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1. Žena ponižava svoga supruga pred drugim ljudima 

Većina muškaraca vjerojatno neće odmah reagirati u javnosti. Jednostavno će to progutati, ali 

će ga to veoma povrijediti. Ako pak na omalovažavanje ipak reagira, to će biti zbog nakupljene 

ljutnje i bijesa.  

 

2. Žena u stopu prati svoga supruga kad on u kući želi nešto napraviti 

Ako mu stalno pokazujete kako biste vi bolje od njega nešto učinili, on je povrijeđen. Na 

primjer; on namješta krevet, a vi ga pratite i odmah nakon što završi pokazujete mu kako se to 

radi na “ispravan način.” Time mu dajete do znanja da se on uopće ne može mjeriti s vašim 

standardima. 

 

3. Žena stalno gnjavi svoga supruga 

Ako on ne učini nešto što vi želite, stalno ga na to podsjećate. Opet, i opet, i opet…  

Na taj način nećete postići ono što želite. Zapravo, vaš način opominjanja ga ne podsjeća, nego 

povrjeđuje. Na kraju ćete imati suprotan učinak. 

 

4. Žena često govori frazu “ti uvijek”  

Uistinu nije baš tako da on uvijek radi nešto loše. No vi ga optužujete da on uvijek radi nešto 

pogrešno. Naravno da će ga to povrijediti.  

 

5. Žena smatra svoga muža odgovornim za njezino loše emocionalno stanje 

Vi se npr. danas osjećate razdražljivo i loše. Ponašate se kao da je on za to kriv. Svojim 

ponašanjem vi njega uvjeravate da je kriv. On je bespomoćan. Pomislit će da je zaista kriv i to 

će ga povrijediti.  

 

6. Žena se žali da nema (npr. bicikl, auto, novi namještaj…)  

Muž bi želio to popraviti. On vam želi priskrbiti sve što je potrebno. Svaki muškarac to želi. 

Neki muškarci uspijevaju u tome, drugi manje. Ako se muž silno trudi, ali ipak ne uspijeva 

nabaviti (bicikl, namještaj, auto…)  to će ga slomiti.  

Ako stalno komentirate što sve druge žene imaju,  a vi nemate, on se osjeća krivim i 

povrijeđenim. 

 

7. Žena ne cijeni mužev trud 

Ako želite povrijediti svoga muškarca, omalovažavajte ono što on radi. Muškarac osjeća da je 

dio njegova identiteta u onome što on radi. Kad to prezirete, on će uvijek biti povrijeđen.  

 

U bračnom životu su muževa osobnost, samopouzdanje i osjećaj vrijednosti vrlo čvrsto vezani 

uz njegovu ženu. I muškarci su osjetljivi; neki više, drugi manje. Nema muškarca kojega ne bi 

povrijedilo omalovažavanje od strane njegove supruge.  

O takvim problemima treba otvoreno međusobno razgovarati. Na iskrenom razgovoru temelji 

se zdrav, snažan i sretan odnos dvoje ljudi. Bez međusobnog otvorenog razgovora nema 

sretnoga braka.  

 


