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Υπάρχουν σε μια σχέση λέξεις ή φράσεις - κλειδιά που πρέπει να λέγονται για να νιώθει
καλύτερα ο/η σύντροφός μας.

Είτε πρόκειται για φράσεις αγαπησιάρικες σε τρυφερές στιγμές, είτε πρόκειται για
φράσεις επιβεβαίωσης. Αντίστοιχα υπάρχουν και φράσεις που λέγονται στον άντρα αλλά
προτιμότερο είναι να αποφεύγονται, αφού συνήθως φέρνουν τα αντίθετα από τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Παρακάτω παραθέτω τις πιο χαρακτηριστικές:

"Βοήθησε λίγο στις δουλειές του σπιτιού"

Τρώει φρίκη και μόνο στο άκουσμα της λέξης "δουλειά". Κι εξηγούμαι: αναφέρομαι σε όποια
δουλειά θα μπορούσε να κάνει για να βοηθήσει στο συμμάζεμα του σπιτιού, όταν η
σύντροφός του εργάζεται κι αυτή. Οι ώρες που και οι δύο βρίσκονται στο σπίτι είναι πολύ
περιορισμένες και οι δουλειές του σπιτιού δεν γίνονται -δυστυχώς- με το μαγικό ραβδί. Έτσι
λοιπόν, φροντίζει ή να λείπει όταν θα του ζητηθεί βοήθεια ή να προφασιστεί μια άλλη
δουλειά που δεν μπορεί να περιμένει, όπως, π.χ. να πάει το αυτοκίνητο συνεργείο, ή να
πάει το σκύλο βόλτα για να μην είναι στα πόδια της νοικοκυράς... Δεν έχει καταλάβει ότι η
βοήθειά του είναι πολύτιμη.
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"Χαμήλωσε την τηλεόραση" ή "βάλε να δούμε κάτι άλλο"

Και συνήθως η τηλεόραση παίζει δυνατά όταν εκείνος βλέπει ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει
μεγαλύτερο ξενέρωμα από το να του λέει η συμβία να χαμηλώσει την τηλεόραση όταν
εκείνος χαλαρώνει πανηγυρίζοντας το γκολ της ομάδας του, ή να θέλει την ίδια ώρα να
παρακολουθήσει σε άλλο κανάλι το αγαπημένο της σήριαλ. Οι μόνες εκπομπές που βλέπουν
οι περισσότεροι άντρες, είναι αθλητικού περιεχομένου. Όλες τις άλλες ώρες, η τηλεόραση
είναι ελεύθερη. Αν τώρα τύχει και συμπέσουν αγώνας και σήριαλ την ίδια ώρα, υπάρχουν
πολλές λύσεις πλέον. Το σίγουρο είναι ότι και σεισμός να γίνεται την ώρα του ματς,
κανένας άντρας δεν πρόκειται να βγει από το σπίτι! Οπότε ας απολαύσει τη στιγμή!

"Δεν έχω ετοιμαστεί ακόμα"

Φράση πολύ συνηθισμένη για τη γυναίκα που ετοιμάζεται να βγει με τον καλό της μια
συγκεκριμένη ώρα και -για άλλη μια φορά- τον στήνει. Είτε μένουν μαζί, ή χωριστά και
δίνουν ραντεβού κάπου έξω, το πλήγμα είναι μεγάλο και προβλεπόμενο για τον σύντροφο
που συνήθως είναι έτοιμος στην ώρα του. Αν πάλι εξαιτίας της αργοπορίας της, έχουν
στήσει και την παρέα τους, θα της κάνει για άλλη μια φορά μάθημα γιατί πρέπει να ξεκινάει
την ετοιμασία της νωρίτερα, θα σιχτιρίσει το γυναικείο φύλλο, αλλά εύκολα αυτό δεν
πρόκειται να αλλάξει.
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"Δεν έχω τίποτα"

Είθισται να το λένε οι γυναίκες που γκρινιάζουν για κάτι στον καλό τους και όταν αυτός δεν
δίνει και ιδιαίτερη σημασία, κατεβάζουν το κεφάλι και δεν μιλιούνται. Και όταν εκείνος
ρωτάει ανυποψίαστος τι έχουν, εκείνες απαντούν με τη γνωστή φράση. Η αλήθεια είναι ότι
οι άντρες δεν δίνουν και ιδιαίτερη σημασία στις μουρμούρες ή στις γκρίνιες. Άρα δεν θα
καταλάβουν και το λόγο για τον οποίο η καλή τους "συννέφιασε". Κι επειδή άλλα λέει η
έκφραση κι άλλα το στόμα, κι επειδή χαζοί δεν είναι, καλό είναι αυτό που την απασχολεί να
το πει, ώστε να μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις στη σχέση.

"Ο πρώην μου το έκανε καλύτερα"

Ή αλλιώς όταν η σύγκριση με τους πρώην καταντάει μοχλός πίεσης για να υπερβάλλει
εαυτόν ο νυν. Αν αντιστραφούν οι θέσεις και ακουγόταν από τον καλό μας η ίδια φράση για
κάποια πρώην του, δεν θα ήταν ενοχλητικό; Δεν θα μας γύριζε το μάτι στη σκέψη μόνο ότι
δεν την έχει ξεχάσει ακόμα; Κάπως έτσι πρέπει να νιώθει κι ένας άντρας με τη διαφορά ότι
δίνει περισσότερη έμφαση στη σύγκριση και λιγότερη στο αν ξεχάσαμα ή όχι τον πρώην.
Όπως και να έκανε οτιδήποτε καλύτερα ο πρώην, το μόνο που καταφέρνουμε λέγοντάς το
είναι να νιώθει υποτιμημένος ο νυν, χωρίς να καταλαβαίνει το γιατί. Σίγουρα η χρήση της
φράσης αυτής δεν θα έχει καλά αποτελέσματα για μια σχέση.

Δες ακόμα: men
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