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چکیده این مطلب:
ســایت اوکی مد در این مطلب راجع به  :بایدهای رابطه زناشــویی  .مشــکالت کودکی و تأثیر آن در
رابطه زناشــویی.روابط گذشــته و تأثیر آن در زندگی زناشــویی .دلیل نگاه کردن به همسر به عنوان وسیله.
تأثیر پول در زندگی زناشــویی .تأثیر ظاهر و زیبایی در زندگی زناشــویی .اهمیت رابطه جنســی در زندگی
زناشــویی .ازدواج و رشــد متقابل .تأثیر روابط اجتماعی و فامیلی در زندگی زناشــویی .فرآیند تصمیم گیری
در زندگی زناشــویی چگونه اســت؟ در زندگی زناشویی خواستمون رو چگونه مطرح کنیم ؟خانواده هسته
ای یعنی چه؟بزرگترین اشــتباه مادر و پدر در تربیت فرزند و...

 25باید رابطه زناشویی :
نکته ای قبل از شروع:
اگر میخواهید از این نکات در زندگی زناشــویی علیه همســرتان اســتفاده کنید لطفاً این مطلب را مطالعه
نفرمایید  ،اما اگر میخواهید این نکات را به نفع همســرتان اســتفاده کنید این مطلب بســیار برای شما
مفید خواهد بود.
شــما اگر بخواهید انســانی را تعریف کنید فقط کافی اســت احتیاج ها و نیازهای او را بدانید .
مطالعات نشــان داده که امروزه تأثیر پدر و مادر روی بچه بســیار کم شــده و تأثیر خواهر و برادر بیشتر از
پدر و مادر شده
آنچه که در دنیای امروز به مقدار زیادی بههمریخته مســئله نظام خویشــاوندی و ازدواج است .
خانواده هســته ای  :خانوادهای که در اون پدر و مادر و بچه ها هســتند و هرکســی جز این افراد غریبه
هســتند  ،همه خارجی هســتند  ،همه مهمون هســتند  ،همه حق ندارند و درست نیست که در کار این
خانواده دخالت کنند ،اگر کمکی میکنند  ،اگر راهنمایی میکنند قرار هســت که همونجا بیاســتد و حق
کنترل ،تجاوز ،توصیه ندارند .
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تنها در این خانواده یعنی خانواده هسته ای هست که زن و مرد میتوانند توانایی دو چیز مهم را
بدست آورند :
-1

خوشبختی

-2

سالمتی فیزیکی و روانی

در این خانواده تنها و تنها پدر و مادر هســتند که اصل خانواده هســتند و بچه ها رو تربیت میکنند و
هیچکس دیگه ای در تعلیم و تربیت بچه ها دخالتی ندارد ،فقط اینجاســت که میتوان بچه ی ســالم رو
بــار آورد وگرنــه تــو خانواده ای که پدربزرگ و مادربزرگ و عمه و خاله و ...در تربیت بچه نقش دارند اون
بچه بچه ی ســالمی نخواهد بود.
درســته که االن شــرایط جامعه ایجاد کرده که پدر و مادر هر دو ســرکار بروند و مجبورند بچه ی خودشون
رو به پدر و مادرشــون و یا عمه و خاله بســپارند ولی اینکار بســیار بسیار کار اشتباهی است  ،هرچقدر هم
به اون اشــخاص اعتماد داشــته باشــید و انسانهای خوبی هم باشند ولی این کار در روحیه بچه بسیار
تأثیر می گذارد (فرض کنید پدر و مادر شــما به خانه ی شــما می آیند که زندگی کنند به بهانه ی این که
شما تازه بچه دار شدید)

در این صورت دو حالت پیش می آید :
-1پدر و مادر شــما با بچه بســیار خوب هســتند ،خب اینا وقتی این همه خوبند .وقتی دیگه نباشند بر سر
بچه چی میاد
-2اگر بد هســتند با بچه ،در شــرایط بودنشــون چه آسیب بدی به بچه وارد می شود ؟
مطالعات نشــان داده اســت که بچه  14تا  18ماه اول فقط و فقط باید کنار مادر باشــد .
ســالم ترین بچه  ،بچهای اســت که تو  18تا  30ماهه اول مادر  ،بزرگش کرده باشــه .
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به همین جهت ما امروزه به  2نتیجه رسیده ایم :
 -1خانواده ای میتونه زن و مرد خوشــبخت و ســالم رو در این دنیا داشــته باشه که :
این خانواده ،خانواده هســته ای باشد
 -2بچــه در یه چنین خانواده ای که دارای  3جهت :
-1مهربانند -2دانا -3امکانات باشــد.
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خب حاال میرسیم به بایدهای رابطه زناشویی :
 -1مردم دنیا  2نوع هستن :
الف  -مردمی که زنده هستند
ب  -مردمی که زندگی میکنند
مــا به ایــن دنیا آمده ایم که زندگی کنیم نیومدیم که زنده بمونیم .
در زمان قدیم به بچه ی  3ســاله یا  5ســاله یا  10ســاله که یه کار خوب انجام میداد بهش میگفتن ایشــاال
پیر بشــی و بچه های امروزی که بهشــون میگی جا می خورن که چرا من پیر بشــم ؟
در گذشــته از  10تا بچه حتماً  7تاش قبل از  5ســالگی میمردن  ،این دعا که میگن ایشــاال پیر بشی
معنیش این بوده که ایشــاال نمیری .
امروزه ما باعث شــدیم یه بچه ی  5ســاله یا  7ســاله مثل یه آدم  30ســاله رفتار کند  ،لباس هایی
میپوشــونیم که نباید بپوشــونیم  ،انتظاراتی داریم که نباید داشــته باشیم  ،یکی از بدترین کارایی که می
تونیم انجام بدیم این هســت که اجازه ندیم کودکانمان کودکی کنند .
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هر کودکی که در کودکی ،کودکی نکند حتماً در بزرگســالی کودکانه زندگی میکند.بنابراین مســئله ی اصلی
این هســت که میخواهیم زندگی کنیم یا زنده بمانیم ،متأســفانه یه فرهنگ اشــتباه ما این است که
مثال میگوییم ( :امروز
مســئله ی اصلی ما زنده بودن و زنده ماندن اســت و به همین جهت اســت که
ً
بگذره زودتر  ،خداروشــکر امســال هم گذشــت  ،این دو سه سال هم بگذره ،بچه ها بزرگ بشن به یه
مثال من
مثال می گوییم من می خوام خودمو پیدا کنم یا
جایی برســن من اینو ولش میکنم میرم  ):یا
ً
ً
میخــوام دیگــه از این به بعد برای خــودم زندگی کنم یعنی کارهایی رو بکنم که نباید بکنم )

نکته  :ما تو دنیایی هستیم که باید با آدما در ارتباط باشیم و این ارتباط  2نوع هست :
 -1رابطه مبتنی برهمکاری (دوســتی و محبت)
 -2رابطه مبتنی بر رقابت
برخی از آدما در زندگی زناشــویی می خوان مســئله ای رو طرح کنند و حل کنند و بعضی آدما می خوان
مثال وقتی شــوهر از بیرون میاد و لبخند به لب داره بهش میگی  :چیه بهت خوش گذشــته
فقط ببرند
ً
مثال وقتی شــوهر از
،من و با چند تا بچه گذاشــتی تو خونه بیچارم کردن بعد اونوقت تو خوشــحالی ؟ یا
ً
بیرون میاد و خشــمگینه یه جور دیگه بهش گیر میدی .
در زندگی زناشــویی آقایان مشکالتشــان را پشــت در اتاق خواب میگذراند و خانم ها برعکس مشکالتشان
را وســط تخت خواب می گذارند  ):مســئله ی ارضاء و به ارگاســم رسیدن خانم برای آقا بسیار اهمیت
دارد و مرد بســیار بســیار براش مهم هســت که زن خود را بتواند به ارگاســم برساند و تا این کار را نکند با
وجود خســتگی ،راحت و آســود نمی شــود زیرا بحث مردانگی او زیر سؤال میرود  .در این شرایط هست
که باید زن به مرد کمک کند و در رســیدن خودش به ارگاســم به او کمک کند .

6

www.okmode.net

 25باید رابطه زناشویی که زندگی شما را متحول می کند

این موضوع برای این مطرح شــد که بگوییم بعضی ها برای زنده موندن میجنگند  ،حتی وقتی همچی
.مثال بعد از تمام شــدن رابطه ی جنســی خانم برمیگرده به همسرش میگه که خب االن
خوب باشــد
ً
راحت شــدی ؟ حتماً االن دیگه می خوایی بگیری بخوابی .
در زندگی زناشــویی اشــکال مرد این هســت که سیستم فیزیکیش میره باال و یه دفعه سقوط می کنه هم
از نظر فیزیکی هم از نظر روانی و خانم ها برعکس وقتی سیســتم فیزیکیش میره باال حاال می خواد تازه
بپره بره ):
بنابراین این طبیعیه که شــما جوری رفتار می کنید که او نمی تواند.
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پس در زندگی زناشــویی این رو همیشــه در ذهنتون داشــته باشید که شما اومدید زندگی کنید و شما
اومدید همکاری کنید و اگر میخواهید زنده بمونید و بجنگید شــما زندگی رو باختید ،بنابراین اولین
باید زندگی این هســت که من میخوام خوب زندگی کنم نه این که فقط زنده باشــم و این جمله غلط
اســت که می گوییم (دنیا با یه چشــم به هم زدن تموم میشــه یا دنیا  2روزه یا مگه تمام عمر چند تا
بهاره  .خیلی ها هســتن که  100ســال دارن با هزار بدبختی زندگی میکنند پس این حرف های چرت و
پرت رو کنار بگذارید  ،این حرف کســانی هســت که نمی خوان زندگی کنن فقط می خوان زنده باشــن و
اینجاســت که میتونی خودتو به راحتی عوض کنی  ،باید بگویی که من می خوام خوب زندگی کنم  ،من
برای این زندگی کردن می خوام که همکاری کنم یعنی عشــق بورزم و عشــق بپذیرم  ،نمی خوام بجنگم .

-2شناخت خودمون و شناخت طرف مقابل :
در زندگی زناشــویی تا زمانی که خودتو نتونی بشناســی ،طرف مقابلت رو هم هیچ وقت نخواهی
شــناخت و اگر  50درصد تونســته باشــی خودتو بشناسی ،طرف مقابلت رو هم  50درصد میتونی بشناسی
،من میتونم شــما رو به اندازه ای که خودمو میشناســم ،بشناسم.

شناخت از خود  2تا معنا دارد :
 -1به چرایی رفتارم واقف هســتم .یعنی اینکه چرا این کار رو می کنم و چرا این کار رو نمیکنم ،چرا این
کار رو نبایــد بکنــم و چرا این کار رو که باید نمیکنم .
 -2شــرایط حاالت و احساســات خودم .یعنی چرا این حال رو دارم  ،چرا زود عصبانی شــدم  ،چرا این
صحبــت من رو عصبی یا ناراحت یا خوشحال کرد .
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روزی که شــما چرایی حالتون رو و چرایی رفتارتون رو میشناســید یعنی خودتون رو شــناختید ،هیچ
کشــفی در جهان جالب و هیجان انگیز تر از شــناخت خود نیست .
و نکته ای جالب که دوســت دارم بدونید این هســت که شــناخت دیگران خیلی شادی آور و پیچیده و
زیباســت  .به خاطره همین هســت که زمانی که یه دختر و پســر با هم آشنا میشوند اوایل ارتباط بسیار
شــاد و خوشحال و کنجکاو هســتند و زندگی به کام آن هاســت  ،همش به خاطره این هست که یه
شــخص جدید وارد زندگی شــما شــده و دوست دارید راجع به اون شخص شناخت داشته باشید .
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-3مسائل و مشکالت کودکی رو حل کنیم :
من و شــما از دورانی به نام کودکی گذشــته ایم و هیچکســی تو این دنیا وجود ندارد که به سن  8سالگی
یا 18ســالگی رســیده باشــد و آسیب ندیده باشد  ،گاهی اوقات یک حادثه  ،یک جمله و یا یک حرف
در کودکی دقیقاً فرزند من و شــما رو از پا در میاره  ،آســیب های کودکی قطعاً زندگی بزرگســالی شما رو
خراب میکند .

 2راه وجود دارد برای بهبودی :
الف  -کودکی رو به مرحله ای برســونیم که این زخم ها رو مرحم روش بگذاریم و این شکســتگی ها رو از
بیــن ببریــم  ،این خونریزی های روانی رو از بین ببریم .
ب  -عقل و خردگرایی
بنابراین اگر مســائل و مشــکالت کودکی خود را بهبود نبخشــیده باشید شما هیچ وقت زندگی زناشویی
خوبی نخواهید داشت .

 -4پایان دادن و بستن به تمام روابط گذشته :
یادتون باشــه ما عزیزی رو که از دنیا میره می بریم خاکش میکنیم  ،بنابراین یه رابطه قدیمی یه عشــق
قدیمی رو باید چال کنیم و دیگه هیچ وقت بهش فکر نکنیم و نباید این عشــق و عاشــقی ها را همینطور
بیمارگونه با خودمون اینور و اونور ببریم و باید این جســد رو خاک کنیم و تمام عکس ها و یادگاری
های مربوط به اون رابطه رو باید از بین ببریم و بعد وارد یه رابطه زناشــویی شــویم.
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بعد از اتمام هر رابطه ای باید به کل اون رابطه رو کنار گذاشــت یعنی اگر حتی طرف مقابلتان از شــما
خواســت که به عنوان یه دوســت معمولی یا هر چیز دیگه ای هر از چندگاهی از شــما حالی بپرسد به
هیچ عنوان قبول نکنید چون او هرگز دوســت شــما نخواهد بود و فقط می تواند روی روان شــما تأثیر
،مثال شــما یه مدت تالش میکنی و طرف رو فراموش میکنی و دیگه نمیخواهی به او فکر کنی و
بگذارد
ً
بعد از یه مدت طرف به تو پیام میده و تمام خاطرات و اتفاقات بدش برات دوباره مرور میشــه و این به
شــدت تو رو اذیت می کنه  ،حتی اگر از اون رابطه شــما بچه ای هم دارید،بعد از جدایی رابطه ی شــما
فقط در حد دوســتانه ی ســام باشــه نه بیشتر اونم فقط به خاطره این که باید بچه یه مدت پیش مادر
و یه مدت پیش پدر باشــد .پس لطفاً گذشــته را خاک کنید و با گذشــته قطع ارتباط کنید (.یه جمله که
نابود کنندســت و وحشــتناکه گفتنش این هســت که به طرف مقابل برگردی بگی تو هم مثل اونی ،هیچ
فرقی با اون نداری)
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 -5بعضی از ما انسان ها متأسفانه فکر می کنیم که انسان یک کاال و شئ هست:
مثال اگر یه نفر میومد خواســتگاری دختر دوم خانواده  ،خانواده ی دختر بر میگشــتن میگفتن  :نه ما
ً
ـا دختر اول تو ویترینه  ،این بره بعد از این که رفت دختر دوم رو میدیم.
دختــر دوم رو نمیدیــم فعـ ً
مثال وقتی میگیم این یه ذره کوتاه اســت ،این یه ذره عقلش کمه ،این یه مقدار ســفیده ،این یه مقدار
ً
ســیاهه ،حتی برخی به دخترشــون میگن عزیزم تو درس بخون ،خواهرت خوشــگله اون میره ولی تو بهتره
درس بخونی  ):یعنی حداقل یه چیزی داشــته باشــی که ما رو تو بذاریم ردت کنیم بره .
مثال ســنتون به  30یا  40رســید بگید اوه خدا دیگه تموم شد
یا
ً
بنابراین یادتون باشــه که ما شــئ نیســتیم و اگر به خودتون به عنوان شئ و کاال نگاه نمی کنید به دیگران
هم به عنوان شــئ نگاه نمی کنید و به خودتون و دیگران به عنوان یک انســان و یک شــخص نگاه می
کنید .
مثال در زندگی زناشــویی شــوهر خودش دوســت داره که زنش تپل باشه ولی چون توی مجالت و غیره
ً
خانم های الغر مد شــدند او هم باید به زنش بگه که برو خودتو الغر کن چون الغر مد هســت و زن چاق
به درد نمیخوره  ،در صورتی که خودش تپل دوســت داره میگه خودتو جوری درســت کن که بقیه دوســت
دارن  ،این یه نگاه کاال و شــئ هســت و کارش تمومه چون در این صورت حاال فکر می کند که با یک کاال
چه کارهایی می تواند بکند.
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 -6در زندگی زناشویی همسر شما برای شما هدف باشد نه وسیله :
ً
بعدا متوجه میشــیم که یه وســیله بودیم یعنی یه بهانه بودیم.
متأســفانه ما در دنیایی به دنیا می آییم که
مثال  ( :من رو مادرم آورده چون خالم یا عمم توصیه کرده،به خاطره من هســت که مادرم با پدرم مونده
ً
و )...بنابراین من کم کم متوجه میشــم که من هدف نیســتم توی زندگی  ،من وســیله ام ،و بعد می گوییم
.مثال می گوییم من
خب حاال که من وســیله ام باید به کی ســواری بدم یا به تدریج از کی ســواری بگیرم
ً
میخوام با کســی ازداوج کنم که این کارها رو برای من بکنه یعنی من دنبال یه خر ســواری میگردم و اگر
اون شــخص هر چقدرم خوب باشــه ولی نتونه احتیاجات شــما رو برآورده کنه میره سراغ یکی دیگه .
مثال ازدواج میکنه تا بتونه بره خارج از کشــور  ،در واقع شــما فکر میکنید که دارید از آدما اســتفاده می
یا
ً
کنید ولی خبر ندارید که این شــمایید که داره ازتون ســوء استفاده میشه .

 -7ازدواج  99درصدی نداریم :
باید  100درصد باشــد تعهدتون به عشــقتون ،ازدواجتون و خانوادتون .
این که من خانوادم برام مهمن ،کارم برام مهمه ،دانشــگام برام مهمه ،اینا در حقیقت جدا شــدنه و
دیر یا زود اون ارتباط از بین میره  ،ما باید  100درصد به زندگی زناشــوییمون متعهد باشــیم و دیگه به
.مثال اینطور نباشــه که شب عروسی یکیو ببینیم و با خودمون بگیم که
هیچکســی در گذشــته فکر نکنیم
ً
ایــن هم بد نبود ها که باهاش ازدواج کنم .
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 -8در زندگی زناشویی شما قرار است حس و احساسی رو که به همسرتون دارید رو کوشش کنید
حس کنید و احساس کنید و این حس و احساس رو ابراز کنید .
با صحبت کردن با پیام دادن با تماس گرفتن با نامه فرســتادن روی آینه نوشــتن و ...خانم ها تو این
زمینــه خیلی خوبند ولی آقایان خیر...
در زندگی زناشــویی به خانمتون بگید که دوســتش دارید فک نکنید که خانمتون میدونه که دوســتش
دارید  ،فک نکنید که از صبح تا شــب میرید کار می کنید بهش نشــون دادید که دوســتش دارید ،زنان
باید بشــنوند که دوســت داشــته میشوند .فک نکنید که لوس میشه و ...چطور اول رابطه قربون صدقش
میرفتی نه تنها به فکر لوس شــدنش نبودی بلکه لیســش هم میزدی  حاال چی شــده ؟

-9در زندگی زناشویی همه چیز رو تمام و کمال و صادقانه به همسرتون بگید و چیزی رو پنهون
نکنید:
ً
ً
بعدا براتون
بعدا پس صادق باشید تا
بذارید هر چی میخواد بشــه ،بشــه .االن بشــه بهتر هم هست تا
ً
بعدا متوجه بشــه این شــما هســتید که اعتبارتون نزد همسرتون از دست
گرفتاری به وجود نیاد چون اگر
میدید.
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-10در زندگی زناشویی احتیاجاتتون رو خیلی واضح و مشخص بگید:
مثال بگید که خســته اید یا از این فیلم بدتون میاد یا این رفتار اذیتتون میکنه و ...و فکر نکنید که خود
ً
طرف باید بفهمه  ،اگر میفهمید که با شــما ازدواج نمی کرد ):
بنابراین تو زندگی زناشــویی خواســتتون رو واضح و مشــخص بگید حتی تو رابطه جنسی خیلی واضح به
مثال
همســرتون بگید که نیم ســاعت دیگه خودتو آماده کن  ،نباید غیر مســتقیم به همسرتون بگید که
ً
االن دکتر توی تلویزیون گفت که رابطه ی جنســی  2بار در هفته الزم هســت .

-11در زندگی زناشویی مسئولیت تمام و کمال زندگی رو باید بپذیرید :
.مثال از مهد کودک با خانم تماس
مســئولیت هم بر عهده ی زن هســت هم بر عهده ی مرد اســت
ً
میگیرن و میگن که نیم ســاعته کســی نیومده دنبال بچتون و االن بچتون داره گریه می کنه  ،شــما نباید
کامال
به مســئول مهدکودک بگید که پدرش باید میومد و شــما باید با پدرش تماس بگیرید  ،این یه رفتار
ً
غلط و اشـ ِ
ـتباه .بلکه شــما ابتدا باید به مســئول بگویید که شما لطفاً مراقب بچه باشید من همین االن
خودمو میرســونم و با بچه صحبت کنید که خیالش راحت باشــه که االن میرید دنبالش و براش بســتنی
هم می خرید که خوشحال و آروم بشــه .

15

www.okmode.net

 25باید رابطه زناشویی که زندگی شما را متحول می کند

 -12همه ما نقاط ضعف داریم:
در زندگی زناشــویی وظیفه و مســئولیت شما این است که از جنبه های ظریف ،لطیف،حساس،آسیب
مثال
پذیر و شــکننده ی همســرتون مواظبت و مراقبت کنید  ،مبادا هرگز به روی خودتون بیارید راجع به
ً
اون خالش یا مادر دیونش و...
مثال تو فامیل بحث هســت راجع به مدرک تحصیلی و میدونید که نقطه ضعف همســرتون
وقتی
ً
مثال شــما میدونید که همســرتون نسبت
هست،شــما با زیرکی و زرنگی باید موضوع رو عوض کنید .یا
ً
به ســنش حســاس هســت هیچ وقت نباید کاری کنیم که بحث سن رو وسط بیاریم یا اجازه بدیم کسی
راجع بهش بحث کنه .
.مثال اگر
در زندگی زناشــویی شــما حق ندارید که از همســرتون جلوی هیچکسی انتقاد یا تصحیح کنید
ً
همســرتون برمیگرده میگه پاریس پاییتخته لندن هســت  ،شــما کاری نداشته باشید و همسرتون رو تو
جمــع تصحیــح نکنید حتی تو تنهایی هم نباید به روش بیارید بلکه تو چند موضوع مختلف غیر مســتقیم
بهش بفهمونید که اشــتباه کرده .

 -13مسئله ی گفتگو و ارتباط :
ارتبــاط مبتنــی بر صمیمیــت معنیش  :یعنی من هر چه را که حس می کنم و باور دارم عقیده و نظرمه
اول میگــم بعد راجــع بهش فکر می کنم بعد تصمیم می گیرم که تغییرش بدم .
روزی که شــما تصمیم می گیری که اول فکر کنی و بعد صحبت کنی این معنیش این هســت که توی
زندگی زناشــویی تون اصال صمیمیتی وجود ندارد  .صمیمیت یعنی اول من حرف می زنم و بعد می
فهمم که اشتباهه .
و این صمیمیت باید در زندگی زناشــویی باشــد  ،اگر حرفی می زنید و بعدش متوجه میشــید که اشتباهه
ً
بعدا
قبول کنید که اشــتباه کردید و عقیده و نظرتون رو تغییر بدید و این موضوع رو تموم کنید و اگر
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همســرتون اون عقیده و نظرتون رو مطرح کرد در واقع داره ســوء اســتفاده می کنه و دیگه اون صمیمیت
رو از دســت میده و شــما دیگه نمی تونید با اون شــخص صمیمیت رو داشته باشید .

 -14فرآیند تصمیم گیری:
 2تا آدم اول ســؤال و موضوع و مســئله و مشــکل رو مطرح می کنند و بعد از اون صحبتاشون رو می
کنند و به یه توافقی می رســند .
ِ
غلط
مثال مادر خانواده اصال از بچه ها و همســرش نمی پرســد که امروز چه غذایی درســت کند و این
ً
مثال بچه دوســت داره
باید یه نظری از خانواده بگیره و بعد تصمیم بگیره که کدوم رو درســت کنه یا
ً
صبح همبرگر بخوره خب اجازه بدید بخوره هیچ اشــکالی نداره  ،بدترین کاری که پدر و مادر می تونن
انجام بدن این هســت که برای بچشــون تصمیم بگیرن  ،چون اگر همش پدر و مادر تصمیم بگیرن
دیگه بچه بعد یه مدت میگیره میشــینه و میگه یکی دیگه واســه من تصمیم بگیره  ،و بعد هم تو زندگی
زناشــوییش یکی پیدا میشــه و کنترل زندگیش رو در دســت میگیره و بعد میبینه تمام عمرش از هر چیزی
کــه کنارش بوده ناراحت و ناراضی بود.
مثال بهش بگید که پســرم بیا با هم بریم بیرون ،
به بچه ی خودتون قدرت تصمیم گیری رو یاد بدهید
ً
مــی خــوام یه مانتو بخرم و نظر تو رو می خوام .

سه چیز که باید در خانواده موج بزنه  :محبت و مشورت و حرمت
سه چیز که باید در جامعه باشد  :عدالت و واقعیت و آزادی
این  6تا چیز اســت که اگر داخل و بیرون باشــد می تواند زندگی ســالمی رو برای ما رقم بزنه .
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-15مسئله پول:
پول در زندگی زناشــویی بســیار مهم اســت و می تونم بگم درست مثل اکسیژن هست  ،پس مسئله ی
پول رو بهش بی توجه نباشــید از همان ابتدای ازدواج  ،چون اگر پول نباشــد زندگی زناشــویی خیلی زود
از هم پاشــیده می شــود  .مدیریت کنید پول رو در خانواده و همیشــه پس انداز داشته باشید .
وقتی یه نفر از شــما خوشــش می آید از یه چیزی شــما خوشش اومده یا از قدتون خوشش اومده یا
از دماغتون یا از هوشــتون یا از اســتایلتون یا از ثروتتون و ...باالخره از یه چیزی خوشــش اومده امکان
نداره غیر از این باشه .
موضــوع پــول رو جــدی بگیرید و نباید بگویید که من پول دارم پس من حق انتخاب دارم این به هیچ
عنوان درســت نیســت و یا اینکه به همســرتون بگید من پولتو میدم پس تو دیگه ساکت باش .
مثال  15:ســال زن و شــوهری با هم ازدواج کردند و زن به شــدت از خودش و شوهرش متنفر بود  ،زن
مثال  100هزار پول می خوام شــوهرش  200هزار بهش پول میداده ،
هر موقع به شــوهرش میگفته که من
ً
و مرد حرفش این بود که زنم هر موقع پول می خواد من بهش پول میدم  .حاال مشــکل چیه؟
االن خدمتتون عرض می کنم .
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بین  14ماهگی تا  36ماهگی  3تا چیز هست که به ما آسیب می زنه :
 -1مسئله ی ادرار و مدفوع
 -2مسئله ی آزادی
 -3اگر وقتی که محتاج هســتیم پدر و مادر ما رو تحقیر یا تنبیه کنن یه گره ای تو ذهن ما میخوره
که وقتی ما محتاج هســتیم احســاس خیلی بدی می کنیم و از خودمون و اون آدمی که بهش محتاج
هســتیم متنفر می شویم .یعنی چی ؟
ـا من وقتی به مادرم میگــم مامان یه لیوان آب بهم بده مامان بر میگرده بهم میگه من کار دارم
یعنــی مثـ ً
مثال میگه صبر کن دیگه چقدر حرف میزنی  ،در این صورت بچه
یــا میگــه االن بــه تو یه لیوان آب دادم یــا
ً
به این نتیجه میرســه که من وقتی محتاجم بدم

نتیجه ی چنین اتفاقی باعث میشه :
 -1خجالت می کشــیم جلوی مردم غذا بخوریم.
 -2خجالت می کشــیم جلو مردم استراحت کنیم.
 -3خجالت می کشــیم بریم تو یه خونه ای و بریم دستشــویی
و یه جوری رفتار می کنیم که انگار ما اصال دستشــویی نمیریم یا غذا نمی خوریم  .چون تو بچگی به
این نتیجه رســیدیم که روزی که تو محتاج هســتی بدی و آدم مورد تنفری بنابراین بســیار اشتباه است که
به همســرتون میگید هر موقع پول خواســتی بهم بگو  ،این یه اشــتباه بزرگ است که باعث میشود اون
شــخص به تدریج از خودش و شما متنفر میشه .
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در زندگی زناشــویی اگر شــما کســی هستی که پول درمیاری حسابتو در اختیار همسرت قرار بده یا خودت
بدون اینکه همســرت ازت درخواســت کنه پول بریز به حســابش  .وقتی فرزند شما از شما در خواست پول
می کند بهش نگویید که من همین دیروز بهت پول دادم یا این که بابات مگه رو گنج نشســته و...
این واقعاً روی بچه تأثیر بدی دارد و به همین دلیل ها اســت که خانم بعد از  15ســال به این نتیجه
میرســه که از شــوهر طالق بگیره چون نصف ثروت شــوهر بهش تعلق میگیره و دیگه راحت میشه از این
وضعیت .
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- 16بخشش:
تنها و تنها یک جاده هســت که انســان را از جاده ی جهنم موجود به بهش موعود میبره اگر نمیتونید
ببخشید انسان بدبختی هستید .
توجه کنید که منظور من گذشــت و تحمل و فداکاری نیســت(یعنی من به دیگری اجازه بدهم هر کاری
بکنه  ،او را به خاطره کار بدش تشــویق کنم  ،بهش بگم این کار بد رو با من بکنه  ،به خاطره کار بدی که
با من کرده من آســیب بخورم و به خاطره آســیبی که خوردم به دیگران بدی کنم).

ً
کال فرق داره :
گذشت و فداکاری و تحمل
ابدا کار درستی نیست ولی بخشش تعریفش ً
یعنی یک نفر در حق شــما یا شــما در حق خودتون یه اشــتباهی کردید ،اون اشتباه رو میفهمید و می
پذیرید  ،اگر در ارتباط با دیگری اســت ازش معذرت میخواهید و آمادگی خودتون رو برای جبران اعالم
می کنید و پرونده رو می بندید (و در ضمن این نکته رو توجه داشــته باشــید که بخشــش شما به خاطره
ً
بعدا همش بخواهید از اون موضوع ســوء اســتفاده کنید و همش به روش بیارید که
این نباشــد که
بخشیدیش و بکوبید تو سرش)
ولی دیگه هرگز به اون آدم اجازه ندهید که در شــرایطی قرار بگیره که بخواد دوباره همون آســیب رو
به شــما بزنه  ،چون اگر برای بار دوم بخواد اون کار رو انجام بده دیگه به هیچ عنوان بخششــی در کار
نیســت .این وظیفه شماســت که از خودتون مواظبت و مراقبت کنید .
مســئله بخشــیدن  :یعنی آمادگی برای قبول این واقعیت که در دنیا کار بد و غلط خیلی کم هســت و
آنچه که مردم انجام میدن اشــتباه اســت و اشــتباه الزمه ی رشد انسان ناقص است و بنابراین من آماده
هســتم خودم را به خاطره اشــتباهم و تو رو به خاطره اشتباهت ببخشم .
موضوع  ،موضوع بســیار پیچیده ای هســت و هرگز آن را با گذشــت و تحمل و فداکاری اشتباه نگیرید .
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 -17در زندگی زناشویی همسر شما قرار نفر اول باشد تو دنیای امروز :
در زندگی زناشــویی همســر شــما  80 ، 70درصد زندگی شما است و بقیه یعنی بچه ها و خانواده و آشنا و
دوســتان و 20 ...درصد زندگی شما هستند .
بنابراین وقتی که مادر شــما از شــما می خواهد که برید ســینما و همســرتون میگه که بریم تئاتر  ،اگر این
دو تا در شــرایط مســاوی از نظر نیاز به ســینما و تئاتر بودند شما باید گوش به همسرتون بدید و بازی
در نیاریــد و نگیــد که مادرم  3روزه اومــده اینجا و مامانم پاش لبه گوره بعد میمیره بعد دل ما براش
میســوزه بعد میریم ســر قبرش افســوس می خورم و ...این فکر ها اصال درست نیست  ،علت این که مادر
شــما به این بدبختی رســیده به خاطره این بوده که شــوهرش اون رو جزو  80درصد زندگیش قرار نداده ،
بنابراین بازی تمومه .
به هیچ عنوان نباید بچه ها در اولویت باشــند چون اینجوری بدتر آســیب میبینند بنابراین ابتدا همســر
در اولویت باید باشــد ســپس بچه ها و همچنین اگر اول بچه ها در اولویت باشــند زن و شوهر یک
فاصله ی عجیبی توی رابطشــون میوفته که هیچ جوره درســت نمیشــه حتی اگر بچه ازتون خواست برید
ســینما و همسرتون ازتون خواست برید تئاتر باید برید تئاتر.
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 -18در زندگی زناشویی هر درخواستی که از یکدیگر دارید رو با لطفاً یا تشکر بگویید :
مثال
مســئله ی قدردانی و قدرشناســی مســئله ی بسیار بسیار مهمی است و به همین دلیل است که
ً
کســی که جایزه اســکار میگیره و میره باال از پدر و مادرش تشــکر میکنه سریع اشک توی چشمان پدر و
مادر جمع میشــه  ،این قدردانی و قدر شناســی یه آرامش عجیبی رو به وجود میاره پس لطفاً و خواهشــا
ازش استفاده کنید .

 -19شما قراره روابط اجتماعی و فامیلی و خانوادگی رو با همکاریه هم تنظیم کنید :
شــما باید تصمیم بگیرید که هفته ای چند دفعه با چه دوســتانی چه نوع رابطه ای میخواهید داشــته
باشــید .شــما نمی توانید به خانوادتون بگید بیایید خونه ما یا شــما نمیتونید برید خونه خانوادتون وقتی
مثال شــوهر با خانم تماس میگیره و میگه یه چند تا مهمون
قبلش با همســرتون هماهنگ نکردید .یا
ً
داریم غذا رو حاضر کن و شــما تو شــرایطی نیســتید که بتونید غذا آماده کنید .رعایت نکردن این مسائل
به زندگی زناشــویی شما آسیب میزنه .

 -20من و شما  3تا وظیفه برای خودمون داریم:
(مثال مدیریت پول)
-1اداره کردن خودمان
ً
ـا من وقتی می خوام به این مهمونی بروم این حرف ها رو نباید بزنم)
-2کنتــرل کــردن خودمان (مثـ ً
-3انضباط داشتن
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 -21دادن حال و احساس خوب به همسرتون :
-1اطمینان
-2آرامش
-3احساس آزادی
-4استقالل
-5امنیت
مثال :از این قبیل جمالت اســتفاده نکنید  :اوضاع خراب نشــه ها  ،...اوضاع از این بدتر نشــه ها ...
مثال  :بچه همســایه دیدی چی شــده دزدیدنش ،بچه ما رو هم ندزدن و...
دلهره ایجاد نکنید :
ً
بعضی ها هم متخصص نگران کردن هســتند تا میرســن بهت میگن  ،فالنی چرا رنگت پریده  ،ســالمی
و...

مثال تو زیباترین زنی هســتی که تو این دنیا
در زندگی زناشــویی از جمالت فضایی هم اســتفاده نکنید :
ً
وجود داره...
اینطوری باعث میشــید طرف فکر کند که تو این زندگی عمرش تلف شــده و باید بره تو مســابقات
زیباترین زن شــرکت کنه ،میتونید بگید که تو زیباترین زنی هســتی که به من میدادن ):
مثال در رابطه با فرزندان خود بگویید من فرزند خوب دوســت ندارم ،من فرزند متوســط دوســت دارم
یا
ً
،نباید به فرزند خود بگویید تو بهترین بچه ی این دنیایی چون فردا میره مدرســه میبینه  20تا بچه ی
بهتر از خودش هم هســت و معلم ها با اونا بهتر رفتار میکنن و بنابراین خیلی تو روحیه ی بچه تأثیر بر
میذاره مخصوصاً اگر بچه ی اول باشــد خیلی تحت تأثیر قرار میگیره.
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 -22زندگی زناشویی یعنی شما با هم ازدواج کردید که با هم رشد کنید :
مثال :مخصوصا بســیاری از مردها زن میگیرن که بیارن اونو بچه ی خودشــون کنن ،میگن بشــین ،کاری
ً
هم نکن  ،من خودم آشــپزی میکنم و ظرف ها رو هم من میشــورم  ،تو فقط بشــین مثل ملکه خودتو باد
بزن ):
توجه کنید ما هممون پرنده ای هســتیم در حال پرواز ،روزی که پرمون رو بســتیم مطمئن باشــید که
ســقوط میکنیم  .بنابراین توی زندگی مســئله ی رشــد است  .روزی که شما آمدید و همه ی نیازهای پدر
و مادرتون رو برآورده کردید به زودی اونا تو قبرســتونن  ،روزی که گذاشــتی هر کاری که بتونن بکنن رو
انجام بدهند  ،زنده اند .
بدن انســان چه از نظر فیزیکی چه از نظر روانی تا زمانی که ازش کار میکشــی کار میکنه وقتی که ازش
کار نکشــی از کار میوفته و این مســئله در مسئله ی جنسی هم صدق میکنه .
در زندگی زناشــویی شــما باید بهترین خودتون باشــید و به همسرتون کمک کنید که رشد کند و بهتر بشه
نه که بهش تیکه بندازید و خردش کنید و اعتماد به نفسشــو از بین ببرید چون اگر اینکار را بکنید تا 5
ســال بیشتر زندگیتون دوام نمیاره .
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 -23در زندگی زناشویی کوشش کنید که همسرتون رو بفهمید بعد از اینکه فهمیدید سپس بپذیرید
ولی این به این معنی نیست که حتماً با عقیدش موافق باشید :
کامال متفاوت اســت با فهمیدن و قبول کردن دیگری یعنی همســرتون همینه
معنی فهمیدن و پذیرفتن
ً
که هســت بپذیر و انتظار دیگری نداشــته باش چون در غیر این صورت اگر باشــد شما آدم خودخواهی
هســتید ،روزی میتونی بگی دوســتت دارم که منه متفاوت رو بپذیری و دوست داشته باشی .
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- 24ظاهر و زیبایی
کامال اشــتباه است.
ما برای دیگران خودمون رو خوشــگل میکنیم ولی توی خونه اینطور نیســت و این
ً
یکی از اساســی ترین و اصلی ترین چیزی که یک رابطه زناشــویی را میســازد و یا ویران میکند مسئله ی
بو اســت .به بوی خود و به بوی او اهمیت دهید ،همیشــه بوی خوب بدهید ،اگر مشــکل دهان و دندان
و لثه دارید زودتر مشــکلتون رو حل کنید .
مردها حس بویایی بســیار قوی دارند و اگر زن بوی خوبی ندهد حتماً روی رابطه جنســی تأثیر می گذارد
و مرد حتی دیگر نمی خواهد با شــما رابطه ی جنســی داشــته باشد .پس این مسئله را جدی بگیرید
،آرایش کنید و زیبا باشید .
هیچ رابطه ای در جهان از نظر فیزیکی ،از نظر مادی ،از نظر روانی  ،از نظر احساســی  ،از نظر عاطفی
،از نظر فیزیولوژیک ،از نظر ژنتیک ،از نظر روحانی باالتر از رابطه ی جنســی زن و شــوهری که همدیگر
رو دوســت دارند تو چارچوب ازدواج نیســت  ،حتی از رابطه ی مادر و فرزند هم مهم تر اســت.پس این
موضوع را بســیار جدی بگیرید .
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-25من و شما همیشه با هم اختالف داریم :
هیچ زن و شــوهری پیدا نمیشــه که با هم اختالف نداشــته باشند اگر کسی می گوید اختالفی نیست
دروغ میگه بنابراین زن و شــوهر باید این اختالف ها را طرح کنند و اون رو حل کنند .
در زندگی زناشــویی هرگز و هرگز همســرتون رو وادار به کاری که دوســت نداره نکنید  .روزی که شما
نظرتون رو به همســرتون تحمیل می کنید مطمئن باشــید که زندگیتون رو باختید  ،اختالفاتتون
.مثال هیچ وقت
رو مطرح کنید و هر کدوم نظرات خودتون رو بگید و با هم به یک توافق برســید
ً
همســرتون رو مجبور نکنید که رابطشــو با خواهرش یا مادرش اینجوری یا اونجوری کنه .
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