"

gentemot Bir-

av andra par oss så hade jag grå-

gitta har ökat
genom att jag
nu förstår mer av Birgittas
barndomshistoria. Det bidrog även till att jag förstod mer av min bakgrund
och kopplingen till varför

tit med hela själen. Jag känner
mig verkligen som den där lilla

jag reagerar som jag gör
när vi har en konflikt.

ensamma sexåriga flickan. De
smärtsamma känslorna som jag
får kontakt med kan jag direkt

Birgitta och jag har aldrig
tidigare gett vår relation
den här tiden.
Att möta gamla smärtsamma minnen kan jämfö-

- Det är bra, låt det komma ut,
låt det komma bara, säger hon.
Hade vi inte varit omgärdade

härleda till de starka känslor
som gör att jag flipp ar när jag

ras med en akupressurbehandling. Genom att
"trycka" på varandras muskelknutar så kunde spänningar släppa och blodet
flöda fritt. Jag känner att
energiflödet har ökat i vår
relation tack vare imagoterapin. Det handlar om

och Mario har en konflikt. Jag
längtar efter att bli lyssnad till,
att bli sedd och att få känna mig
värdefull.
Vi byter positioner och när
Mario pratar med mig, som får
föreställa hans farmor, så gråter
mitt hjärta. Han växte inte upp
med sina föräldrar utan med sina
farföräldrar. Hans barndom var
mycket enkel. Trampat jordgolv,
ingen el eller vatten under de
första levnadsåren.
Hans djupa önskan är att jag
inte bara struntar i alla materiella behov som finns i lägenheten. Exempelvis som hål på dotterns strumpor, stopp i avloppet
och mat på golvet efter middagen. Han vill att jag inte bara ser
behoven, utan även åtgärdar
dem. Alla materiella behov påminner honom om den fattigdom
och låga standard som han växte
upp med. Mitt hjärta mjuknar,
försvaren faller. Självklart ropar
mitt inre. Självklart vill jag göra

att verkligen lära sig att
lyssna. Att göra förändringar. inte bara prata om
dem."

liseringsövningar,
dansa tillsammans och ge varandra ett
"positivt skumbad" vilket betyder att vi bara får överösa varandra med uppbyggliga
manger.

kompli-

- Jag älskar dina ögon, dina
händer, din röst, säger Mario och
går runt, runt mig som sitter på
en stol.

det för honom. När inte behoven
kommer flygande som arga mis-

Dialogen oss emellan har återupptagits. Vi har pluggat in kontakten igen. Men stundtals tvivlar jag. Kommer vi verkligen att

siler står jag redo som en god
scout att ge honom det han behöver.

kunna förändra våra beteenden?
Kommer den här öppna, respektfulla kommunikationen

Seminariet forstätter, timmarna flyger iväg. Vi får göra visua-

fortsätta?
Vi avslutar

seminariet

med

att besluta vad var och en behöver arbeta med. Det märks att
det har hänt något i energin
mellan paren. Murar har rasat.
Det som i lördags morse kändes
kallt, stelt och fruset har nu ti-

kommer

nat upp.
Personligen ska jag sluta göra
mig blind för alla behov som finns

frågar jag.
- Nej, jag kände inget behov av
det, säger Mario och verkar förvånad över sig själv. Vi skrattar och
jag känner mig lite lättare i hjärtat.

i lägenheten och åtgärda det jag
ser. Mario ska lära sig att föra dialog. Han ska samla ihop sina frustrationer han känner gentemot
mig och prata om dem på kvällen,
när vår dotter lagt sig.
Ett par dagar efter seminariet
är vi och handlar. Vår dotter
gråter, klagar och bråkar i affären. J ag är på helspänn.

u

han att bli irriterad

och

förbannad.
Men det kommer aldrig. Han
känns som filbunken själv. Vi
lämnar affären.
- Vad hände, du blev inte arg?

Det finns mycket att jobba på i
vår relation. Ett helgseminarium
kommer inte att lösa våra problem. Men det känns som vi fått
verktyg att jobba med.
Sakta rullar vi barnvagnen
hemåt och jag ser mannen jag
blev kär i glimta fram ..•
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