PNT koostatud „VägiValduri välimääraja“ /L.Bancroft „Miks ta seda teeb?“/
NÕUDLIK
HÄRRA
VEEMEES
ÕIGE
SOGAJA
* Tema vajadused on
esmatähtsad.
* Suurendab ja
väärtustab ainult
iseenda panust.
* Tal ei ole aimu
andmisest ja saamisest. Ise arvab, et on
helde ja armastav partner.
* Suuremeelsus sõltub tujust.
* Karistab, kui ei saa seda, mida
soovib.
* Ta on väljaspool kriitikat ja talle ei
tohi nõudmisi esitada.
* Sinu ülesanne on teda teenida.

RIVIDRILLI
SEERSANT
* Kontrolliv,
arvustab su
riideid, sõpru, keha.
* Keelab sugulastega kohtuda, hoiab
sind enda ligi. Armukade.
* Kuulab kõnesid pealt, vaatab su
meile ja sorib su asjades.
* Teda huvitab omamine. Isoleeriv.
* Jälgib kullina, et sa ei saaks
sõltumatuks.
* Sinu elus ei tohi olla kedagi peale
minu.
* Äärmiselt vägivaldne, võib tappa.

PLAYBOY
* Ilus ja seksikas.
* Voodis hooliv.
Korraga mitu naist.
* Tekitab naises tunde naugu ta oleks
midagi erilist.
* Lõpetab suhte ja alustab taas.
* Naine on loodud selleks, et mees
saaks seksida.
* Ta on suhtes vaid seepärast, et nii on
talle mugav.
* Muutub seksuaalseks loomaks.
* Naise ärakasutaja.
* Tunneb naise vastu huvi vaid läbi
seksi.

Veendunud
oma kõnes
ja olekus.
* Tema on
alati
„õpetaja“ ja teadja. Ma tean alati
paremini, kui sina.
* Kui sa minuga ei nõustu, siis su
mõttemaailm on korrast ära.
* Sinu arvamused ei vääri
ärakuulamist.
* Kui ma sind piisavalt kaua
töötlen, siis saab sinust õige
inimene.
* Kui sa minuga nõustud, siis on
ka sinul hea olla.

HÄRRA

Psühholoogiline
väärkohtleja.
* Vaidlustes
rahulik, väänab
naise sõnu ja paneb naise jutu
kõlama absurdsena.
* Paneb naise tundma end
maatasa tehtuna ja rumalana.
* Teab täpselt, kuidas sinu
närvidel käia. Paneb su lõpuks
nutma ja ütleb, et hoopis naine
on vägivaldne, sest tema isegi ei
tõstnud häält. Üksikud vopsud.
* Suudab kõiki veenda, et naine
on peast segi.
* Tema stiil tõestab, et viha ei
põhjusta vägivalda.

OHVER

ÜLITUNDLIK
Peenetundeline
ja toetav, räägib
erinevatest tunnetest.
* Muutub vägivaldseks, sest
tema tundeid on riivatud ja tal ei
jää muud üle.
* Kasvatab naise süütunnet.
* Vingub ja viriseb.
* Pisendab vägivalda ja on
valmis isegi nutma. Miski
maailmas ei ole tähtsam, kui
minu tunded. Sõnaväänaja.
* Naine peab oma riivatud
tunnetest kiiresti üle saama.

* Mängib sinu
kaastundega.
* Ainult sina
suudad mehe elu muuta.
* Räägib halvasti oma eelmistest
ohvritest. Naised mõtlevad oma
lood välja.
* Enesekeskne, tahab olla
tähelepanu keskmes.
* Kõik teised on tema hädades
süüdi. Ta elu on nii raske, et ta ei
vastuta oma tegude eest.
* Süütunde tekitaja
* Oskab kõike pea peale keerata.

RAMBO
* Inimeste
alandamine hirmu
külvates.
TERRORIST
* VV-st
* Kontrolliv, nõudlik, sadistlik,
keskkonnast.
jälitab, ähvardab, ahistab.
Tal puudub endal
* Nõuab laste hooldusõigust ning hirmutunne, mis tekitab naises
kontrollib ja hirmutab naist laste kaitstuse tunde.
kaudu.
* Käivad jahil, sportlikud.
* Naise elu on tema kätes.
* Mehed peavad naisi ohjes
* Teda ei ole tohi maha jätta.
hoidma. Löövad, sest su
* Naises hirmu nägemine pakub käitumine on halb.
* Naised on mehe teenimiseks.
talle rahuldust. * Naised on
* Naine on ese ja kuulub mulle.
pahad ja neid tuleb karistada.

