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Hvis du flirterflere gange med den
samm e,bar aJarmklokkerne ringe. . .
Fortsat fra forrige side

- Stop op og find ud af, hvorfor
du har brug for at sms'e sA meget med din mandlige kollega:
Giver det dig en snefi af spending og en folelse af at gore
noget forbudt? Sd er det et klarl

symptom pA, at der er noget
galt i dit faste forhold. N6r du er

se, begynder der at blive tale om
mental utroskab. Man kan styre,
hvordan man handler PA sine
fslelser. Og sA kan man pA et
vist plan godt styre sine fslelser
ved at se mere nuanceret pd tin-

gene. Er man lagt ned af stress
og sure bleer, og der sA kommer
en prins gulerod og flirter med

,Pas p6 med qt flirte, hvis
du ikke &on srge fra eller
seffe grrlnser for dig selv"

6n pA arbejdet,
synes man mAske, at han gor
og siger alle
de ting, man
gjorde for i sit
parforhold. Og

keligheden i ojnene, bliver det
en glidebane, der let kan fore til
fysisk utroskab. Men hvornAr er
llirl mental utroskab?
- NAr flirten gAr over i forelskel-

18

vores partner.
- Det er meget individuelt, hvornAr man synes, at en

grense

i

forbindelse med flirt er overskredet; Nogle mennesker har det
helt fint med, at andre rorer ved
dem, andre ikke. Derfor er gransen mellem flirt og sexchikane
ogsA flydende. Venlige smil fra

fokusere pA det.

eller

om, at lykken er hos ham og
ikke derhjemme - medmindre
man er god til at minde stg selv

sin mand og se pA, hvad man
har gang i. Vil man ikke se vir-

vedkommende i ojnene. For
mand handler flirt generelt mere
om sex, mens detfor kvinder
mest handler om at fA bekret
telse. Sd giv dig selv bekreftelse

om den anden nu ogsd er pA
arbejde, eller hvor han befinder
sig. I det hele taget er det typisk
pd arbejdspladsen, at vi finder

om, hvordan det var at vare
karester med sin mand og sA

blevei bevidst om, at du flirter,
fordi dit forhold ikke fungerer
optimalt, har du muligheden for
at finde ud af, hvordan du kan
forbedre dit parforhold.
der lyver over for sig selv, nAr
de undskyldende efter en flirt,
der blev lidt for farlig, siger, at
de ikke kunne gore for det. Man
kan altid velge at gd hjem til

fslelser, som nAr man har set

hvis man holder meget oje med,

chefen kan misforstAs, som at
han tager sig friheder, En sms eller en mail kan ogsA misforstAs:
isar nir man ikke kender den,
man flifier med i forvejen.
Pernille Fournais advarer imod at
flirte, hvis man ikke kan sige fra

sA begynder man at fantasere

Pernille Fournais mener, at kvin-

ogsA lyde. Det samme galder,

Flirt kon misforstds
Alarmklokkerne bor ringe, hvis
man flirter gentagne gange med
samme person, begynder at
tjekke sin mobil ofie og i det hele
taget endrer adferd. Bliver man
pludselig meget optaget af, hvad
man skal have pA til et arbejdsmode, hvor ham, man flirter
med, ogsA deltager, bsr alarmen

-

og tro pA, at du er noget

vard,

hvis du vil undgA at komme ud

i

en flirt, der kan blive farlig for dit

forhold, siger Pernille Fournais.

satte granser for sig selv.

Det er jo ikke alle mend, der

forstdr, at det blot er en flirt, ndr
man sender dvelende blikke
og viser opmarksomhed. Og
her er der ogsdr stor forskel pA,
om man kender den, man flirter
med, eller om det er en frem-

Kontakt

med. Det er nemmere at sige
fra, ndr man f.eks. flirter med en
fremmed pd netdating, for sA har

26 66 24 20 eller fournais@balan-

man ikke opbygget de samme

pd www. balancekompagn iet.dk.

Psykoterapeut Pernille Fournais,
cekompagniet.dk. Klik ogsA ind

m.altfordamerne.dk
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HJ'iAti&t op rit chetun
Da Mia blev ansat i virksomheden, var hun

den yngste bortset fra chefen.

-

Han var

frak

med sine fuck-me-ojne og

invitere pA restaurant af chefen, Efter middagen gik de en tur pA stranden, hvor de

kyssede hinanden.

et lakked smil. Jeg spottede ham straks

-

og begyndte at sende ham blikke, som
med chefen.

derforelsket i min kareste, og nu havde
jeg fAet den bekraftelse gennem llirten,
som jeg sogte.

Pd det tidspunkt boede hun sammen med

Da Mias chef kort efter tog et halvt Ars or-

han gengeldte, forteller Mia om sin flirt

en musiker, men hun indledte en mailkorrespondance med chefen, hvor de skrev
sode ting til hinanden.

-

Der var en indforstAethed mellem os, og
jeg nod at fi hans smd beskeder om, at
jeg var en spendende og klog pige. Som

musiker var min kareste ofte ude at spille,

Det foltes ikke rigtigt, for jeg var smad-

lov med sine bsrn og rejste til Australien,

sendte han hende et postkort. D6t opdagede hun, da hun og karesten var pdvel
ind ad doren til deres lejlighed, der var ved
at blive sat i stand

- og hun skyndte sig at
gemme det, for karesten opdagede det.
- Pd det tidspunkt kunne jeg merke, at del

og jeg folte mig kedelig, fordi der skete sd

blev for farligt, og at jeg ikke ville miste mit

lidt i mit liv, forteller Mia, der ogsA lod sig

forhold. SA her stoppede flirten.
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Ger du over sffegen nf,r du f?irterP

Cloro, monogementkonsulent V1l.

ir
&4S

Mit pqrforhold

vqrdodt
-

Set i bakspejlet fungerede mit parforhold ikke,

men jeg snskede at blive i det pd grund af vores

ssn, og jeg bildte mig ind, at alle har problemer

i

agteskabet, for det havde mine venner. Min mand
svingede mellem at opfore sig, som om jeg var fantastisk dejlig, og sA blev han pludselig totalt kold og
afuisende. Det var forvirrende og nedslidende. Jeg

begyndte at lagge mere maerke til mend ogsA pd
arbejdet og flirte lidt mere, end jeg plejede, forteller Clara, der indledte en flirt med en italiener pA en

konference i udlandet.
Det begyndte med lange interesserede og gen-

galdte blikke under en stor, fallesmiddag. De snakkede sammen og kom med flirtende komplimenter
pA vej tilbage til hotellet, og

naste aften forlod de

hotellets bar som de sidste og endte pA italienerens
hotelverelse, hvor de dyrkede sex hele natten.

-

Jeg havde slet ikke dArlig samvittighed, for jeg

skankede ikke min mand en eneste tanke. Det var
helt klart et signal om, at mit parforhold var dodl,
men pA det tidspunkt tenkte 1eg, at det bare var
en affare, der ikke skulle udvikle sig, for han var

damernes mand og i ovrigt gift, siger Clara.
I

de neste to mAneder skrev og ringede de meget

intenst sammen i det skjulte og modtes ogsd en

gang om mAneden pA hotel.

-

- J"g hovde slef ikke darlig
samvittighed, for ieg skenkede ikfre
min mand en enesfe fanke.
20

Flirten med den italienske mand fik mig til at bryde

ud af mit parforhold. lmens jeg var min mand utro,

gik det mig meget pa, for det er ubehageligt ikke at

vare tro mod sig selv. Derfor skjulte jeg mit forhold
i lang tid.
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lufthavnen pA sit sterkt forsinkede fly, Hun var pA vej hjem
til sin sambo og sin san efter
et modeljob i udlandet, og i
afgangshallen fik hun aje pA en
jevnaldrende, flot italiener, som
hun smilede til og snart faldt i
snak med.
- Vi snakkede godt sammen, og
det meste af det, han fortalte om
sig selv, passede perfekt med
det, jeg snsker af en partner, for-

taller lda, der udvekslede visit
kort med italieneren, som senere
fulgte hende ud tilflyet.

Hjemme igen bombarderede
italieneren hende med sms'er.
- Han skrev, at jeg er fantastisk
skon og smuk - sddan nogetfAr
jeg aldrig at vide af min sambo.
SA da han forleden ringede for
alhsre, om jeg vil ses igen, fik
jeg store kvaler, Jeg er pludselig
tvunget ud i tanker om, hvordan
det er at lere ham at kende,
og at han mAske er den eneste
ene for mig. Og hvordan finder
teg ud af det? Jeg er begyndt
at tenke over, at jeg ikke kan
lade min mobil ligge og flyde, for
tank, hvis der kommer en sms

fra ham? Det siresser mig, for
nu er det ikke lengere bare en
uskyldig flirt. Jeg foler mig i hoj
grad mentalt utro, og jeg er slet
ikke typen, der har en elsker ved
siden af.
- Fliden har veret en ojenAbner,
for jeg savner romantik i mit

parforhold, og vi kommunikerer
dArligt. Man skal verne om sit

parforhold, og det glemmer
man let, som tiden gAr. Hvis jeg
kaster mig ud i et nyt forhold, sA
bliver det ogsA hverdag en dag.
MAske kan mit parforhold blive
okay, hvis jeg arbejder for det.

* Flirten hor veret en oiendbner,
{or
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1eg savner rornontik

i mit parforhold

21

