LA TEVA REVISTA PER DESMUNTAR
L'AMOR ROMÀNTIC!

ALGUNES RED FLAGS DE LES QUE HEM
D’ESTAR PENDENTS PER SABER SI HEM
DE FUGIR D’UNA RELACIÓ!
SI N’IDENTIFIQUES MÉS DE 5,
TRUCA A LES TEVES AMISTATS!!
Inverteix en cripto.
Diu que les seves exparelles estan boges.
Et mira el mòbil.
Et jutja per sortir de festa.
Et culpa de la seva salut mental.
Critica la teva imatge/aspecte/roba.
Critica la teva família i amistats.
Menysprea com et sents o menysprea les teves emocions.
Et ridiculitza o s'avergonyeix de tu.
Fa manspreading.
Fa mansplaining.
No t'envia tiktoks o memes.
No para de parlar del gimnàs.
Li agrada Toni Moog o Leo Harlemm o Broncano
Diu que un viatge a l'Índia o l'Àfrica li ha canviat la vida "són feliços amb tan poc..."
És un home cis-hetero i poliamorós.
Et diu que "ets diferent resta".
Et diu que "ets molt madura per la teva edat".
Fa coses que no t'agraden i s'excusa dient que anava borratxo/a.
Et fa veure que ets fràgil i comets molts errors i que ell/a/i et pot ajudar.
Li fa fàstic la menstruació.
No vol fer servir protecció perquè "li molesta" o "no és el mateix"
Critica la pluma.
Parla malament o estigmatitza anar a teràpia.
Té coach o és coach.
No tracta bé a la gent que treballa de cara al públic.
No sap netejar/cuinar/posar una rentadora.
Diu que "ajuda" a casa.
Diu que no és LGTBIfòbique, racista, masclista, etc perquè "tinc amics que...".
No para de tallar amb tu i tornar quan li dóna la gana.
Fa servir el silenci com a càstig (ley de hielo).
Anar al Tagliatella li sembla una cita especial.
Critica la teva manera de menjar.
Quan li dius que ets bi, li suposa un problema o vol fer un trio.
Et diu que no pot "viure sense tu".
Diu que és un ciutadà del món.
Diu "no veo colores, veo personas".
Pensa que C. Tangana és "el puto amo".

ESTÀS DE FARRA I CONEIXES A UNA PERSONA QUE
ET FLIPA! TU TAMBÉ LI AGRADES I US ENROTLLEU.
INTERCANVIEU NÚMEROS I PARLEU DE TORNAR A
QUEDAR... QUÈ ET PASSA PEL CAP?

A

És la persona de la meva vida. Investigo i busco tota
la informació que pugui a les xarxes socials i ho
utilitzo perquè s'enamori de mi.

ESTÀS DE ROTLLO AMB ALGÚ, PERÒ T'ADONES QUE
NO VOLS CONTINUAR AMB LA RELACIÓ I QUE
POTSER NO SENTIU EL MATEIX L'UNE PER L'ALTRA...

A

Desaparec de la seva vida fent veure que no
existeixo, ja que considero que l'altra persona és
estúpida o quelcom semblant i no s'adonarà que sóc
une impresentable / li dono excuses fins que se
n'adoni.

B

Ja m'obrirà, és igual que em flipi, sóc un esperit lliure
i no depenc de ningú, pa mala yo.

B

Continuo quedant com si res, aprofitant-me del que
necessiti d'aquesta relació, però mai m'implicaré.

C

M'emociono, però sóc conscient dels límits i dels
processos d'una relació. Gaudeixo de com es vagin
donant les coses.

C

Li explico com em sento i quines són les meves
intencions perquè no li vull fer mal.

PROPOSES A LA TEVA PARELLA OBRIR LA RELACIÓ I
ET DIU QUE NO VOL O QUE NO ESTÀ SEGURA...

LA TEVA PARELLA/ROLLO VOL QUE CONEGUIS LES
SEVES AMISTATS...

A

Mai obriria la meva relació, això voldria dir que no ens
estimem, obrir una relació no és amor, és vicio.

B

A

No fem birres amb les amistats, no necessito a ningú
més, la meva parella i jo estem molt bé fent vida a
soles.

Li dic que ok, però després poso les banyes i faig el
que vull. Sóc un esperit lliure, passo de les etiquetes.

B

Me la suen les seves amistats, hi vaig perquè em
toca, però passo d'implicar-me i faig veure que sóc
un ficus.

C

Ho parlem i veiem si podem arribar a cap consens,
traçar les nostres línies, o si malauradament no
podem seguir endavant perquè tenim intencions
diferents. Sempre posant per davant la responsabilitat afectiva i la salut relacional que tinc amb les
persones amb les quals em relaciono.

C

PORTEU MOLT DE TEMPS AMB LA TEVA PARELLA I
PER LES CIRCUMSTÀNCIES QUE SIGUI JA NO
FOLLEU TANT COM ABANS...

A

Crec que ja no m'estima, no hi ha raó que justifiqui no
tenir sexe, el sexe és un pilar de l'amor.

B

Si la meva parella no em dóna el que necessito ho
busco pel meu compte encara que no ho tinguem
acordat, i si m'ho retreu, jo li retrec que no follem.

C

Tant jo com la meva parella podem tenir les nostres
circumstàncies, i si ens preocupés alguna cosa,
sempre podríem xerrar-ho i respectar els nostres
tempos.

Em sento còmode coneixent les seves amistats, això
no significa que vulguis ser-hi sempre, però puc
gaudir de moments en els quals compartim les
nostres vides.

ESTÀS FULL DE BAJONA, ELS ESTUDIS O EL CURRO O
LA VIDA ET SUPEREN, NO T'AGRADA EL QUE VEUS AL
MIRALL...

A

Estar amb la meva parella és la millor teràpia, no
necessito a ningú més.

B

Si estic malament és perquè no m'he esforçat
suficient, no pain no gain, els problemes de salut
mental són dels dèbils.

C

Busco suport en mi mateixe i en els meus cercles
(família, col·legues, xurri, companyes...) i si fa falta i
m'ho puc permetre, demano hora per a teràpia.

TENS UNA PARELLA/ROLLO I S'APROPA UNA DATA ASSENYALADA (SANT JORDI, SANT VALENTÍ, ANIVERSARI, NADAL...)

A
B
C

Li compro el regal que més desitja (no importa el preu) i espero el mateix a canvi, és la millor mostra d'amor.
Passo de bullshit capitalista i romàntica, encara es voldrà casar jaja wtf lol.
Si em ve de gust i sé que li fa il·lusió li faig un regal sense esperar res a canvi, perquè chill, no passa res si som una mica
cursis, som conscients del que no volem a la nostra vida relacional i això no ens converteix en pedres.

ROMÀNTIQUE
EMPEDERNIDE
REVISA’T

VAS DE QUE T’HAS
DECONSTRUÏT
PERÒ DEIXES CADÀVERS
EMOCIONALS ALLÀ ON VAS

VAS PEL BON CAMÍ
PERÒ RECORDA, ESTIMAR BÉ
NO ÉS FEINA D'UN SOL DIA

Alguns mites de l'amor romàntic que ens han explicat sempre i
que potser són una mica bullshit <3

LLIURE "ALBEDRÍO"
Creença que els nostres feelings amorosos són full íntims i no estan
influïts per factors sociobiològics culturals aliens a la nostra voluntat
i consciència.

NORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE
Discussions apassionades i fins i tot agressives són part normal d'u na relació amorosa.

FAL·LÀCIA DEL CAN VI PER AMOR
Jo amb el meu amor, et podré canviar. Si m'estimes prou, canviaràs per mi.

MITJA TARONJA
Necessitem i precisem a saco trobar la persona que ens complementarà per ser persones completes.

L’AMOR HO POT TOT
Creença de que l'amor és un poder superior que tot ho
cura, que qualsevol situació problemàtica o follon que es
doni a la parella se superarà amb amor.

casaldejoves@casalsdejoves.org
93 169 00 86 (10h a 16h)
Carrer de la Independència, 357
casalsdejoves.org
@casalsdejoves

T’ESTIMEM

