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 نشانه ای که دوست داشتن واقعی را نشان می دهد 13

 

 ندکمی احساس دائما و دهد ادامه زندگی به تواندنمی عشق بدون انسان معتقدند هابعضی

 هایازدواج تعداد از روز به روز. است ازدواج ما جامعه در عشق عطف نقطه. دارد کم چیز یک

 چنین در. گیرندمی هم با ازدواج به تصمیم خودشان پسر، و دختر و شده کاسته اجباری

 تصمیم این در کنندهتعیین و مهم عوامل از یکی طرفین، بین محبت و شق وجود شرایطی

 آغاز عشق با امروزی هایازدواج تمام تقریبا که رسید نتیجه این به توانمی پس. است

 نآ سر بالیی چه و شد خواهد کشیده کجا به که است عشق این سرنوشت مهم، اما. شودمی

 .ماندمی باقی آن از هایینشانه چه ازدواج از بعد زناشویی زندگی در و آیدمی

  

 کردن تمحب درباره را مقابل طرف دیدگاه باید ابتدا کنیم محبت کسی به بتوانیم که آن برای

 هب خواهیممی که را کسی آیا ببینیم تا دهیم انجام ازدواج از قبل باید را کار این بدانیم،

 خیر؟ یا دارد همخوانی ما روحیات با کنیم انتخاب همسر عنوان

  

 اگر ماش نظر به که بپرسید مقابلتان طرف و خود از را سوال این باید دیدگاه این یافتن برای

 حبتم مظاهر دیگر تعبیری به و کند ابراز را آن باید چگونه باشد داشته دوست را شما کسی

 چیست؟ عشق و

  

 رد بیشتر را محبت هابعضی. شودمی معلوم محبت به راجع همه دیدگاه سوال، این جواب در

. اردد دوستشان کسی که فهمندمی گرانقیمت کادوی یک گرفتن از مثال بینندمی مادیات

 نهاآ به دائما دارد دوستشان که کسی خواهندمی و دارند دوست را عاشقانه گفتار هابعضی

 لیقهس اساس بر که ورزیدن عشق و محبت دیگر نمودهای از بسیاری و کند کالمی عالقه ابراز

 .متغیرند متفاوت، هایشخصیت و
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 را خود محبت که دهدمی را امکان این ما به مقابل، طرف و خود در ترجیحات این کردن پیدا

 ستدو را کسی وقتی.بگیریم مطلوبی نتیجه و کنیم ابراز همسرمان به خواهیممی که طور آن

. اریمد دوستش حقیقتا که کنیم ثابت او به توانیمنمی "دارم دوستت" گفتن با تنها داریم،

 .شودمی ایجاد مختلفی دالیل به کسی به نسبت ما در که است احساسی محبت، و عشق

  

 از خیلی و کنیممی کارها خیلی داشتن دوست این خاطر به داریم دوست را کسی وقتی

 : دهیمنمی انجام را رفتارها

  

  

 گوییمنمی دروغ او به  (1

 

 اداعتم حس تنها نه دارید دوستش که شخصی به نسبت کاری پنهان نوع هر و گفتن دروغ

 چرا. داشت نخواهد پی در دوستی ابراز برای را تداومی بلکه برد خواهد بین از را طرفین

 مامت بنیان که است صداقت و راستی تنها محبت و عشق با توام زناشویی ارتباط یک در که

 .آورد می بوجود را متقابل پذیرش به منجر رفتارهای

  

  

 شکنیمنمی را غرورش  (2

 

 این به نه ولی باشه خوب چیزها خیلی به رسیدن برای شاید غرور شکستن ها وقت گاهی

 و شخصیت کردن خورد یکنوع کار این چون. ببرید بکار مقابل طرف برای صراحتا که شکل

 هم چندان اینکار جبران کوتاه زمان یک در شاید که داشت خواهد پی در را تنشی ایجاد

 .نباشد ساده
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 گذاریممی احترام دارد دوست که کسانی و اشخانواده به  (3

  

 در امروز نیز شما همسر نبود، خانواده آن اگر که است آمده خانواده یک دل از شما همسر

 گزارسپاس اشخانواده از باید دارید دوستش که همسرتان وجود خاطر به پس نبود، شما کنار

 این قدردان شما همسر که باشید مطمئن و بگذارید احترام آنها به وی خاطر به و باشید

 .بود خواهد احترام

  

  

 گرفت نخواهیم بیرحمانه نقدهای باد به را او (4

  

 کسی اگر اما دارد، ایراداتی کسی هر چون نیست همسرتان جانبه همه تایید معنی به این

 ار مثبت نقاط همیشه. شد خواهید خسته قطعا بگوید را شما ایرادات تنها همیشه بخواهد

 و یریگ بهانه از و بدهید بودن ارزشمند احساس همسرتان به تا ببینید منفی نقاط کنار در

 .بپرهیزید خودبی ایرادهای

  

 

 کنیمنمی لجبازی او با (5

  

 بازیلج و گیری موضع او رفتار و هاخواسته برابر در باشید داشته دوست را همسرتان وقتی

 زا شرط و قید بدون و براحتی شویممی مرتکب خود همسر قبال در اشتباهی وقتی.کنیدنمی

 میکنیم عذرخواهی او
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 تباهاش این اثرات کردن برطرف هایراه از یکی و است ناپذیر اجتناب زندگی، در کردن اشتباه

 باید دارید دوستش که کسی برابر در عمل این که است عذرخواهی مقابل، طرف ذهن در

 .ندارد جایی معشوق برابر در غرور که چرا باشد راحت بسیار برایتان

  

 کنیممی دخیل تصمیماتمان و کارها در را او (6

  

 جویا چیز همه به راجع را او نظر خواهیدمی همیشه باشید داشته دوست را همسرتان وقتی

 اتتصمیم و کنیدمی مشورت او با همیشه پس کند،می خوشحال را او که کنید کاری و شوید

 .گیریدنمی تنهایی به را خود

  

 کنیممی قانعش آرامش با داریم او با مخالفتی اگر (7

  

 اختالف این در همسران برخورد اما است ناپذیر اجتناب زناشویی زندگی در هم نظر اختالف

 شیدبا داشته دوست را همسرتان اگر پس. کند سازنده یا و ساز مشکل را آن تواندمی نظرها

 هیددمی توضیح برایش واضح و روشن را تانمخالفت دلیل و گوئیدمی سخن او با آرامش با

 .کنید قانعش توانیدمی آنگاه و

  

 کنیممی کمک کارهایش در او به (8

 زندگی در دو، این که است درست. باشند داشته همکاری هم با چیز همه در باید مرد و زن 

 خانه داخل و بیرون در مرد و زن و شده کمرنگ مرزها این امروزه اما دارند مشخصی وظایف

 امروزه زندگی در را کردن کمک این توانمی راحتی به پس. کنندمی همکاری چیز همه در

 .کرد معنی
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 کنیممی کمک او به است غمگین و ندارد حوصله گاهی اگر (9

  

 الشتانت تمام باشید داشته دوستش اگر است حوصلهبی یا عصبانی یا غمگین همسرتان اگر

 ات دهید فرصت او به باشد الزم اگر یا کنید دور او از را منفی احساس این که کنیدمی را

. دکنی ترناراحت را او و بگیرید خرده او به بیشتر کهاین نه برگردد عادی حالت به بتواند

 راگ. کندمی عصبانی بیشتر را او است عصبانی که کسی برابر در داشتن آرامش گاهی

 کرف او که چرا نکنید ترعصبانی را او خود، موقع بی آرامش با کردید عصبانی را همسرتان

 .نیست خیالتان عین است ناراحت وقتی که ندارید ارزش برایش آنقدر کندمی

  

 کنیم فراموش و ببخشیم را او اشتباهات راحتی به توانیممی (11

  

 در موالمع و است کم بسیار آنها تعداد اما نیست بخشودنی اشتباهات بعضی که است درست

 ایهصحبت با و گذشت آنها از محبت با توانمی که آیدمی پیش کوچکی اشتباهات زندگی

 .کرد جلوگیری آن دوباره بروز از منطقی،

  

  

 کنیم فرار کنارش از خواهیمنمی و خوشحالیم هستیم کنارش در اینکه از (11

  

 با را خود وقت یا و باشند تنها و کنند فرار هم از خواهندمی دائما هاشوهر و زن از بعضی

 ازنی کردن خلوت و تنهایی به انسان، گاهی است ممکن که است درست. بگذرانند دیگران

 ذتل هستید دارید دوستش که فردی کنار در اینکه از اوقات اکثر در طبیعتا اما کند پیدا

 کنارش در که بداند همسرتان تا دهید نشان را لذت و خوشحالی این شودمی و بریدمی

 .خوشحالید
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 خواهیممی همسرمان برای را خوب چیزهای تمام و کرد خواهیم گذشت لذت، با (12

  

 به لاو دارید دوست را کسی وقتی بلکه نیست خودتان گرفتن نادیده معنی به گذشت این

 .خودتان به بعد و اندیشیدمی او

  

  

 هایشخوبی و او از بیشتر و کنیممی استفاده "من" از کمتر هایمانجمله در (13

 گوییممی

 

 فهرست تواندمی داریم انتظار همسرمان از خودمان که کارهایی واقع در روش این کاربرد با

 .باشد دسته این از خوبی


