10 πράγματα που δεν πρέπει να πεις ποτέ σε μια μαμά με γιους

Είναι τα γνωστά και ενοχλητικά κλισέ που κάθε μαμά με αγόρια έχει ακούσει έστω και
μια φορά στη ζωή της. Και θα ευχόταν να μην ξανακούσει ποτέ!

1. Αχ, πρέπει να κάνεις κι ένα κοριτσάκι
Πρέπει;;;; Γιατί, τι θα συμβεί αν δεν κάνετε; Μήπως η οικογένεια σας θα είναι ημιτελής χωρίς
ένα κοριτσάκι;

2. Μην τους αγοράζεις βίαια παιχνίδια
Ακόμη και το πιο άκακο παιχνίδι, στα χέρια ενός αγοριού μπορεί να μεταμορφωθεί σε όπλο.
Δώστε σε ένα αγόρι μια κούκλα και σε δευτερόλεπτα θα γυρίσει το χέρι της και θα το κάνει
σκανδάλη…
3. Τα αγόρια είναι πιο ευαίσθητα

Η γνωστή φράση κλισέ΄«οι άντρες δεν κλαίνε» που κάποτε στοίχειωνε κάθε οικογένεια
ανήκει σε ένα μακρινό και ξεπερασμένο παρελθόν. Τα αγόρια κλαίνε και μετά το ξεχνούν και
παίζουν σα να μη συμβαίνει τίποτα. Όπως και τα κορίτσια εξάλλου.
4. Τα αγόρια δεν είναι τόσο ώριμα σαν τα κορίτσια
Κάποια αγόρια είναι ώριμα, κάποια ανώριμα. Κάποια κορίτσια ωριμάζουν γρήγορα, άλλα
αργά. Αλλά και τι έγινε; Είναι απλώς παιδιά.
5. Μην κάνεις το γιο σου σαν αυτούς τους άντρες που σιχαινόμαστε
Πρόκειται για μια απίστευτα προσβλητική συμβουλή. Ίσα –ίσα, κάθε λογική και
ισορροπημένη γυναίκα ξέρει ότι έχει φέρει στον κόσμο έναν ακόμα άνδρα, ο οποίος μια μέρα
θα δώσει σε κάποια γυναίκα το πρώτο φιλί και θα γίνει ο πρώτος έρωτας της. Μεγαλώνοντας
εμείς «τον ιδανικό άντρα» είναι η καλύτερη εκδίκηση για κάθε άθλιο ραντεβού που βγήκαμε
οι ίδιες

6. Τα αγόρια πρέπει να κάνουν σπορ
Εννοείται πως τα σπορ αποτελούν μια εξαιρετική εμπειρία. Και για τα αγόρια και για τα
κορίτσια. Αλλά έτσι κι αλλιώς ένα αγόρι θα βρει πάντα την ευκαιρία, να τρέξει, να
σκαρφαλώσει και να κλωτσήσει μια μπάλα.

7. Μην τα αφήνεις να παίζουν με κούκλες
Όλα τα παιδιά μπορούν να παίζουν με οτιδήποτε. Με όπλα, αυτοκινητάκια, μπάλες, κούκλες.
Όλα είναι απλώς παιχνίδια.

8. Ωχ, αγόρι, θα ασχολείται συνέχεια με το…μόριο του.
Είναι το ένστικτο του ανθρώπου των σπηλαίων που κάνει τα αγόρια να παίζουν με το μόριό
τους από πολύ νωρίς. Δεν πειράζει! Καθώς θα μεγαλώνουν θα τα ακούτε να τσακώνονται για
το ποιου το μόριο είναι μεγαλύτερο, να το μετρούν και να συγκρίνουν τα νούμερα.
Τουλάχιστον ίσως κερδίσουν κάτι στα μαθηματικά.
9. Τα κορίτσια είναι πιο ήσυχα

Ναι, ένα αγόρι ίσως δε μπορεί να κάτσει για 45 λεπτά και να κολλά αστεράκια σε μία
ζωγραφιά, όπως ένα κορίτσι. Τα αγόρια αναπτύσσονται αργότερα σε κάποιους τομείς. Τόσο
απλά.

10. Τα αγόρια είναι μαμάκηδες.
Και που είναι το κακό; Μπορεί να ζηλεύετε τη φίλη σας που πάει για ψώνια με τη μικρή της
κόρη, όμως η μικρή κόρη στην εφηβεία δεν θα θέλει ούτε να βλέπει τη μαμά της. Τα αγόρια,
αντίθετα, χτίζουν πανίσχυρους δεσμούς με τη μαμά τους και, ακόμα κι αν δεν το δείχνουν,
είναι απίστευτα προσκολλημένα σε αυτήν.
Πηγή: http://www.imommy.gr

