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Avioliitto-ohjeita miehille osa 1

Tässä on muutama pieni ja helppo asia, jotka
tekevät elämästäsi hieman parempaa.

Ajattele isoa kuvaa
-Ennen kuin arvostelet häntä, ajattele onko sillä merkitystä pitkässä juoksussa.
-Olisiko vain parempi antaa asian olla ja mennä elämässä eteenpäin tekemättä
kärpäsestä härkästä.

Keksi joka päivä jotain, jolla saat hänet nauramaan
-Naiset ajattelevat liian paljon ja he tarvitsevat lepoa aivoilleen. 
-Nauru vapauttaa heidät jatkuvasta ajattelusta. Hän osaa arvostaa sitä. 
-Ei ole väliä mitä se on, kyse on pienistä hassuista asioista.
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Kehu häntä joka päivä
-Etsi asioita, joista voit kehua häntä. Se voi olla jotain, mitä hän on tehnyt.
-Se voi olla jotain, mitä hänellä on päällään. 
-Anna hänen tietää, että olet huomannut hänet ja arvostat häntä.

Osta hänelle lahjoja
-Unohda väitteet: ”Ei sinun tarvitse ostaa minulle mitään syntymäpäiväksi.” 
-Osta hänelle lahja.

Saa hänet tuntemaan itsensä prinsessaksi
-Kohtele häntä kunnioituksella. Tee huomaavaisuuden osoituksia.
-Avaa hänelle ovi. Auta häntä takkinsa kanssa. Auta häntä istuimelle. Anna hänelle
suosikki teetä nätissä kupissa ja kuuntele häntä. Anna hänen tuntea olevansa
huolehdittavana. Saa hänet tuntemaan olonsa prinsessaksi. Jokainen nainen
haluaa tuntea olevansa prinsessa.  
-Tietenkään et voi tehdä sitä kaiken aikaa, mutta tee sitä riittävän usein, että hän 
tietää.
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Unohda mitä hän sanoi tai teki

-Kun hän sanoo tai tekee jotain ikävää. Se TULEE tapahtumaan. Unohda mitä hän
sanoi tai teki. Naiset muuttuvat helposti tunteellisiksi ja epärationaalisiksi.
-Mutta ole varovainen. Hän ei koskaan unohda mitään, mitä sinä teet ”väärin”.

Ole iloinen ja valmis lähtemään avioliittoneuvojalle

-Ole valmis ja iloinen lähtemään neuvojalle. Varsinkin ensimmäisenä vuotena. Tulet
olemaan kiitollinen, mikäli teet niin. Parempi korjata pieni ongelma heti kuin iso
korjaamaton ongelma tulevaisuudessa. Yksinkertaisesti. Mikä kuulostaa järkevältä
sinulle, on täysin järjetöntä hänelle ja päinvastoin. Koska naiset ajattelevat täysin
eri tavalla. Ja neuvonta auttaa tässä.
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Älä koskaan  korota ääntäsi

-Se vaikuttaa naisiin niin, että he vaistomaisesti alkavat pelkäämään, pakenevat ja
ja haluavat suojautua. Sinulla tulee olemaan työ saada tilanne normalisoitua. 
-Et ehkä havaitse sitä miesten seurassa, koska me korotamme ääntämme
jatkuvasti. On vaikeaa vaihtaa pienemmälle. 
-Me huudamme saadaksemme asiamme kuuluville. Naiset huutavat vain vihaisena.
Kun äänemme sävy nousee, hän tulkitsee sen, että olemme vihaisia hänelle.

Osta hänelle kukkia

-Kukat kertovat paljon.
-Ne sanovat, että pidän sinusta. Ne sanovat, että ajattelen sinua. Ne sanovat, että
arvostan sinua. Ne sanovat, että olet kaunis silmissäni. Ne sanovat, että olet 
prinsessa, joka ansaitsee kauniita asioita. 
-Ne sanovat, ”vaikka olen mies ja kukat kuolevat viikossa ja ovat pahinta rahan
hukkaan heittämistä eikä kukissa ole mitään järkeä, olet silti enemmän kuin 
ansainnut kukkasi.”
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Huomaa hänen yrityksensä

-Kun hän pukeutuu kauniisti, varaa pieni hetki ja kerro hänelle kuinka kauniilta
hän näyttää. Hän on käyttänyt paljon aikaa ja energiaa pukeutuakseen kauniisti.
Anna hänen tietää, että arvostat sitä.
-Opettele nämä sanat: kaunis, nätti, elegantti, hämmästyttävä, upea, tyrmäävä, 
tyylikäs, loistava. Yritä käyttää oikeaa termiä.

Tämä lista ei ole lopullinen. Toivon mukaan listaan tulee jatkoa myöhemmin. 
Toivottavasti se tuo positiivisen muutoksen avioliittoosi.
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