Οι αλλαγές μιας γυναίκας όταν έχει χάσει το ενδιαφέρον της για σένα
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Γνωριστήκατε, ερωτευτήκατε και για ένα μεγάλο διάστημα περνάγατε καλά.

Τον τελευταίο καιρό όμως έχεις παρατηρήσει κάποιες αλλαγές στην συμπεριφορά της.
Τριγυρνάει στο μυαλό σου το γνωστό τραγουδάκι “ψύλλοι στ’ αυτιά μου μπήκανε”.
Αναρωτιέσαι τι μπορεί να συμβαίνει….; Μπορεί να μην συμβαίνει και τίποτα αλλά μπορεί να
συμβαίνουν και πολλά! Εντάξει δεν ρίχνω λάδι στη φωτιά, ούτε κάνω τον δικηγόρο του
διαβόλου, αλλά ίσως σε βοηθήσουν αυτά που θα διαβάσεις παρακάτω για καταλάβεις “τι σου
γίνεται”!!!

Θα ξεκινήσω από το πιο προφανές (για μένα τουλάχιστον)!!!. Αν μέχρι πριν λίγο καιρό
μιλούσατε ακατάπαυστα στο τηλέφωνο και όχι μόνο (γιατί βρισκόμαστε και στην ψηφιακή
εποχή των φατσοβιβλίων και τιτιβισμάτων), το είχατε κάνει σκουλαρίκι που λένε (χαχαχα),
και τώρα σου λέει μια κουβέντα τη μέρα και αν, μάλλον είναι μια αλλαγή που πρέπει να σε
βάλει σε σκέψεις. Μια γυναίκα που χάνει το ενδιαφέρον της για έναν άντρα σταματάει
σταδιακά ή απότομα την επικοινωνία της μαζί του. Δεν θα είναι αυτή που θα πάρει πρώτη
τηλέφωνο, ενώ μέχρι τώρα τις μισές φορές που επικοινωνούσατε έπαιρνε αυτή πρώτη ή
έστελνε αυτή πρώτη μήνυμα. Επίσης, αργεί να απαντήσει στα μηνύματα και στα
τηλεφωνήματα ή δεν απαντά καθόλου.
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Βρίσκει δικαιολογίες για να αρνηθεί και να αποφύγει καθετί που της ζητάς. Μα της
έτυχε κάτι, ένα έκτακτο meeting στην δουλεία, “είχε ένα ατύχημα η κολλητή μου”, “μωρέ θα
πρέπει να ξυπνήσω πολύ νωρίς αύριο το πρωί”, “θα πάω στους δικούς μου”, και η φράση
βόμβα “θέλω να μείνω λίγο μόνη”... Εντάξει!!! Νομίζω έχεις καταλάβει ότι κάτι άλλαξε.

Σταματούν οι κοινές δραστηριότητες. Μα πηγαίνατε μαζί γυμναστήριο, για bowling, για
καφέ, για ποτό μόνοι ή με παρέα, ένα cinema βρε αδερφέ. Τίποτα…!!! Κομμένα όλα. Έχετε
να βγείτε ούτε κι εγώ θυμάμαι από πότε… (εγώ φυσικά και δεν θυμάμαι, αλλά αν δεν
θυμάσαι και εσύ τότε άσχημα τα πράγματα...). Εσύ έκανες την πρόταση, αλλά αυτή την
απέφυγε δια της πλαγίας οδού ή με ένα μεγάλο ΟΧΙ σαν του Μεταξά!

Σταματούν οι ερωτήσεις… Και όταν λέω ερωτήσεις εννοώ πάσης φύσεως ερωτήσεις. Από
το “πως είσαι;” μέχρι “που θα πας;” και το “ποια είναι αυτή που σου έκανε like;”, (για να μην
ξεχνιόμαστε με τα διαδικτυακά!!!). Μια γυναίκα που έχει χάσει τον ενδιαφέρον της για σένα
σταματά να ζηλεύει, να νοιάζεται και να θέλει να μάθει και την πιο μικρή λεπτομέρεια για
σένα και για το τι κάνεις στην ζωή σου. Μέρα με τη μέρα απομακρύνεται από σένα (όπως
αναφέρει και ένα παλιό γνωστό λαϊκό άσμα, γιατί και τα τραγούδια μέσα από την ζωή είναι
βγαλμένα). Καλά ότι δεν σου δίνει την απαραίτητη προσοχή, δεν θα το σχολιάσω. Σκέψου
μόνο πόσες φορές της έκανες μια ερώτηση και σου απάντησε μονολεκτικά ή με ένα νεύμα.
Αν αυτές οι φορές έχουν αυξηθεί τότε “Houston we have a problem”.

Δεν σε ενημερώνει για το πρόγραμμά της. Περπατάς αμέριμνος στο δρόμο και την
συναντάς μπροστά σου κι εκείνη έκπληκτη και αποσβολωμένη προσπαθεί να βρει μια
δικαιολογία να σου πει, γιατί κατά ένα περίεργο λόγο δεν ήξερες που μπορεί να είναι εκείνη
την ώρα. Μα γιατί στο κρύβει; Έλα ντε; Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια;
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Σταματούν οι επισκέψεις… Όσο κι αν ήσασταν αυτοκόλλητοι και πηγαίνατε παντού μαζί
ή ερχόταν συνέχεια στο σπίτι σου ή πήγαινες εσύ στο δικό της, κ@λος και βρακί που
λέμε…., τώρα οι εμφανίσεις αραίωσαν και ίσως σταμάτησαν εντελώς. Δεν σε καλεί να
βγείτε μαζί, είτε οι δυο σας είτε με παρέα. Όπως είπαμε και πιο πάνω αν σταματήσει το
ενδιαφέρον δεν υπάρχει λόγος για επισκέψεις και κοινές εξόδους. Σου λέει με τρόπο ότι
“φτάνει πια"...!!!

Μειωμένη συχνότητα σεξ. Το άφησα για το τέλος, έτσι για την ιστορία, αν και νομίζω ότι
πλέον το πήρες το μήνυμα και δεν χρειάζεται να πω πολλά. Κάτι οι πονοκέφαλοι, κάτι η
κούραση, μια το ένα μια το άλλο κι εσύ έχεις μείνει με την…… (η ανατροφή μου δεν μου
επιτρέπει να το πω, κατάλαβες με ποια...) στο χέρι!!!

Αν συνεχίσω δεν θα τελειώσει αυτό το άρθρο ποτέ. Για το ρεζουμέ να σου πω ότι αν έχεις
παρατηρήσει κάποια ή όλα τα παραπάνω, τότε κάνε κι εσύ μια αυτοκριτική. Τα παραπάνω
σημάδια δείχνουν εμφανώς ότι έχει χάσει το ενδιαφέρον της για σένα. Το θέμα είναι αν εσύ
είσαι η αιτία ή κάτι άλλο. Αν κι εσύ “δεν το ‘χεις” πια μαζί της τότε καλύτερα να το λήξετε
το ματς. Αν πάλι νομίζεις ότι περνάει μια “φάση”, μίλα της και παλέψτε το. Σε κάθε
περίπτωση συζητήστε το βρείτε την λύση και πάρτε την απόφαση όποια κι αν είναι.

Δες ακόμα: men

πηγή:simplyman.gr
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