
A ZÖLD SZÖRNY TÁMADÁSA 
 Ismét a féltékenységről 
 
A huszonegyedik században a fiatalok és az idősebbek is meglehetősen szabad életet 
élnek. Egyre kevesebben vannak azok, akik csak egyetlen lelki és szexuális partnerrel 
élik le az egész életüket. Mindenkinek van múltja, kapcsolatai, szerteágazó baráti köre. 
Az új partner pedig minél többet tud párjáról és a múltjáról, annál féltékenyebb lesz 
 
Minden új kapcsolatban a kezdet a legizgalmasabb. Amikor a párok önmagukról beszélnek, 
gondolataikról, érzéseikről, múltjukról. Örülnek annak, hogy végre találtak valakit, aki 
meghallgatja őket, hiszen a régi kapcsolatban a másik már mindent tudott. Sokan szinte 
kényszeresen, szinte dicsekvésszerűen beszámolnak régi kapcsolataikról, hódításaikról, a 
szétválás okairól. Tulajdonképpen sajátmagukat szeretnék felépíteni, egyre kívánatosabbá 
tenni ezzel, de nem ez lesz belőle.  
 
A legtöbb félreállított nő és férfi harcra kél a konkurenciával. Telefonon zaklatja, felkeresi, 
meglesi, levelet ír neki, megfenyegeti, és sorolhatnám a harcos leleményesség tárházát. 
Rosszabb esetben megtépi, megveri, vagy a mai ezoterikus világban felkeres egy boszorkányt 
és elátkoztatja.  
Ezek a lehető legprimitívebb módszerek. Nem szabad, nem érdemes így viselkedni! 
Önmagáról csak a lehető legrosszabb képet rajzolja a féltékenységét így kimutató fél, és egy 
kicsit nevetséges is Nem érdemes visszakövetelni azt a párt, amelyik már letette a voksát a 
másik mellett. Maximum a megingó, de még elhagyásra nem vetemedett partner érdemel 
némi megbocsátást. 
 
Nehéz, de nemes dolog a megbocsátás. Ha vétenek valaki ellen, s a kárvallott ezt szó nélkül 
eltűri, akkor balek lesz belőle. Ugyanis megteszik vele még egyszer! Tehát nem lehet, nem 
szabad szó nélkül hagyni, de nem a konkurenciával kell harcolni. A partnert kell kezelésbe 
venni, s mindenkinek önmagába kell hibát keresni, hiszen a helyzetben ő is ludas. 
Megcsorbult a bizalom, s ez az, amit csak nagyon nehezen lehet visszaszerezni, ha 
visszaszerezhető egyáltalán.  
 
Ha valaki vétett, akkor meg kell dolgoznia a bizalom visszanyeréséért. Az igazi ősbizalom 
azonban soha többet nem tér vissza, mert azt csak egyszer lehet eljátszani. És ez nem is baj. A 
szabadságra mindenkinek szüksége van, de azért néha – az illem szabályait betartva – nem árt 
a partner körmére nézni, legyen az férfi vagy nő. S ha már többedszer is azt tapasztalja valaki, 
hogy félelme alaptalan, akkor talán szép lassan, évről évre visszaáll a bizalom. 
 
Illetlen ellenőrzés 
 
Vannak olyan módszerek, amiket feltétlenül megengedhetetlennek tartok. Ilyenek: 

- A másik táskájában és zsebeiben turkálás. 
- A mobiltelefon sms-einek leolvasása. 
- Az e-mailek ellenőrzése, feltörése. 

Mindhárom módszer tuti lebukási lehetőség ugyan, de a féltékeny személy 
modortalanságáról, neveletlenségéről ad képet. 
 
Inkább más módszerekhez szabad folyamodni: 

- Figyeljünk az elejtett megjegyzésekre, s a telefonbeszélgetésekre lehallgatás nélkül.  
- Figyeljünk az öltözködésére, annak változásaira, az új kozmetikumokra férfiaknál. 



- Hívjuk fel a mobilon, ha elment valahová, és észrevétlenül ellenőrizzük, hogy tényleg 
ott van-e. 

- Ha nagyon alapos a gyanú, menjünk utána, de észre ne vegye! Mert ha ártatlan, akkor 
nagyon kellemetlen a lebukás. 

- És ha mindez csak erősíti a gyanút, akkor nincs menekvés, a fenti három pont 
tilalmát nyugodtan figyelmen kívül lehet hagyni. És az lesz a bizonyosság… 

 
A kérdés az, hogy jó-e a féltékeny személynek, ha mindent tud. Ha már féltékenykedésre 
egyáltalán ok van, ha a bizalom ilyen mértékben megrendült, akkor érdemes fontolóra venni, 
hogy egyáltalán működőképes-e a kapcsolat. Ha még nem kötötték össze az életüket, akkor 
már ilyen esetekben érdemes szakítani. 
- Azért, mert a bizalom és a szeretet nem, vagy nem jól működik.  
- Aki már most megbízhatatlan, később sem lesz más, megváltozni nem fog. 
- Ha valaki pedig alaptalanul is betegesen féltékeny, akkor az a párja életét úgyis csak 
meg fogja keseríteni. Tehát az alaptalanul féltékeny személy megérdemli, hogy 
elhagyják. 
 


