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1. 

Зошто на љубовниците им се потребни 

вистински моменти? 

Оваа книга е за љубовници. За љубовниците кои веќе 
ја пронашле саканата личност и заедно патуваат по 
патот на врската. Книга за љубовниците кои повеќе не 
се чувствуваат како љубовници и сакаат да ја откријат 
страствената блискост повторно. И, за љубовниците кои 
се сами, чекајќи да живеат како љубовници - сѐ додека 
не се сретнат со вистинскиот придружник на нивните 
срца.   

 
* 

Кога имате љубовник во вашиот живот вие сте силно 
благословени. Даден ви е подарокот на другата личност 
- личност која избрала да оди покрај вас. Тој или таа ќе 
ги сподели со вас деновите и ноќите, креветот и вашиот 
товар. Тој ќе ги види вашите скриени делови кои никој 
не може да ги види. Ќе ги допре деловите на вашето 
тело кои никој не ви ги допира. Ќе ве бара таму каде што 
сте се скриле и ќе создаде безбедно небо за вас во 
неговите прегратки. 

Вашиот љубовник ќе ви понуди чуда во изобилство 
секој ден. Тој ја има моќта да ве восхитува со неговата 
насмевка, со неговиот глас, со мирисот на неговиот 
врат, со начинот на кој се движи. Тој ја има моќта да ја 
отстрани вашата осаменост. Тој ја има моќта вообича-
еното да го претвори во возвишеност. Тој е вашата 
рајска врата - овде на Земјата. 
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Што значи да се биде љубовник? Нешто многу 
повеќе отколку само да се биде во брак со некого или 
да водиш љубов со неа или со него. Милион луѓе се во 
брак, милион луѓе имаат секс, но ретко кој е вистински 
љубовник. 

За да бидеш вистински љубовник треба да  се 
обврзуваш и да учествуваш во постојаниот танц  на 

интимноста со твојот партнер. 

• Ти си љубовник кој го почитува подарокот – подаро-
кот е твојот партнер и секој ден го прославуваш тој 
подарок.  

• Ти си љубовник кога ќе сфатиш дека твојот партнер 
не ти припаѓа тебе - тој или таа е заем од уни-
верзумот и ако не се грижиш доволно добро за него, 
ќе го изгубиш - ќе те остави емотивно, а можеби и 
физички. 

• Ти си љубовник кога ќе сфатиш дека сѐ што ќе се 
случува меѓу вас нема да биде безначајно, сѐ што ќе 
кажеш во врската има потенцијал да предизвика 
радост или тага кај твојот сакан и сѐ што ќе напра-
виш ќе ја зајакне или ќе ја ослаби вашата врска. 

• Ти си љубовник кога ќе го разбереш сето ова. Тогаш 
ќе се будиш секое утро исполнет со благодарност 
што имаш уште еден ден во кој ќе можеш да сакаш 
и да уживаш со твојот партнер. 
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Кога ти и твојот партнер ќе заборавите дека 
вашата врска е подарок, кога ќе заборавите да се 
негувате еден со друг, тогаш ќе престане вашата 

врска. 

Мислам дека нема ништо полошо да се биде во 
врска, а да не се чувствувате повеќе како љубовници. 
Еден ден, гледаш во твојот партнер и сфаќаш со 
потонато чувство: „Го сакам, но не сум вљубена повеќе 
во него.“ Светиот мост меѓу вашите срца исчезнал, а на 
негово место, останала мачната празнина. Може сѐ 
уште да го делите истиот кревет, истиот дом, дури и 
семејството, но не ја делите таа екстатична врска што ја 
делат вистинските љубовници. Станавте цимери. 

Исчезнувањето на љубовта и загубата на магнетната 
привлечност што некогаш сте ја имале не се создава 
преку ноќ. Едноставно, неизбежен е резултатот кој се 
појавува кога едниот или двајцата ќе го земете „здраво 
за готово“ дарот кој е вашиот партнер, кога ќе 
престанете да размислувате и да се однесувате како 
љубовници. 

Зошто повеќето луѓе не се љубовници, туку само маж 
и жена? Затоа што не се трудат доволно во нивната 
врска да бидат љубезни, затоа што забораваат да 
гледаат во вистинската убавина, во душата на нивните 
партнери, а најмногу од сè, затоа што не искусуваат 
доволно вистински моменти заедно. 
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За да опстанете како љубовници, потребни се 
вистински моменти во вашата врска. 

Вистинските моменти се појавуваат кога вие и 
вашиот партнер сте целосно фокусирани еден на друг и 
на љубовта меѓу вас во моментот, кога целосно 
надминувате што и да се случи, кога дозволувате ваши-
те срца да се поврзат и чувствата слободно да се 
влеваат. Може да имате вистински моменти кога водите 
љубов или кога подготвувате појадок. Не е важно што 
правите - туку обрнувањето внимание на она што го 
правите, тоа го прави вистинскиот момент. 

За да бидете вистински љубовник треба да обрнете 
внимание на вашиот партнер, на вашата врска и на 
себеси. Проблемот е што многумина од нас ги живеат 
своите емотивни животи безумно, без размислување, 
без чувство, автоматски и несвесно. Зборувате, се 
прегрнувате, имате секс, но често без целосно вни-
мание на она што го правите. Се грижите за обврските 
што треба да ги извршите, мислите на телефонските 
повици на кои не сте им одговориле или размислувате 
за некој проблем со едно од вашите деца, правите сè 
освен да бидете фокусирани на тоа што треба - да го 
сакате партнерот. 

Кога не обрнувате внимание на личноста што ја 
сакате, додека ја сакате, вие сте на некое друго место 
далеку од моментот. Се сеќавате на минатото или се 
грижите за иднината, но не сте во сегашноста. А кога не 
сте во сегашноста, не можете вистински да се соедините 
со саканата личност. Тој нема да може да ве почув-
ствува. Вие нема да можете да се почувствувате себеси. 
Кога не можете целосно да се почувствувате во 
моментот, невозможно е да почувствувате „љубов“. 
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За да се чувствувате „вљубени“, вие и вашиот 
партнер мора да бидете во состојба на меѓусебна 

љубов. Само тогаш може да ја почувствувате 
љубовта еден за друг. 

Кога љубовниците не споделуваат доволно вистин-
ски моменти еден со друг, ја изгладнуваат душата на 
нивната врска. Може да ја поминете секоја минута во 
меѓусебно присуството, освен ако не споделувате вис-
тински моменти, вие никогаш нема да бидете вистин-
ски заедно. 

Вистинските моменти ќе ве научат како да обрнете 
внимание со срце, како да бидете во сегашноста. И 
токму тие вистински моменти на крајот ќе ѝ дадат 
длабочина и значење на вашата врска, ќе направат да се 
чувствувате вечно вљубени. 

Вистинските моменти и сексуалната љубов 

Кога имате љубовник, споделувате една работа со 
него или со неа, што оптимистички не ја споделувате со 
никој друг, а тоа е актот на сексуалното соединување. 
Секојпат, кога вие и вашата сакана личност се соедину-
вате, вие продирате во физичките граници, и ги 
спојувате, не само вашите срца, туку и вашите тела на 
најинтимен можен начин. Верувам, како и кај многу 
спиритуални традиции, дека сексот е света сила, би-
дејќи со сексот започнува сиот живот. Сексуалната 
енергија, тогаш, едноставно е енергија на животот што 
се изразува себеси преку вашето тело. Кога ќе научите 
да ја користите таа сила како прослава на животот и на 
вашата врска, можете да го претворите она што обично 
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е само физичко задоволство во физичка и емоционална 
екстаза. 

Сексот е свето споделување -  сексот е начин на 
кој вашата душа и душата на саканата личност 

можат да танцуваат заедно во телото. 

Сексот е физичка прослава на духовното, вид, форма 
на медитација кон вашиот партнер, кон чудата на 
животот и чудата на љубовта.  

Нашата култура има многу малку разбирање околу 
сексуалноста и нејзината вистинска улога, па поради тоа 
патиме. 

Моралните корени на Америка лежат во пурита-
низмот на оние кои првично го населиле овој кон-
тинент, затоа живееме во општество кое ја одвоило 
сексуалноста од животот, ја исклучило од срцето и ја 
загадило со вина. Сексот е најосновниот инстинкт што 
ние го имаме како луѓе, а сепак, многумина од нас учат 
за него само преку непријатното, честопати и болно 
искуство. За работите да бидат полоши, ние сме 
воспитани да не зборуваме за тоа, тешко ни е да биде-
ме сексуално искрени дури и со нашите сопрузи или 
сопруги, а често и со самите себе. За многу Амери-
канци, сексот е сè уште во плакар. 

Резултатот е популацијата која е сексуално несвес-
на, кога сме несвесни за нешто стануваме потиснати, 
опседнати, депресивни и дисфункционални. Наместо 
извор на радост, сексот станува извор на срам и 
фрустрација, оружје со кое ќе го казниме нашиот парт-
нер или зависност што ја користиме за да се убиеме од 
болка, а можеби и замена за љубовта. Кога сме 
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сексуално несвесни не можеме да доживееме вис-
тински моменти во водењето љубов. 

Некои од најмоќните и најзначајните моменти што 
вие и вашиот љубовник можете да ги споделите ќе се 
случат кога ќе внесете вистински моменти во вашата 
сексуална врска, моменти каде што нема да се трудите 
да постигнете или да надминете нешто, моменти кога 
умствено сте во сегашноста, славејќи го телото, срцето и 
душата на саканата личност. Подоцна, во оваа книга, ќе 
ви предложам неколку техники за бакнување, допи-
рање и соединување. Тие ќе ви помогнат повторно да ја 
откриете вашата сексуалност. Тогаш ќе можете да ги 
искористите во вашата сексуална игра, не како цел сама 
по себе, туку како почетна точка за продлабочување на 
вашата љубов и интимност. Тогаш навистина ќе водите 
љубов. 

Користење на вистинските моменти за 
водење љубов во секое време  

На крајот на краиштата, да се биде љубовник значи 
да не чекате да имате секс за да водите љубов со вашиот 
партнер.  

Водењето љубов не е само секс.                   
Водењето љубов е наоѓање вистински моменти на 

љубов со саканата личност. 

Ако го ограничите водењето љубов на вашето 
заедничко сексуално време ќе извршите огромен 
притисок на вашиот сексуален живот. Ќе бидете толку 
гладни за љубов, за вистинска душевна поврзаност со 
вашиот партнер, така што сексот нема да биде целосно 
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задоволувачки, колку и да е добар. Тоа е затоа што 
задоволството не е тоа што го посакувате - туку вис-
тинските моменти. 

Верувам дека бескрајната желба и опсесија што ја 
имаме за секс во нашето општество е навистина само 
желба за љубов.  

Многу луѓе мислат дека им треба повеќе секс, но 
она што навистина им треба е повеќе вистински 
моменти. Ако копнеете по вистински моменти со 
вашиот партнер, не е важно колку оргазми ќе дожи-
веете или колку пати неделно ќе имате секс. Вашето 
срце сепак ќе биде гладно за љубов и соединување. 

Ќе ви помогне ако престанете да мислите дека 
водењето љубов започнува во спалната соба. Креветот 
можеби е удобно место за секс, но ако чекате да 
стигнете таму за да водите љубов, ќе доцните многу, а 
вашите срца и души можеби нема да имаат доволно 
време да ги соединат вашите тела. Тогаш ќе останете со 
она што многумина од нас го прифаќаат како замена за 
целосно сексуално соединување - ако имате среќа, ќе 
имате добар секс, но ќе ја пропуштите екстазата што 
единствено може да се појави кога вашето тело, вашето 
срце и вашата душа водат љубов со вашата сакана 
личност – сѐ во исто време. 

 
* 

Па, кога започнува водењето љубов меѓу двајца 
љубовници? Започнува секогаш кога ќе одберете да 
имате вистински моменти со вашиот партнер - само 
еден момент кога ќе си дозволите себеси целосно да ја 
почувствувате вашата љубов кон партнерот, кога еден 
момент ќе се предадете на чудото на вашата врска, кога 
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една насмевка, една прегратка, еден поглед – вели: „И, 
се радувам на чудото - ние...“ 

Биди маж или жена, пријател, кородител и сѐ друго 
што сочинува едно целосно партнерство. Но, не забо-
равај да бидеш љубовник, барем за кратко време, секој 
ден. Барајте можности да водите љубов, да ја раз-
бранувате реката на чувствата што веќе протекува меѓу 
вас. Најдете ја љубовта во вашето срце, а потоа бидете 
вљубени. Еден вистински момент, по друг вистински 
момент, секогаш ќе водите љубов заедно, а радоста ќе 
биде бескрајна. 
  


