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ﻧﮑﺎﺗﯽ رﯾز در آﺋﯾن ھﻣﺳر داری

ﺑﺎﺑﮏ وزﯾری
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ﺑﮫ ﻧﺎم آﮔﺎه  -آﮔﺎھﯽ آﻓرﯾن
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ﺗﻘدﯾم ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻋزﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از
ﺻﻣﯾم ﻗﻠب دوﺳﺗﺷﺎن دارم و
ﻋﺎﺷق اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ
زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑرای ھﻣﺳر ﺧود ﻓراھم
ﮐﻧﻧد

و ﺗﻘدﯾم وﯾژه ﺑﮫ ﻣﺣﻣد و ﻧﯾﮑﯽ
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دﯾﺑﺎﭼﮫ

ﭼطور ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺷﮑﺳت ﺧورده را ﺗرﻣﯾم ﮐﻧﯾد:
ﺧﯾﻠﯽ وﻗتھﺎ رواﺑط ﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .اﮔر ﺑﺧﺎطر ﮐﺎری ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم داده ﯾﺎ ﺣرﻓﯽ ﮐﮫ زده ،ﺳوءﺗﻔﺎھﻣﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد ،ﻣﯽﺗواﻧد راﺑطﮫ را ﺑﺎ
ﺷﮑﺳت روﺑﮫرو ﮐﻧد.
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﭼﯾزھﺎی ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷده ﻗﺎﺑل ﺗرﻣﯾم ھﺳﺗﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﮔﺎھﯽاوﻗﺎت .وﻗﺗﯽ
راﺑطﮫای ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد ،ﺑﺎﯾد اول از ﺧودﺗﺎن ﺳوال ﮐﻧﯾد آﯾﺎ اﯾن راﺑطﮫ ارزش
ﻧﺟﺎت دادن را دارد؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد آن راﺑطﮫ را اداﻣﮫ دھﯾد؟ آﯾﺎ طرﻓﺗﺎن
ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾد ﺑﺎ او ﺑﻣﺎﻧﯾد؟ اﮔر اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم
ﺑرای ﺗرﻣﯾم راﺑطﮫﺗﺎن ﺑﺎ او ،وﻗت ﻧﮕذارﯾد.
از طرف دﯾﮕر ،اﮔر ﺑرای دوﺳﺗﯽ و راﺑطﮫ ﺑﺎ آن ﻓرد ارزش ﻗﺎﺋل ھﺳﺗﯾد و آن
راﺑطﮫ ﺑراﯾﺗﺎن اھﻣﯾت دارد ،ﭘس ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھر طرﯾق ﻣﻣﮑن ﺗﻼش ﻻزم ﺑرای ﺗرﻣﯾم
آن راﺑطﮫ را ﺻرف ﮐﻧﯾد.
ﺳوال اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﭼطور ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد؟ اوﻟﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾد
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳرﺗﺎن راه ارﺗﺑﺎطﯽ ﺻﺣﯾﺢ رال ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد  .اﮔر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
رو درو ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
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اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﺑرای دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ او ارزش ﻗﺎﺋل
ھﺳﺗﯾد و دوﺳت دارﯾد ﮐﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﺎ او ﺣرف ﺑزﻧﯾد.
ﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎﯾد از ﯾﮏ ﺟﺎ ﺷروع
ﮐرد ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد

ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ اﺑراز ﻧﺷود ﺗوھﻣﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت

ﺑرای او ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺳوءﺗﻔﺎھﻣﺎت را از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾد ،ﺣﺎل ﺗﻘﺻﯾر
ھر ﮐدام از ﺷﻣﺎ ﺑوده ﺑﺎﺷد .وﻗت ﻣﺷﺧص ﮐردن ﻣﻘﺻر ﻧﯾﺳت ،وﻗت آن اﺳت ﮐﮫ
درک ﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﯾد و ﺑﮫ ھر راھﯽ ﮐﮫ ﺷده ﺑرای ﺑرﻗراری ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕو و ارﺗﺑﺎط
ﻋﻣﯾقﺗر زﻣﺎن ﺑﮕذارﯾد.
ھﻣﯾﺷﮫ در ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺷﺎوره ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺳرھﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ دﻓﺗر
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺣرف ھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ھم درون آن ﺑزﻧﻧد
و ﭘﺎﺳﺦ آن را ﺑﺑﯾﻧﻧد  .ھر از ﭼﻧد ﮔﺎھﯽ ﻧﯾز دوﺑﺎره آن را ﻣرور ﮐﻧﻧد ﺗﺎ
ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﮐﻣﺗر ﺷده ﯾﺎ ﻧﮫ؟
ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺛﺎﺑت ﮐرده ﻧوﺷﺗن ﺧود ﯾﮏ ﻧوع دارو ﺑرای
آرام ﮐردن ذھن ﺗﺳﻠﯽ دادن ﺑﮫ روان و ﺗﮑﺎﻣل ﺑﺧش اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت.
اول اﺟﺎزه دھﯾد طرفﻣﻘﺎﺑل ﺗﺎن ﻧظراﺗش را ﻣطرح ﮐﻧد .ﮐﺎری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻣد
ﻧظراﺗش ﺑرای ﺷﻣﺎ اھﻣﯾت دارد .اﯾن را ﺧﯾﻠﯽ واﺿﺢ ﺑﺎ ﮔﻔﺗن" ،واﻗﻌﺎ ً دوﺳت دارم
دوﺑﺎره ﻧظرت را در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﺑداﻧم و ﻗول ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﺣرﻓت را ﻗطﻊ
ﻧﮑﻧم ﭼون ﻓﮑر ﮐﻧم دﻓﻌﮫ ﻗﺑل وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﺣرﻓت را ﺑزﻧﯽ در
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اﺧﺗﯾﺎرت ﻗرار ﻧدادم" ﻧﺷﺎن دھﯾد .ﺑﺎ اﯾن روش ،ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷوﯾد طرف ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﺎن
ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ﺣرفھﺎﯾش ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺣرفھﺎی او ﺗﻣﺎم ﺷد ،ﻧوﺑت
ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.

در اﻧﺗﮭﺎ ﺑﮫ ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﮕوﺋﯾد ﺑﺎز ھم آﯾﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﭼﯾزی ھﺳت ﮐﮫ
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯽ؟

ﺑﻌد از اطﻣﯾﻧﺎن از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗن ﺳﺧن ھﺎی ھﻣﺳرﺗﺎن ﺷروع ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد
اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﮑﺗﮫ اﯾﯽ را ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾد ﻣﺷﮑل ﺷﻣﺎﺳت
ﮔردن ھﻣﺳرﺗﺎن ﻧﯾﺎﻧدازﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧت ﺑرداری ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ
ﻣﺷﮑل را ﺣل ﮐﻧﯾد.
ﺧﺎﻧم ھﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ﮐﺎرﺑردی در ھﻧﮕﺎم ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﺷوھرﺗﺎن اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد
اﺛر ﮔذار ﺗر ﺑﺎﺷﯾد دﺳت ھﺎی ﺷوھر ﺧود را ﺑﮕﯾرﯾد ﻣﺧﺻوﺻﺎ" ﺑﺎزوھﺎی ﯾﮏ
ﻣرد ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺟﺎﻟﺑﯽ ﺑرای ﺗوﺟﮫ و ﺗﻣرﮐز در ﻣردان اﺳت.
اوﻟﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣرفھﺎﯾش را ﮐﺎﻣﻼ ً ﻓﮭﻣﯾدهاﯾد و ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ
ﺑﻌد از آن ﻧﺑﺎﯾد از ﮐﻠﻣﮫ "اﻣﺎ" اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .زﯾرا آوردن اﯾن واژه ،ﺑﺧش اول
ﺧواھد ﮐرد .اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻠﻣﮫ "اﻣﺎ" ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ
ﻣﻧﻔﯽ
ﺟﻣﻠﮫﺗﺎن را
واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﺣرفھﺎی او ﮔوش ﻧﻣﯽﮐردهاﯾد و ﻓﻘط ﻣﻧﺗظر ﺑودهاﯾد ﮐﮫ ﻧوﺑت ﺣرف
زدن ﺧودﺗﺎن ﺷود .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺟﻣﻠﮫ اوﻟﺗﺎن را ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺟﻣﻠﮫای دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد" :ﭼﯾزی
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ﮐﮫ درﻣورد ﺣرﻓﮭﺎﯾت ﺧﯾﻠﯽ ﺟﺎﻟب اﺳت ﯾﺎ ﻣﮭم اﺳت ﯾﺎ  "...ﯾﺎ "ﺣرﻓﮭﺎﯾت ﮐﺎﻣﻼ ً
درﺳت ھﺳﺗﻧد و دوﺳت دارم اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧم ﮐﮫ"...

از ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردن ﮐﻠﻣﺎت ﯾﺎ ﺟﻣﻼت ﻣﻧﻔﯽﮐﻧﻧده ﻣﺛل "ﭼطور ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯽ ﭼﻧﯾن ﮐﺎری
ﮐﻧﯽ؟"  -ھﯾﭼﮑﯽ ﻧﮫ اوﻧم ﺗو و ....ﺧودداری ﮐﻧﯾد.

ﯾﮏ روش ﺧوب دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳوال ﺑﭘرﺳﯾد " :ﻧظرت درﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻓردا
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎھم ﺑﯾرون ﺑرﯾم و درﻣورد آﯾﻧده راﺑطﮫﻣﺎن ﺣرف ﺑزﻧﯾم،
ﭼﯾﺳت؟"" ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯽ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗری درﻣورد اﯾن ﻣوﺿوع ﻣطرح ﮐﻧﯽ؟" و
 ...ﺳواﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎز ﮐردن و روﺷن ﮐردن ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﺳوءﺗﻔﺎھم ﮐﻣﮏ
ﮐﻧد.
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺣرفھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل در اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﻣطرح ﮐﻧﯾد .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت
وﻗﺗﯽ ھر دو طرف ﻓرﺻت ﺑﯾﺎن ھﻣﮫ ﺣرفھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورﻧد،
ﺧودﺑﮫﺧود ﻣﺷﮑﻼت و ﺳوءﺗﻔﺎھﻣﺎت راﺑطﮫ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و راﺑطﮫ ﺗرﻣﯾم ﻣﯽﺷود.
ﺣداﻗل ﻣﯽﺗواﻧد ﺷروع ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﺗرﻣﯾم راﺑطﮫ ﺑﺎﺷد.وﻗﺗﯽ ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ﻻزم را
در دﺳﺗرس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،راﺣتﺗر ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ راهﺣل ﺑرای داﺷﺗن راﺑطﮫای
ﺑﮭﺗر در آﯾﻧده ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.

ﺑرای ﺣل ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻟﮫ ھﻣﯾﺷﮫ اول ﺑﺎﯾد ﺻورت ﻣﺳﺎﻟﮫ را ﮐﺎﻣل ﻓﮭﻣﯾد.
ﭘزﺷﮏ ﺧوب ﭘزﺷﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺷﺧﯾﺻش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد....
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اﯾن ﺑﺣث ھﺎ ﻋرض ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﻣﺎﻧﯾد و
زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد ﭘس ﺑﺎﯾد زﺣﻣت ﮐﺷﯾد و ﮔرﻧﮫ رھﺎ ﮐﻧﯾد ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ھوا
ﻧﺑﺎﺷﯾد ھﯾﭻ ﭼﯾز در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑدون ﺳﻌﯽ ﺑدﺳت ﻧﻣﯽ آﯾد.
ﭘس زﻧدﮔﯽ ﺷﺎد و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻣﻣﮑن اﺳت.
از طرف ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺗظﺎر ﻧﺑﺎﺷﯾد اﯾن دﻧﯾﺎ ﻣدﯾون ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون
اﻧﺗظﺎر ﺑراه اﻓﺗﺎده و ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ رﻓﺗﮫ و ﻗﻠﮫ ھﺎ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻓﺗﺢ
ﮐرده اﻧد.

ﻧﺎﺑرده رﻧﺞ ﮔﻧﺞ ﻣﯾﺳر ﻧﻣﯽ ﺷود
ﻣزد آن ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺟﺎن ﺑرادر ﮐﺎر ﮐرد
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آﺋﯾن ھﻣﺳرداری

10

11

ﻓﺻل اول

اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﻲﻛﻧﯾد ﺑﻌد از ازدواج راﺑطﮫﺗﺎن ﺑﺎ ھﻣﺳرﺗﺎن ﻛﻣﻲ ﺳرد ﺷده و ﻣﺛل
ﮔذﺷﺗﮫ ﮔرم و ﺻﻣﯾﻣﻲ ﻧﯾﺳﺗﯾد ﻧﻛﺎت زﯾرا را ﻋﻣل ﻛﻧﯾد.

ﻣﺳﺎﯾل ﻛوﭼك را ﺳرﺳري ﻧﮕﯾرﯾد
زﺧم ﺑﺎ ﭘوﺷﺎﻧدن ﻣداوا ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﭘوﺷﺎﻧدن ﺑﺎﻋث ﻋﻔوﻧت
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود
در اﺑﺗدا دﻧدان ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘوﺳﯾدﮔﯽ ﺳﺎده ﺷروع ﻣﯽ ﺷود اﮔر ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﻋﻣل
ﮐﻧﯾم دﻧدان را ﻧﺟﺎت داده اﯾم اﻣﺎ اﮔر در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﻋﻣل ﻧﮑﻧﯾم ﺑﮫ
ﻋﺻب ﮐﺷﯽ و د رﻧﮭﺎﯾت ﮐﺷﯾدن دﻧدان ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺧواھد ﺷد.
ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻧظرﺗﺎن ﺑرﺳد ﺑرﺧﻲ ﻣﺳﺎﯾل آﻧﻘدر ﻛوﭼك ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﻧﻣﻲﺗواﻧﻧد ﺑﺎﻋث
دﻋوا ﺷوﻧد اﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑرﻋﻛس ﮔﺎھﻲ ﻧﮕذاﺷﺗن ظرفھﺎ در ظرﻓﺷوﯾﻲ ﯾﺎ درآوردن
ﻛﻔش در ﻣﻛﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ،ﺳﺑب دﻋواھﺎي ﺑزرﮔﻲ ﻣﻲﺷود .اﮔر ﻣﺳﺎﯾل ﻛوﭼك ﺑﯾن
زوجھﺎ ﺣل ﻧﺷود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾك ﻣﺷﻛل ﺑزرگ ﺧواھد ﺷد .ﭘس اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ﻣﺷﻛﻼت
ﺑﻲاھﻣﯾت ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺷﻣﺎ را از ﺑﯾن ﺑﺑرد و ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﺷﻣﺎ را از ھم دور ﻛﻧد.
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اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد ﻣﺳﺎﯾل ﻛوﭼك را ﺑﯾن ﺧود ﺣل ﻛﻧﯾد ﺑﮫ راﺣﺗﻲ از ﭘس ﺣل ﻣﺷﻛﻼت
ﺑزرگﺗر ﺑرﻣﻲآﯾﯾد.
ﺑدﻧﺑﺎل راه ﺣل ﺑﺎﺷﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺷﮑل را ﺣل ﮐﻧﯾد ھﯾﭼﮕﺎه ﯾﮑدﯾﮕر
را ﺣل ﻧﮑﻧﯾد.
ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد زﯾﺑﺎی ھﺎ و ﺣﺳﻧﺎت ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺷوﻧد اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮔﺎه
زﺷﺗﯽ ھﺎ و ﺑدﯾﮭﺎ ﻋﺎدی ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﺎدت ﮐرد ﻣﺎﻧﻧد
آﻣﭘول زدن ﮐﮫ ھزار ﺑﺎر ھم ﮐﮫ زده ﺑﺎﺷﯾم ﺑﺎز ھم درد اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﻓﺻل دوم

اﺑراز ﻋﻼﻗﮫ ﻛﻧﯾد
ﺑراي ﺧوﺷﺑﺧت ﺑودن در ﯾك راﺑطﮫ ﻻزم اﺳت ھر روز ﭘﯾﺎم ﻣﺛﺑت درﯾﺎﻓت ﻛﻧﯾد.
ﺑﯾﺎن ﺟﻣﻼﺗﻲ ﻧظﯾر دوﺳﺗت دارم ،دﻟم ﺑراﯾت ﺗﻧﮓ ﺷده ،اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﻲ ﺑﮫ ﻣن
ﻣﻲدھﻲ ﯾﺎ ﺧرﯾد ﯾك ھدﯾﮫ ،ﻣﻲﺗواﻧد ﻋﺷق را ﺷﻌﻠﮫور ﻛﻧد .ﻓراﻣوش ﻧﻛﻧﯾد ﻣردان
ﺑﯾش از زﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﻧﯾدن اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﻧﯾﺎز دارﻧد .زنھﺎ ﺑراي ﺣرف زدن و ﺑﯾﺎن
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﺷﺎن ﻣﻌﻣوﻻ اﺷﺧﺎص دﯾﮕري را در ﻛﻧﺎرﺷﺎن دارﻧد اﻣﺎ ﻣردھﺎ ﺑﮫ ﻧدرت
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ﻛﺳﻲ را ﭘﯾدا ﻣﻲﻛﻧﻧد .در ﻣﯾﺎن زوجھﺎﯾﻲ ﻛﮫ زﻧﺎن ﺑﮫ ھﻣﺳرﺷﺎن اﺑراز اﺣﺳﺎس
ﻧﻣﻲﻛﻧﻧد ،ﻣﯾزان طﻼق دو ﺑراﺑر اﺳت.
ﭘﯾﺎﻣﮏ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﻧرژی آﻓرﯾن اﺳت  -روی آﯾﻧﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯾد دوﺳت دارم ﺑﺎ رژ
ﻟب و ﯾﺎ ھر طور ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧو آوری ﮐﻧﯾد و ھﻣﺳرﺗﺎن را ﻏﺎﻓل ﮔﯾر
ﮐﻧﯾد  .در ﻋﺷق ھﯾﭻ ھدﯾﮫ ای ﺑﯾﺷﺗر از ﻏﺎﻓﻠﮕﯾری ارزش ﻧدارد.
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ﻓﺻل ﺳوم

اﺑراز اﺣﺳﺎﺳﺎت را ﻧﺎدﯾده ﻧﮕﯾرﯾد
ﻣردان ﺑﺎ درﺳت ﻛردن ﻣﯾز ﺷﻛﺳﺗﮫ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﻣﻣﻛن اﺳت ﻋﻼﻗﮫ ﺧود را ﺑﮫ
ھﻣﺳرﺷﺎن ﻧﺷﺎن دھﻧد در ﺻورﺗﻲ ﻛﮫ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﻛﻠﻣﺎت اﯾن ﻛﺎر را ﻣﻲﻛﻧﻧد.
ﻓراﻣوش ﻧﻛﻧﯾد ﻛﮫ زﻧﺎن و ﻣردان راهھﺎي ﻣﺗﻔﺎوﺗﻲ از ھم ﺑراي ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت
دارﻧد ﭘس ﺑﮫ ﺷﻛﻠﻲ ﻛﮫ ھﻣﺳرﺗﺎن از طرﯾق آن اﺑراز اﺣﺳﺎس ﻣﻲﻛﻧد اﺣﺗرام
ﺑﮕذارﯾد.
ﺷﺎﯾد ﺑﺎور ﻧﮑﻧﯾد وﻟﯽ راه ھﺎی ﺳﺎده ای ﺑرای اﺑراز ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ھﻣﺳرﺗﺎن وﺟود
دارد و ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﻋﺷق و ﻋﻼﻗﮫ ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﺳرﺗﺎن ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد
ﮐﺎرھﺎی ﻣﺣﯾراﻟﻌﻘوﻟﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد .در اداﻣﮫ ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از روش ھﺎی ﺑﮫ ظﺎھر
ﮐوﭼﮏ وﻟﯽ ﺗﺎﺛﯾرﮔذار آﺷﻧﺎ ﺧواھﯾد ﺷد.

ﯾﮑﯽ از اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾر ﺑرﺧﯽ زوج ھﺎ ﺑﻌد از آﻏﺎز زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک،
ﻓراﻣوش ﮐردن اﺑراز ﻋﻼﻗﮫ و ﮔذاﺷﺗن وﻗت ﺑرای ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت .ﮔوﯾﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز
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ﻓدای روزﻣرﮔﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﻋث دور ﺷدن و
دﻟﺧوری زن و ﺷوھر از ﯾﮑدﯾﮕر و اﯾﺟﺎد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن آن دو ﻣﯽ ﺷود.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮫ ﮔل ،ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺣﺑت آﻣﯾز و ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺻﺣﺑت
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ،ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺷﮑﻼت و دﻟﺧوری ھﺎ را از ﺳر راه ﺑرداﺷت و زﻧدﮔﯽ
ﺷﯾرﯾﻧﯽ را در ﮐﻧﺎر ھﻣﺳر ﺧود در ﭘﯾش ﮔرﻓت .ﺷﺎﯾد ﺑﺎور ﻧﮑﻧﯾد وﻟﯽ راه ھﺎی
ﺳﺎده ای ﺑرای اﺑراز ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ھﻣﺳرﺗﺎن وﺟود دارد و ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﺑرای اﯾن ﮐﮫ
ﻋﺷق و ﻋﻼﻗﮫ ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﺳرﺗﺎن ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد ﮐﺎرھﺎی ﻣﺣﯾراﻟﻌﻘوﻟﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد.
در اداﻣﮫ ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از روش ھﺎی ﺑﮫ ظﺎھر ﮐوﭼﮏ وﻟﯽ ﺗﺎﺛﯾرﮔذار آﺷﻧﺎ ﺧواھﯾد ﺷد.

ﺑرای او ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﺣﺑت آﻣﯾز ﺑﻔرﺳﺗﯾد
ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه او ﭘﯾﺎﻣﮑﯽ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﻔرﺳﺗﯾد .ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ھم ﺷﯾرﯾن
و ھم ﺟﺎﻟب اﺳت.

ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻣﺷﮑل او را اﻧﺟﺎم دھﯾد
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی روزﻣره را ﮐﮫ او رﻏﺑﺗﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن ﻧدارد ،اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺑرای
او اﻧﺟﺎم دھﯾد و اﺣﺳﺎس او را ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗن آن ﮐﺎر ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ
ﻣطﻠﻊ ﻣﯽ ﺷود ،ﻧظﺎره ﮔر ﺑﺎﺷﯾد.

ﺣس ﻗدرداﻧﯽ ﺧود را اﺑراز ﮐﻧﯾد
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وﻗﺗﯽ ھﻣﺳرﺗﺎن ﺳﺧت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑراﯾﺗﺎن ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ،ﺑﮕذارﯾد ﺑداﻧد
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻗدردان زﺣﻣﺎت او ھﺳﺗﯾد.

ﺑرای او دﻋﺎ ﮐﻧﯾد
از ﺧداوﻧد ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ در درﺳت اﻧﺟﺎم دادن ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎ ،او را ﯾﺎری ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﮔﺎھﯽ اﺟﺎزه دھﯾد ھﻣﺳرﺗﺎن اﯾن دﻋﺎ را ﺑﺷﻧود .اﯾن ﮐﺎر ﺳﺑب ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ او درﯾﺎﺑد
ﮐﮫ وﻗﺗﯽ او ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎری ﻧﯾﺳت ،ﺷﻣﺎ از ﺷﺧﺻﯽ ﺗواﻧﺎ ﺑراﯾش درﺧواﺳت
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.

ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﭘﯾﺎده روی ﯾﺎ ﮔردش ﺑروﯾد
ﺑﮕذارﯾد طﺑﯾﻌت ﺧﻠق و ﺧوی ﺷﻣﺎ را ﺑرای دوﺳت داﺷﺗن ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد .ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد
و ﮔوش دھﯾد.

اﻧﺗظﺎر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد آﻧﭼﮫ را در ذھﻧﺗﺎن ﻣﯽ ﮔذرد ﺑﺧواﻧد
اﮔر ﻣوﺿوﻋﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑداﻧد ،ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد ،از او اﻧﺗظﺎر
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ از اﻓﮑﺎر و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﺗﺎن ﺑﺎﺧﺑر ﺑﺎﺷد.
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از ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﮐردن ﺑﭘرھﯾزﯾد
از ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ زﯾر ﻧظر ﮔرﻓﺗن و ﺑررﺳﯽ ھﻣﺳرﺗﺎن دوری ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد
ﭼﯾزی را ﺑداﻧﯾد ،ﺑدون رودرﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از او ﺳؤال ﮐﻧﯾد.

ﺑﺎ ھم ﺑﺧﻧدﯾد
دوران ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ ﺧود را ﺑرای ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ھم ﮐﺎرھﺎی ﺑﭼﮫ ﮔﺎﻧﮫ و
ﺷﺎدی آور اﻧﺟﺎم دھﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ،اﮔر ﮐﺎر اﺷﺗﺑﺎھﯽ اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺷوﺧﯽ
و ﺧﻧده از آن ﺑﮕذرﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﺳﺑب ﮐﺎھش اﺳﺗرس در آن ﺷراﯾط ﺧواھد ﺷد.

ﮐﺎرت ﭘﺳﺗﺎل ھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﮫ او ﺑدھﯾد
ﻣﻧﺗظر ﯾﮏ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺧﺎص ﻧﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ او ھدﯾﮫ ای ﺑدھﯾد .ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﮐﺎرﺗﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد و در ﻣﺎﺷﯾن او ﺑﮕذارﯾد .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﯾﺎم
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺧود را ھم در آن ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
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درﺑﺎره آﯾﻧده ﮔﻔت وﮔو ﮐﻧﯾد
آﯾﻧده آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد دور ﻧﯾﺳت .درﺑﺎره ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد
وﻗﺗﯽ  50ﺳﺎل از ازدواﺟﺗﺎن ﮔذﺷت ﺑروﯾد ،ﺑﺎ ھم ﺣرف ﺑزﻧﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ آن
روﯾﺎھﺎ ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد.

ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎ ،ﮔذﺷﺗﮫ!
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﺎ رﻓﺗﺎر ﯾﺎ ﮔﻔﺗﺎرش ﺑﺎﻋث آزردﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺷده اﺳت ،او را
ﺑﺑﺧﺷﯾد .ھرﮔﺎه اﺧﺗﻼﻓﯽ ﺑﮫ وﺟود آﻣد ،ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎ را ﺑﮫ رخ او ﻧﮑﺷﯾد ،ﺑﮫ
ﺧﺻوص اﮔر اظﮭﺎر ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐرده اﺳت.

در ﺑراﺑر دوﺳﺗﺎﻧش ﺑﮫ او اﻓﺗﺧﺎر ﮐﻧﯾد
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﮫ ﻣﻧظور دﻟﮕرﻣﯽ دادن ﺑﮫ او ﺑﮕذارﯾد ﺗﻌرﯾف ھﺎی ﺷﻣﺎ را درﺑﺎره
رﻓﺗﺎرھﺎ و ﮐردارھﺎی ﺧوﺑش ﺑﺷﻧود.
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ﺑﺎ ھم ﻋﺑﺎدت ﮐﻧﯾد
زوﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ،ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﻟطﯾف و
ﺧﺎص ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﯾن ھر دو ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾزان ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧدازه
اھﻣﯾت دارد.

ھر از ﮔﺎھﯽ ﻏذاﯾﺗﺎن را زﯾر ﻧور ﺷﻣﻊ ﺑﺧورﯾد
ﻏذای ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ او را ﺑﭘزﯾد و ﺷﻣﻊ ھﺎ را روﺷن ﮐﻧﯾد .زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺗﻣرﮐز و
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر و ﻧﮕﺎه ﮐردن در ﭼﺷﻣﺎن ھم اﺧﺗﺻﺎص دھﯾد.

در ﺑراﺑر دﯾﮕران او را ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار ﻧدھﯾد
اﮔر ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﯽ اﻧﺗﻘﺎد ﺳﺎزﻧده ﻧﯾﺎز دارد ،ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ آن را
ﻣطرح ﻧﮑﻧﯾد ﻣﮕر ﺧﺻوﺻﯽ و ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ .ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار ﮔرﻓﺗن در
ﺟﻣﻊ ،ﺳﺑب ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن ﻋزت ﻧﻔس و ﺟرﯾﺣﮫ دار ﺷدن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﯽ ﺷود.

در ﭼﺷﻣﺎن او ﺑﻧﮕرﯾد
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﭼﺷﻣﺎن او ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد .ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻧﺷﺎﻧﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ
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ﭼﯾزی در ﻧﮕﺎه ﮐردن در ﭼﺷﻣﺎن او وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻧرژی واﻻﯾﯽ ﺧواھد
داد.

ﺣداﻗل روزی ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد

»دوﺳﺗت دارم«

اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎده و ﮐم ﺧرج آن ﭼﻧﺎن اﺛری دارد ﮐﮫ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻧﯾﺎورده اﯾد
ﺗﺎﺛﯾر آن را درک ﻧﺧواھﯾد ﮐرد.
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ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم

ﺑﺎ ھم ﺣﺗﻣﺎ"ﺻﺣﺑت ﻛﻧﯾد
ھر روز ﺣداﻗل  10دﻗﯾﻘﮫ ﯾﺎ ھﻔﺗﮫ ای ﯾﮏ روز ﻣﺷﺧص ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺳﺎﻋت
در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾﻠﻲ ﻏﯾر از ﻛﺎر ،ﺧﺎﻧواده ،وظﺎﯾف و راﺑطﮫﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﻛﻧﯾد .ﺑرﺧﻲ
اﻓراد ﻓﻛر ﻣﻲﻛﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ در ﺣﺎل ﺑرﻗراري ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھﻣﺳرﺷﺎن ھﺳﺗﻧد در ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﮫ در واﻗﻊ در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم ﻛﺎرھﺎي روزﻣرهاﻧد .ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻛردن واﻗﻌﻲ ﯾﻌﻧﻲ
اﯾﻧﻛﮫ ﺷﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺧﺻوﺻﻲ ،اھداف و روﯾﺎھﺎﯾﺗﺎن ﺑﺎ ھﻣﺳرﺗﺎن
ﺻﺣﺑت ﻛﻧﯾد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣوﻧﮫ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻧد اﯾﻧﻛﮫ آﯾﺎ ﺷده ﺑراي ﭼﯾزي
ﺣﺳرت ﺑﺧوري؟ وﻗﺗﻲ ﺑﭼﮫ ﺑودي ﻣﺎﻣﺎن را ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت داﺷﺗﻲ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ را؟ ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻛﺎري ﻛﮫ اﻧﺟﺎم دادي و ﺑﮫ آن اﻓﺗﺧﺎر ﻣﻲﻛﻧﻲ ﭼﮫ ﺑوده اﺳت؟ ھر
ﭼﮫ ﺳواﻻت ﺷﻣﺎ ﺧﺻوﺻﻲﺗر ﺑﺎﺷد درﺟﮫ ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗر ﻣﻲرود.ﺧﺎﻧﻣﯽ ﮐﮫ
ﻓﻘط ﺗﻣﺎﺳش ﺑرای دﺳﺗور ﺧرﯾد ﻣﻧزل اﺳت و ﯾﺎ آﻗﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑرای
ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت ﻓرزﻧدش ﺑﺎ ھﻣﺳرش ﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮔﯾرد در واﻗﻊ ﺧﯾﻠﯽ وﻗت
اﺳت ﮐﮫ ﻋﺷق را از دﺳت داد ه اﻧد.
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ﻓﺻل ﭘﻧﺟم

از روزﻣرﮔﻲ ﻓرار ﻛﻧﯾد
ﺗﻣﺎﻣﻲ رواﺑط اﺑﺗدا و اﻧﺗﮭﺎﯾﻲ دارﻧد .زوجھﺎﯾﻲ ﻛﮫ در روزﻣرﮔﻲ ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎي
ﺧط ﻣﻲرﺳﻧد و روزﻣرﮔﻲ ﺧوﺷﺑﺧﺗﻲ آﻧﮭﺎ را در ﺧود دﻓن ﻣﻲﻛﻧد .اﮔر ﻣﻲﺧواھﯾد
راﺑطﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﻲ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎﯾد ﻛﺎري ﻛﻧﯾد زوج ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﺑﻲﺣوﺻﻠﮕﻲ
ﻧﻛﻧد و از روزﻣرﮔﻲ ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾد .ﭼﮫ ﻋﯾﺑﻲ دارد ھر از ﭼﻧد ﮔﺎھﻲ ﻛﺎري اﻧﺟﺎم
دھﯾد ﻛﮫ ﻋﺎدت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن ﻧداﺷﺗﮫاﯾد .ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﭘﺎرك ﺑروﯾد و ﺑدﻣﯾﻧﺗون ﺑﺎزي
ﻛﻧﯾد.

ﻋﺷق ﺗﺣﮑﯾم اﺳت ﻧﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ
ﻋﺷق ﺗﻘدﯾم اﺳت ﻧﮫ ﻣﺑﺎدﻟﮫ
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ﻓﺻل ﺷﺷم

داﺳﺗﺎن ﭘرﯾﺎن واﻗﻌﯾت ﻧدارد
از داﺳﺗﺎن ﻟﯾﻠﯽ و ﻣﺟﻧون ﭼﯾزی ﻋﺎﯾد زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺷود
اﮔر ﻟﯾﻠﯽ و ﻣﺟﻧون ﻟﯾﻠﯽ و ﻣﺟﻧون ﻣﺎﻧدﻧد ﻓﻘط ﯾﮏ ﻋﻠت داﺷت و آن اﯾﻧﮑﮫ
ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺑﮭم ﻧرﺳﯾدﻧد
ﺑرﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﻋﻣوم ﻣردم ﻓﻛر ﻣﻲﻛﻧﻧد  2ﻧﻔر ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗن رواﺑط ﺟﻧﺳﻲ و
ﺑرﻗراري ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھم ازدواج ﻧﻣﻲﻛﻧﻧد .آﻧﭼﮫ  2ﻧﻔر را ﺑﮫ ھم ﻧزدﯾكﺗر ﻣﻲﻛﻧد
دﻟﺳردﻧﺷدن اﺳت .دﻟﺳردي از ﺟﻣﻠﮫ دﻻﯾل اﺻﻠﻲ اﺣﺳﺎس ﺑدﺑﺧﺗﻲ در اﻧﺳﺎنھﺎ
اﺳت .ﭘس در ﻣورد ﻣﺷﻛﻼت زﻧدﮔﻲ ﺑﺎ ھم ﺻﺣﺑت ﻛﻧﯾد و راهﺣﻠﻲ ﺑﯾﺎﺑﯾد ﺗﺎ طرف
ﻣﻘﺎﺑل ﺷﻣﺎ دﻟﺳرد ﻧﺷود.زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ زن و ﺷوھر ﺧوب ﺣﺗﻣﺎ آرﻣﺎن و ھدف
دارد ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ارزﺷﺗﺎن ارزش ﻗﺎﺋل ﺑﺎﺷﯾد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ﺑﻔرﻣﺎﺋﯾد.
ﮔر در ﯾﻣﻧﯽ ﭼو ﺑﺎ ﻣﻧﯽ ﭘﯾش ﻣﻧﯽ
ﮔر ﭘﯾش ﻣﻧﯽ ﭼو ﺑﯽ ﻣﻧﯽ در ﯾﻣﻧﯽ
آرزوی زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟ اﻧﺳﺎن ﺳﺎﻟم ﺑرای ده ﺳﺎل آﯾﻧده ﺧود ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﻣﯾﮑﻧد آﯾﺎ از ﺳر دﻓﺗر ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳر ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد واﻗﻌﺎ ﺑﻠدﯾد
ﭼﮕوﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد؟!
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ﻓﺻل ھﻔﺗم

ﺣﺗﻣﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺧود را اﺑراز ﻧﻣﺎﺋﯾد
اﮔر از ﭼﯾزي ﻧﺎراﺣﺗﯾد ﻣوﻗﻊ ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ ﺑراي ﭘﯾش ﻛﺷﯾدن آن ﭘﯾدا ﻛﻧﯾد .در ﻣورد
آﻧﭼﮫ ﻣﻲﺧواھﯾد ﺑﮕوﯾﯾد درﺳت ﻓﻛر ﻛﻧﯾد .ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﺑﺣث ھم ﺣﺗﻲ اﮔر ﺷﻣﺎ
آﻏﺎزﮔر ﺑﺣث ﻧﺑودهاﯾد ﯾﺎ ﻣﻘﺻر ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻋذرﺧواھﻲ ﻛﻧﯾد .اﮔر دﻋوا را درﺳت
اداره ﻧﻛﻧﯾد ﺑﮫ ﻣرور راﺑطﮫ ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و ھﻣﺳرﺗﺎن ﺳرد ﻣﻲﺷود.اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﻣﯽ
داﻧد ﮐﮫ ﮐﮫ ﮐﺎﻣل وﺟود ﻧدارد ﭘس از اﺷﺑﺎھﺎت ﻋﻣدی و ﻏﯾر ﻋﻣدی ﭼﮫ
واﻗف ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﻧﺎ آﮔﺎه ﺣﺗﻣﺎ ﻋذر ﻣﯽ ﺧواھد.
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ﻓﺻل ھﺷﺗم

ﻣﻧﻔﯽ ھﺎ را ﺑﮫ رخ ﻧﮑﺷﯾد
ھﯽ ﻣرﺗب ﻣطﺎﻟب ﻣﺿر ﺗﮑرار ﺷده را  -ﺗﮑرار ﻧﮑﻧﯾد  ....ﺧﺎﻧواده ﺗو ...و....
ﺑراي اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎي ﻣﺛﺑت وﻗﺗﻲ ﺗﻌﯾﯾن ﻛﻧﯾد و ﺗﻣﺎم ﺗﻣرﻛزﺗﺎن را روي ﺣذف
ﻣﻧﻔﻲھﺎ ﻧﮕذارﯾد .اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺳﯾﺎري از زوجھﺎ اﯾن اﺳت ﻛﮫ روي اﻣور ﻣﻧﻔﻲ زﻧدﮔﻲ
و ﺣذف آﻧﮭﺎ ﺗﻣرﻛز ﻣﻲﻛﻧﻧد .ﺑﮫ ﺟﺎي اﯾﻧﻛﮫ ﺗﻣﺎم ﻣدت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺣل ﻣﺷﻛﻼت زﻧدﮔﻲ
ﺑﺎﺷﯾد ﺑﮫ ﻟذاﯾذ آن ،دوﺳﺗﻲھﺎ و اﺣﺳﺎﺳﺎتﺗﺎن ﺑﮭﺎ دھﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﻣﺷﻛﻼت ﭼﮫ راﺣت
از ﺳر راه ﻛﻧﺎر ﻣﻲروﻧد.
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ﻓﺻل ﻧﮭم

راز ﻣوﻓﻘﯾت و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﯾﯽ ﭼﯾﺳت

ﻋواﻣل ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﯾﯽ را ﻣﯾﺗوان در ﺑﻧدھﺎی زﯾر ﺧﻼﺻﮫ ﮐرد:
-1ﺧوﺷروﯾﯽ،
 -2ﺧوشزﺑﺎﻧﯽ،
 -3ﻣﻧطﻘﯽ ﺑودن،
-4اﻟﺗزام ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات،
-5رﻋﺎﯾت ﻋﻔت،
 -6ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﺗدﺑﯾر،
-7ﺣﺳن ﻧﯾت،
 -8ﺻﻔﺎ
 -9.ﺻداﻗت و ﺣﻘﯾﻘتﮔوﯾﯽ،
-10ﭘذﯾرش ﺗﻌﮭدات ھﻣﺳری و وﻓﺎی ﺑﮫ ﻋﮭد،
-11ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ﺧطﺎھﺎ،
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-12ﻋذرﺧواھﯽ و ﻗﺑول ﺧطﺎ،
-13اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت ھﻣﺳر،
 - 14ﻋدم ورود ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺷﺧﺻﯽ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﮐﯾف  -ﻣوﺑﺎﯾل  -دﻓﺗر
ﺧﺎطرات و..
15.

 -آراﺳﺗﮕﯽ ظﺎھری و ﻧظﺎﻓت،

-16ﺗﻌﺎون وھمﮐﺎری و ھمدﻟﯽ در اﻣور،
-17ﺷﮑرﮔزاری و ﻗدرداﻧﯽ از ﺧدﻣﺎت و ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آوردن ﮐﺎر ﯾﮑدﯾﮕر،
-18اھﺗﻣﺎم ﺑﮫ رواﺑط ھﻣﺳرداری و ﻧﯾﺎزھﺎی ھﻣﺳر.

و ھﻣﮫ اﯾن ھﺎ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﯾﮏ راه ﺷﺎد اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺷﺎدی ﺣد ﻧدارد و
ﺑﯾﮑران اﺳت

ﺷﺎد ﺑﺎش ای ﻋﺷق ﺧوش ﺳودای ﻣﺎ
ای طﺑﯾب ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠﺗﮭﺎی ﻣﺎ

ﺑدون ﺷﮏ ،روزھﺎﯾﯽ در زﻧدﮔﯽﺗﺎن ﺑوده ﮐﮫ ﺣس ﮐﻧﯾد ﺑﮭﺗرﯾن ھﻣﺳرو ﯾﺎ ﺷوھر
دﻧﯾﺎ ﺑرای ھﻣﺳرﺗﺎن ھﺳﺗﯾد و ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳﯾد ﮐﮫ از ﺑﺎ ھم ﺑودن و ﺻﺣﺑت
ﮐردن ﻟذت ﻣﯽﺑرﯾد .اﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود اﯾن ﻟﺣظﺎت دوام
ﭘﯾدا ﻧﮑﻧد؟ ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺷﺎدی و ﺗﻠﺦ ﮐﺎﻣﯽ ھر دو در زﻧدﮔﯽ وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ
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ﻣﯽﺗوان ﺷﺎدیھﺎ را اﻓزاﯾش داد و از ﺗﻠﺦﮐﺎﻣﯽھﺎ ﮐﺎﺳت؟ ﭼﮫ راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋث
ﻣﯽﺷود اﺳﯾر ﺳوءﺗﻔﺎھﻣﺎت ﻧﺷوﯾم و ارﺗﺑﺎط درﺳﺗﯽ ﺑﺎ ھﻣﺳرﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟
در اﯾن ﻣورد ،ﺷﻧﯾدن و ﺧواﻧدن در راﺑطﮫ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣردان ﻣوﻓق و ورود
ﺑﮫ ﺗﺟﺎرب آن ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد اﺳت.
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ﻓﺻل دھم

ﺗوﺻﯾﮫھﺎی رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺗﯾﻠور ،روان درﻣﺎﻧﮕر ،ﻣﻌﺗﻘد اﺳت دوﺳت داﺷﺗن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ھﻣﯾﺷﮫ ﺧوب ﺑودن
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣواﻗﻌﯽ ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﻧﮫ ﮔﻔﺗن ھم ﺑﺎﻋث ﺗﺣﮑﯾم رواﺑط زﻧﺎﺷوﯾﯽ
ﻣﯽﺷود .او ﻣﻌﺗﻘد اﺳت اﯾن ﮐﺎر ﺷﺎﯾد اواﯾل ﺑﺎﻋث رﻧﺟش ھﻣﺳرﺗﺎن ﺷود ،وﻟﯽ ﺑﮫ
ﻣرور ،ھﻣﺳرﺗﺎن ﺻداﻗت ﺷﻣﺎ را ﺗﺣﺳﯾن ﺧواھد ﮐرد .ﻣﺎری ﭘﺎﻧدر ،ﺧﺎﻧواده
درﻣﺎﻧﮕر ،ﻣﻌﺗﻘد اﺳت اﯾن ﻓﮑر ﻏﻠطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اول ﺑﮫ ﺑﭼﮫھﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﮐرد،
ﺑﻌد ﺑﮫ ھﻣﺳر .اﻟﺑﺗﮫ ﻣراﻗﺑت از ﺑﭼﮫھﺎ ﺟزو ﻣﻠزوﻣﺎت زﻧدﮔﯽ اﺳت ،اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر
ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎﻋث ﺷود ﮐﮫ ﻋﺷق ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﺳرﺗﺎن ﮐم ﺷود .در واﻗﻊ ،ﺑﮭﺗرﯾن ﭼﯾز
ﻣﻣﮑن ﺑرای ﻓرزﻧدان داﺷﺗن ﭘدر و ﻣﺎدری اﺳت ﮐﮫ ھﻣدﯾﮕر را ﻋﻣﯾﻘﺎ ً دوﺳت
دارﻧد .وی ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد ھﯾﭻ وﻗت ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت وارد ﻣﻧزل ﻧﺷوﯾد ،ﭼرا ﮐﮫ در
اﯾن ﺣﺎﻟت ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﮐﻧﯾد اﺿطراب اﺳت.ﺑﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﭼﮫ ھﺎ
را از ﺧﺎﻧﮫ ﭘدری ﺧود ﻧﯾﺎورده اﯾد ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣدﯾون ھﻣﺳر ﺧود ھﺳﺗﯾد
و ﭼﮫ ﺑﺧواھﯾد و ﻧﺧواھﯾد ﺑﭼﮫ ھﺎ ﭼﯾزی از اﺟﺗﻣﺎع ﺷﻣﺎ دو ﻧﻔر ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﻣﺑﺎدا ﻣﺑﺎدا ھﻣﺳرﺗﺎن را ﺟﻠوی ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺧرد ﮐﻧﯾد و اﯾراد ﺑﮕﯾرﯾد و...
اﻟف (ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧوب

ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﯾد ،ﻧﮫ ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر

 .ﺷﻣﺎ و

ھﻣﺳرﺗﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ را ﺗﺎ ﺣدودی در زﻧدﮔﯽ روزﻣرهﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر
31

ﺑﺑﻧدﯾد .وﻗﺗﯽ در ﻣوﺿوﻋﯽ اﺧﺗﻼف ﻧظر ﭘﯾدا ﮐردﯾد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﻣرﮐزﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر
روی ﻣﺷﮑل ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺿﻌفھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧودﺗﺎن.ﻣﺷﮑل را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ھﻣﺳرﺗﺎن را دوﺳت دارﯾد و ﺑﺎ وﺟود او ﻣﺷﮑل ﻧدارﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ
رﻓﺗﺎر و ﯾﮏ ﻋﻣل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣﺷﮑل دارﯾد و ﺑﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ھﻣﺳر
ﺷﻣﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺧود ﺷﻣﺎ اﺳت .اﮔر ﺗﺎج اﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﻠﮑﮫ و ﭘﺎدﺷﺎه ھﺳﺗﯾد -
اﮔر ﺳم زﯾر ﭘﺎﯾﺗﺎن اﺳت ﭘس ﭼﯽ ھﺳﺗﯾد؟

ب(

ﺻرﯾﺢ ﺑودن

دوﺳت داﺷﺗن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧواﺳﺗن ﺑﮫ ﺻورت ذھﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮔر ﮐدورﺗﯽ
ﭘﯾش آﻣد ،ﻣﺣﮑم و ﺻرﯾﺢ ﺑﭘرﺳﯾد ﻣﻧظورت از اﯾن ﺣرف ﭼﯾﺳت؟ ،ﭼرا ﮐﮫ در
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ،رﯾﺷﮫ دردﺳرھﺎی ﺑزرگ درﯾﺎﻓتھﺎی ﻏﻠط زن و ﺷوھر از
ھﻣدﯾﮕر اﺳت.ﺑﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ھﻣﺳرﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻓﮑﺎر ﺷﻣﺎ را ﺑﺧواﻧد
و ﺗﻠﮫ ﭘﺎﺗﯽ در زﻧدﮔﯽ ھﻣﺳران ﻋﺎﻗل ﺟﺎﯾﯽ ﻧدارد .آﯾﺎ ﻣﺎدرﺗﺎن ﺑﻌد از اﯾن
ھﻣﮫ ﺳﺎل ﺷﻣﺎ را درک ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﭘس از ھﻣﺳرﺗﺎن ﭼﮫ اﻧﺗظﺎری دارﯾد؟ﯾﮑﯽ
از ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی اﻓراد ﺑﯾﻣﺎر رواﻧﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺻرار دارﻧد ھﯾﭻ ﮔﺎه
ﺣﺳﺷﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دروغ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد....

ج(

ﻗﻧﺎﻋت

ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻣن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺳﺎده زﯾﺳت ﺑﺎﺷﯾم و ﺑﮫ ھﻣﺳرﻣﺎن ﺑرای ﺧرﯾدن
وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﭼﻧدان ﻻزم ﻧﯾﺳت ﻓﺷﺎر ﻧﯾﺎورﯾم.
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ﺑﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﯾﮏ اﺻل طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن از ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ او
ﻓﺷﺎر ﻣﯽ آورد ﺑﮫ طرف ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑرود ﮐﮫ ﻓﺷﺎر را ﮐﺎھش دھد .
) اﺻل ﻟوﺷﺎﺗﻠﯾﮫ (
اﻧﺳﺎن ھﺎ در ﻓﺷﺎر ﺧطﺎھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔﺎه در ﻣواﻗﻊ طﺑﯾﻌﯽ اﻣﮑﺎن
ﻧدارد دﻧﺑﺎل آن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑروﻧد.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺟﻣﻠﮫ زﯾر را ﺑﮕوﺋﯾد؟
طﯽ ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻣدت زﻧدﮔﯽﻣﺎن ﻣﯽﮔذرد ھرﮔز ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗر از ﺗوان ﻣﺎﻟﯽ
ھﻣﺳرم ﺑﺎﺷد ﻧﺧواﺳﺗﮫام و ھﻣﯾﺷﮫ ﻗﻧﺎﻋت و ﺻرﻓﮫﺟوﯾﯽ را ﺳرﻟوﺣﮫ ﮐﺎرھﺎﯾم
ﻗرار دادهام .در واﻗﻊ ،ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫام ﮐﮫ ﺳﺎده زﯾﺳﺗﯽ و ﻗﻧﺎﻋت از رﻣوز ﻣﮭم زﻧدﮔﯽ
اﺳت.

د ( ﻓراﻣوش ﮐردن
ھﻣﯾﺷﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﻋﺎدات ﺑد ھﻣﺳرت را روی ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﮐﺎﻏذ ﺑﻧوﯾس و ﺳﻌﯽ
ﮐن آﻧﮭﺎ را ﻓراﻣوش ﮐﻧﯽ ﺑﮫ اب ﺑﺳﭘﺎر و ﯾﺎ ﺑﺳوزان ،ﭼرا ﮐﮫ ھﯾﭼﮑدام از ﻣﺎ
ﺑﯽﻋﯾب و ﻧﻘص ﻧﯾﺳﺗﯾم .ﻣﯽﮔوﯾد وﻗﺗﯽ ﺗﻌﮭد ﺑزرﮔﯽ را ﻗﺑول ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮕذارﯾد
ﭼﯾزھﺎی ﮐم اھﻣﯾت آن را ﻟوث ﮐﻧد .در واﻗﻊ ،ھﻣﺳرﻣﺎن ﺗﺟﺎرب زﻧدﮔﯽ و
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و  ...ﻣﺎ اﺳت و او ﻣﺎ را ﺑﺎ اھﻣﯾت زﻧدﮔﯽ و ازدواج آﺷﻧﺎ ﮐرد.
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ه(

داﺷﺗن ﺧﻠوت

ﺑﮭﺗرﯾن دوﺳﺗم ﻣﯽﮔوﯾد ﺳﻌﯽ ﮐن اوﻗﺎﺗﯽ ﺑرای ﺧﻠوت ﮐردن ﺑﺎ ﺧودت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ.
ﮔﺎھﯽ در زﻧدﮔﯽ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﻠوﺗﯽ ﭘﻧﺎه ﺑﺑرﯾد و در
ﻣورد آن ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ،ﻣﺷﮑل ﺣل ﻣﯽﺷود .راهﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣن و ھﻣﺳرم آن را ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽﮔﯾرﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺣرﻓﻣﺎن ﻣﯽﺷود ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﮫ اﺗﺎق ﻣﺟﺎور ﻣﯽرود و
ﺑﻌد از ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﮐﮫ آراﻣش ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎ ﺷد ،ﺑرﻣﯽﮔردﯾم و ﻣﺷﮑل را ﺣل ﻣﯽﮐﻧﯾم.

و(

ﺧﻧدﯾدن

ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردان ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻓرار از ﯾﮏ درﮔﯾری و ﺟر و
ﺑﺣث ﺑﺎﯾد ھﻣﺳر ﺧود را ﺑﺧﻧداﻧد ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧم ھﺎ ﮐﻣﺗر از اﯾن ﺣرﻓﮫ و
ﺗﮑﻧﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺧﻧدﯾد و زﻧدﮔﯽ را ﺧﯾﻠﯽ ﺟدی
ﻧﮕﯾرﯾد ،ﭼون ﺑﮫ ﻗول ﺷﺎﻋر» ،زﻧدﮔﯽ ﺳﺧت ﻣﯽﮔﯾرد ﺑر ﻣردﻣﺎن ﺳﺧتﮐوش«.
ﺑﻌد از ﺳﺎل ھﺎ ،ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﯾﮑﯽ از راھﺑردھﺎی آﺋﯾن ھﻣﺳر داری
اﺳت .در واﻗﻊ ،ﺷﻣﺎ و ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﺎ ﺟوک ﮔﻔﺗن ،ﺣﺗﯽ ﻻﺑﮫﻻی ﺑﺣثھﺎی ﺟدی،
ﻟﺣظﺎت ﺷﺎدی ﺑرای ھم ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآورﯾد .راﺳﺗﯽ ،اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻠش
ﺑﺧﻧدد ،ﻣوﻓقﺗر ﻧﯾﺳت؟
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ز(

ﺗﻔﺎوتھﺎ

ﻣوﻗﻊ ازدواج ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زوﺟﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل و ﺑﯽﻋﯾب
ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻣﮑﻣل ھﻣدﯾﮕرﯾد .طﺑﯾﻌﺗﺎ ً اﺧﺗﻼف ﻧظر ﺑﯾن ﺷﻣﺎ وﺟود دارد .ﭘس ﺳﻌﯽ
ﮐﻧﯾد ﻧظر ھﻣدﯾﮕر را ﺑﭘذﯾرﯾد و ﺑﮫ آن اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد .اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ اﯾن اﻋﺗﻘﺎد را ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗواﻓق وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد رھﺎ ﮐﻧﯾم.
زوﺟﯾن ﺑﺎﯾد ﯾﺎد ﺑﮑﯾرﻧد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوتھﺎ ھم ﺑﺧﺷﯽ از زﻧدﮔﯽ اﺳت و ھﻣﯾنھﺎﺳت ﮐﮫ
ﻣﺎ را ﺧﺎص ﻣﯽﮐﻧد.

ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ
اﺳت.

ح(

ﺗﺷﺎرک

را

ﺗﻔﺎھم

ﻣﯽ ﭘﻧدارﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻏﻠط

زﻣﺎنﺑﻧدی

وﻗﺗﯽ اﺧﺗﻼف ﻣﺎ را در ﻣورد دﯾدن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ زن و ﺷوھری را دﯾدم،
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردم ﮐﮫ ھﻔﺗﮫای ﺳﮫ ﺷب اﻧﺗﺧﺎب ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻋﮭده زن ﺑﺎﺷد و
ﺷبھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣرد.

35

ﺑﻌدا" ﺧواھﯾد دﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺳﺎده و ﻗﺑول ﻣﺳﺋوﻟﯾت وﻗﺗﯽ
ھﻣﺳرﺗﺎن آن ﺷﺑﯽ ﮐﮫ ﺣق اﻧﺗﺧﺎب دارد ﺑرﻧﺎﻣﮫ دﻟﺧواھش را ﻣﯽﺑﯾﻧدو ﺷﻣﺎ
ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽﺷوﯾد.
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ﻓﺻل ﯾﺎزدھم

ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎه:

ﻟﯾﻠﯽ و ﻓرھﺎد ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دو ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ازدواج ﮐرده اﻧد .ﻟﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﻐل او
اﯾﺟﺎب ﻣﯽ ﮐرد ﮐل طول ھﻔﺗﮫ در ﺳﻔر ﺑﺎﺷد و ﻓﻘط آﺧر ھﻔﺗﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎﯾد،
ﺷدﯾدا ً ﺑﮫ اﺳﺗراﺣت ﻧﯾﺎز داﺷت .او از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻧﻔرادی ﻣﺛل ﮐﺗﺎب ﺧواﻧدن و
دوﯾدن ﻟذت ﻣﯽ ﺑرد .اﻣﺎ ﻓرھﺎد واﻗﻌﺎ ً در طول ھﻔﺗﮫ دﻟﺗﻧﮓ ھﻣﺳرش ﻣﯾﺷود و ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل دوﺳت دارد ﮐﮫ آﺧر ھﻔﺗﮫ ھﺎ را ﺑﺎ ھم ﺑﯾرون ﺑروﻧد.
اواﯾل ﻓرھﺎد ﺗﻣﺎﯾل ﻟﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑودن را ﺑﺧﺎطر راﺿﯽ ﻧﺑودن از ازدواﺟﺷﺎن
ﺗﺻور ﻣﯾﮑرد و ﻟﯾﻠﯽ ھم ﺗﺻور ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﻓرھﺎد ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی او ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت
اﺳت.اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت داﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﺧﯾﻠﯽ از ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎده ﻣﻣﮑن اﺳت
درﻣورد اوﻟوﯾت ھﺎ و دﯾدﮔﺎه ھﻣﺳر دﭼﺎر ﺳوءﺗﻔﺎھم ﺷوﯾم ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﮔر ﻓردی
زودرﻧﺞ ﺑﺎﺷﯾم و ﻧﺗواﻧﯾم ﺧﯾﻠﯽ راﺣت ﺣرﻓﮭﺎی ﻣﺎن را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﯾﺎورﯾم.
ﻣﺷﮑل اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺣرف ﻧزدن ﺧودش ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﮑل اﺳت .وﻗﺗﯽ زوج ھﺎ
اﺳﯾر ﭼرﺧﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺷوﻧد ،دﯾﮕر اﺻﻼح آن ﺑراﯾﺷﺎن دﺷوار ﺧواھد ﺑود.
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ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ،ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺑﻌﺿﯽ اﺻﻼﺣﺎت در روش ﮔﻔﺗﮕو و ارﺗﺑﺎطﺗﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد از
ﺑروز اﯾن ﺳوءﺗﻔﺎھم ھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرده و ﯾﺎ در ﺻورت ﺑروز آﻧﮭﺎ را ﺣل و ﻓﺻل
ﮐﻧﯾد.

ﭼﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ----اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد) ﺑﮫ ﻋﻣل ﮐﺎر ﺑرآﯾد(

 .١از ﺗﮫ ﻗﻠب ﮔوش ﮐﻧﯾد.
ﮔوش دادن ﺑﮫ ﺣرﻓﮭﺎ و ﻧظرات ھﻣﺳرﺗﺎن رﻣز ﻣوﻓﻘﯾت در رواﺑط اﺳت .اﯾن ﮐﺎر
ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود در ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﺗﺎن ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﻧﯾد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔوش دادن ﺑﮫ ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯾﮑﻧد ﯾﺎ از ﺷﻣﺎ اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯾﮑﻧد ﺳﺧت اﺳت ،ﮔوش دادن ﺑﮫ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ھﺎی ﯾﮏ ﻓرد ھم ﮐﺎر ﺳﺧﺗﯽ اﺳت اﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﻣﮑﺗﺎن ﮐﻧد ﺑﻔﮭﻣﯾد
ﻣﺷﮑل ﮐﺟﺎﺳت و راه ﺣﻠﯽ ﺑرای آن ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎرھﺎ ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺷﺎوره از اﯾﻧﺟﺎﻧب ﭘرﺳﯾده اﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﮕوﯾم ﺗﺎ
ھﻣﺳرم ﺧوش ﺑﯾﺎﯾد ؟ و ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﺟواب داﺷﺗﮫ ام ﭼﯾزی ﻧﮕو ﺑﻠﮑﮫ
ﺧوب ﮔوش ﮐن....

 .٢ﺣق را ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن ﻧدھﯾد.
ﺑﯾﺷﺗر زوج ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ درک ﮐﻧﻧد آن ﻣوﻗﻌﯾت ﭼطور ﺑر ھﻣﺳرﺷﺎن ﺗﺎﺛﯾر
ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﻓﮑر ﺛﺎﺑت ﮐردن ﺧودﺷﺎن ھﺳﺗﻧد .ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﮐﺎر ﭼﯾزی ﺟز اﯾن
ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ھر دو طرف آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧﻧد و ﻧﺎراﺣت ﺷوﻧد .ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻌﯽ
ﮐﻧﯾد ﺑﮫ طرﻓﺗﺎن ﺑﻔﮭﻣﺎﻧﯾد ﮐﮫ ﺣق ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑوده اﺳت ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺣرﻓﮭﺎی
ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﮔوش دھﯾد.
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ اھﻣﯾت دارد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ارزش زﯾﺎدی ﺑرای
او و راﺑطﮫ ﺗﺎن ﻗﺎﺋل ھﺳﺗﯾد.
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ﯾﮏ ﺗﻣرﯾن  :ﺧود را ﺟﺎی ھﻣﺳرﺗﺎن ﻗرار دھﯾد و اﻧﺗظﺎرت او را از
ﺧودﺗﺎن ﺑررﺳﯽ و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺧود او در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد آﯾﺎ ھﻣﺳرﺗﺎن را ﺧوب ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾد ﯾﺎﺧﯾر؟

 .٣ﺑر اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻗﻠﺑﯽ و ﺗﺟﺎرب ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد.
زوج ھﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ً طﯽ ﻣﺷﺎﺟرات ﺑر اﻓﮑﺎرﺷﺎن و ﺗوھﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﺗﻣرﮐز
ﻣﯾﺷوﻧد و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را ﻧﺎدﯾده ﻣﯾﮕﯾرﻧد .ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺷروع ﺑﮫ ﻣﺷﺎﺟره
ﮐﻧﯾد ،ﻣﮑث ﮐرده ،ﻧﻔﺳﯽ ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد ﭼﮫ ﺣﺳﯽ دارﯾد.
ﺑﻌد اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﺗﺎن را ﺑﺎ ھﻣﺳرﺗﺎن در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد .اﻣﺎ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ
ﻣﺛل »ﻣن ﻧﺎراﺣﺗم« ﯾﺎ »اﺣﺳﺎس ﻧﺎاﻣﯾدی ﻣﯾﮑﻧم« ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ اﻓﮑﺎری ﻣﺛل »ﻣن
اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم ﺑﮫ ﻣن ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ھﺳﺗﯽ« ھﺳﺗﻧد.
اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ھﻣﺳرﺗﺎن ﺧﯾﺎﻧت ﮐرده دﻗﯾﻘﺎ" ﻓﮑر ﮐﻧﯾد آﯾﺎ او ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﮐرده ﺑﺎﺷد؟
ﺑﻔرﻣﺎﯾش ﻗران ﮐرﯾم " ﺑﺳﯾﺎری از ظن ھﺎ ﮔﻧﺎه اﺳت "
زوج ھﺎی ﺳﺎﻟم ﻗﺎدرﻧد ﺑﮫ طور ﺳﺎزﻧده ای اﺧﺗﻼﻓﺎت زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن را ﭘﺷت ﺳر
ﺑﮕذارﻧد.

 .۴وﻗﺗﯽ دﭼﺎر ﻣﺷﺎﺟره ﻣﯾﺷوﯾد ،ﮐﻣﯽ وﻗﻔﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد.
وﻗﺗﯽ اوﺿﺎع ﺧﺎرج از ﮐﻧﺗرل ﻣﯾﺷود ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﺎ ﺗواﻓق ھﻣدﯾﮕر وﻗﻔﮫ ای در
ﻣﺷﺎﺟره اﯾﺟﺎد ﮐرده و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮕذراﻧﯾد ﺗﺎ ﮐﻣﯽ آراﻣﺗر
ﺷوﯾد .ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﭘﯾﺎده روی ﺑروﯾد ﯾﺎ ﺗﻣرﯾن ﺗﻧﻔس ﮐﻧﯾد .رﻣز
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ﮐﺎر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد ﮐﮫ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﺗﺎن را ﻓروﮐش دھد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ
ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺗرﺗﺎن ﮐﻧد.
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺣﺗﻣﺎ" دوره ﻣدﯾرﯾت ﺧﺷم را ﺑﮕذراﻧﯾد.....
وﻗﺗﯽ ھر دو آراﻣﺗر ﺷدﯾد ،ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ھﻣدﯾﮕر ﮔوش دھﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ
ھم ﻣﺷﮑﻼﺗﺗﺎن را ﺣل ﮐﻧﯾد.

 .۵ھﻣﺳرﺗﺎن را دوﺳﺗﺗﺎن ﺑداﻧﯾد.
ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﺳر ﺷﻣﺎ دﺷﻣن ﺗﺎن ﻧﯾﺳت .ﺷﻣﺎ و ھﻣﺳرﺗﺎن ھر دو در ﯾﮏ ﺗﯾم
ھﺳﺗﯾد .ﻓﻘط ھﻣﯾن ﺗﻐﯾﯾر دﯾدﮔﺎه ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣدﯾﮕر را ﺑﮭﺗر درک ﮐرده
و ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ راه ﺣل ﻣﺷﺗرک ﺑرای ﻣﺷﮑﻼﺗﺗﺎن ﺗﻼش ﮐﻧﯾد.
ھﯾﭻ ﮔﺎه ﻧﮕوﺋﯾد ﺑﭼﮫ ﻣن ﺑﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﭼﮫ ﺷﻣﺎﺳت.

 .۶درﻣورد رواﺑط ﺑﮭﺗر ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧﯾد.
اﮔر دوﺳت دارﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری درﻣورد روش ھﺎی ارﺗﻘﺎی راﺑطﮫ ﺗﺎن ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾد ،ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ درﻣورد ازدواج وآﺋﯾن ھﻣﺳر داری وﺟود دارد را
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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 .٧ﻧزد ﻣﺷﺎور ﺑروﯾد و در ﺟﻠﺳﺎت اﺧﻼﻗﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد.
رﻓﺗن ﻧزد ﻣﺷﺎورھﺎی ازدواج ﻓواﯾد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی دارد و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد
اﻟﮕوی ارﺗﺑﺎطﺗﺎن را از ﻧو ﺑﺳﺎزﯾد و راھﮭﺎی ﺳﺎﻟﻣﯽ ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
وﻗﺗﯽ دو ﻧﻔر ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و از ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ھم ﻣﯾرﺳﻧد،
ﺑروز اﺧﺗﻼف ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺟﺗﻧﺎب اﺳت .اﻣﺎ زوج ھﺎی ﺳﺎﻟم ﻗﺎدرﻧد ﺑﮫ طور ﺳﺎزﻧده
ای اﯾن اﺧﺗﻼﻓﺎت را ﭘﺷت ﺳر ﺑﮕذارﻧد .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﺷﻣﺎ و ھﻣﺳرﺗﺎن در ﯾﮏ ﺗﯾم
ھﺳﺗﯾد ﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ھم .اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﺗﺎن را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد و ﺑﺎ آراﻣش اﺑراز ﮐﻧﯾد و
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺣرﻓﮭﺎی ھﻣﺳرﺗﺎن ﮔوش ﮐﻧﯾد.
ﻋﺷق ھﺎ اﺑدی ﻧﯾﺳﺗﻧد!ﭘس از ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﯾﯽ،
زن و ﻣرد ﺑﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺻورت ھم ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و ﻓﻘط ﺑﮫ ﺧﻠق و ﺧو و رﻓﺗﺎر ﯾﮑدﯾﮕر ﺗوﺟﮫ دارﻧد!
)اﺳﻣﺎﯾﻠز(

ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﯾن ﺳوال ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ اﻣروز ھﻧوز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای آن ﺑﯾﺎﺑﻧد ،اﯾن اﺳت :ﭼرا زﻧﺎن و ﺷوھراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ھﻣﮫ
ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﺗﻔﺎھم ﮐﺎﻣل و ﺑﯾﺷﺗر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ،زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک را ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭘس از
ﭼﻧدﺳﺎل ،ﺑﮫ ﯾﮑﻧواﺧﺗﯽ راﺑطﮫ و ﻧوﻋﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ رﺳﻧد؟!
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ﻓﺻل دوازدھم

ﻋﻠل ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗن ھﻣﺳران از ھم

ﺑر ﺳر آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯾﻔﺗﮕﯽ و دﻟدادﮔﯽ آﻏﺎز زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺟﺷن ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﭼﮫ
ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﺑل ھم ﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد و ﺣﺎﺿر ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﮏ ﻗدم ﺑﮫ ﻧﻔﻊ طرف ﻣﻘﺎﺑل
ﻋﻘب ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد؟ ﭼرا ﮔﺎھﯽ از ھم دﻟزده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ
ﭘﯾوﻧدﺷﺎن ﻣﺣﮑﻣﺗر ﺷود ،ﺳﺳت ﺗر ﻣﯽ ﺷود؟ ﭼرا ﻓﻘط ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از ھﻣﺳران ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر در ﺗﻔﺎھم ﮐﺎﻣل و ﺗوأم ﺑﺎ ﻋﺷق ﺑﮫ ﺳر ﺑرﻧد؟
دﻻﯾل و ﺷواھد زﯾر ھر ﭼﻧد ﺑرای اﯾن ﺟداﯾﯽ ھﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧﻘش را
در دوری زن و ﺷوھر از ﯾﮑدﯾﮕر دارﻧد.

 -1ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ رﻋﺎﯾت اﺻول اوﻟﯾﮫ
ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻣوﺟب آﻏﺎز ﻋﺎﺷﻘﯽ و دﻟدادﮔﯽ ﺷده؛ ﻣﺛل ﺧوب ﻟﺑﺎس
ﭘوﺷﯾدن ،ﻣﻧظم و ﻣرﺗب ﺑودن ،ﺧوب ﻏذا ﺧوردن ،وﻗت ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺧوش ﺳﺧﻧﯽ،
رﻋﺎﯾت آداب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ھدﯾﮫ ﺧرﯾدن ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن و ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ اﯾن وﯾژﮔﯽ ھﺎی
ﻣﺛﺑت در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﯾﯽ ﺑﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﮑردن ﺑﮫ ﺳر و وﺿﻊ و ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ
اﺻﻼح و آراﯾش ﺻورت ،ﺷﮑم ﭘرﺳﺗﯽ و ﭘرﺧوری ،وﻗت ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺑدزﺑﺎﻧﯽ،
دروﻏﮕوﯾﯽ و ﻧﺎﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ،روﯾﺎھﺎی طرف ﻣﻘﺎﺑل را ﻧﻘش ﺑر آب ﻣﯽ ﮐﻧد.
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 -2اﯾﺟﺎد ﺷﺧﺻﯾت ﺑدﻟﯽ
وﻗﺗﯽ ﺣﻘﺎﯾق را از ھم ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،اطﻼﻋﺎت ﻏﻠط و ﻧﺎدرﺳت ﺑﮫ ھم ﻣﯽ دھﯾم و
ﺑﮫ دروغ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺛﺑﺗﯽ دارﯾم و ﺧود را ھﻣﺳری آرﻣﺎﻧﯽ،
ﺧوﻧﺳرد ،ﺑﺧﺷﻧده و ﻣردﻣدار ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم اﻣﺎ در ﻋﻣل ﺧﻼف اﯾﻧﮭﺎ ظﺎھر ﻣﯽ
ﺷوﯾم؛ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھﻣﺳرﻣﺎن ﺣق ﺑدھﯾم ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد!

ھﻣﺳرﺗﺎن را ﻧﻔﮭم ﻓرض ﻧﮑﻧﯾد
وﻗﺗﯽ ﭘﯾش از ازدواج وﻋده ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ از اﻧﺟﺎم ﺷﺎن ﻋﺎﺟزﯾم ،ﺑﺎﯾد آﻣﺎده
ﺑﺎﺷﯾم ﻓردا ﺑﮫ ﭼﺷم ﻗﮭرﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻧﮕرﻧد و ﺑﮫ ﻧﻘش ﺿد ﻗﮭرﻣﺎن ﺳﻘوط ﮐﻧﯾم.
وﻗﺗﯽ ﺧود را ﮐدﺑﺎﻧو ،ﺧﺎﻧﮫ دار و ﺻرﻓﮫ ﺟو ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ از اﻧﺟﺎم ﻧﻘش
آﻧﮭﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد آﻣﺎدﮔﯽ دﻟﺳردی ھﻣﺳرﻣﺎن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.

 -3ﺗﻔﺎوت ﻓﮑری
اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﯾﮑﯽ و ﺗوﻗف دﯾﮕری ،ﮔراﯾش ﺷدﯾد ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣذھب ،ﺳﯾﺎﺳت،
اﯾدﺋوﻟوژی ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ارﺗﻘﺎی ﻓﮑر و اﻧدﯾﺷﮫ اش در ﻣﻘﺎﺑل اﯾﺳﺗﺎﯾﯽ دﯾﮕری،
ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود زن و ﻣرد از ھم ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرﻧد.

 -4ﻓراﻓﮑﻧﯽ
ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ در طﯽ روز دﭼﺎر ﻓﺷﺎرھﺎ و اﺳﺗرس ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺧطﺎھﺎی اوﺳت ﯾﺎ ﻋﻠت ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕری دارد اﻣﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﻓﺷﺎرھﺎ
ﺑﯽ دﻓﺎع ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺳﻼﺣﯽ ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در اﺻطﻼح ﺑﮫ آن »ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم
دﻓﺎﻋﯽ روان« ) (Psychological Defense Mechanismsﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﯾﮑﯽ
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از اﻧواع راﯾﺞ ﭼﻧﯾن ﻣﮑﺎﻧﯾﺳﻣﯽ »ﻓراﻓﮑﻧﯽ« ) (Projectionاﺳت؛ ﯾﻌﻧﯽ اﺷﺗﺑﺎھﯽ
ﮐرده اﯾم اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن اﻗرار ﮐﻧﯾم؛ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ از دﺳت
ﺧودﻣﺎن ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻧﺷوﯾم و ﺧود را آرام ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻘﺻﯾر را ﺑﮫ ﮔردن طرف
ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯽ اﻧدازﯾم.

اﮔر اﯾن ﺧطﺎھﺎ ﮐﮫ اﻏﻠب طﺑﯾﻌﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺷﮑل ﻓراﻓﮑﻧﯽ درآﯾﻧد ،زن و ﺷوھر
ﻣدام ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھم ﻓراﻓﮑﻧﯽ ﻓﺎﻋﻠﯽ و ﻣﻔﻌوﻟﯽ ﺧواھﻧد داﺷت .وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺳﮭم ﺧود
را در وﺿﻌﯾت ﺑد ﭘﯾش آﻣده اﻧﮑﺎر ﮐﻧﯾد و آن را ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ دﯾﮕران
ﺑﭘﻧدارﯾد ،از »ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم دﻓﺎﻋﯽ روان« ﺧود ﺳود ﺟﺳﺗﮫ اﯾد ﺗﺎ در ﺗﻌﺎدل رواﻧﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد .اﮔر ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗﻘﺻﯾرھﺎ را ﻣﺗوﺟﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻓرد در دﺳﺗرس ﯾﻌﻧﯽ
ھﻣﺳرﺗﺎن ﺳﺎزﯾد ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﻧوﻋﯽ دﻟﺳردی و ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮕﯽ ﺗدرﯾﺟﯽ در او اﯾﺟﺎد ﻣﯽ
ﺷود .اﯾن اﺳت ﮐﮫ زن و ﺷوھر ﺑﺎﯾد از ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ھم ﺑودن ﺑﭘرھﯾزﻧد و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ
ﺧود ﺧﻠوت ﮐﻧﻧدﺗﺎ ﺑﯽ ﺟﮭت و ﺑﺎ ﺟﮭت از دﺳت ﯾﮑدﯾﮕر ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻧﺷوﻧد.

 -5رﻧﺟش ﺣل ﻧﺷده
وﻗﺗﯽ زن و ﻣرد از ھم دﻟﮕﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد و درﺻدد رﻓﻊ آن ﺑرﻧﻣﯽ آﯾﻧد ،وﻗﺗﯽ اﺟﺎزه
ﻣﯽ دھﻧد ﻧﺎراﺣﺗﯽ و دﻟﺧوری ﺷﺎن روی ھم اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷود ،ﻣﺎﻧﻧد ﺧودروﯾﯽ ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺎری از ﻟﺟن ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر اﯾن ﺧودرو ﺑﺎر ﺧود را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻧد ،ﺑوی
ﺑدش ھﻣﮫ ﺟﺎر ا ﻓرا ﻣﯽ ﮔﯾرد .ھﻣﺳراﻧﯽ ﮐﮫ رﻧﺟش ھﺎی ﺧود را رﻓﻊ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد،
ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد راﺑطﮫ ﺷﺎن ﺳرد ﺷود .وﻗﺗﯽ ﯾﮑﯽ از دﯾﮕری ﻣﯽ رﻧﺟد،
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ﺑﯽ ﻣﻧطق ،ﺑﯽ اﻧﺻﺎف و ﭘرﺧﺎﺷﮕر ﻣﯽ ﺷود .ﺣﺎﻻ ﺣدس ﺑزﻧﯾد ﻗﺿﺎوت ﭼﻧﯾن آدﻣﯽ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﺳرش ﭼﮕوﻧﮫ ﺧواھد ﺑود؟!

اﯾن ﻋواﻣل و ﻣوارد دﯾﮕری ﭼون اﺧﺗﻼف در ﻓرھﻧﮓ ،ﺳن ،ﺗرﺑﯾت ،ﺳﻠﯾﻘﮫ و
طﺑﻘﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،در اﺑﺗدای ازدواج ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھﻧد؛ اﻣﺎ ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ
اﻟﺗﮭﺎب دوره ﻋﺎﺷﻘﯽ و دﻟدادﮔﯽ ﻓروﮐش ﮐرد ،ﻣﺟﺎل ظﮭور ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

در اﯾن ﺻورت اﮔر زن و ﺷوھر آﮔﺎھﺎﻧﮫ ،ﺟدی و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﯾن ﺧود
ﺑرﺧورد ﮐﻧﻧد و در ﺟﮭت رﻓﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮔذﺷت و اﯾﺛﺎر ﺑﮑوﺷﻧد ،ﺑﯽ ﺗردﯾد ھﻣﮫ ﭼﯾز
ﺑﮫ ﺷﮑل دوﺳت داﺷﺗن اوﻟﯾﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد .اﮔر ھر ﯾﮏ از ھﻣﺳران ﺑدون
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل دﯾﮕری ﺑﮫ راه ﺧود ﺑروﻧد ،ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟز ﺟداﯾﯽ و وﯾراﻧﯽ
ﮐﺎﻧون ﺧﺎﻧواده ﻋﺎﯾدﺷﺎن ﻧﺧواھد ﺷد.

45

ﻓﺻل ﺳﯾزدھم

ﭼﻧد روش ﺑرای اﺑراز ﻣﺣﺑت و اﻓزاﯾش ﻣﮭر و ﻋطوﻓت ﺑﯾن ھﻣﺳران

 .1زن ﻣطﯾﻊ ،ﻓرﻣﺎﻧروای ﻗﻠب ﺷوھر اﺳت.

ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗرﯾن ﺣس ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردان ﺑﮫ آن ﻋﻼﻗﮫ دارﻧد ،ﺣس
ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﻣدﯾرﯾت اﺳت .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺑرای ﺣﻔظ ﮐﯾﺎن ﺧﺎﻧواده ،ﻻزم اﺳت زﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و ﺷوھر ﺧود ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد اﺳت ،از ﺷوھر ﺧود اطﺎﻋت ﮐﻧد و ﺑداﻧد ﮐﮫ
اﮔر در ﺗﻣﺎم ﺷﺋون زﻧدﮔﯽ ،ﻣطﯾﻊ او ﺑﺎﺷد ،ﻣﮭرش ﭼﻧﺎن در دل ﻣرد ﻧﻔوذ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ ﺣﺎﺿر اﺳت ﺑرای زن و زﻧدﮔﯽ اش ،ھر ﻓداﮐﺎری و اﯾﺛﺎری اﻧﺟﺎم دھد و
ﺑﮭﺗرﯾن ﺣس ھﺎ را ﺑﮫ ھﻣﺳر ﺧود ﺑدھد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﺳت ﮐﮫ ھم ﻣرد راﺿﯽ
اﺳت و ھم زن.
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 .2زﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ ھم ﮐﮫ ﻣردان ﺑراﯾﺷﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ،اﻣﺗﯾﺎز
ﻣﯽ دھﻧد.
اﻏﻠب ﻣردان ﭼﻧﯾن ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺎری ﺑزرگ و ﺣﯾرت آور ﺑرای ھﻣﺳر
ﺧود اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺗﺎ ﻣورد ﺗﺣﺳﯾن و ﻗدرداﻧﯽ او واﻗﻊ ﺷوﻧد و اﯾن ﺗﺻور ،ﺑﺎﻋث ﻣﯽ
ﮔردد ﺗﺎ ﻣرد دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎری ﻧزﻧد ﮐﮫ ﺧﺷﻧودی زن را ﺑراﻧﮕﯾزد؛ ﻣﮕر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﺗواﻧد ﮐﺎر ﺑزرﮔﯽ اﻧﺟﺎم دھد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑرای ﮐﺎرھﺎی ﺑﮫ ظﺎھر ﮐوﭼﮏ
ﻣردان ﻧﯾز اﻣﺗﯾﺎز ﻗﺎﺋل ھﺳﺗﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﯾﮏ ﻣرد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﺳﺎﻟﮕرد
ازدواج ﯾﺎ ﺗوﻟد ھﻣﺳرش ،ﯾﮏ ﻣﺗن ﻣﺣﺑت آﻣﯾز ﺑﻧوﯾﺳد و ﯾﺎ ھداﯾﺎی ﮐوﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﻋطر ،ﺷﮑﻼت ﯾﺎ ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ھﻣﺳر و ﯾﺎ ﮔل ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده ،ﺑﮫ ھﻣﺳرش
ﺑدھد و آن ﮔﺎه ﻣﻌﺟزه اﯾن ﮐﺎر ﺧود را در اﯾﺟﺎد و اﻓزاﯾش ﻋﻼﻗﮫ ﺑﯾن ﺧود و
ھﻣﺳرش ،ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﺑﻧﺷﯾﻧد.

 .3ﺗﺑﺳم ،ﺛروﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ آن ﮐﮫ دھﻧده اش را ﻓﻘﯾر ﺳﺎزد،
ﮔﯾرﻧده را ﺛروﺗﻣﻧد ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﺑﺳم ،ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺎﯾداری ﻧدارد؛ وﻟﯽ ﮔﺎھﯽ ﺧﺎطره اش ﺗﺎ اﺑد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧد .ﺗﺑﺳم ،ﺧﺳﺗﮕﯽ را ﺑرطرف و اﻓراد ﻣﺄﯾوس را اﻣﯾدوار ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
ﯾﮏ زن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اﯾن راه و ﺑﺎ داﺷﺗن ﺗﺑﺳﻣﯽ ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل
ھﻣﺳر ﺧود ﺑرود و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﯾﮏ روز ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت را از ﺟﺎن او ﺑزداﯾد.
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 .4اﺳم ھﻣﺳرﺗﺎن را ﻧﯾﮑو و ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﺻدا ﺑزﻧﯾد.
ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﺳم ﯾﮏ ﺷﺧص ﺑرای او ،ﺷﯾرﯾن ﺗرﯾن و ﻣﮭم ﺗرﯾن
ﮐﻠﻣﺎت در ﺗﻣﺎم زﺑﺎن ھﺎﺳت .اﺷﺧﺎص ﺑﮫ ﻗدری ﺑﮫ اﺳم ﺧود ﻋﻼﻗﮫ دارﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﮐوﺷﻧد ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣت ﮐﮫ ﺷده ،در ﺧﺎطرھﺎ ﺑﻣﺎﻧد .ﯾﮑﯽ از ﻣوﺟﺑﺎت ﺟﻠب ﻣﺣﺑت ،ﻧﺎم
ﺑردن اﺷﺧﺎص ﺑﺎ ﻋﻧﺎوﯾن اﺣﺗرام آﻣﯾز و اﺳم ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ طرف ﻣﻘﺎﺑل آﻧﮭﺎ را
دوﺳت دارد .ﺑﻌﺿﯽ ھﻣﺳران ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳر ﺧود
ﺻﻣﯾﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻻزم ﻧﯾﺳت اﺳم او را ﺑﮫ اﺣﺗرام ﺻدا ﺑزﻧﻧد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺧﺻوص در ﺑﯾن اﻓراد دﯾﮕر ،اﺳم ھﻣﺳرﺗﺎن را ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﺑﺑرﯾد .اﯾن ﮐﺎر ،ﯾﮑﯽ از
راه ھﺎی ﺟﻠب ﻣﺣﺑت ھﻣﺳران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﮔراﻣﯽ اﺳﻼم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ
ﻧﯾز در ﺣدﯾﺛﯽ ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی ﺟﻠب ﻣﺣﺑت اﻓراد را ﺻدا ﮐردن و ﺧواﻧدن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﻣﺣﺑوب ﺗرﯾن ﻧﺎم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﺳت دارﻧد ،داﻧﺳﺗﮫ اﺳت.

 .5آﻗﺎﯾﺎن ،ﭘﯾﺎم ھﺎی دﯾداری را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧﺎﻧم ھﺎ ﭘﯾﺎم
ھﺎی ﺷﻧﯾداری را دوﺳت دارﻧد.
ﻣردان ،زﻧﺎﻧﯽ را دوﺳت دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻼﻣت و زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺧود اھﻣﯾت ﻣﯽ دھﻧد .زﻧﺎن
ﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﻧظﯾر ﻗدم زدن و ﻧرﻣش ،ﺑر ﺳﻼﻣت
و زﯾﺑﺎﯾﯽ طﺑﯾﻌﯽ و ﺧدادادی ﺧود ﺑﯾﻔزاﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﺗوﺟﮫ ھﻣﺳران ﺧود ﻗرار
ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ اﮔر زﻧﯽ ،ﺧود ﺣس ﺧوﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ھﻣﺳرش ﺑﮫ طﺑﻊ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣس ﺧوﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ ﭘس زن،
ﺑﺎﯾد زﯾﺑﺎﯾﯽ را از درون ﺧود ﺑﺟوﯾد؛ ﺻرف ﻧظر از اﯾن ﮐﮫ ﭼﻘدر ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
زﯾﺑﺎﺗر ﺑﮫ ﻧظر آﯾد .ھﻣواره اﯾن را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷت ﮐﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ ،از درون
ﺗراوش ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از درون ،اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺧوب از
ﺧودﺗﺎن ﻣواظﺑت ﮐرده ،ﻋزت ﻧﻔس زﻧﺎﻧﮫ ﺗﺎن را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﯾﻘﯾﻧﺎ ً اﯾن در
ﺑﯾرون ﻧﯾز ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔردد.
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در ﻣﻘﺎﺑل ،زﻧﺎن ،ﭘﯾﺎم ھﺎی ﺳﻣﻌﯽ را ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت دارﻧد؛ ﻣﺛل اﯾن
ﮐﮫ ھﻣﺳرﺷﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮕوﯾد ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد آﻧﮭﺎ را دوﺳت دارﻧد و از آﻧﮭﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﭘس ﻣردان ﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺣﺑت ﻧﮭﻔﺗﮫ در دل ﺧود را ﺑﺎ ﮔﻔﺗن ﺟﻣﻠﮫ
»دوﺳﺗت دارم« ﺑﮫ ھﻣﺳرﺷﺎن ،آﺷﮑﺎر و ﻋﯾﺎن ﺳﺎزﻧد.

ﺗذﮐر  :ﺣﺗﻣﺎ در ﻣﻌﺎﺷﻘﮫ و ﻣﻼﻋﺑﮫ ﺑﺎﯾد ﻣرد ﺑﺎرھﺎ ھﻣﺳر ﺧود را ﺻدا
ﮐرده و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻗرﺑون وﺻدﻗﮫ زن ﺧود ﺑرود و ﺣﺳن ھﺎی او را ﺑﮫ
زن ﺧود ﺑﺎزﮔو ﮐﻧد..

ﺗذﮐر  :ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ در ھﻧﮕﺎم ﻋﺷق ﺑﺎزی ﺑﺎ ھﻣﺳر ﺧود ﺑﺣث دﯾﮕری
را ﻧﮑﻧﯾد  -ﻧﮫ ﯾﺎد آوری ﮐﻧﯾد و ﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ آن ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﺑﺎﻋث
ﺑﮭم رﯾﺧﺗن ﻧﺣوه ﻋﺷق ﺑﺎزی و ﺣﺗﯽ ﻋﺷق ورزی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣرور ﺧواھد
ﺷد.....
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 .6ﻣردان ﺑﺎﯾد روﺣﯾﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺗﻐﯾر و ﻣﺗﻣوج زﻧﺎن را درک ﮐﻧﻧد.
ﻣردان ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ زﻧﺎن ،ﺣﺎﻟت ﻣﺗﻐﯾر دارﻧد و روﺣﯾﮫ ﺷﺎن ﻣدام در
ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت؛ ﮔﺎھﯽ ﺷﺎد و ﮔﺎھﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻏﻣﮕﯾن ،ﮔﺎھﯽ اﻣﯾدوار و ﮔﺎھﯽ ﻣﺄﯾوس
و ﻧﺎاﻣﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .داﻧﺳﺗن اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑرای ﻣردان ،اﻣری ﻣﮭم و ﺿروری اﺳت.
اﮔر ﻣرد از اﯾن ﺣﺎﻟت زن آﮔﺎه ﺑﺎﺷد ،ھرﮔز از ﺗﻐﯾﯾر روﺣﯾﮫ ای ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠل
آن ،ﺗﻐﯾﯾرات ھورﻣوﻧﯽ زن اﺳت ،ﻧﮕران ﻧﻣﯽ ﺷود؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺳر
ﺧود را درک ﮐﻧد و ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ روﺣﯾﮫ ﺧود را ﺑﺎز ﯾﺎﺑد.

 .7ﻟﺣظﺎت اوﻟﯾﮫ ورود ﻣرد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﭘس از ﯾﮏ روز ﭘرﮐﺎر،
ﻟﺣظﺎت ﺣﺳﺎﺳﯽ اﺳت.
ھرﮔز ھﻧﮕﺎم ورود ﺷوھر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﭘس از ﮔذراﻧدن ﯾﮏ روز ﭘرﻣﺷﻐﻠﮫ ،زن ﻧﺑﺎﯾد
ﺷﮑﺎﯾت و ﮔﻠﮫ ﮔذاری ﮐﻧد و ﺑﺎ ﻧق زدن ،اﻣﯾد ﻣرد را ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﺣل آﺳﺎﯾش
اوﺳت ،از ﺑﯾن ﺑﺑرد.

زﻧﺎن ﺑﺎﯾد در ﺣد اﻣﮑﺎن ،ﻣطرح ﮐردن ﻣﺳﺎﺋل ﺿروری و ﺷﺎﯾد ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد را ﺑﮫ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب و آن ﮔﺎه ﮐﮫ ﻣرد ﺑﮫ آراﻣش ﻧﺳﺑﯽ رﺳﯾده و ﺧﺳﺗﮕﯽ اش ﺑرطرف
ﺷده اﺳت ،ﻣوﮐول ﮐﻧﻧد.

 .8زﻧﺎن ﺷﺎد ،ﺧرﺳﻧد و ﺳرزﻧده ،روﺷن ﮐﻧﻧده دل ھﺳﺗﻧد.
ﺑﺎ ﺧودﺗﺎن ﺗﻌﮭد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود ،ﻓرد ﻗﺎﺑل اﺣﺗرام و
ﻣﮭﻣﯽ ھﺳﺗﯾد .اﮔر ﻋزت ﻧﻔس ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻓراوان ،ھﯾﭻ ﮐس دﯾﮕر
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ھم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺣﺗرام ﻧﻣﯽ ﮔذارد .ﻋزت ﻧﻔس ،از ﺻﺎدق ﺑودن ﺑﺎ ﺧود ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ
ﮔﯾرد .ﻣﻣﮑن اﺳت در اﺑﺗدای زﻧدﮔﯽ ،وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ از اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری
ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد؛ اﻣﺎ ﭘس از ﻣدﺗﯽ ،اﯾن اھﻣﯾت رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزد و آن ﭼﮫ ﻣﮭم و
ﺿروری اﺳت ،وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ زن اﺳت .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺷﺎد ھﺳﺗﻧد و
در ﻣورد ﺧود اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ دارﻧد ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﺗوﺟﮫ ھﻣﺳرﺷﺎن ھﺳﺗﻧد و از
ﺟذاﺑﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرﺧوردارﻧد .ﻧﺎﺧرﺳﻧدی و ھﻣواره از ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺷﮑﺎﯾت ﮐردن،
ﻣرد را ﺧﺳﺗﮫ ﮐرده ،ﺷور و ﻧﺷﺎط زﻧدﮔﯽ را از او ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی
ﻣﮭرورزی ﺑﮫ ﻣرد ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ زن ،دﺳت از ﺷﮑﺎﯾت داﺋﻣﯽ از زﻣﯾن و زﻣﺎن
ﺑردارد.

 .9ﺑرای زن ﺧود ،ﺣق ﻧﺎراﺣت ﺷدن ﻗﺎﺋل ﺑﺎﺷﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻣرد ھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ زن ھﺎ وﻗﺗﯽ
ﺣﺎﺿرﻧد ﺑﮫ ﺣرف ھﺎی ﺷﻣﺎ ﮔوش ﺑدھﻧد ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن ﺣق ﻧﺎراﺣت ﺷدن ﻗﺎﺋل
ﺑﺎﺷﯾد .ﯾﮑﯽ از ﺷﯾوه ھﺎی راﯾﺞ ﺷروع ﮐردن دﻋوا ﺑﯾن ھﻣﺳران ،ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر
داﻧﺳﺗن اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر زن اﺳت .وﻗﺗﯽ ﻣرد ﻣﯽ ﮔوﯾد» :آﺧﮫ واﺳﮫ ﭼﯽ
ﻧﺎراﺣﺗﯽ« ﯾﺎ »اﯾن ﮐﮫ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻧداره« و ﯾﺎ »اﯾن ﻣوﺿوع اﯾن ﻗدر ﻣﮭم ﻧﯾﺳت«،
ﺑرای زن ﺧﯾﻠﯽ ﮔران ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود و زن ،اﯾن ﭼﻧﯾن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺣﺗﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧد.

ﺑرای زﻧﺎن ،ارﺗﺑﺎط ،ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ اﺳت و ﺗﺻور ﯾﮏ زن از ﺧودش ،ﺑﮫ
اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﮐﯾﻔﯾت ارﺗﺑﺎط او ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .زﻧﺎن ،ﺑﯾش از آن ﮐﮫ
ﺑﺧواھﻧد ﺑﮫ ھدف ﺑرﺳﻧد و راه ﺣﻠﯽ ﺑﯾﺎﺑﻧد ،دوﺳت دارﻧد از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود ﺑﺎ
دﯾﮕران ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد .درد دل ﮐردن ﺑﺎ دﯾﮕران ،ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز دﯾﮕری ،ﺑﺎﻋث
رﺿﺎﯾت ﺧﺎطر زﻧﺎن اﺳت و اﮔر زن زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن را دوﺳت دارﯾد و ﻣﯽ ﺧواھﯾد
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ﻣﺣﺑت ﺧود را ﺑﮫ او اﺑراز ﮐﻧﯾد و ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻋﺷق و ﻋﻼﻗﮫ ﺑﯾﻧﺗﺎن را ﻣﺳﺗﺣﮑم
ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ اﯾن ﻣطﻠب ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ زن زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد و
از ﻣطﻠﺑﯽ ﻧﺎراﺣت و ﯾﺎ ﻧﮕران اﺳت ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑﺎ او ھﻣراھﯽ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ او
ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﻧﺎراﺣﺗﯽ و ﻧﮕراﻧﯽ او ﺑرای ﺷﻣﺎ ھم ﻣﮭم اﺳت؛ ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﺎ ﻣوﺿوع
ﻧﮕراﻧﯽ ھﻣﺳرﺗﺎن ﻣﺧﺎﻟف ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در آن ﻟﺣظﮫ ﺳﮑوت ﮐﻧﯾد و ﻓﻘط ﺑﺎ
ﮔوش دادن و راه ﺣل ﻧدادن ،ﺑﮫ او آراﻣش دھﯾد.

 .10ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﮫ او ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد.
ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳرﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه و دﺳﺗﺎﻧﺗﺎن،
ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن دھﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺗوﺟﮭﺗﺎن ﺑﮫ اوﺳت .وﻗﺗﯽ ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ھرﮔز روزﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺟﻠﮫ ﻧﺧواﻧﯾد و ﯾﺎ ﺗﻠوﯾزﯾون ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻧﮑﻧﯾد و ﺑﮫ ﮐﺎر دﯾﮕری
ﻣﺷﻐول ﻧﺑﺎﺷﯾد و ﺑرای ﻣدﺗﯽ ،ﺗوﺟﮫ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ھﻣﺳرﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

 .11ﻓﻘط ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ ،ﻗﻠب او را ﺗﺳﺧﯾر ﮐﻧﯾد.
ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣردان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ دوﺳﺗت دارم ،ﻗﻠب ھﻣﺳر ﺧود را ﺗﺳﺧﯾر
ﺳﺎزﻧد و او را ﺻﺎﺣب ﺣﺳﯽ ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﮐﻧﻧد ،زﻧﺎن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﮔﻔﺗن ﺟﻣﻼت
ﻣرداﻧﮫ ای ،ﻣﺛل »ﻣن در ﮐﻧﺎر ﺗو آراﻣش ﻣﯽ ﯾﺎﺑم« ﯾﺎ »ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧم ﺑﮫ ﺗو ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧم« ،ﻣرد را ﺳرﺷﺎر از ﻋﺷق و ﻣﺣﺑت ﮐﻧﻧد و او را ﺑﯾش از
ﭘﯾش ،ﺑﮫ ﺧود ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺳﺎزﻧد.
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ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ﺑرای ﺷﯾرﯾن ﺗر ﺷدن زﻧدﮔﯽ

اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد اﮔر ﻓﺎﯾده ﻧداﺷت ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﺿرر ﻧدارد

 -1ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ دوﺳﺗش دارﯾد
 -2ﺑﻐل ﮐردن ﯾﺎ ﺑﻐل ﺷدن
 -3اطﻣﯾﻧﺎن ﭘﯾدا ﮐردن از اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای او اﺣﺗرام و ارزش
ﻗﺎﺋﻠﯾد
 -4ﺑوﺳﯾدن ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ دﯾﮕران در ﺣﺎل ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد
 -5ﺑوﺳﯾدن زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣردم ﺷﻣﺎ را ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد
 -6ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﺑراﯾش ارزش ﻗﺎﺋل ھﺳﺗﯾد
 -7دﺳت ھﺎی ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﮕﯾرﯾد
 -8رﻓﺗن ﺑﮫ ﯾﮏ دوﭼرﺧﮫ ﺳواری طوﻻﻧﯽ ﻣدت
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 -9ﺗﮭﯾﮫ ﯾﮏ ھدﯾﮫ وﯾژه
 -10ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ دوﺳت ﺧوب داﺷت ،ﺷﻣﺎ در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷﯾد
 -11وﻗت ﮔذراﻧدن در ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر
 -12رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ
 -13ﻗدم زدن در ﺟﻧﮕل ،ﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ ھم
 -14ﺿﺑط ﮐردن ﯾﮏ ﻧوار ﭘر از آھﻧﮓ ھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ
 -15ﺻﺣﺑت ﮐردن در ﻣورد اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﺗﺎن
 -16روﯾﺎھﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد
 -17ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود در آﻏوش ﺑﮕﯾرﯾد
 -18ﺑﺎ ھم روی ﻧﯾﻣﮑت ﭘﺎرک ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد
 -19ﺑﺎ ھم ﻗدم ﺑزﻧﯾد
 -20ﺑرای ﺻرف ﻏذا ﺑﯾرون ﺑروﯾد
 -21ﭘﯾﮏ ﻧﯾﮏ ﺑروﯾد
 -22ﺑﺎ ھم ﻓرﯾزﺑﯽ ﺑﺎزی ﮐﻧﯾد
 -23از ھم ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد
 -24ﺑﺎ ھم داﺧل ﺟﮑوزی رﯾﻠﮑس ﺷوﯾد
 -25اﺳﺗﺧر ﺑروﯾد
 -26ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﺧرﯾد وﺳﺎﯾل ﺧﺎﻧﮫ ﺑروﯾد
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 -27ﻓﻘط ﻧزدﯾﮏ ھم ﺑﺎﺷﯾد
 -28ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ھم ﻏذا درﺳت ﮐﻧﯾد
 -29ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺎ ﻋﺷق و ﻋﻼﻗﮫ ﻟﻣس ﮐﻧﯾد
 -30ﺗﮑﺎﻟﯾﻔﺗﺎن را ﺑﺎ ھم اﻧﺟﺎم دھﯾد
 -31ﺑرای ﯾﮏ ﺳﻔر ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد
 -32ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﺑروﯾد
 -33ﮐﯾﮏ ﺑﭘزﯾد
 -34ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑروﯾد
 -35داﺧل ﻣوزه ﺑﭼرﺧﯾد
 -36ﻓﻘط در ﮐﻧﺎر او ﺑﺎﺷﯾد
 -37ﺑﺑﯾﻧﯾد ﭼﮫ ﭼﯾز ﺑرای دﯾﮕری ﺟﺎﻟب اﺳت  -و آﻧرا اﻧﺟﺎم دھﯾد
 -38ﺑﺎ ھم ورزش ﮐﻧﯾد
 -39ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺧﯾره ﺷوﯾد
 -40اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎی ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺷوﯾﯾد ) ﯾﺎ دوﭼرﺧﮫ!(
 -41ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﻣﺎھﯾﮕﯾری ﺑروﯾد
 -42ﺑﺎ ھم ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد
 -43ﺑﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﯾﮑدﯾﮕر ﮔوش دھﯾد
 -44ﻧﺎﺧن اﻧﮕﺷت ﭘﺎی ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﮕﯾرﯾد
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 -45آھﻧﮓ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ او را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد
 -46ﺑﮫ ﺷﺎدی ھﺎی ھم ﮔوش دھﯾد
 -47ﯾﮑدﯾﮕر را در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد
 -48ﺑﺎ ﭼﺷم ھﺎی او ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد
 -49ﺑرای ھم ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯾد
 -50ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
 -51ﺑﮫ ھم اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد
 -52ﺑﮫ او ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮫ ،ﮐﺎدو ﺑدھﯾد
 -53ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد
 -54ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﮐوھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑروﯾد
 -55در ﺣق ھم از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽ ﻧﺷﺎن دھﯾد
 -56ﺑرای ھم ﺷﮑﻼت ﺑﻔرﺳﺗﯾد
 -57ﺑﮫ ھم اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد
 -58زﯾر ﻧور ﻣﺎه ﻗدم ﺑزﻧﯾد
 -59ﯾﺎدداﺷت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ای ﺑﻧوﯾﺳﯾد و آﻧرا را در ﺟﺎﯾﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ او ﭘﯾدا ﮐﻧد
 -60ﻧﮕﺎه ھﺎی ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ھم ﮐﻧﯾد
 -61ﺷﻌر ﺑﻧوﯾﺳﯾد
 -62ﮔل ﺑﻔرﺳﺗﯾد
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 -63ﺷﺎم را در روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﻊ ﺻرف ﮐﻧﯾد
 -64ﮐﻧﺳرت ﺑروﯾد
 -65طﻠوع ﺧورﺷﯾد را ﺑﺎ ھم ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد
 -66ﺳﺎﻟﮕرد ھﺎ را ﻓراﻣوش ﻧﻛﻧﯾد
 -67روی ﯾﮑدﯾﮕر اﺳم ھﺎی ﻣﺳﺗﻌﺎر ﺑﮕذارﯾد
 -68ﺑﮫ دﯾدن ﻣﻧﺎظر زﯾﺑﺎ ﺑروﯾد
 -69ﯾﮏ ﻓﯾﻠم اﺟﺎره ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎی آن ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد
 -70ﺑدون ﺳؤال ﺑرای ھم ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد
 -71ﺑرﻧﺎﻣﮫ ازدواج و ﯾﺎ ﺳﺎﻟﮕرد ازدواج ﺑرﯾزﯾد
 -72ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ زﯾﺑﺎ در ﮔوش دﯾﮕری زﻣزﻣﮫ ﮐﻧﯾد
 -73دوﺳﺗﺎن ﺧوﺑﯽ ﺑرای ھم ﺑﺎﺷﯾد
 -74ﺑﺎ ھم ﺧوش ﺑﮕذراﻧﯾد
 -75ﺑرﻗﺻﯾد
 -76ﻣوزﯾﮏ ﮔوش ﮐﻧﯾد
 -77ﺑﺎ ھم ﺷوﺧﻲ ﻛﻧﯾد
 -78ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﯾز ﺑﺎﻣزه ﺑﺧﻧدﯾد
 -79ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھم ﺑﺎ وﻓﺎ ﺑﺎﺷﯾد
 -80ھﻣدﯾﮕر را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار دھﯾد
57

 -81ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﯾﮑدﯾﮕر دوﺳت دارﯾد ،ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد
 -82ﮐﺗﺎب ﺑﺧواﻧﯾد و در ﻣورد آن ﺑﺎ ھم ﺑﺣث ﮐﻧﯾد
 -83دوﺳﺗﺎن ﯾﮑدﯾﮕر را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد
 -84ا ﺳب دواﻧﯽ ﮐﻧﯾد
 -85ﻏذای ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ دﯾﮕری را ﺑرای او درﺳت ﮐﻧﯾد
 -86ﺑﺑﻧﯾد ﭼﮫ ﭼﯾزی او را ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد
 -87ﺑرای ھم ھدﯾﮫ درﺳت ﮐﻧﯾد
 -88ﻣوھﺎی او را ﺑﺷوﯾﯾد
 -89ﻏروب ﺧورﺷﯾد را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧﯾد
 -90ﺑﺎ اﺗوﺑوس ﺑﮫ ﺳﻔر ﺑروﯾد
 -91درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ آھﻧﮓ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ او را از رادﯾو ﺑراﯾش ﭘﺧش ﮐﻧﻧد
 -92ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺟﺎﻟب و ﺑﺎﻣزه ﺑراﯾش ﺑﻔرﺳﺗﯾد
 -93روﯾﺎھﺎی آﯾﻧده را ﺑﺎ او در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد
 -94ﺑﺎ ھم ﺑﺎزی ﮐﻧﯾد
 -95ﺑرای ھم ﺟوک ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد
 -96ﺑﮫ ھم ﻓﮑر ﮐﻧﯾد
 -97ﺑﺑﯾﻧﯾد ﭼﮫ ﭼﯾز اورا ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد
 -98ﺑﺎ ھم اﺳﮑﯾت ﮐﻧﯾد
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 -99ﺣﻠﻘﮫ رد و ﺑدل ﮐﻧﯾد
 -100ﺑﺎ ھم از ﯾﮏ ﺑﺳﺗﻧﯽ ﺑﺧورﯾد
 -101ﻋﮑس دو ﻧﻔری ﺑﯾﻧدازﯾد
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روش اﺑراز اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣرد ﺑﮫ زن
ﻧﻣﯾدوﻧم ﺑﮫ ﭼﯽ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﮫ ﭼون اون ھﯾﭼوﻗت درﻣورد اﺣﺳﺎﺳش ﺑﺎ ﻣن ﺣرف
ﻧﻣﯾزﻧﮫ.
اﯾـن ﺟـﻣـﻠﮫ ﺑـﮫ ﮔـوﺷﺗﺎن آﺷﻧﺎ اﺳت؟ ﺑرای اﮐﺛر زﻧﺎن واداﺷﺗن ﺷـوھـرﺷـﺎن ﺑـرای
اﯾـﻧﮑﮫ اﺣـﺳﺎﺳﺎت دروﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﻣﯾـﺎن ﺑـﮕـذارﻧـد ،ﮐـﺎر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﻧظر
ﻣﯾرﺳد .در اﯾن ﺷراﯾط زن اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﻣوﻓق ﺑوده و ﺑرای ﻣرد ﺳوء
ﺗﻌﺑﯾر ﭘـﯾــش ﻣﯽ آﯾد .اﻣﺎ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻣوﺿوﻋﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اﻏﻠب زن ھـﺎ
از آن ﺑـﯽ اطـﻼع ھﺳﺗﻧد .ﻣردھﺎ ﻣﯾﺧواھﻧد ﺻﺣﺑت ﮐﻧـﻧـد .ﺗﺣـت ﺷـراﯾـط ﻣﻧـﺎﺳـب،
آﻧـﮭـﺎ ﺳرﺗﺎﺳر ﺷب ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﯾﭘردازﻧد .اﮐﺛر ﻣردان ﻧﯾﺎز دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳرﺷﺎن
درد دل ﻧﻣوده و ﮐﻣﯽ ﺳﺑﮏ ﺷوﻧد .اﻣﺎ رﻣز و راز واداﺷﺗن ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑرای ﺑﯾﺎن
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗش ﭼـﯾﺳـت؟
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● راز ﺷﻣﺎره ١

ﻣردان ﺣﻘﯾﻘﯽ از ﻋدم ﭘذﯾرش وﺣﺷت دارﻧد  --واﻗﻌﺎ!
اﯾن درﺳت اﺳت .اﻏـﻠب ﻣـردھﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ زﻧﮭﺎ در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﻧﺗﻘداﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،و ﻧﮕران اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﮑﻧد ﺑﻌد از ﺑﯾـﺎن آﻧﭼـﮫ ﮐـﮫ در
ذھﻧﺷﺎن ﻣﯾﮕذرد ﺗوﺳط ھﻣﺳرﺷﺎن ﻣورد اﺳﺗﮭزاء ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻋـﻠت ﻋـدم
ﭘذﯾش او ﺗﺣﻘﯾر ﺷوﻧد .ﺑرای زﻧﮭﺎ ﻣﮭم اﺳـت ﺑداﻧﻧد ﮐـﮫ ﻧﻔس و ﺷﺧﺻﯾت ﯾﮏ ﻣرد
ﺷﮑﻧﻧده ﺗر از ﻧﻔس و ﺷﺧﺻﯾت آﻧﮭﺎ ﺑوده و آﺳﺎﻧﺗر ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .اﯾن
ﻣوﺿوع ﺑﺧﺻوص زﻣﺎﻧﯾـﮑﮫ ﯾﮏ ﻣرد در راﺑطﮫ ای ﻧـزدﯾـﮏ و ﺻﻣـﯾـﻣﺎﻧﮫ ﺑـﺎ
ھـﻣﺳرش ﻗـرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣود ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد :او ﻣﺷﺗﺎق ﺗﺻدﯾق و ﻋﮑس
اﻟﻌﻣﻠﮭﺎی ﻣﺛﺑت ھﻣﺳرش ﺑوده و دوﺳت داردﺑداﻧد ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺧﺷﻧودی او ﺷده
اﺳت.ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﻣردی اﺣﺳﺎس ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم دارﯾد در ﻣوردش ﻗﺿﺎوت
ﮐﻧﯾد ،و ﯾﺎ ﺑدﻟﯾل ﮔﻔﺗـﮫ ھـﺎﯾش ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ،ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد
ﮐﮫ وی ﺻﺣﺑت ﻧﺧواھد ﮐرد.
داوری ﮐردن در ﻣورد ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ او ﺑـرای ﺑﯾﺎن
ذھﻧﯾﺎﺗش ﻧﺑوده و ﺷﻣﺎ را ﻣﺷﺗﺎق ﺑرای ﺷﻧﯾدن ﺣرﻓﮭﺎی او ﻧﺷﺎن ﻧﺧواھد
داد.ﻣﻧـظور اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧظر و اﯾده ای ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﯾﺎ ﻧﺗـواﻧﯾد آن را در
ﻓرﺻـﺗﯽ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد .ﯾﮏ ﻣرد ﺟﮭت ﺑﺎزﮔو ﻧﻣودن دروﻧش ﻻزم اﺳت اﺣﺳﺎس ﮐﻧد
ﺑدﻟﯾل آﻧﭼﮫ ﮐـﮫ ھﺳت ﻣورد ﭘذﯾرش ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾـل آﻧـﭼﮫ ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ دوﺳت دارﯾد ﺑﺎﺷد .ﺻﺑر و ﺑردﺑﺎری ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﮔـر ﻋـﺟـوﻻﻧـﮫ
ﺗـوﺳط ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دادن ﻧﻘطﮫ ﻧـظرات ﺧـود ﺑﺎ ﮔﻔﺗن ﺟﻣﻼﺗﯽ از ﻗﺑﯾل "ﺧوب ،اﺷﺗﺑﺎه
ﻣﯾﮑﻧﯽ ،ﻣن ﻗﺑول ﻧدارم" ﯾﺎ "از ﮐﺟﺎ اﯾن ﻓﮑر ﻣﺳﺧره ﺑـﮫ ذھﻧـت رﺳﯾــده" ،در
ﺑراﺑر ﻋﻘﺎﯾد او ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷـﺎن دھﯾـد ،ھـر ﻣـردی از ﺳـﺧـن ﮔﻔـﺗن ﺑـﺎز ﺧواھد
اﯾﺳﺗﺎد .آﻧﮭﺎ ﻧﮕران آن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا ﺣرﻓﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺻوﺻﯽ از دھﺎﻧﺷﺎن ﺧﺎرج
ﺷـود ﮐـﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗﺻور ذھﻧﯽ ﺷﻣﺎ از آﻧﮭﺎ ﻧﺑوده و ﯾﺎ ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ ﺑروز از
ﺧودﺷﺎن در ذھن ﺷﻣﺎ اﯾـﺟﺎد ﮐرده اﻧد را ﻣﺧدوش ﮐﻧد.
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ﯾـﮏ ﻣرد دارای اﯾده ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺳﯾﺎری در ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯾش اﺳـت
 -ﺣﺗـﯽ در طـول ﯾـﮏ ھﻔـﺗـﮫ و ﯾـﺎ ﯾـﮏ روز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد.ﺑﮫ او اﺟـﺎزه دھـﯾـد ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺧود را ﺑﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد.اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد از
اﻧﺗظﺎرات ﺧود ﺻرﻓﮫ ﻧظر ﻧﻣوده و ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ﺳﻌﯽ در ﺷﻧﺎﺧت ھوﯾت و ﻣﺎھﯾت او
ﻧﻣﺎﯾﯾد،وی ﻓورا اﯾن ﻣوﺿوع را ﺣس ﮐرده ،اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ زﯾﺎدی ﻧﻣوده و از
ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻟذت ﺧواھد ﺑرد.

● راز ﺷﻣﺎره ٢

ﺷﻣﺎ ﻧﯾز درون ﺧود را آﺷﮑﺎر ﮐﻧﯾد
ﺑﯾن زوﺟﯾن ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت دروﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻـورت ﻣﺗﻘـﺎﺑـل اﻧـﺟﺎم ﺑﮕﯾرد .ھر
ﻓردی دارای ﻣﺷﮑﻼت ،دﻏدﻏﮫ ھﺎ و ﻣﺳﺎﺋل ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ در ﺻﻧدﻗﭼﮫ ﻗﻠﺑش ﻣﯽ ﺑــﺎﺷد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردان ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد " اﮔر اﯾن ﻣﺳـﺎﺋـل را ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾم ،ﺗرﮐم ﺧواھد
ﮐرد ".ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑورﯾد ﻧﺷﺎن دھﯾـد ﮐـﮫ ﺟـرﯾﺎن اﯾـن ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ﺑرای او
از ﺧود ﭼﯾزی را ﻓﺎش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ای ﮐﮫ او ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد
دارد ،ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد دارﯾد.
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ او ﺷروع ﺑـﮫ ﺑـﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت دورﻧﯽ ﺧود ﻣﯾﮑﻧد ،ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾد
ﮔوش ﻓرا داده ،ﻗدﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑـرداﺷﺗﮫ و در ﻋـوض ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣﺛﺑـت اراﺋـﮫ
دھﯾـد .ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ وی ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﺧﺻوﺻﯽ را اﺑراز ﻧﻣود ،ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ اﯾن
ﺑﮕوﯾد "ﺧوب ،اﯾﻧﮑﮫ ﭼﯾز ﺑدی ﻧﯾﺳت ﻣن ﺑدﺗر از اﯾﻧﮭﺎ ﺑودم ".ﯾﺎ "ﻣن واﻗﻌﺎ آن
ﭼﯾزی ﮐﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده را ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽ ﮐﻧـم ".و آن ﭼﯾزی از داﺳﺗﺎن را ﮐﮫ واﻗﻌﺎ
ﻣﯽ ﭘﺳﻧدﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ) .از ﻣﺳﺎﺋل ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ دوری ﮐﻧﯾد ﭼون ﻣوﺿـوع ﻟوس
ﺷده و ﺗﺑدﯾل ﺑـﮫ دﺳت اﻧداﺧﺗن ﺧواھد ﺷد .ﻣردم ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﻧد ﮐﮫ
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ﮐﺳﯽ آﻧﮭﺎ را دﺳـت اﻧـداﺧـﺗﮫ و اﯾن ﻣوﺿوع ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺛﻣر ﺑﺧش ﻧﺧواھد ﺑود (.ﺑﮫ
او اﺟﺎزه دھﯾد ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺟﺎﻧﺑدار او ھﺳﺗﯾد و ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗش ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋﻣﻼ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﯾد ،ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ از او طرﻓداری ﻣﯾﮑﻧﯾد .ﺑﺳﯾﺎری
از زﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺷوھرﺷﺎن ﮔوش ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ او
ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﭼﻘـدر در ﻣورد آن در اﺷﺗﺑﺎه ﺑوده اﺳت .آﻧﮭﺎ طرﻓداری ﺷﺧص دﯾﮕری
را ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾـن ﺣـﺎل ﻣـﮭـم اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺿوع را از اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﺑﻧـﮕرﯾد:
اﮐﻧـون زﻣـﺎن درس دادن ﺑـﮫ او ﻧـﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ زﻣـﺎن "اﯾـﺟﺎد دوﺳﺗﯽ و ﻣودت"
اﺳت .وﻗﺗﯽ دو ﻧﻔر ﭘﯾﻣﺎن دوﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد ،ﺑـﮫ ﺗـﺑـﺎدل ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺧود
ﭘرداﺧﺗﮫ ،و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺣﺳﺎس ﻧزدﯾﮑﯽ و آﺳودﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧــﻧد .اﯾن ﺟـﺎ ﺷـﻣﺎ در
ﺣﺎل اﯾﺟﺎد ﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﻔﺎھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾـد ،اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ھر دوی ﺷﻣﺎ ﺳﯾﺎره ای
ﯾﮑﺳﺎن را اﺷﻐﺎل ﻧﻣوده و در دﻧﯾﺎﯾﯽ ﻣﺗﺷﺎﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﺗﻌدادی از ﻣردان اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷدﯾد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز اﺳت .ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺑـﮫ آﻧﮭـﺎ آﻣـوزش داده ﺷـده اﺳـت ﮐـﮫ ھـﻣﯾﺷﮫ ﺳـﺎﮐـت ﺑـﺎﺷـﻧـد ،اﯾـن ﺗـﺻور
ﻏﻠط ﻧﯾز در ذھـﻧﺷﺎن ﭘـروراﻧده ﺷـده ﮐﮫ ﺻﺣـﺑـت ﻧـﻣودن در ﻣورد اﺣﺳﺎﺳﺎت
دروﻧﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ دور از ﺷﺎن و ﻣﻧزﻟت ﻣردان ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود.ﻋـﮑس اﻟﻌﻣﻠﮭﺎی
ﻣﺛﺑت و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺿروری اﺳت .اﮔر ﺑـﮫ اﯾـن ﻧـﺣو رﻓـﺗـﺎر ﻧـﻣﺎﯾﯾد،
ﺷـوھر ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ او را درک ﮐﻧد ،و آﻧﮕﺎه
ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر از ذھﻧﯾﺎﺗش ﺑراﯾﺗﺎن ﺧواھد ﮔﻔت.

● راز ﺷﻣﺎره ٣

ﮔذﺷﺗﮫ را ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾد
آﯾـﺎ ﺗـﺎ ﺑـﮫ ﺣـﺎل ﺑـﺎ ﺷـوھـر ﺧـود "ﮔـﻔـﺗـﮕوﯾﯽ" داﺷـﺗـﮫ اﯾـد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮕو ﻣﮕوھﺎی
ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ،اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم داده،اذﯾت و آزارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
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ﺑﺷﻣﺎ روا داﺷﺗﮫ ،و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﮐﻧون ﻣدﯾون ﺷﻣﺎ اﺳت ،ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺷده ﺑﺎﺷـد؟ ﭼﻧـﯾـن
ﻣـوﺿوﻋﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ھر راﺑـطـﮫ ای اﺗــﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗﻧد اﻣﺎ واﻗﻌﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣـﺎﻧد؛
ﻣـردھﺎ وﻗـﺗـﯽ آﻣـدﻧـش را ﺣـس ﻣﯾﮑﻧﻧد ،آﺷﻔﺗﮫ ﺣﺎل ﺷده و ﻋﻘب ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد.
وﻗﺗﯽ ﻣردی از اﯾن وﺣﺷت دارد ﮐﮫ ﺻﺣﺑﺗﮭﺎﯾش در آﯾﻧده ﺗـﺣـرﯾف و ﺳـوء ﺗـﻌﺑـﯾر
ﺷده ،ﺑﮫ دﯾـﮕران ﮔــﻔﺗﮫ ﺷده و ﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺧودش ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺑﯾﺎن
اﺣﺳـﺎﺳـﺎت ﺑـراﯾـش ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود .و ﺗﻧﮭﺎ راه ﻋﺑور از اﯾن ﺗﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ
اﯾن اﺳـت ﮐـﮫ ﺑداﻧﯾد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ،و ھــر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ او اﻧﺟﺎم
داده و ﯾﺎ ﮔﻔﺗﮫ ،ﺷﻣﺎ ﻧﯾز درﮔـﯾـرش ﺑوده اﯾد .رواﺑط ھﻣﮕﯽ ﻣﺎﻧﻧد رﻗص ھﺳﺗﻧد.
ھﯾﭼﮑس ﺧوب ﻣطﻠق و ﯾﺎ ﺑد ﻣطﻠق ﻧﯾﺳت .در واﻗـﻊ ،ﺑﺟﺎی در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﯾﮏ
ﻓرد ﺑﮫ ﻋـﻧـوان ﺷﺧﺻﯽ ﺑد ﯾﺎ ﺧوب ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮭﺎی ﺑﺎزی ﺷده در رواﺑط
و ﻧﺣوه ﮔرﻓﺗﺎر ﺷدﻧﻣﺎن در ﻧـﻘﺷﮭﺎﯾـﯽ ﮐﮫ ﻗدرت رھﺎ ﺳﺎﺧﺗن ﺧود را از آﻧﮭﺎ
ﻧدارﯾم ،ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار داده ﺷوﻧد.
ﺑـرای ﻣﺛـﺎل ﺑـرﺧـﯽ از زﻧـﮭﺎ ﻋـﺎﺷق ﺑﺎزی ﻧﻣودن ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻋﺷق ﺧود ھﺳﺗﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺧﺷﯾدن و ﺗوﺟﯾﮫ ﮐردن اﺣﺳﺎﺳـﺎت ﺧودﺷﺎن و ﻧﯾز اﺣﺳﺎس
ﻗدرﺗـﻣﻧدی در ﺑـراﺑـر ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧود ،اﺷﺗﺑﺎھﺎت و ﺧطﺎھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ او را
ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯾــﮑﻧﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ اﯾن روش ﻣدﺗﯽ او را ﺑرای ﺧود ﻧﮕﮫ
دارﻧد وﻟﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺷﺧص اﺳت اﯾن راﺑطﮫ ﻣﺗزﻟزل ﺑوده و در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷﮑﺳت
ﻗرار دارد.
اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾد اﯾن وﺿﻌﯾت ﺗﺎﺳف ﺑﺎر زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﯾﯽ را ﺗﻐﯾـﯾـر داده و ﯾـﺎ از آن
ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐرده و ﺑﮫ ﺷوھرﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ راﺣت ﺑﺎ ﺷـﻣﺎ ﺣـرف ﺑـزﻧد ،اﯾن
راه را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد :ﺑﮫ ﺳﮭم ﺧود در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش آﻣده ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ را ﺑﻌﮭده
ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﺣو در ﻣورد اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ روی داده ﻣـﻣﮑن اﺳت دﺧﯾل
ﺑوده ﺑﺎﺷﯾد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻘﺻر داﻧﺳﺗن ﺧود ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﺷراﯾـط ﺑﺎ
دﯾدی ﺑﺎز ﺑـﻧـﮕرﯾد .ﺑﮫ روی ﺗﻣﺎم ﻣﺳـﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ او "درﺳت "،و ﻧﮫ "ﻏﻠط" اﻧـﺟـﺎم
داده ،ﺗﻣرﮐـز ﮐـﻧـﯾـد .اﮔـر ﻧــﯾﺎز ﺑﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر داﺷﺗﯾد ،ﻟﯾﺳﺗﯽ از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در
راﺑطﮫ ﺗﺎن ﻋﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﺷده اﺳت ،و آﻧـﭼـﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻋوض ﻧﺻﯾب ﺷـوھـرﺗـﺎن
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ﻧـﻣوده اﯾد ،ﺗـﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾـد .ﺑـﮫ زﻣﺎن ھـﺎﯾﯽ ﮐـﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣرﺗﮑب ﮐوﺗﺎھﯽ و ﻗﺻور
ﺷده اﯾد ،و ﺑﮫ راه ھﺎﯾﯽ ﮐـﮫ ھـر دوی ﺷـﻣﺎ ﺗـوﺳـط آن رﺷد ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده
اﯾد ،ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﺧﺷش دﯾﮕران ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﻘط ﺑـﺳﺎدﮔﯽ داﻧﺳﺗن اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ در
ﻣورد او ﯾﮑﺳﺎل ﭘﯾش ﺣﻘﯾﻘت داﺷﺗﮫ ) و ﻧﯾز در ﻣورد ﺧـود ﺷﻣﺎ ( ﺷﺎﯾد اﮐﻧون
ﺣﻘﯾﻘت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻣﺗﻣرﮐز ﺑﺎﺷﯾد .ﯾﮏ ارﺗﺑﺎط ﻣﺎﻧدﮔﺎر و راﺳﺗﯾن
ﻣﺳﺗﻠزم داﺷﺗن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻣﺎﻧدن در زﻣﺎن ﺣﺎل و ﻓراﻣوش ﮐردن ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

● راز ﺷﻣﺎره ۴

ﺷﻧوﻧده ای اﺳﺗوار و اﯾﻣن ﺑﺎﺷﯾد
آﯾـﺎ داﺷﺗن رواﺑط ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت؟ ﻓرض ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻓراد
ﺑـرای ﺻـﺎدق ﺑودن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧـﻧـد .ﺣـﻘﯾـﻘت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ ﭼﻧﯾن
ھﺳﺗﻧد .و دﻟﯾل ﻋﻣده ﻋدم ﺻداﻗت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋواﻗب و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﺧوب و ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷد .اﻏـﻠـب ﻣردان اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ زﻧﮭـﺎ ﻣﯽ ﺧواھد و ﻧﯾﺎز دارﻧد
ﮐﮫ دروغ ﺑﺷﻧوﻧد ﭼون ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﻣردھﺎ
ﺗﺻور ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ از ﺑﯾﺎن ﺣﻘﺎﯾق زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺑﮫ ھـﻣﺳرﺷﺎن وﺣﺷت دارﻧد ﭼـرا
ﮐـﮫ ﺑﺎﻋث آﺷﻔﺗﮕﯽ و اﺿطراب وی ﺧواھد ﺷـد .در واﻗـﻊ ،ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن ﺑرای
ﮐﻧﺗرل ﺷوھر  --و راﺑطﮫ  --ﺧود از اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺧﮭﺎی
ﺑﺧﺻوﺻﯽ را از ﺷوھر ﺧود طﻠب ﻣﯽ ﮐـﻧﻧد و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ آن ﭘﺎﺳﺧﮭﺎ را
درﯾﺎﻓت ﻧدارﻧد ،اﺣﺳﺎس ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﺧواھﻧدﻧﻣود.ﺳﭘس وﻗﺗﯽ ﺷوھرﺷﺎن دھﺎن
ﻧﮕﺷوده و ﺻﺣﺑﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﺗﻌﺟب ﻣﯾﮕردﻧد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن ﺗﺻوراﺗﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد از ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺣﺳـﺎس و ﺗـﻔﮑر ﯾﮏ
ﻣرد را ﻧﯾز در ﺳـر ﻣـﯽ ﭘروراﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧـوع ﺧـﯾـﺎل ﭘـردازی ﺑـﺎﻋث وﯾراﻧﯽ
ﺣﻘﯾﻘت ﺷده ،و ﺑـﻧـﺎﺑـراﯾن اﯾن ﮔـوﻧﮫ ﺑـﮫ ﻣردان اﺟﺎزه ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ از طرﯾق طرز
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ﺑرﺧوردھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﻧد ﮐـﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﻧداﺷﺗﮫ و آﻧﮭﺎ ﻧﯾز
ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ داﻧﺳﺗن ﺣﻘﯾﻘت ﻧدارﻧد.واﺿﺢ اﺳت؟ اﮐﺛر زﻧﮭﺎ در اﯾن ﻣـورد ﻣﻘﺻرﻧد،
اﻣـﺎ اﺷـﺗﯾﺎق ﺑـرای ﮔوش دادن ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ او ﻣﺟﺑور اﺳت ﺑﮕوﯾﯾد ﺳرآﻏﺎز ﯾﮏ
راﺑطﮫ ﮐﺎﻣل ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد .اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣرد اﺣـﺳﺎس ﮐﻧد
ﺷرﯾﮑﯽ ﺛﺎﺑت ﻗدم دارد ﮐﮫ در ﭘﺳﺗﯽ ﺑﻠﻧدی ھﺎی زﻧدﮔﯽ ھﻣراه او ﺧـواھـد ﺑود.
اﮔر ﺑرای ﺧروج از اﯾـن ﺗﺻورات ﻏﯾر واﻗﻌﯽ آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾد ،زﻣﺎن آن رﺳﯾده ﮐﮫ
ﺳﮫ ﭼﯾز را از ﺧـود ﺳـؤال ﮐﻧـﯾد .ﭼﮫ ﻣﯾزان از ﺣﻘﯾﻘت را ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗﺣﻣل
ﮐﻧﯾد؟ﭼﻘدر واﻗﻌﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾـد؟ آﯾﺎ از ﺷوھر ﺧود ﻣﯽ ﺧواھـﯾـد ﮐـﮫ ﺗـﺻـوﯾری ﺧﯾﺎﻟﯽ
ﺑـرای ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﯾد ،و آﯾـﺎ ﻣﺷﺗﺎﻗﯾد ﺑﮫ او اﺟـﺎزه دھﯾـد ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮔردد؟ اﯾﻧﮭﺎ ﺳؤاﻻﺗﯽ
ﺑزرگ ھﺳﺗﻧد .ﺷﺎﯾد ﻧﺗواﻧﯾد ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﺗﻣﺎم واﻗﻌﯾت را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎره درﯾﺎﺑﯾد ،اﻣﺎ
ﻗطـﻌـﺎ ﻣـﯽ ﺗواﻧﯾد ﻋـﺿﻼت ﺑردﺑﺎری ﺧود را ﭘرورش داده و در ﻣﺳﯾری ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺣرﮐت ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑﮫ طرز ﻋﺟﯾﺑﯽ ،ھﻣﮫ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺧـﯾـﻼت ﺑـﺎﻋـث اﯾـﺟﺎد اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺷﮕرف
در ﻣﺎ ﻣﯾﮕـردد ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ،ھر ﻗدر ﺑﺗواﻧﯾم ﺣﻘﺎﯾق ﺑﯾﺷﺗری را درﯾﺎﺑﯾم،
ﻧﯾروﻣﻧدﺗر رﺷد ﺧواھﯾم ﮐـرد .ﺗـواﻧـﺎﯾﯽ ﭘـذﯾرش ﺣﻘﯾﻘت از دﯾﮕران ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ
ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم اﻣﻧﯾت واﻗﻌﯽ ﻧﮫ از ﺗﺻدﯾق دﯾﮕران ﺑﻠﮑﮫ از ﺻﺎدق ﺑودن ﺑﺎ ﺧود
ﻧﺷﺎت ﻣﯾﮕﯾرﯾد ،اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
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● راز ﺷﻣﺎره ۵

ﺑﺎ ﺧودﺗﺎن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾد  --آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد
اﯾن ﭘرﺳﺷﯽ ﻗدﯾﻣﯽ وﻟﯽ ﺧـوب اﺳت :اﮔر ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن ﺻﺎدق ﻧﺑﺎﺷﯾم ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﺎ دﯾﮕران ﺻداﻗت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟ﺑﮭﺗرﯾن روش ﮐﻣﮏ ﺑـﮭر ﻣـرد ﺑرای ﺑﯾﺎن
راﺣت اﺣﺳﺎﺳﺎﺗش اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺧود ﺷﻣﺎ راﺣـت ﺑـوده ،طﺑـﯾﻌﯽ رﻓـﺗـﺎر
ﻧـﻣـوده ﺻﺎدق ﺑوده و ﺟو ﮔرم و ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرﺷﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐـﮫ در زﻧـدﮔـﯽ
ﺑـﺎ آﻧـﮭـﺎ ﻣـواﺟـﮫ ﻣـﯽ ﺷوﯾم اﻧـﻌــﮑﺎس ﺑـﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺧودﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و ﻣﺎ
اﻓرادی را ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھرﮐدام ﺑﻧـﺣوی ﻣﺎ را در ﻋﺷق ورزﯾدن ﺑﮫ ﺑﺧش
دﯾﮕری از ﺧودﻣﺎن ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﺻرح ﺷده در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣورد
ﻣردان ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧـودﻣـﺎن ھـم ﺑﮑـﺎر ﺑـﺑـﻧدﯾم .ﺑــرای ﻣﺛﺎل آﯾﺎ ﺷﻣﺎ
ﻗﺎدرﯾد از ﻗﺿﺎوت درﻣورد ﺧودﺗﺎن ﺑﮕذرﯾد؟ آﯾـﺎ ﻧﺎرﺿـﺎﯾـﺗﯽ ﺣـﺎﺻـل از
اﺷﺗـﺑـﺎھﺎﺗﯽ ﮐـﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﻣرﺗﮑب ﺷده اﯾد را ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾدھﯾد؟ و آﯾﺎ ھﻣﯾﺷﮫ در
اﻧﺟﺎم اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺷده اﯾد ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻣﯾﮑﻧﯾد؟ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ اﯾن طرﯾق
رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﻧـﻣﺎﯾـﯾـد ،طﺑـﻌـﺗﺎ ﺑﺎ ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣـﻧوال رﻓــﺗﺎر
ﺧواھﯾد ﮐرد .اﮔر ﺷﻣﺎ در ﺟواﻧﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣورد ﺑد رﻓﺗﺎری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾـﺎ در
ﺑرﺧﯽ از ﻣﺳﺎﺋل اﺣﺳﺎس ﮐﻣـﺑود ﻧـﻣـوده ﺑـﺎﺷﯾد ،اﺣـﺗﻣـﺎل دارد ھﻣﯾـن روﯾـﮫ را در
ﻣــورد ﺷوھرﺗﺎن در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرﯾد.
آﮔﺎھﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای دارد .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻓﺿﺎی ﭘوﯾﺎﺗر و ﺑﺎز
ﺗری را ﺑﯾن ﺧود و ﺷوھرﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ،ﻓﮭرﺳت دﻗﯾﻘﯽ از ﻧـﺣوه رﻓـﺗﺎر و
ﻣراﻋﺎت ﺧود ﺑﺎ ﺧود و ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﻧـزدﯾﮑﺎﻧﺗﺎن در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺧود را ﺗﮭﯾـﮫ
ﮐﻧـﯾد .اﮔر ﺻدﻣﮫ دﯾده اﯾد ،اﯾن ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد
دﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑر اﺳـﺎس ﻣﻌـﯾـﺎرھـﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﻧﺎ ﻧﮑﻧﯾد .آﻧرا ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد در ﺑـراﺑـر ﺧـود و ﮐـﺳﯽ ﮐـﮫ ﺑﺎ او ھﺳﺗﯾد ،ﻣﮭرﺑﺎن و ﭘذﯾرا ﺑﺎﺷﯾد.
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ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﺎ در ﺑراﺑر ﻓرد دﯾﮕری ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯾﺷوﯾم ﺑﮫ اﯾن اﻧﺗظﺎر ﮐـﮫ او ﻧـﯾـز
ھﻣﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد .وﻗﺗﯽ آن ﻣﺣﻘق ﻧﻣﯾﺷود ،ﺧﺷﻣﯽ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺷروع ﺑﮫ
ﭘﯾداﯾش ﻣﯾﮑﻧد .ﭼﻧـﯾـن ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺑﺎﻋث ﺑروز رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﺗـﻧـﺎﻗـص و ﻋـدم ﺻـداﻗـت ﺑﺎ
ﺧود و دﯾﮕران ﺧواھد ﺷد .ﺑرای رﺳﯾـدن ﺑـﮫ ﻋداﻟت واﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن
اﻧدازه ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑـﺧﺷﯾد ،ﺑـﮫ ھـﻣـﺎن اﻧـدازه ھم ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﯾد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻓردی
اﺣﺗرام و ﺗوﺟﮭﯽ ﻣطﻠق را روا ﻣﯽ دارﯾـد ،آن اﺣﺗرام و ﺗوﺟﮫ را ﺑﮫ ﺧود ﻧﯾز
ﻣﺑذول ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗرﯾن روش را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد و اﺛرات و ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﺳودﻣﻧـد آن دﯾـر ﯾـﺎ زود ﻧـﻣﺎﯾـﺎن ﺧواھﻧد ﺷد .زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ دﯾﮕران طوری رﻓﺗﺎر
ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐـﮫ ﻣـورد اﺣـﺗراﻣﺗﺎن اﺳت ،درﺣﻘﯾﻘت ﺣﺳﯽ از ارزش و اﻋﺗﺑﺎر را اﯾﺟﺎد
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑﺎ ﺧودﺗﺎن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾد و ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾد ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل ﻣﺳری اﺳت .ﺷرﯾﮏ
زﻧدﮔـﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال رﻓﺗﺎرش را ﭘﯾش ﺧواھد ﮔرﻓت .او ﺑﺻورﺗﯽ راﺣت و
طﺑﯾﻌﯽ ﺻﺣﺑــت ﮐرده و اﺣﺳﺎﺳت واﻗﻌﯾش را اﺑراز ﺧواھد ﻧﻣود.

 - 0راز ﺷﺷم
ﺧود را روز ی

رﺳﺎن ھﻣﺳر ﺧود ﺑداﻧﯾد

رﺳول اﻛرم ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و آﻟﮫ :ﻛودﻛﺎن و ھﻣﺳر را دوﺳت ﺑدارﯾد و ﺑﮫ آﻧﺎن
ﻣﮭرﺑﺎﻧﻰ ﻛﻧﯾد و ھرﮔﺎه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ وﻋده دادﯾد وﻓﺎ ﻛﻧﯾد زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎ را روزى دھﻧده
ﺧود ﻣﻰ داﻧﻧد
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 -0راز ھﻔﺗم
ارﺗﺑﺎط و ﻟﻣس ﺑدﻧﯽ ﺷﮕﻔﺗﯽ ﻣﯾﺎﻓرﯾﻧد

ھﻣﮫ ﻣﺎ اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﺷدت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﻟﻣﺳﯽ دارﯾم ،در آﺳﺗﺎﻧﮫ ازدواج و ﯾﺎ
ﻣﺗﺎھل ھﺳﺗﻧد ،ﭘژوھش ھﺎی زﯾﺎدی وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎده ای
ﻧظﯾر ﮔرﻓﺗن دﺳت ﯾﮑدﯾﮕر ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺎژ ﭘﺷت ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺿطراب را ﮐﺎھش داده و ﯾﺎ
ﺣﺗﯽ اﺿطراب ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻻت ﺑدﻧﯽ را ﻧﯾز ﮐم ﮐﻧد .زن و ﺷوھر ھﺎ
ﻣﻌﻣوﻻ ً ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ از آﻏﺎز زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک از ﯾﮑدﯾﮕر دور ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻓراﻣوش
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣوﻗﻊ ﺳﻼم ﯾﺎ ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺑوﺳﻧد ﯾﺎ دﺳت در دﺳت ﯾﮑدﯾﮕر
ﺑﮕذارﻧد.

از زن و ﺷوھرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﯽ ﭘرﺳم ﮐﮫ ﭼﻘدر ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر
ﺗﻣﺎس ﺑدﻧﯽ دارﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده ام ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ھﻣﺳراﻧﯽ ﮐﮫ رواﺑط
زﻧﺎﺷوﯾﯽ آﻧﮭﺎ در ﺣﺎﻟت ﺑﺣراﻧﯽ اﺳت  ،ﺗﻣﺎس ھﺎی ﺳﺎده روزﻣره ﮐﮫ ﺑرای دوام
زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﯾﯽ ﺿروری اﺳت وﺟود ﻧدارد.

ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣن در ﻣورد رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﻠﮑﮫ
ﻣوﺿوع در ﻣورد ﻧوازش ھﺎی ﺳﺎده ﺑﯾن دو ﻧﻔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرد در
ﻣﻌرض ﻣﺣﺑت ھﺎی ﺳﺎده اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻧوازش ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد  ،ﺗﻐﯾﯾرات ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮭﯽ در اﺧﻼق و رﻓﺗﺎر و ﺣﺗﯽ ﺳﻼﻣت ﻓرد اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود.

اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف ﻧظرات ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻣورد اﺑراز ﻣﺣﺑت ﺑﮫ ھﻣﺳر در ﺑراﺑر دﯾﮕران
دارﻧد و اﯾن ﻧظرات از ﺧﺎﻧواده و ﻣﺣﯾط و اﺣﺳﺎس اﻓراد در ﻣورد ﺑدﻧﺷﺎن
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ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد  ،ﻣن ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﺑراز ﻣﺣﺑت ﺑﮫ ھﻣﺳر ﺧود
در ﺑراﺑر دﯾﮕران ﺧود را در وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ دوﺳت ﻧدارﯾد ﻗرار دھﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ از دﺳت در دﺳت ھﻣﺳر ﮔرﻓﺗن و ﯾﺎ ﺑﮫ
آﻏوش ﮐﺷﯾدن او دارﯾد ﺑﺎﺷﯾد.

ﻣﺎ اﻧﺳﺎن ھﺎ از ﻟﺣظﮫ ﺗوﻟد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻟﻣس ﺷدن ﺗوﺳط ﻓردی دﯾﮕر ھﺳﺗﯾم ،ﺑدﯾن
ﺻورت ﻋزت ﻧﻔس در ﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود و اﺣﺳﺎس دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ را ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺑﭼﮫ ھﺎ دوﺳت دارﻧد ﺗﺎ ﮐﺳﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﻐل ﮐﻧد زﯾرا اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ آراﻣش و
اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﻣﯽ دھد و ﺧواھﻧد داﻧﺳت ﮐﮫ دﯾﮕران آﻧﮭﺎ را دوﺳت دارﻧد.

ﺣﺗﯽ ﻋزت ﻧﻔس اﻓراد ﺑزرﮔﺳﺎل ھم وﻗﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣداوم ﺑﺎ
ﻓرد ﻣورد اطﻣﯾﻧﺎن دﯾﮕری ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﻣﯾﺎﺑد ،ﺑﺎز ھم ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧم
ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﻣورد ﺗﻣﺎس ﻏﯾر ﺟﻧﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻧوازش ﮐردن راھﯽ
ﺑرای اﻓزاﯾش ﺻﻣﯾﻣﯾت اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر آراﻣش ﺑﺧش ﺑﺎﺷد.

ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻋﻼﯾق و رﻓﺗﺎرھﺎی ﺧود در ﻣورد ﺗﻣﺎس ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻧوازش ﮐردن را
درﯾﺎﺑﯾد و ﺑﺎ ھﻣﺳرﺗﺎن در اﯾن ﻣورد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد و اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن در اﯾن ﻣورد دﭼﺎر ﮐﺎﺳﺗﯽ اﺳت ﺗﻼش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ آﻧرا ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد .ﺑدون
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻗﺑﻠﯽ دﺳت ھﻣﺳرﺗﺎن را در دﺳﺗﺎن ﺧود ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﯾش از زﻣﺎن
ﻣﻌﻣول او را در آﻏوش ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ھر روز ﺑﺎ ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﮫ
ﻧﺣوی اﻧواع ﺗﻣﺎس ھﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت از ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﮐﮫ اﯾن
ﮐﺎر ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد ﺷﮕﻔت زده ﺷوﯾد.
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ﮐﻼم آﺧر

و ﺗﻣﺎم اﯾن ھﺎ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﮐﺎر اﺳت
اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧواب ﺑروی ﭘﯾژاﻣﮫ ﭘوﺷﯾد ﮐﺎﻓﯽ اﺳت
اﮔر ﺗﺎ ﺳر ﮐوﭼﮫ ﻣﯾروی ﯾﮏ ﺷﻠوار راﺣت ﮐﺎﻓﯽ اﺳت
اﮔر ﺑﮫ ﺳر ﮐﺎر ﻣﯽ روﯾد ﻟﺑﺎس ﻣرﺗﺑﯽ ﻻزم دارﯾد
اﮔر ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑرای ﯾﮏ ﺳﺧﻧراﻧﯽ دﻋوت ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ﭼﮫ
ﻟﺑﺎﺳﯽ....
ھﻣﺳر ﺷﻣﺎ در ﮐﺟﺎ و ﭼﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﯾﺳﺗﺎده اﺳت  -ﭘدر و ﻣﺎدر ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن
ﭼﻘدر ارزش دارﻧد؟ و.....
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)))اﮔر ﺑﺧواھﯾد ﻣﯽ ﺗوان ﭼون ھﻣﯾﺷﮫ

ﺑرای ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﭘوﯾﺎ ﺣﺗﻣﺎ راھﯽ اﺳت(((

اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد
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ﺑرای در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗن ﻣﻌﺎﯾب ﻣﺎ و ﺧوﺑﯽ ھﺎی ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﯾﻣﯾل
آدرس ھﺎی زﯾر ﻣﺎ را ﻣورد ﻟطف ﺧودﺗﺎن ﻗرار دھﯾد
vaziry@msn.com
dbvaziry@gmail.com

آدرس ﻣﺎ را در ﺗﻠﮕرام دﻧﺑﺎل ﺑﻔرﻣﺎﺋﯾد
telegram.me/drbvaziry
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