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 نکته طالیی برای شناختن شخصیت زن ها 6

 اما. شناخت را آنان شود نمی و دارند مرموز شخصیتی خانم که کنند می فکر آقایان بعضی

 ایم داده قرار اینجا در که اهمیت با ولی ساده کار راه چند با توانید می شما نیست اینطور

 تر دوام با زندگیتان و کنید رفتار آنان عالیق مطابق بتوانید تا بشناسید را همسرانتان

 .شود

 ویژگی چند اما نیست، کامل هیچکس که داریم توافق موضوع این سر بر ما ی همه چند هر

 زندگی در او زناشویی روابط روی تواند می باشد داشته وجود زن یک در اگر که دارد وجود

 .بگذارد معکوس تاثیر موفق ازدواج و مشترک

 او با عاطفی رابطه که آن از قبل را زن یک شخصیت بتواند که است مهم مرد یک برای قطعا

 طوری به کند کور را مردان تواندمی راحتی به ظاهری هایجذابیت اما. بشناسد کند برقرار

 .بپوشند چشم کامال زنان شخصیتی هایویژگی از آنها شود باعث که

 

 که آن از پیش و رابطه یک شروع ابتدای در باید شما اما رسدمی نظر به سخت اگرچه

 کمک شما به هاارزشیابی این. دهید انجام  را مهمی هایارزیابی شود، جدی تانرابطه

 که چرا. نیست شما مناسب که نشوید کسی با دلبستگی یا و وابستگی دچار تا کندمی

 شود ترسخت شما دوی هر برای ارتباط قطع شودمی باعث دلبستگی یا وابستگی

 با توانیم می بهتر بشناسیم، را آنها اگر که دارند خود برای رمزهایی و راز ها انسان همه

 که دارد وجود خاصی های پیچیدگی زنان شخصیت در بین این در. باشیم تعامل در هم

 وار تیتر بیان به اینجا در.  کند می کمک مرد و زن بهتر رابطه به زنان رازهای شناخت

  پردازیم می بشناسید، را زنان بتوانید بهتر تا کند می کمک شما به که مهم راز بیست

 :کنید بررسی را موارد این زنان شناخت برای
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 چیست؟ او هایارزش .۱

 را کنندمی هدایت زندگی در را او و هستند ارزشمند او برای که چیزهایی توانیدمی آیا

 کنید شناسایی را هاارزش این جزئی و دقیق کامال بتوانید که نیست این منظور بشناسید؟

 باید شما. بیابید را زندگی در افراد ثابت هایارزش بتوانید باید که است این منظور بلکه

 و فکر با که این یا و رودمی جلو نظم و قاعده اساس بر مقابلتان طرف زندگی که بفهمید

 !گذردمی توهم و خیال

 

 که کسانی کند؟می زندگی هدف بی یا دارد مشخصی هدف زندگی در شما زندگی شریک آیا

 چیزی چه. کنندمی تعریف خودشان برای نیز اهدافی حتما دارند هاییارزش زندگی در

 انگیزه زندگی برای شودمی باعث چیزی چه و شوند بیدار هاصبح افراد شودمی باعث

 باشند؟ داشته

 

 با توانیدمی شما و باشد متفاوت شما خود با است ممکن شما طرف هایارزش و اهداف

 در دختری که این. نه یا است سازگار زندگی در شما با آیا که شوید متوجه آنها شناسایی

 را هدفی و داشته هاییارزش زندگی در بتواند که باشد رسیده بلوغی آنچنان به زندگی

 منطبق شما با اهدافش کامال اگر حتی اوست باالی شخصیت از نشان کند تعیین خود برای

 .نباشد

 

 هیچ واقع در یعنی باشد نکرده تعریف خودش برای زندگی در ارزشی و هدف که دختری

 مسیر که معناست بدین موضوع این. کند هدایت زندگی در را او که ندارد نمایی قطب

 .رودمی سمت کدامین به دانیدنمی شما و است بینیپیش قابل غیر و ناگهانی او زندگی

 

 و زندگی اهمیت و هستی جهان درباره زندگیتان شریک با صحبت کمک به بتوانید شاید

 .ببرید پی زندگی در نظرتان مورد دختر اهداف و هاارزش به زندگی از خودتان هدف
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 کند؟می تعامل دیگران با چگونه .۲

 دستان زیر همه از ترمهم و هاغریبه همکاران، خانواده، دوستان، با تعامل دیگران، از منظور

 خود شخص این یعنی کندمی صحبت درستی به دیگران با شما نظر مورد دختر اگر. است

  .است فروتن یافتگی، رشد عین در و نیست محور

 

 کار به دیگران برای منفی الفاظ و بود بینبزرگ خود کرد، قضاوت شما زندگی شریک اگر

 و اوست با حق همیشه که کندمی خیال شخصی چنین. کنید جمع را حواستان باید برد

 .هستند او دستان زیر و نوکران دیگران

 

 درباره چگونه که کنید توجه داشته ناموفقی رابطه یا و ازدواج شما نظر مورد فرد اگر

 برای ها راه بهترین از یکی راه این که چرا کندمی صحبت سابقش همسر و سابق زندگی

 شما نظر مورد فرد اگر. کندمی عمل چگونه رابطه یک در او که است موضوع این فهمیدن

 قرار سرزنش مورد چیز همه خاطر به را آنها همه و باشد گذاشته سر پشت را رابطه چندین

 .ندارد کافی خوداندیشی و است نرسیده کافی فکری بلوغ به یعنی دهد

 

 است؟ چگونه اطرافیانش با او ارتباط.3

 مردان و زنان شناخت برای مناسب راهی اشانخانواده و اطرافیان با افراد روابط بررسی

 با طبیعتا کنید ازدواج او با خواهیدمی و شویدمی آشنا دختر یک با شما که زمانی. است

 و عمیق کافی حد به ارتباطات این اگر. شویدمی آشنا نیز همکارانش و خانواده دوستان،

 احتماال افرادی چنین. مواجهید خوب شخصیتی ویژگی دارای دختری با شما یعنی بود خوب

 چند و موفقند یابیدوست در باشند، داشته سطحی رفاقت بسیاری تعداد که آن جای به

 که باشند داشته رفاقت طوالنی زمان مدت برای دوستان این با شاید. دارند خوب دوست

 مثبت اوقات بیشتر در اش خانواده با دختری چنین ارتباط. خوبیست بسیار نشانه نیز این

 .است شده تربیت مشکل بدون و خوبی به که دهدمی نشان این و است
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 هایمهمانی به باشد، نداشته خوبی رابطه اش خانواده با دختری اگر یعنی صورت این غیر در

 زیادی بسیار هایکنندهدنبال یا و داشته سطحی دوست زیادی بسیار تعداد و برود گوناگون

 .شود تلقی خوبی زندگی شریک تواندنمی باشد، داشته اجتماعی هایشبکه در

 

 جو و پرس. 4

 اساسی روش یک این. کنید سوال او از است بهتر بشناسید، خوب را زنی خواهید می اگر

  .باشند خجالتی و حرف کم آنها اگر خصوص به است زنان شناخت برای

 آنها هیجانات و اهداف ها، سرگرمی عادات، عالقه، از توانید می پرسیدن سوال با بنابراین،

  .شوید مطلع

 می درد و ناراحتی با همراه شان صدای لحن و نداشته راحتی احساس زنان اوقات گاهی

  .باشد

 او به کند، می امتناع گفتن از وی اما دارد، وجود مشکلی که کنید می احساس اگر بنابراین،

  .شوید جویا را مشکل آرامش کمال در مناسبی موقعیت در و داده فرصت

. هستم نگرانت من و آیی می عصبانی و ناراحت نظر به" همچون جمالتی از توانید می مثال

 استفاده "است؟ آمده پیش مشکلی. نیستی خوب زیاد امروز" یا و "کند؟ می اذیتت چیزی

 .کنید

 

 گذشته تجربیات از آگاهی. 5

  .بپرسید او بچگی دوران و خانواده درباره

 گذشته تجربیات و احساسات رفته رفته تا دهید اجازه و نگذاشته فشار تحت را وی البته

 .بگذارد درمیان شما با را خود
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 بودن خوب شنونده. 6

 حواس تمام کنید سعی بنابراین،. است مهم بسیار شنیدن زنان، ویژه به دیگران فهم برای

  .بپرسید سوال آنها از بیشتر، درک برای حتی و شده متمرکز او حاالت و ها گفته روی را تان

 شوند شنیده دارند دوست زنان ویژه به و مردم

 

 بسپارید یاد به را زیر موارد زنان بهتر شناخت ایبر

 

 .ندهید ارائه حل راه اما. کنید گوش کنید، توجه زن های حرف به

 

 .باشد مقتدرداشته مرد دارد دوست زن

 .بگذارند احترام او به دارد دوست زن

 .کنند درک را حضورش دارد دوست زن

 را خود دریافتی فشار بزند حرف روزش مسائل درباره بال فراغ با و راحت بتواند زن اگر

 .است کرده تخلیه

 نمی ها آن به بهایی و گیرد می نادیده را زن دیده آسیب احساسات حرمت مرد که زمانی

 نشینی عقب زن که زمانی کند می تحریک را زن مقاومت کند، می بیشتر را آزردگی و دهد

 است باخته واقع در ولی شده برنده که کند می تصور مرد کند می
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 گوش هایش حرف به که است کسی نیازمند خود مشکل حل برای است ناراحت زن وقتی

 .دهد فرا

 که بگیرد تصمیم بعد و بزند حرف اش ناراحتی درباره خواهد می است ناراحت زنی وقتی

 .کند عمل چگونه خواهد می

 .اوست احساسات کردن اعتبار بی همسرش با وگوی گفت در مرد حرکت بدترین

 زنش احساسات که بداند باید کند برخورد زنش انتقاد با موفقیت با بتواند مرد اینکه برای

 که دهد می فرصت زن به مرد زن، منفی احساسات به دادن گوش با. هستند موقتی

 .کند کشف نیز را خود مثبت احساسات

 .است کمال منبع برایشان و کند می ارضاء را زنان یکدیگر، با ارتباط داشتن و صحبت

 جستجوی در عوض در باشد نمی مشکالتش برای فوری حلی راه فکر در است نگران زن اگر

 .کنند درکش که یابد می آرامش زمانی و است آرامش

 

  دارند؟ نداشتن دوست احساس مواردی چه در ها زن

 به و نباشد قایل برایش خاصی احترام و نباشد صمیمی و ندارد، دوستش مرد که هنگامی

 به که هنگامی و. نکند همدردی او با و بداند مقصر را او عوض در ندهد بها او احساسات

 .نکند پیدا دسترسی است نیازش مورد که خاطری اطمینان

 

 نمی ها آن به بهایی و گیرد می نادیده را زن دیده آسیب احساسات حرمت مرد که زمانی

 نشینی عقب زن که زمانی کند می تحریک را زن مقاومت کند، می بیشتر را آزردگی و دهد

 گل.است باخته واقع در ولی شده برنده که کند می تصور مرد کند می

 

 میان در عالقمند ای شنونده با را درونیشان کشفیات و کنند می فکر بلند صدای با ها زن

 و دارند بهتری احساس کردن صحبت با زنان زنند؟ می حرف ها زن چرا حتی. گذارند می
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 را خود توانند می طریق این از و آورند می بدست را شان روحیه

  مردان نظر از گفتگو. کنند شناسائی

 

 

 تخلیه موجب و ست ا بخش آرامش و بخش لذت زنان برای اما دارد اطالعات اخذ جنبه

 صحبت خود همسران با دقیقه بیست روزانه آقایان شود می توصیه لذا شود می آنها روانی

 .مناسب زمان و مکان در و دوستانه هم آن کنند

 

 اموری در زن یعنی است، تر الهیجان سریع مرد از زن است، جوشانتر مرد از زن احساسات

 گیرد می قرار خویش احساسات تاثیر تحت سریعتر و زودتر هست ترسش یا عالقه مورد که

 

 مردان تا است مهمتر بسیار ها خانم برای دیگران نظر اظهار همچنین


