BẠN CÓ ĐI CHƠI VỚI MỘT NGƯỜI MÀ….
Bạn có đi chơi với một mà… *

-nói những điều khiến
bạn cảm thấy buồn
lòng
-nói hoặc làm những
điều khiến bạn sửng
sốt
-nói hoặc làm những
điều làm nhục bạn
-xô bạn
-ném đồ vật vào bạn
-đe dọa ném đồ vật
vào bạn
-nói với bạn rằng họ
sẽ đập phá tất cả
-hờn dỗi bạn, từ chối
tranh luận
???????
-thử kiểm soát bạn
-ra lệnh cho bạn
-phê bình cách ăn
mặc của bạn
-phê bình gia đình và
bạn bè của bạn
-quyết định tất cả mọi
việc
-không nghe theo ý
kiến của bạn
???????
* par Colette Breton

-ghen tuông
-sở hữu
-nói bóng gió rằng
bạn làm điều này hay
điều kia
-theo dõi bạn
-cho người theo dõi
bạn
-bắt bạn lựa chọn
giữa họ, bạn vè và gia
đình
-không chấp nhận
chia tay
-thử thao túng bạn
-thao túng bạn
???????
-lạm dụng rượu
-lạm dụng ma túy
-làm áp lực với bạn để
bạn phải tiêu thụ
-tin rằng phụ nữ phải
vâng lời
-gia đình và bạn bè đã
cảnh báo cho bạn về
điều đó
-đi với vũ khí
???????

-hung dữ
-có thành tích đánh
lộn
-dễ mất kiểm soát
-xiết chặt cánh tay và
ngón tay của bạn
-thỉnh thoảng bạt tai
bạn
-hứa gọi điện thoại
cho bạn nhưng…
-cản trở bạn ra khỏi
nhà
-đến tìm bạn khi họ có
thì giờ
-tạo áp lực với bạn để
làm tình
-bắt buộc bạn phải
làm tình
-dùng vũ lực với bạn
-tin rằng các cô gái là
đối tượng tình dục
???????
-biện hộ cho sự hung
dữ của họ băng ::
quá khứ
đồ uống
ma túy
băng đảng
sự mất kiểm soát
???????

