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با شکاکی شریک زندگیمان چه کنیم؟

علی باجالن مشاور خانواده گفت :ما زمانی که
شــک را بررســی می کنیم به دو نوع شک اولیه
و ثانویه می رســیم .در شــکهای اولیه فرد قبل
از اینکه ازدواج کند با خود همراه داشــته اســت
و معمــو ًال مــادران این قبیل افــراد در مورد آنها
می گویند :خیلی غیرتیه ،خیلی متعصبه.
شــکهای اولیه ،خود به دو دســته تقســیم
میشــود .دســته اول افرادی هســتند که دچار
اختالالت شخصیتی به نام سبک پارانوئید هستند.
شــخصیت پارانوئید کسی است که دائما به تمامی
رفتار ،کار ،احساســات و اعمال دیگران مشکوک
اســت و احســاس میکند که تمامی اطرافیان به
او دروغ می گویند .دســته دوم افرادی هستند که
به دلیل شرایط محیطی و یادگیری که از اطرافیان
داشتند به این شک دچار شدند و در همان اوایل از
دوران ازدواج حتی در جلســهی خواستگاری نیز از
نــوع صحبت این قبیل افراد می توان به وجود آن
پی برد .وی در ادامه گفت :شــک اولیه به راحتی
قابل شناســایی اســت ،اگر زوجین زمان کافی را

تربیت کــودک یکی از مهم ترین مســاله در
زندگی هــر پدر و مادری اســت کــه باید توجه
بسیاری به آن داشته باشد.
نکاتی کــه والدیــن بــرای تربیت
کودک شان باید بدانند
كودكان به خندیــدن از ته دل نیاز دارند .حتما
برای فرزندتان وقتی را برای بازیهای خندهدار و
خنداندن او در نظر بگیرید .خنده كمك میكند تا
كودكان احساس امنیت كنند.
والدین باید برای کودک شــان وقت
بگذارند
هــر روز  10دقیقه وقت ویــژه و مخصوص به
هر یك از فرزندان خود اختصاص دهید و برای آن
نامگذاری كنید مثال «وقت علی» یا «وقت مریم»
و فرزنــدان بدانند كه این 10دقیقه از وقت شــما
فقــط و فقط به آنها اختصــاص دارد .یكروز آنها
انتخاب كنند كه در این زمان ویژه و  10دقیقهای
چه كارهایی انجام دهند و یك روز هم شما تعیین
كنید كــه در این  10دقیقه چه كنیــد .اما در این
 10دقیقــه تمام توجــه خود را از جــان و دل به
فرزندتان معطوف داریــد .به تلفنها جواب ندهید
و تمام حــواس خود را در ایــن  10دقیقه صرف
فرزندتــان كنید! در این  10دقیقــه  90درصد از
تالش شما باید صرف برقراری یك ارتباط عاطفی
عمیق با فرزندتان شــود كه اگــر این امر حاصل
شود ،فقط  10درصد باید تالش كنید تا فرزندتان
به راحتی اشتباهات و ایرادات خود را بپذیرد و آنها
را اصالح كند.
در مقابل اشــتباهات فرزندتان اول از
همه خشم خود را كنترل كنید
مهم نیســت كه چه اتفاقی افتــاده (این اتفاق
میتوانــد گرفتن یك نمره بد در مدرســه باشــد
تا بداخالقــی و بهانهجویی كردن و یــا امتناع از
خوردن شــام) ،قبل از این كــه مداخله كنید و با
فرزند خود وارد جر و بحث شــوید همیشه قبل از
هر چیز سعی كنید كه آرامش خود را حفظ كنید و
در حقیقت خود را آرام نمایید و ســپس اقدام كنید.
در اكثر مواقع ،ممكن است فكر كنید مسئلهای كه
در مورد فرزندتان رخ داده ،بدترین مســاله اســت
درحالیكه اینطور نیست .قبل از هر اقدامی ،نفس
عمیق كشیده و برای آرام كردن خود چند قدم راه
بروید و پس از آن كه احساس كردید آرام شدهاید،
میتوانید اقدام كنیــد در این هنگام عاقالنه رفتار
خواهید كرد نه با خشم و عصبانیت.
در ابتدا یك ارتباط عاطفی با فرزندتان
برقرار كنید بعد از او بخواهید كه دستورات
شما را اجرا كند
«تنبلی نكن ،اســباببازیهایت را جمع و جور
كــن ،باید بروی و بخوابی» ،این جمالتی اســت
كه مادر از آشــپزخانه فریاد میزند و به فرزندش
میگویــد! در حالی كه باید اینگونه رفتار كنید :به

برای شــناخت یکدیگر صرف کنند به شرطی که
وارد فــاز عاطفی دوران نامزدی نشــوند این نوع
شک به راحتی قابل شناسایی است.
باجالن تصریح کرد :نوع دوم شک های ثانویه
اســت ،بدین معنــی که فرد قبال چنیــن رفتاری
نداشــته اما پس از گذشــت مدتی از زندگی ،این
شکها آغاز می شوند.
این قبیل از شــک ها دالیلی دارند که عبارتند
از :افرادی که اعتماد به نفس بســیار پائینی دارند،
بدیــن معنی که فرد شــکاک در مقابل همســر
خود احســاس حقارت و ضعــف میکند و خود را
الیق همســرش نمی داند در نتیجه به هر یک از
رفتارهای وی مشکوک میشود زیرا طرز تفکر فرد
شکاک این است که همسرش او را دوست ندارد و
از او باالتر است و دیگران نیز به راحتی میتوانند با
او ارتباط برقرار کنند .همین امر سبب روشن شدن
شعله های شک در وجود او می شود.
وی بیان کــرد :در جامعهی ما باورهای غلطی
مبنی بر اینکه با افزایش ثروت و ارتقاء و جایگاه و

مقام شریک زندگی او تمایل به تجدید فراش پیدا
می کند .این باورهای غلط ســبب ایجاد شک در
ذهن طرف مقابل می شود.
ســومین عاملی که در ایجاد شک های ثانویه
دخیل است سردی و طالق عاطفی است بدین معنی
که زن و شوهر بایکدیگر کاری ندارند و همین امر
سبب ایجاد سردی و شک می شود.
وی در خصــوص رفع شــکهای اولیه گفت:
بهترین روش بــرای برطرف کردن شــک اولیه
مراجعه به خدمات روانپزشــکی است زیرا اختالل
شخصیت و سبک شخصیتی به راحتی قابل درمان
نیستند.
باجالن در خصوص پیشــگیری از شــکهای
اولیــه گفت :در جلســه ی خواســتگاری باید در
مواردی که طرف مقابل تأکید می کند دقت کرد،
همچنین نحوه ی رفتار او هنگامی که به خارج از
منزل و رستوران می رویم را نیز باید بررسی کرد.
با بررســی این عوامل از ورود به زندگی زناشویی
و بروز مشکالت جلوگیری میشود .اما اگر فردی

هرگز برای فرزندتان رئیس بازی
درنیاورید!

اتاق فرزندتــان بروید و در جایی كه او قرار گرفته
است شما هم در كنار او قرار بگیرید ،به كاری كه
او در حال انجام دادنش میباشد نگاهی بیاندازید...
ما همیشــه توقع داریم فرزندانمان با سرعت و با
عجله دستورات ما را انجام دهند .چند دقیقه برای
او وقت بگذارید و در كنار او بنشینید و كاری را كه
او در حال انجام دادنش میباشــد تحسین و تایید
نمایید .ســپس با او در مورد زمان خواب صحبت
كنید.
والدیــن نبایــد بــاب گفتوگــو با
فرزندشان را ببندند
اگر فرزند شــما بگوید« :از ریاضی متنفرم! من
دیگه به مدرســه نمیروم!» این احســاس خشم
تشدید شــده حاكی از آن است كه مشكلی برای
او پیش آمده اســت .اگر شــما در جواب خشم او
بگویید« :به هرحال تو باید به مدرسه بروی و حاال
هم برو تكالیفت را انجام بده »،شما باب گفتوگو
را به روی او بستهاید و متوجه نخواهید شد كه چرا
وی دچار این احســاس خشــم و تنفر شده است.
به جای آنكه ،آنگونه به او جواب دهید بهتر اســت
با گفتن جمالتی مانند« :به نظر میرســد كه تو از
ریاضی خوشت نمیآید ،میتوانی در موردش با من
صحبت كنی؟» باب گفتوگو با فرزند را باز كرده
و به وی این فرصت را بدهید كه احساسات خود را
برای شما بازگو كند.
والدین باید اجازه دهند فرزندشــان
گریه كند

والدین فكر میكنند زمانی كه فرزندشان گریه
میكند باید خیلی سریع گریه او را متوقف كرده و
وی را آرام كنند ،در حالیكه روش درســتی نیست.
والدین باید به فرزند خود یاد بدهند كه احساسات
بزرگ مانند خشــم و عصبانیت ،خطرناك نیستند.
زمانی كــه میبینید فرزندتان بســیار عصبانی و
پرخاشــگر شــده ،چند دقیقه وقت بگذارید و اول
از همه خود را آرام كنید (نكته شــماره  )2ســپس
از طریــق همدردی كردن بــا فرزندتان ،او را آرام
كنید.
شما به عنوان یك والد باید به نحوی رفتار كنید
كه فرزندتان احساس امنیت كرده و بتواند احساس
منفی ناشــی از خشــم و عصبانیت خود را نشان
دهد ،به او اجازه دهید كه خود را در آغوش شــما
انداخته و با مهربانی و مالطفت شما عصبانیتاش
فروكش كند .اگر او نتوانســت احساســات خود را
به وضوح بیان كند ،شما میتوانید به او كمك كنید
و بــا گفتن جمالتی مانند« :عزیز دلم ،میدانم كه
ناراحت و عصبانی هستی ،منم واقعا از این موضوع
ناراحتام ،میدونم خیلی سخته».
والدین باید برای خندیدن ،زیاد وقت
بگذارند
كودكان به خندیــدن از ته دل نیاز دارند .حتما
برای فرزندتان وقتی را برای بازیهای خندهدار و
خنداندن او در نظر بگیریــد .خنده كمك میكند
تا كودكان احســاس امنیت كنند و كمك میكند
تا كودكان برای رفتن به مدرســه و یا مهدكودك

وارد زندگی مشــترک شــد و متوجه شد که فرد
قبــل و بعد از ازدواج نیز به همان طریق شــکاک
است تنها راه حل آن ارجاع به روان شناس است.
باجــان در خصــوص شــکهای ثانویه و یا
شــک هایی که محصول یادگیری هستند ،گفت:
از طریــق انجام اقداماتی این شــک را می توان
برطرف کرد.
راه اول این است که صادق باشیم البته منظور
صداقت محض نیست اما در مسائلی که مربوط به
زندگی مشترک زوجین اســت و منافع را به خطر
می اندازد حتما باید صداقت وجود داشته باشد.
راه دوم باالرفتن اعتماد به نفس فرد شــکاک
است  .هنگامی که اعتماد به نفس فرد شکاک باال
رود ذهن او از حساسیت و پیشگویی خارج میشود
و به راحتی میتواند واقعیت ها را نظاره گر باشــد
و پیشرفت کند.
وی در خصوص راه ســوم بیــان کرد :نباید در
مقابل قرارها و روابط اجتماعی همسرمان حساسیت
زیادی داشــته باشــیم زیرا در غیــر این صورت
یکسری مشکالت بروز خواهد کرد.
باجــان گفت :من بــه تمامی افــراد توصیه
می کنم زمانی که وارد زندگی مشــترک می شوید
باید چشــمهایتان را ببندید .اصلی در روانشناسی
وجــود دارد مبنی بر اینکه هنگامــی که فرد وارد
زندگی مشــترک می شــود نباید برخی مسائل را
ببیند ،نباید برخی را بشنود ،برخی را نفهمد ،برخی
را نیــز نگوید .وی در خصــوص روابط با دیگران
گفــت :برای روابط با دیگران باید حد و مرز تعیین
کرد ،این امــر در خصوص افــرادی که با جنس
مخالف ارتباط دارند صدق می کند.
وی در ادامه بیان کرد :راه حل دیگر برای رفع
شک ،بررسی نقطهی آغاز شک می باشد.
تشخیص نشانههای آغاز شک فرایند درمان را
آســانتر می کند .راه حل دیگر برای درمان شک
این اســت که زوجین بــا یکدیگر صحبت کنند و
خواسته ها و دالیل شک را به یکدیگر بگویند ،اما
متاسفانه زوجین با یکدیگر صحبت نمی کنند و یا
اگر صحبت بکنند نیز به دلیل عدم مهارت ارتباطی
صحبت آنها بی نتیجه میماند .وی در پایان گفت:
راه حل دیگر برای رفع شــک شفاف سازی است
برای مثال موبایل هریک از طرفین در دســترس
هر  2باشــد تا زمینه بروز شک برای هریک ایجاد
نشــود .رعایت برخــی نکات و روش ها ســبب
جلوگیری از ایجاد شک و رفع آن می شود.

راحتتر از شــما جدا شــوند ،زیرا احساس امنیت
را بــه دســت آوردهاند .قلقلــك دادن كودكان را
به منظور خنداندن آنها توصیه نمیكنم ...زیرا این
نوع خندیدن ،هدفی را كه میخواهیم (احســاس
امنیت و آرامش) تامین نمیكند.
والدین نباید جنگ قدرت راه بیاندازند!
به ما گفته شده كه ما به عنوان والدین ،همیشه
رئیس هستیم و كودكان همیشه باید هر چیزی را
كه ما میگوییم اطاعت و اجرا كنند .در حالیكه در
جنگ برای اثبات رئیس و مرئوس بودن ،هیچكس
برنده نیســت و هر دو طرف بازندهانــد ،بنابراین
تالش نكنید كه به فرزندتان نشــان دهید شــما
همیشه رئیس هستید! به طور مثال ،اگر كودكتان
همیشــه از خوردن شام امتناع میكند ،به این فكر
كنیــد كه نیاز واقعی او چیســت و چرا او این كار
را میكند .اگر او میگوید االن گرســنه نیستم اما
كمی بعد او گرسنه اســت و غذایش را میخورد،
شاید او از این كار منظوری دارد و برای جلب نظر
شما ،چنین رفتاری دارد.
حرفهای فرزندتان را به دل نگیرید!
اگــر فرزندتــان ناراحت اســت و با خشــم و
عصبانیت انتقاد میكند ،معموال منظور وی شــما
نیستید .بنابراین شــما نباید مقابله به مثل كرده و
از او انتقاد كنید .اگر فرزندتان بیادبی و گســتاخی
میكند ،سعی كنید اینگونه پاسخ دهید« :ما نباید
با همدیگه اینجوری حــرف بزنیم .تو باید از این
طرز حرفزدنت با من متاسف باشی».
كمك كنید تا فرزندتان خود مهاری را
بیاموزد
به او یاد بدهید كه برای به دســت آوردن چیز
با ارزشــتر ،باید چیز دیگری را از دســت بدهد .یا
به عبارتی باید از بعضی چیزها دســت كشــید تا
چیز بیشــتری به دست آورد .دانســتن این نكته
برای فرزندتان ضروری است .كودكان باید بدانند
اگر میخواهند امتیازی را به دســت آورند باید یاد
بگیرنــد چگونه برای عبور از مشــكالت ،خود را
مدیریت كنند .اگر واگنهای قطار اسباببازیاش،
به خوبی ســر جای خود قرار نگیرند و یا اگر پازل
او سخت و دشوار است و نمیتواند آن را به خوبی
مرتب كند ،با ناكامی او همدردی كنید و كودكتان
را ترغیــب و تشــویق كنید تا برای حل مشــكل
تالش كند.
هرگز مانع بازی كردن كودكتان نشوید
بازی كردن كار كودك اســت .اگر آنها عاشق
بازی هستند و گاهی آنقدر سرگرم بازی میشوند
كه خــود را در آن غرق میكننــد و اصال متوجه
اطراف خود نیســتند ،جای تعجب ندارد این عشق
و هیجان زیاد نســبت به بازی ،جزئی از روند رشد
كودك میباشــد و كودك به آن نیاز دارد تا بتواند
به هنگام بزرگسالی با همین شور و عشق كار كند
و موفق باشد.
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با شــروع فصل پاییز به دلیل آب و هوای خشک و شرایط جوی ایران ،بسیاری از افراد از خشکی
پوست شکایت میکنند.
دکتــر نیلفروش زاده به تمام افراد توصیه کرد در فصل پاییز بــا آب ولرم حمام کنند زیرا آب داغ
میتواند چربی طبیعی روی پوست را بردارد و سبب خشکی بیشتر پوست شود.
دکتر نیلفروش زاده ،متخصص پوســت و مو ضمن اشاره به این موضوع که وقتی پوست نتواند به
هر دلیل چه درونی و چه خارجی رطوبت خود را حفظ کند ،خشک خواهد شد ،ادامه داد :یکی از عوامل
خارجی دخیل در خشــکی پوست ،خشکی هواست .باالرفتن ســن نیز از دیگر دالیل خشکی پوست
است .در این افراد پوست مات و خشن است و گاه حتی شاهد پوسته ریزی خواهیم بود.
توجه به اين توصيه ها موجب لطافت و شادابي پوستتان مي شود:
 بهترین راه پیشــگیری یا درمان خشــکی پوست مرطوب نگه داشــتن مرتب پوست است.حتیافرادی که پوســتهای مختلط دارند نیز مصرف مرطوب کنندههای فاقد چربی باید اســتفاده کنند و
ســالمندان و افرادی که پوستهای بیش از حد حساس و خشــکی دارند از انواع مرطوب کنندههای
پمادی که بدون عطر و رنگ هستند استفاده کنند.
 مواد دارای کافئین مثل قهوه و کوال را به میزان کم مصرف کنید ،زیرا کافئین باعث کاهش آببدن و پوست و در نتیجه خشکی آن می شود.
 مواد غذایی حاوی چربی امگا 3را بیشــتر مصرف کنید .این چربی مفید در ماهی ،انواع آجیل وتخم کتان وجود دارد.
 پوســت خود را مرطوب نگه دارید .به مدت  5دقیقه دوش آب گرم (نه خیلی داغ) بگیرید .سپسچند قطره روغن زیتون به آب وان اضافه کنید و در آن بنشــینید .روغن زیتون باعث می شــود پوست
مرطوب شود (اگر وان حمام ندارید ،می توانید کمی روغن زیتون به پوست خود بمالید) .
 موقعی که در خارج از منزل هستید ،حتم ًا از کرم ضدآفتاب استفاده کنید ،مخصوصا در ارتفاعاتو کوه ها ،زیرا در این اماکن ،بیشتر در معرض اشعه ماورای بنفش نور خورشید خواهید بود.
 اگر آب بدن شــما کاهش یابد ،در تشــدید خشکی پوست موثر است لذا به شما توصیه میکنیمتا آب بیشــتری مصرف نمایید و حداقل روزانه  2لیتر مایعات مصرف نمایید .همچنین از خوردن مواد
غذایی تند و قهوه و الکل خودداری نمایید.
 به خاطر داشــته باشید که حمام طوالنی با آب خیلی داغ سبب از بین رفتن چربی طبیعی پوستمیگردد لذا به شــما توصیه میکنیم تا باآب گرم ،نه داغ در زمانی کمتر از  15دقیقه دوش بگیرید .از
صابونهای خیلی قوی استفاده نکنید ،از صابونهای مالیم یا روغنی و یا صابون بچه استفاده کنید .بعد
از حمام بامالیمت خود را خشک کنید .نباید بعد از حمام احساس خشکی و کشیدگی پوست کنید.
 برای پیشــگیری از خشکی شدید دستها در خانه ،اســتفاده از دستکش ظرفشویی با الیه نخیداخلی و استفاده از دستکش نخی یا چرمی در خارج از خانه توصیه می شود.
 بعد از هر بار حمام و اســتفاده از شوینده مناسب و خشک کردن پوست تا هنوز مقداری رطوبتروی پوست هست از مرطوب کنندهها استفاده کنید.
نکته:به افراد دارای پوست خشک توصیه میشود در فصل سرما ،فواصل استحمام را بیشتر کنند،
زیرا اســتحمام روزانه و استفاده بیش از حد از مواد شوینده مانند صابون موجب تشدید خشکی پوست
میشود.

راز دل ربودن از شوهر

دنیای مرد ها اســتداللی و زنها احساسی اســت .راز صمیمیت میان این دو درک تفاوت هایشان
اســت .تحقیقات نشان داده است که مردها اگر مجبور باشند بین عشق و احترام یکی را انتخاب کنند
بیشترشان ترجیح می دهند تنها بمانند تا این که به آنها بی احترامی شود و از سوی دیگر اکثر خانم ها
به عشق و محبت بیشتر عالقه نشان داده اند .در واقع همان قدر که بشر نیازمند هواست زن به عشق
نیاز دارد و مرد به احترام .اگر مردها و زن ها بتوانند یکدیگر را به درســتی درک کنند ،می توانند کنار
هم زندگی آرام و بی دغدغه و پر از عشق و احترامی داشته باشند .نگاه به یک زندگی عاشقانه از دید
همسرتان کمک می کند تا فکر نکنید حال زندگی تان خوب نیست.
شنونده خوبی باشید
وقتی مردی به حرف های زن مورد عالقه اش با صبر و حوصله گوش می کند به او ثابت می کند
که دوستش دارد .زن ها در خانه بسیار بیشتر از مردها حرف می زنند .در حقیقت با صحبت کردن قصد
ایجــاد روابطی محکم و صمیمی دارند و پیونــدی عاطفی می خواهند و گاهی اوقات هم درخصوص
موضوعی مضطرب و نگران هســتند و با حرف زدن می خواهند از اضطرابشــان بکاهند ،اما متاسفانه
مردها در این گونه مواقع فکر می کنند باید مشــکلی را حل کنند و راه حل ارائه می دهند و بحث را
به تصور خودشان تمام کرده و زن را با تمام نگرانی هایش به حال خود رها می کنند و این تصور را در
زن به وجود می آورند که عالقه ای در میان نیست .وقتی مردی شنونده خوبی است می تواند حامی
زن خود باشد و صلح و آرامش به وجود آورد.
مهربانی های کوچک
درک این موضوع که هدیه های کوچک مانند یک شــاخه گل برای زن بســیار مهم است ،برای
مرد سخت است اما اگر بداند این هدیه ها در کنار انجام دادن کارهای هرچند کوچک چه معجزه ای
می کند ،لحظه ای درنگ نکرده و به این وسیله عشق خود را به او ثابت می کند.
حمایت عاطفی
گاهی اوقات زن ها نســبت به موضوعی بسیار حســاس شده و ناراحت یا حتی عصبانی می شوند
و ممکن اســت رفتار پرخاشگرانه داشته باشــند .در این گونه مواقع مردها باید صبور باشند و از نظر
احساسی آنها را حمایت کنند .این کار تاثیر بسیار خوبی روی زن ها می گذارد زیرا آنها متوجه می شوند
در هر حالتی مورد مهر و محبت همسرانشان قرار دارند.
محرم راز
گاهی اوقات پیش می آید که زن ها نمی خواهند از احســاس خود چیزی بر زبان آورند و اگر مرد
زندگی اش به او اجازه دهد ،هر طور دوست دارد احساسش را ابراز کند در او این احساس را به وجود
می آورد که محرم رازی بی نظیر کنار خود دارد و عشق را در وجود او به خوبی درک می کند.
بگویید :تو را تحسین می کنم
روان پزشکان بیان کرده اند که نیازهای اولیه یک مرد ،عالوه بر یک عشق گرم و داغ ،پذیرش و
تحســین او از سوی همسرش می باشد .زن ها باید این تفاوت مهم بین دو جنس زن و مرد را کام ً
ال
به خاطر بســپارند .تاکنون احساس کرده اید که وقتی به شوهرتان می گویید که چقدر دوستش دارید
او به اندازه کافی احساســاتی نمی شــود؟ اما به او بگویید «من تو را تحسین می کنم» ببینید که چه
اتفاقی می افتد.
به عنوان یک زن ،شــما آرزو دارید که مورد عشق و عالقه همســرتان باشید ،درست می گویم؟
اما ،شوهر شما به عنوان یک مرد ،آرزو دارد که وی را تحسین کنید .زیرا این نخستین نیاز اوست.
جام احساسات او را پر کنید
اگر می خواهید او افکار و احساســاتش را بیان کنــد ،او را آزاد بگذارید ،این کار را باید با پرکردن
جام خالی وجود او با تحســین شــخصیت و کارهایش ،آغاز کنید ،زیرا جام وجود او باید ابتدا لبریز از
احساس باشد تا قادر به انتقال احساس و افکارش شود و گرنه تا هنگامی که این نیاز روحیش برآورده
نشــده اســت ،قادر نیست چیزی را به شــما عرضه کند و هنگامی که جام وجودش لبریز شد ،حدس
بزنید که فوران احساســاتش متوجه چه کسی خواهد شــد؟ آری همان کسی که این جام را پر کرده
است یعنی شما!
مفهوم عشق از نظر مردها
با احترام گذاشتن به مرد ،می توان او را برای همیشه داشت .مردها بیشتر ازعشق به احترام زن ها
نیاز دارند و موارد زیر چیزهایی هستند که یک مرد نیاز دارد به آنها احترام گذاشته شود:
قضاوت
مردها به این موضوع واقعا حســاس هســتند و یک مرد نیاز دارد تا دانش ،عقاید و تصمیم هایش
به رســمیت شناخته شود .این موارد قضاوت او نســبت به زندگی و مسائل مختلف را شکل می دهد.
بســیاری از مردها دوست ندارند دانش و آگاهی شان زیر سوال برود و در مورد تصمیم گیری هایشان
بحث و جدل شود.
احترام در جمع
بســیاری از مردها وقتی زن مورد عالقه شــان در جمع از آنها انتقاد می کند ،بسیار ناراحت شده و
آن را بی احترامی می دانند .وقتی زنی چنین کاری را با مردی می کند درســت مانند این است که او
را تحقیر و شخصیتش را لگدمال کرده است.
توانایی ها
موضوع بســیار مهم دیگری که مردها به آن خیلی اهمیت می دهند توانایی شــان اســت .وقتی
توانایی هایشــان حتی بر سر مســائل کوچک مورد تردید قرار می گیرد ،درست مانند این است که به
آنها بی احترامی شــده است .او با خود می اندیشد اگر سر یک موضوع بی اهمیت به او اعتماد ندارند،
پس بر ســر موضوعات مهم و حیاتی چه برخوردی خواهند داشــت .زن با گفتن حرفی منفی در مورد
توانایی های یک مرد او را عصبانی کرده و از خود می راند.

