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Cintamu Ditolak Atau Diterima? Kenali
Tanda-Tandanya

Oleh Adi Sumaryadi

Mungkin temen-temen pernah mengalami kondisi dimana kita seolah-olah digantung ataupun
ditolak sama sekali, buat temen-temen adi semuanya khususnya yang laki-laki nih..setelelah
dikumpul-kumpul dan berdasarkan pengalaman akhirnya kita harus tau beberapa tanda-tanda
kalau cinta kita ditolak oleh wanita idaman kita. Apa saja tandanya?

Mungkin temen-temen pernah mengalami kondisi dimana kita seolah-olah digantung ataupun ditolak
sama sekali, buat temen-temen adi semuanya khususnya yang laki-laki nih..setelelah dikumpul-
kumpul dan berdasarkan pengalaman akhirnya kita harus tau beberapa tanda-tanda kalau cinta kita
ditolak oleh wanita idaman kita. Apa saja tandanya? oh iya sebelumnya ditolak atau tidaknya
ketika kita mengatakan cinta pada seorang wanita baik dalam konteks mengajak pacaran bagi yang
memang membolehkan pacaran atau dalam konteks kita mengajak menikah, adi gak akan ngebahas
ininya...tapi ngebahas bagaimana respon dan tanda-tandanya jika kita "tembak" dan juga respon
apakah dia suka sama kita atau tidak.
 

Ketika wanita idaman kita langsung berkata "aku gak mau" atau "maaf gak bisa" itu keliatan
banget kalau cinta kita memang ditolak, terserah temen-temen mau berjuang terus atau lanjut
menjemput yang lain?
 
"Aku lagi pengen fokus belajar", itu juga kata-kata penolakan dan kita harus menyadarinya,
bentuk lain dari kata-kata ini biasanya "aku pengen beresin kuliah dulu", sebenernya kata-kata
itu masih ambigu, bisa diartikan supaya kita menunggu atau bisa diartikan ditolak.
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Ketika kita menelphone si dia bahkan di waktu-waktu yang tidak sibuk dan dia tidak
mengangkatnya, berarti dia tidak suka dengan kita apalagi kalau sampai direject berarti cinta
kita ditolak.
 
Kalau yang punya facebook, jika anda mentag fotonya atau mengirimkan status di timelinenya
dan dia tidak respon sama sekali, berarti dia tidak suka dengan kita alias ditolak, namun kita
harus juga liat apakah si dia aktif gak di facebook, kalau ternyata aktif setiap sebulan sekali,
berarti kita setidaknya harus sabar menunggu. Hal yang sama juga jika anda ajak chating atau
kirim pesan direct, jika ada respon tentu anda bisa tau jawabannya, ditolak.
 
Hal yang sama berlaku juga di twitter, jika ada DM sidia tapi tidak respon sama sekali, ditolak
pastinya, pun begitu jika temen-temen mensien dia ditweet anda dan tidak respon sama sekali.
 
Jika anda datang kerumahnya dan dipersilahkan masuk, tapi dia cuek bahkan lebih asyik oprek
handphone pribadinya berarti anda ditolak, tapi tidak langsung, yang langsung adalah ketika
anda datang dia tidak membukakan pintu, yang lebih parah lagi jika si dia melepaskan gayung
yang dipegang atau melepaskan anjing peliharaannya, itu namanya diusir, bukan ditolak lagi.
 
Jika kita mengucapkan ucapan milad, atau mengirimkan hadiah untuknya tetapi dia cuek saat
mengucapkan terima kasih, berarti dia gak suka dengan kita, tapi suka dengan hadiahnya :)
..lebih parah jika dia tidak mengucapkan terima kasih sama sekali..berarti anda ditolak
mentah-mentah, nah yang paling parah adalah ketika hadiah dari kita diinjak-injak atau
dikasih ke pembantunya...dan yang super parah adalah ketika hadiah dari kita diberikan ke
binatang kesayanganya.
 
Saat anda akan mengajaknya menikah tetapi si dia malah menceritakan kriteria yang dia sukai
dan kriteria-kriteria itu ada tidak ada dalam diri kita, harus kita akui bahwa pinangan kita
ditolak kawan.
 
Saat kita akan mengajaknya menikah atau menembaknya, tetapi dia tidak bilang sesuatu
apapun, namun dilain sisi timeline facebooknya dipenuhi dengan doa "Ya Allah, datangkanlah
jodoh terbaikku" atau doa-doa sejenis, ini menandakan bahwa dirinya tidak menginginkan
kehadiran kita melainkan orang lain, alias ditolak.

Kayaknya masih banyak banget yah kalau dibahas, ini hanya cerita saja dan beberapa tidak berlaku
jika melihat di beda kondisi. Ditolak bukan berarti kita tidak beruntung, tetapi dia belum beruntung
mendapatkan cinta kita, jangan bersedih apalagi putus asa. Ada yang menambahkan?
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