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عالی سمه ت   ب 
 

  نبات ریزسرکار خانم  سومجلسه 
 

  بِسم اهلل الرَحمنِ الرَحیم

ها اولین قدم نیاز بقا و قدرت و نیاز به عشق و تعلق است. همۀ انسان باشیمکه یک ارتباط مؤثر داشتهگفتیم برای این

شوند چه دختر چه پسر با هررنگ پوستی همه این نیازها را دارند اما تفااوت  در هرکجای کرۀ خاکی که متولد می

خاود  را نشاان    قسامت   3است. نیاز باه بقاا در    5و بیشترین آن  1در اندازۀ نیازهاست. کمترین نمره به این نیازها 

شاان را  که زندگی و منافع و امنیات ها دوست دارند زنده باشند و در امنیت زندگی کنند. هرچهدهد. همۀ انسانمی

تهدید کند برایشان نامطلوب است. نیاز به بقاا فقاز زناده مانادن و حیاات نیسات. ثروتمنادی کاه از تار  آیناده           

شخصی که اهل ریسک و کارهای خطرناک است نیاز به بقایش  خساست به خرج بدهد نیاز به بقای بیشتری دارد.

خواهناد  ها مای کمتر است. فرض کنید یک مرد روستایی که نیاز به بقایش باالست و خانمش نیاز  کم است این

ا  این نیست که بخواهد با این خاانم مخالفات   روز بماند، ولی آن آقا دغدغه 11دوست دارد  مسافرت بروند. زن

که خانم مدام بارایش  ا  بیاید! با اینروز ممکن است بالیی برسر سرمایه 11نگران این است که در این  کند بلکه

ها هست؟ دانش، نیمی از درمان است. من وقتای یاک اتفاار بارایم     کند. پس برای چه این اختالفجویی میچاره

تواناد ماا را بسایار    آید مای برایمان پیش میریزد، افکاری که پشت آن اتفار را به هم نمیمافتد، خود آن اتفار می

ریازد  شاود و باه هام مای    افتد یک نفر به شدت ناراحت مای نفر یک اتفار یکسان می 2خشمگین کنند. مثالً برای 

کند. پس خود اتفاار نباوده کاه باعار نااراحتی یاک نفار و        درحالی که طرف مقابل خیلی آرام به مسأله نگاه می

کناد. یاک عاده هام     آیاد ماا را ناراحات مای    د از این اتفار افکاری که به ذهن ما میآرامش دیگری شد، بلکه بع

کند. تفاوت در افکار است. اگر مان قارار اسات در ایان     آورند که مثل بادبزن عمل میشان میافکاری را در ذهن

در همان لحظه وضعیت تغییری ایجاد کنم با خشونت ناراحتی و غرغر کردن سرزنش و تهدید و تخلیۀ هیجانی که 

برم. من باید با تدبیر آموز  و مهارت بتوانم کاری کنم کاه رابطاۀ باین مان و     کند کاری از پیش نمیمرا آرام می

همسرم و بین من و فرزندم و بین من و دوستم و خانوادۀ شوهرم و خانوادۀ خودم، حالت برنده برنده باشد. هم مان  

 وشحال باشند. ها خشود هم آنخوشحال باشم تا حدی که می

خواهند میگیرانه زیاد دارند. وقتیاست. معموالًرفتارهای پیششان برایشان مهمدارند سالمتی 5و  4که نمرۀ کسانی

پشمی  شانکنند پوشش و لباسشان به اندازۀ کافی باشد. کاله داشته باشند. در زمستان جوراببیرون بروند سعی می

باشد. اگر شما یک فردی هستید که اهل ریسک نیستید، و همسرتان برعکس شماست، با توجه به این مساأله بااهم   

پذیر نیستند، هیجان های ریسکشان باالست افرادی هستند که اهل ورز در ارتباط باشید. افرادی که نیاز به بقای
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بدانید نیاز به بقایتان چند است، در یک برگه کاغاذ بنویساید   ها خیلی زیاد نیست االن اگر بخواهید خودتان در این

پذیرناد؟ چقادر   تان چقادر ریساک  پذیر است؟ فرزندانپذیر هستید. همسرتان تا چه حد ریسکتا چه حد، ریسک

دوست دارید کارهایی که برایتان ناشناخته است انجام بدهید؟ چقدر دوست دارید جاهاایی کاه برایتاان ناشاناخته     

پذیر بودن. ها یعنی ریسکشناسید ارتباط برقرار کنید؟ همۀ اینید؟ چقدر دوست دارید با افرادی که نمیاست برو

پاذیری  ها ریسکاین ا  آگاهی ندارید؟گذاری کنید که زیاد از نتیجهتان را در جایی سرمایهچقدر حاضرید پول

 کنند. شما را مشخص می

برایشاان خیلای ارز     است باید به این نکته توجه کنند که ساالمتی و امنیات   3افرادی که نیاز به بقایشان باالتر از 

ها باین  شان باشد. بیشترین اختالفی که در زندگیهایشان باید حوا گذاریریزی و هدفدارد. این افراد در برنامه

اسات کاه یاک ساری     افراد ممکن است پیش بیاید، مسائل اقتصادی است که به نیاز به بقا وابسته است خیلی مهام  

جاو؟  دانیاد یاا فارفه   سؤاالت را از خودمان راجع به مسائل اقتصادی بپرسیم. آیا شما خودتان را آدم ولخرجی مای 

تان در مورد تان هم همین عقیده را نسبت به شما دارند؟ شما ذهنیتدانید نزدیکاناگر خودتان را آدم ولخرجی می

ماان هام جاواب    ها را به فورت جزئی از خودمان بپرسیم و نسبت به طرف مقابلانداز چطور است؟ این سؤالپس

کانم  تواند به ما کمک کند. آیا من در مورد مسائل اقتصادی خیلی فکرم مشغول است؟ یا وحشت مای بگیریم، می

ت و از ام کم باشد؟ یک خرید بازر  از نظار مان چیسا    پول باشم، حساب بانکیکه درآمدم کم باشد یا بیاز این

نظر همسر من چیست؟ مهم این است که ببینم دید ما با هم تناسبی دارد یا نه. اولویت خرج کردن در زنادگی مان   

سالمتی برایش اولویات باشاد یکای ناه، شااهر        لیاسوچیست؟ در زندگی اطرافیانم چیست؟ یکی ممکن است 

را زیااد کانم در ایان مساأله، از تعاارض یاا        برایش خیلی مهم باشد. هرچه من اطالعات درمورد خودم و اطرافیانم

شوم. من از دید همسرم به این قضیه نگاه کنم. همدلی مان نسابت باه ایان مساأله      دلخوری یا از ناراحتی دورتر می

 کنم که خرج بیشتری برای من دفعۀ دیگر انجام دهد. شود. با همدلی، راه را هم برای او هموارتر میبیشتر می

کناد؟ بسایار   انداز، مخارج زندگی، مسکن، امنیت مالی تا چه اندازه ذهن شما را مشاغول مای  پسمسائلی مانند  -2

 به خودتان نمره بدهید.  1کم، و بسیار 1، کم 3، متوسز 4، زیاد 5زیاد 

تاا   5کنید؟ اگار خیلای زیااد اسات     تا چه اندازه به سالمت جسمانی، بهداشت و احتمال ابتال به بیماری فکر می -1

 نمره بدهید.  1 کمربسیا

 به خودتان نمره بدهید.  1تا  5کنید؟ از میل جنسی خود را چگونه ارزیابی می -3

 به خودتان نمره بدهید.  1تا  5کنید؟ از در انجام کارها و اقدامات مخاطره آمیز تا چه اندازه محتاطانه عمل می -4

 نمره بدهید. خودتانبه 1تا 5کنید؟ ازمیتاچه اندازه اجتنابناشناخته هایجدید و شروع راهاز روبرویی با تجارب -5

 تا 5شنا ، بانظم و ترتیب و قابل اعتماد هستید؟ از بسیار زیاد چه اندازه وقت تا از نظر دوستان و همکاران خود -6
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 به خود امتیاز بدهید. 1بسیار کم 

باه خودتاان امتیااز بدهیاد. وقتای       1تاا   5دارد؟ از  تا چه اندازه امنیت شغلی و داشتن شغل ثابت برایتان اهمیات  -7

هماۀ   کنیاد. وقتای   را بااهم جماع   تاا ساؤال   7کنید یعنای نمارات   باهم جمع 7تا  1را از  تانید، نمراتادرا د جواب

 تان را بنویسید. کنید. برای من نمره 7هایتان را جمع کردید تقسیم بر جواب

است خیلی بد  1ا که نمرهتوانم بگویم آنامورمان متعادل باشیم. من نمیچقدر خوب است که ما بتوانیم در همۀ 

 است خیلی خوب است.  4که است یا آن

تر بیاورید تا روی حد تعادل باشد. ولی ایان انتظاار را از طارف    توانید با مهارت پایینشما اگر بخواهید خودتان می

ا بکنید. اگر فرزندی دارید که حساسیت به غذایی دارد ماثالً پیااز   توانید این کار رتان نداشته باشید. شما نمیمقابل

شود. کنید. در نتیجه این ارتباط شما شیرین میکنید حواستان به او هست با او همدلی میدوست ندارد رعایتش می

بااال باشاد. بایاد     تاان پاذیری تان با هم فاحش است دیگار بایاد انعطااف   نیاز تفاوت 5که دیدیم در این علیرغم این

رود و آوری و تحمل ما باالتر مای شود. وقتی همدلی ما بیشتر باشد تابتان باال باشد واال زندگی سخت میهمدلی

 شود. تر میارتباطات برایمان شیرین

 ها بیشتر بوده. ا  نسبت به خانمدر فرهنگ و کشور ما نیاز به بقا در آقایان نمرۀ اقتصادی

توانم فرض کن اگر من زیادی در مورد سالمتیِ خودم حساسیت دارم من ودم را تغییر بدهم میاگر من بخواهم خ

تر شود. اگر من در قسمت اقتصادی تر و قشنگتر بیاورم که زندگی برایم راحتتوانم حساسیت خودم را پایینمی

تغییار را توقاع نداشاته باشام مان      توانم خودم را به هرحال تغییر بادهم. اماا ایان    زیادی حسا  هستم و نگرانم، می

شود واال ما درماورد  همسرم را تغییر بدهم من دوستم یا مادر شوهرم را تغییر بدهم. آنجا نقطۀ اشکال زندگی ما می

 توانیم این کار را انجام بدهیم. خودمان اگر دوست نداریم خیلی راحت می

، سالمتی و اقتصاد یکی ممکن است در هرسه حساسیت دهد. در امنیترا نشان می بقا در سه قسمت خود  به نیاز

دهاد نگاران   ا  اهمیت مای داشته باشد و نیاز  باال باشد، یکی ممکن است دریک قسمتش. یکی فقز به سالمتی

 دهد. بیماری و سالمتی جسمانی است ولی خیلی اهمیتی به امنیت نمی

 اگر زن و مرد دچار تعارض باشند و زن حاضر به همکاری نبود چکار باید کرد؟ سؤال مادر: 

کناد؟  اول باید بپرسیم چرا این خانم حاضر به همکاری نیست. چه دلیلی دارد و او چگونه به مسأله نگاه مای پاسخ: 

باه مساأله دارد.    توانیم حل مسأله کنیم. شاید او یاک نگااه دیگاری   هدفش چیست؟ اگر دلیلش را بفهمیم بهتر می

گردد. اگر علیرغم همۀ این خواهد و دارد دنبال چه میداند چه میشاید رو  شما را قبول ندارد شاید خود  نمی

دهیم معموالً اینطور نیست. ها میتوانیم کسی را مجبور کنیم. ما بینش به آنها نخواست همکاری کند ما نمیتال 

ای کاه از  گیارد. ماا حتای ب اه    کند و نتیجه میدهیم او خود  دنبال میمی در اکثر مواقع ما وقتی به شخص بینش
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توانیم تغییر بدهیم چه برسد کسای کاه در خاانواده یاا فرهناگ دیگاری باشاد. او اگار         خودمان متولد شده را نمی

و را عوض تواند اتواند تغییر کند. خدا آزادی را به انسان داده که تا خود  نخواهد کسی نمیخود  بخواهد می

کادام تاا   اند. شکنجه زور تهدید و تحقیار، ولای های    های مختلف استفاده کردهکند. در طول تاریخ افراد از رو 

 ها است. کند زیبایی در تفاوتکه خود شخص نخواست تأثیری نمیزمانی

ا فرزنادانمان،  کناد و مشاکالت زیاادی را در ارتباطاات ماا با      ها ایجاد تعارض مای یکی از چیزهایی که در زندگی

هاا باه برتاری جاویی، سابقت از      تواند ایجاد کند نیاز به قادرت اسات. تمایال انساان    مان میمان و همسراننزدیکان

دیگران و پیشرفت و تأثیرگذاری و به دست آوردن ثروت و موفقیات و نیااز باه تواناایی انجاام کارهاا را باه طاور         

 نامیم. خالفه نیاز انسان به قدرت می

خواهد در هر موقعیتی که هستید پیشرفت کنید. نه تنها خودتان، بلکه فرزندانتان هام پیشارفت کنناد.    ن میشما دلتا

کاه  تواند باشد. معنوی و ایمانی، مادی، شعور و ادراک و تحصیل و فهم باشد. ایان ای میاین پیشرفت در هر زمینه

دیاروز  باشاد،    خواهد پیشرفت کند و به تکامل برسد و تأثیرگذار باشد، موفق باشد و امروز  بهتار از انسان می

ا  اسات. معماواًل نیااز باه قادرتی آقایاان بیشاتر        درت است. درهمه هست ولی تفاوت در اندازهقاین همان نیاز به 

درت در او باشد، بلکه قاست نیاز به است. شخصی اگر در یک خانوادۀ مرد ساالر بزر  شده باشد نه تنها ممکن 

ها ا  باال باشد برای خانمکه یک مرد نیاز به قدرتا  هم این است. در قدیم تحمل اینها و محیز تربیتیآموخته

توانند این مسأله را بپذیرند. چون از راهش تر میدهند و سختها حساسیت بیشتری نشان میتر بود. االن خانمآسان

شاوند و احساا    رساند و ناکاام مای   شوند معموالً به هادف خودشاان نمای   ند. چون با تدبیر وارد نمیشووارد نمی

 کنند. سرخوردگی بیشتری می

شان باشد که یک شغل خوب داشته باشند. یک تحصایالت  ها باالست، باید حوا که نیاز به قدرت در آنکسانی

ها بارآورده  شان در این حیطهد. اگر نیاز به قدرتنششته باشان داخوب داشته باشند. احسا  مفید بودن در زندگی

ا  کند عقیدهگذارد درکنترل کردن اطرافیانش سعی میشوند این نیاز به قدرتش را مینشود، چون سرخورده می

 تواند خیلی ایجاد تعارض کند. را بر دیگران تحمیل کند. خود این می

آیند سعی کنناد باه   که مهارت دارند در همدلی کردن و ارتباط مؤثر، نمی هاییهای با تدبیر، با سیاست، خانمخانم

شاود  اند، تنها چیزی که باعر میکنیم. خدا فرموده زن و مرد مساویمرد بفهمانند که من و تو باهم هی  فرقی نمی

تاوانی  ا  هام کشاک اسات! افاالً شاما نمای      یکی بر دیگری برتری داشته باشد عمل فالح و ایمانش است بقیاه 

 اینطوری بگویی. 

 که کسی نیاز به قدرتش باالست، دلیل خافی دارد؟ اینسؤال یکی از مادران: 

   تأثیر شویمکه ما درآن بزر  میشده، محیطی باشد وبا این نیاز متولد است کسی نیاز  باال البته ممکن ،نهپاسخ: 
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 دارد. ممکن است آموخته باشد. 

شان توجه نکنند، که مسائل اقتصادی برایشان مهم است و حتی به خاطر این موضوع به سالمتی آقایانیسؤال مادر: 

ها و گذر زنادگی  شود؟ البته با فحبتو دنبال به دست آوردن مقام خافی باشند نیاز به بقایشان دچار تناقض نمی

 مقداری تغییر کرده. 

هاایی  ها به نسابت محایز  ت را در داشتن ثروت بداند. آدمایشان ممکن است نیاز به قدرتش باال باشد و قدرپاسخ: 

دانناد.  اند کسانی که برایشان در طول زندگی الگو بودند قدرت را در چیزهاای مختلاف مای   که درآن بزر  شده

شاود کاه در   مای  ءا  ارضاا یک آقایی ممکن است قدرت را در توان اقتصادی بداند. یعنی زمانی نیااز باه قادرت   

آید. یا مطئمن باشد امنیات  ای برایش میحسابش مقدار معینی پول باشد. یعنی مطئمن باشد در ماه یک آب باریکه

 بیند. ا  تأمین است. یک نفر دیگر نیاز به قدرت را در تحصیالت عالی مییشغل

باود کاه از یاک خاانوادۀ     سال برای مشاورۀ طالر مراجعه کردند، مشکل خاانم ایان    25یک زن و شوهری بعد از 

افیل بازاری بود و آقا هم از یک خانوادۀ ساده، ولی چهار تا برادر بودند که مقامات علمی بسیار بااالیی داشاتند،   

هاای معتبار ایاران.    گفت وقتی ایشان آمد خواستگاری، دانشجوی ساال اول باود در یکای از دانشاگاه    این خانم می

هستند. وقتی ایشاان باه    های بااللیسانس نداریم. ولی از لحاظ ثروت همه در مقاممان باالتر از خوب، ما در خانواده

ام تجربۀ متفاوتی داشته باشم، نگاه خواستگاری آمد، برایم جذابیت داشت، دوست داشتم با دخترخاله و دختر عمه

الاب باود. پادر و    نکردم ایشان پولی داشته باشد ولی چون دانشجو بود و حرف زدنش خیلی علمی بود برای من ج

خواهد میکردم. بعد دیدم ایشان تمام مدتشان، ازدواجمن علیرغم مخالفتکردند ولیمیهم خیلی مخالفتمادرم

کنم. لیسانس را که گرفت گفت مان بایاد باروم بورسایه     سال تحمل می 4در  بخواند. گفتم خوب اشکال ندارد 

توانستم جادا شاوم   ا  سخت بود. از خانواده نمیای من تحملبشوم و بروم خارج از کشور فور لیسانس بگیرم. بر

گیرد. باه مان هام افارار     لیسانس میخواند فور سال می 2ا  دور هم بودیم. گفتم خوب اشکال ندارد چون همه

 کرد که تو هم در  بخوان ولی من واقعاً اهل در  نیستم. می

ایران. گفت: نه، من تازه باید دکترا بگیرم. بعد که گرفت  گردیمدار هم شدم گفتم خوب، برمیبعد از لیسانس ب ه

 توانم با این زندگی کنم. رشته گرفته. من دیگر افالً نمی 3پشت دکترا و در یک رشته هم نگرفت در 

دید و ممکن است کسی نیاز به قادرت بااال را در بادنِ    بود ولی قدرت را در تحصیل می 5این مرد نیاز به قدرتش 

 ببیند. ورزشکاری 

کند که بتواناد نیااز   شان باالست، یک زنِ با تدبیر چکار میها نیاز به قدرتاگر شما با کسانی روبرو هستید که این

 ا  رعایتا  در خانه از طرف همسر و اطرافیانبه قدرت باال را برای همسر  نگه دارد؟ مردی که نیاز به قدرت

  مردیآیا وقتیکه بفهمیما . چکارکنیمگاه باشدبرای اطرافیانزیباترتکیهتر و تواند در زندگی خیلی فعالمی شودمی
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 من نیاز به قدرت دارد باید چه کنم؟ 

تاری  شان از طرف زن به رسمیت شناخته شده، خیلای کارهاای پساندیده   مردها اگر احسا  کنند که نیاز به قدرت

کند که اقتدار مرد زیار ساؤال بارود آن وقات     کار میتدبیریِ خود توانند انجام بدهند. اگر برعکس زن با بیمی

توانند انجاام بدهناد کاه اقتادار مارد را زیار       کار می 4قسمت، یعنی 4ها در کند. مثالً ما زناست که مشکل پیدا می

 سؤال ببرند. 

 شیدن، احترامی، مقایسه با مردهای دیگران، حقور کم را مدام به رخ ککردن، انتقاد، بیسرز پاسخ مادران: 

 کنیم: نکته خالفه 4توانیم در ها را ما میهمۀ ایناستاد: 

گفت همسار مان حساسایت بسایار زیاادی دارد کاه حتماًا خاود  در         بحر و جدل کردن. مثالً یک خانم می -2

ا  خیلی کم است. من ا  طوری است که واقعاً وقتخریدهای خانه حضور داشته باشد. اما از آن طرف هم شغل

 ای بیاید و ایشان بتواند بیاید خرید کنیم. قدر منظر بمانم تا جمعهبخواهم ایشان چیزی بخرد باید اینهر وقت 

رساند. این خانم نه تنها باه خواساتۀ خاود  نرساید بلکاه چقادر       تر به مقصد میما باید ببینیم چه راهی ما را راحت

اعتناایی زیااد نشاود غارور  را زیار پاا       که این قهار و بای  حرص خورد و بعد هم مجبور شد خود  به خاطر این

که ایان خاانم داشات    بیند. راهیشود باز هم زن آسیب میبگذارد و مسئله را حل کند. وقتی اقتدار مرد شکسته می

که حرف خود  را بزند که احسا  نکند مظلوم واقع شده اما مستقیم به همسر خود  فحبت نکند و اقتادار  این

شود که مرد حالت تهاجمی باه خاود بگیارد.    گیری باعر میگیری نکنید. م گوییم مُ سؤال نبرد. ما می او را زیر

کناد زن بیایاد بگویاد تاو     جاویی مای  این به شخصیت و نیازهای مرد هم بستگی دارد. بنابراین مردی که دارد بهانه

ن رو  تو غلاز اسات انگاار مارد را باه یاک       خواهد به او بفهماند که ایگویی، و میکنی و بد میداری اشتباه می

رساد.  کند یا نه، ولی این خانم هم باه نتیجاه نمای   گوییم آن آقا دارد کار خوبی میمبارزه دعوت کرده است. نمی

کرد و به خاود   کرد و همراهی میدلی میکرد و با خود  همحاال اگر این خانم دو دقیقه با خود  خلوت می

کاه  ، کار قشنگی نیست و بعد از یک هفته منتظر بودن این مسأله عادالنه نیست، اما از ایان کاردانم اینگفت میمی

شود. من اول با خودم همدلی کنم که خاودم در درونام   تو االن بخواهی لجاجت کنی نتیجه به نفع تو هم تمام نمی

ته باشام کاه آن خشام و    گرانه با خودم داشاحسا  مظلومیت بهم دست ندهد که حق با من نیست، حالت حمایت

ای من، احسا  کنم از طرف کسای دیاده شاده و بارای ذهان مان فرقای         احسا  مظلومیتی من و انتظارِ یک هفته

شود یا از طرف کس دیگر. ایان باازیِ ذهان ماسات کاه      کند که این همدلی از طرف خودم به خودم داده مینمی

های قشنگ بزند نه. از دیگر باید به ما محبت کند و حرفکنیم کس دیگری باید ما را بفهمد. یکی همیشه فکر می

 داری، گرانه راحالت حمایت کنی و باخودت اینمیثابت شده شماوقتی باخودت دو دقیقه خلوتشناسینظر روان

 ا  چه بسا بهتر از این است که دیگری به شما بگوید. نتیجه
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کنم کاه  زند، باز احسا  میآمیز میهم به من حرف محبت اگر خودم ارتباط خوبی با خودم نداشته باشم هرکس

کند و هادف دیگاری دارد. ولای خاودم باا خاودم       کند یا چاپلوسی میگوید یا دارد با من بازی میدارد دروغ می

کرد. زن حارف خاود  را زد ولای    کرد و بعد سکوت میگویم. پس این خانم اول خود  را آرام میدروغ نمی

رد. از نظر روانشناسی این مرد اگر نرمال باشد تمام فکار  ایان اسات کاه بباین مان بایاد اولاین         مرد را محکوم نک

شویم باید برای کنتارل  ام بگذارم که ایشان را به خرید ببرم. ما گاهی اوقات وقتی خشمگین میفرفت را در برنامه

ر بخاواهی وقتای خاودت باا     تر بشویم که دلیل افلی نااراحتی مان چیسات؟ اول اگا    و مدیریت خشم، کمی عمیق

کنم کلی به مان آراماش   ا  را پیدا میکه من ریشهات را پیدا کنی، خودی اینخودت خلوت کنی و ریشۀ ناراحتی

شود میا  ثبتهای نرمال باشند در ذهنآدم %75کند. این همسر شما اگر جزوآن دهد وخشم من فروکش میمی

دیگر که خرید رفتم، یک سیب خوب بخرم. این نیسات کاه مان فقاز گذشات کانم و        که من حواسم باشد دفعۀ

 چیزی نگویم نه. کجا و چطور گفتنم و با چه لحنی گفتنم بسیار مهم است. 

توانند هم خودشان آسیب ببینند و هام زنادگی را باه ماا     های عزیز، یکی از چیزهایی که آقایان بسیار میپس خانم

اعتراض را قرار شد ما بگوییم. حرفمان را بزنیم. اما باه  شویم. ها وارد جدل میما با آن سخت کنند، وقتی است که

فورتی که موفق بشویم و برنده برنده باشد که بتوانیم به نتیجه برسیم. این مستلزم این است که من هیجانی تصمیم 

ا  را یااد بگیارم ان   را حتمااً مهاارت  پذیر است؟ وقتی من مدیریت هیجان ریزی کنم چه موقع امکاننگیرم. برنامه

 شاء اهلل. 

ا  ها است. مردی که نیاز به قدرتزند قهرکردن خانمیکی دیگر از چیزهایی که به اقتدار مرد به شدت آسیب می

کند؟ از خودمان بپرسیم ما چه ا  بسیار آسیب ببیند. یک خانم  برای چه قهر میتواند از قهرکردن زنباالست می

کنند به این دلیل کاه بتوانناد ایان    ها قهر میکنیم؟ خانمکار را میکنیم؟ چطور اینیم؟ چرا این کار را میخواهمی

پیام را در این قهر به آقا برسانند که به من بیشتر توجه کن. به من رسیدگی کن. کادوی بهتری به من باده. ناواز    

هاست. ها اکثراً دلیل قهر خانمدرنظر بگیر، این خانهبرای ات بیشترباشد. پول بیشتریبا  محبتبیشتری به من داشته

 اعتنایی، نیاز من بهتربرآورده شود. با این قهر و بیخواهدکهشود اما دلم مینمییعنی نیازمن به اندازۀ کافی برآورده

گوید که بود نبود تو، برای من یکی اسات. حارف زدن و   گیرد؟ ببین، خانم من دارد به من میولی آقا چه پیام می

شاان یاک روز   کنند. اگر خاانم ها مردها تالفی مینزدنِ تو برای من یکی است. به همین دلیل است که خیلی وقت

رساند. ا  را به حد اعال میکند، مرد بد اخالقیاعتنایی میکند! یک روز خانم بیکند، او چهار روز قهرمیقهرمی

گوید مگر شما قهر نبودی؟ طاقت ناداری؟  زند میگردد آشتی کند باز هنوز طعنه میی هم که خودی خانم برمیوقت

 کند و در نمیدهدکه بودن و نبودن من برایت فرقیدارد به او این پیام را میکند همسر چون این مرد احسا  می

 ه به همسر  بدهد. خواهد این تلخی و گزندگی را که از این پیام گرفتنتیجه می
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کند اولین سؤالی که باید از خود  بپرساد ایان اسات کاه آیاا مان       ا  چیست؟ یک خانمی که قهرمیاما واقعیت

رساند. کنم؟ اگر دوست دارم، بداند که قهرکردن او را به نتیجۀ دلخواهش نمیهنوز با همسرم زندگیدوست دارم 

شود. میشکسته زن در دلش بدهد اما خیلی ابهت و مهر و محبتخواهد، انجامراکه زن می ممکن است مرد کاری

شان باالست و خیلی نیاز دارناد کاه از طارف خاانواده     کنیم که نیاز به قدرتداریم در مورد مردانی فحبت می ما

اعتنا باشی ها پروبال داده شود که نه، وجود تو خیلی مهم است. اگر در خانه بیتایید شوند. از طرف خانواده به آن

رسد. اگار هام باه جاایی برساد خیلای       موارد به جایی نمی %71کنم. پس قهرکردن معموالً در توانم تحملمن نمی

رود. قهر نشانۀ ضعف است. یکی از کارهای دیگری که باید از آن دوری کنایم گریاه   چیزهای دیگر از دست می

 کردن از دست دیگران است. 

تواند افارادی کاه نیااز باه     زند، بعد قهر است و سومین کاری که یک زن مید میاول جدل کمترین ضربه را به مر

کنند در ایان  ها معموالً گریه میشان باالست را خیلی اذیت کند گریه کردن از دست آنان است. یعنی خانمقدرت

تر بده. با من با احسا شان این است که ببین، من شکستم، مرا دریاب. دست منو بگیر. به من عاطفۀ بیشتر گریه پیام

هایت را من نبینم. چطاور شاد کاه تاو     ا  بیاید و بگوید وای، اشکروبرو بشو و انتظار دارد طرف مقابل به سمت

 کند. کنی؟ دوست ندارم که چشمان قشنگی تو گریان باشد. این دلیلی است که یک خانم گریه میداری گریه می

افتد. چرا؟ چون شود و چنین برخوردی هم برایش اتفار نمیا  داده نمیولی متأسفانه چنین پیامی به طرف مقابل

داناد کاه دارد از دسات    قدر بد میشکند که این زن مرا اینکند در خود  میبیند زن دارد گریه میوقتی مرد می

کند می رود خود  را مشغول کاریکند چون خود  ناراحت است میاعتنایی میکه بیکند. یا اینمن گریه می

ا  را در حملاه کاردن باه    کند این ناراحتیآید سعی میکه آن مرد میریزد. یا اینو این زن را به شدت به هم می

زناد و حالات   شاود. یاا سارخانم داد مای    چیزی یا ریختن چیز دیگری نشان دهد. در این حالت هم فضا پرتنش می

 کند. تر میتعارض را جدی

که حاال باید به جای این یاک خاانم چاه رفتاار دیگاری      دار را به هم بزند گفتم، ولی اینتواند اقتکه میدالیل این

 گویم. تان میهم نخورد را در جلسۀ آینده خدمتا  بهداشته باشد که هم اقتدار خود  و هم اقتدار طرف مقابل

کنم از آرزو می تانبسیار خوبی برای های بیشتر. هفتۀها را بگوییم و برسیم به تکنیکوریئما مجبوریم یک سری ت

های مثبتی که از شما عزیزان دریافت کردم بسیار ممنونم. در پناه پروردگاار از جمیاع بالیاا محفاوظ باشاید      انرژی

 خداحافظتون باشد و حق یارتان باشد. 
 

 پایان مبحث 

   نبات ریزسرکار خانم  سومجلسه 

 21/21/99شنبه سه


