
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه
 پيامي به زن ها

 
كتابي كه مي توانند به مرد زندگي شان  . مي كشيدند چنين باور دارم كه اين كتاب، هماني است كه زن ها همواره انتظار انتشار آن را.اين كتاب را براي شما و مرد زندگي تان نوشتم

  :به مرد زندگي تان بگوييد.وزندهديه دهند تا آنها همه چيز را درباره ي زن ها بيام
  » .اين را بخوان تا همه چيز را در باره ي من بداني«

كرد تا همه چيز  مي كردم كاش طورديگري رفتار ميهر بار كه آرزو.هر بار كه در بيان نيازهاي خود به همسرم شكست مي خوردم.آه كه چقدر خودم نيز آرزوي چنين كتابي را داشتم
تمامي زن ها كه همواره در طول تاريخ از سرنوميدي آه مي كشيدند،من نيز آه مي كشيدم و آرزو مي كردم كه اي  د و هر بار كه پرتوقع جلوه مي كردم، همچونبين ما درست مي ش

  .كاش راهي وجود مي داشت تا مي توانستم به درون او نفوذ كنم بلكه او مرا درك كند
 اسي ترين نيازما زن ها است كه مارااين اس.»خواهم  مي چه كاشكي مي توانست بفهمد كي هستم و« :گوييد مي گويي زير لب .كشيده ايدمثل من آه   بارها چنانچه يك زن هستيد،

 .ايم تجربه كرده زندگي خود ر گهگاهي دپذيرفته شدن را مطمئناً طعم شيرين درك شدن و ، البته. يرندما را بپذو دوست مان بدارند. نطور كه هستيمبشناسند، محترم بشمارند و هما
  .مضحك است كه اين نوع از ارتباط بيشتر ميان ما و همجنسان ماـ ديگر زنان، خواهرانمان، دوستان و همكارانمان ـ صورت مي پذيرد

  آيا داستان زير برايتان آشناست؟
با احساس همدردي تمام سرش .خوبي همه چيز را درك مي كندلحظه اي نمي گذردكه ب.كنيد مي به او بازگوشكلي را كه با همسرتان داشته ايدبا دوستي سر ميز شام نشسته ايد و م

همين كه با احساس تشكر تمام به .دقيقاً به موضوعات مهم از خود توجه نشان مي دهد و حتي جمالت شما را همان طور كه شما دوست داريد، برايتان تمام مي كند.را تكان مي دهد
  .تو خيلي خوب مي فهمي چي مي گم.درست همين احساس رو داشت.آره، دقيقاً همين طوره:از نهادتان بلند مي شود كهاو نگاه مي كنيد، آهي 

سيد ر موضوعاتي كه با همسرتان برسرش اختالف داشتيدبه همدلي و توافق نظر مي وائلدوست تان بر سر بيشتر مسقيقه بيشتر طول نميكشدكه شما وده د.مكالمه ادامه پيدا مي كند
واكنش ها،   عواطف،  حد احساسات، از اينكه او تا چه .  تعجب مي كنيد از اينكه تا چه حد بي هيچ تالشي اين اتفاق صورت گرفته است. و حتي راه حل هاي آن را نيز پيدا مي كنيد

صحبت ها را با  مي خوريد كه اگر دوباره همين   مي دهيد و افسوس  تكانبا سرخوردگي سرتان را  .هستيد  خواسته ها و نيازهاي شما را درست مثل خودتان درك مي كند، متعجب
 .شد خيره خواهد وچكترين احساسي به شماهم بدون ك دست آخر واهد آورد،زير لب نق خواهد زدوخرايش از اين سوو آن سو به گردش دچشمههمسرتان بكنيد، عصباني خواهد شد،

  !يد و او حتي يك كلمه از گفته هاي شمار را درك نكرده استگويي به زبان مريخي ها با او صحبت كرده ا
چي مي شد اگر شوهرم هم مثل تو حرفهامو مي فهميد؟ چه حيف شد تو «:سپس به او مي گوييد.همين كه شام تان را تمام مي كنيد از دوست تان براي حمايتهايش تشكر مي كنيد

  .گويي بار ديگر نيز درست مي فهمد چه مي گوييد و منظورتان چيست.وست شما به عالمت توافق سرش را تكان مي دهدد»!و گرنه ما با هم زن و شوهر خوبي مي شديم.يه زني
در .را بنويسم»انرازهايي در باره ي زن«بعد از تجارب بسيار و اتفاق هايي نظير آنچه در باال برايتان شرح دادم، پس از سال ها كار و مشاوره به زوج ها، ديگر وقت آن رسيده بود كتاب 

را نوشته ام، مردم همواره از من خواسته اند تا كتاب قرينه ي »رازهايي در باره ي مردان« كه 1990از سال .واقع سالهاست كه مراجعان من از من مي خواهند چنين كتابي را بنويسم
بينم همواره چنين چيزهايي هرجا كه مردم را مي... دگاه ها وفروزيوني، نامه ها، گوشه و كنار،درتلويـ در سمينارهاي، برنامه هاي راديويي و .را نيز بنويسم»رازهايي در باره ي زنان«آن 

 بدهيداو خواهد مي دانم اگر شما اين چيزها را درباره ي زن ها توضيح.اما او اصالً متوجه موضوع نمي شود.بارها سعي كرده ام به نامزدم توضيح دهم چرا اينجوري هستم«:را مي شنوم
  » !پذيرفت

لطفاً يه كتابي بنويسيد كه خواسته هاي ما زن ها رو از مردها و داليل اين  . خوشحال مي كرد  بخصوصي انجام مي داد چه قدر منو چرا شوهرم نمي تونه بفهمه اگر فقط يه كارهاي«
  » !خواسته ها رو توضيح بده

  .»نجوري ما رو درك مي كردن، بهترين دوست ما مي شدندچي مي شد اگه مردها هم همي.دوستانم خيلي خوب منو مي فهمن«
همه ي اين چيزها را خوب براي مردها توضيح بده  مي شه لطفاً يك كتاب بنويسيد كه جا  .هر بار كه مي خوام درباره ي روابط جنسي مون با شوهرم صحبت كنم بهش برمي خوره«

  » !اين كار رو كرديد» ه ي مردانرازهايي دربار«اونجوري كه دركتاب .تا اونا خوب بفهمن
من واقعاً مي خواهم او را خوشحال و . صحبت هايش سر در نمي آورم  منظورش را بهتر برايم توضيح دهد،از هر بار كه از او مي خواهم.من گرم و صميمي نيستم  مي گويد  همسرم«

 » .به كمك احتياج دارم. اما بايد بفهمم چطوري.راضي نگه دارم
ظرف بيست و پنج .كه اي كاش مردها مي دانستندچيزهايي است كه زن ها آروز دارنداين كتاب شامل تمامي .پاسخ من به اين قبيل درخواست هاست»هايي درباره ي زن هاراز«كتاب

 ها هزار مرد نيز كار كرده و به گفته ها، عقايد و باورهاي آن همچنين با ده. سال گذشته ي زندگي ام با ده ها هزار زن كار كرده و به نيازهاي برآورده نشده ي آن ها گوش فرا داده ام
  .ها درباره ي عشق، روابط جنسي و صميميت گوش فرا داده و متوجه شده ام كه آنان نيز تا چه اندازه از زن ها متعجب و حيرت زده اند

خواست ها و  حال در اين كتاب احساسات،  .كردم»مردان رازهايي درباره ي «  اين كار را در گونه كههمان. اين را آموخته ام كه خواسته ها و نيازهاي مردها را براي زن ها ترجمه كنم
 .نيازهاي زنان را براي مردها ترجمه كرده ام

 چرا مردها به اين كتاب نياز دارند

در طول ».من مردها را دوست دارم«:براي مردها نيز تكرار خواهم كردبخش بعد همين موضوع را در .قبل از آن كه پيش تر برويم، مي خواستم موضوع مهمي را با شما در ميان بگذارم
 روابط خود با آن ها را متوقف   كاسته نشده است و  نسبت به مردها  عشقم به رغم شكست هاي عشق و دلشكستگي هاي فراوان نيز هرگز از.تمام زندگي ام آن ها را دوست داشته ام

 مردها انتقاد يا آن ها را نكوهش كند كه  اين كتاب براي آن طراحي نشده است تا از.ضر هرگز به اين موضوع نپرداخته است كه مردها عيب يا نقصي دارندبنابراين، كتاب حا. نكرده ام
  .چرا نمي دانند چگونه ما زن ها را خوب دوست دارند

 برقراري ارتباط بامخاطبان،مرا براي مهارت در.درك كنند ند ون گونه كه هرگز قبالً تجربه نكرده اندـ ببينĤ ها را به گونه اي جديدـنها كه زدر واقع، اين كتاب دعوتي است كه از مرد
 مردها مي دانم براي.در اين كتاب بسيار تالش كرده ام تا آن گونه مردها را مخاطب قرار دهم كه براستي بپذيرند.خوانندگان، شنوندگان و دانشجويان پسر يا مرد به خوبي مي شناسند

 .كنند و قلب وروح زن زندگي شان را دركاحساسي بازتر و صميمي ترباشنديا به لحاظ روحي و.ها توقع داريمكه ما زن ها از آن مهارت هاي احساسي اي راكسب كنند مشكل است تا



  .برخاسته از همين عشق به مردها بوده است كه بر آن شدم تا اين كتاب را براي آنان بنويسم

  اين روزها چه كار مي كني؟: از من پرسيد.ر يك فروشگاه به يكي از دوستان قديمي برخوردماخيراً د

  .مشغول نوشتن كتابي با نام رازهايي درباره ي زنان هستم:گفتم

  نيست؟اين طور !است؟»مرد« هم يك ال هنوزا با اين حام. خوبي استالبته او خيلي شوهر. دونالد بدهمرا به شوهرمچاپ بشه تا يكي از آنمنتظرم هرچه زودتر .اوه، عالي شد:پاسخ داد

شما زن ها هم كه همه اش دوست داريد از «:گويي مي گفت. تصادفاً مردي كه نزديك ما ايستاده بود صحبت هاي ما را شنيد و با چهره اي گرفته و اعتراض آميز نگاهي به ما انداخت
 دوست من هرگز سعي  . صحبت هاي ما درست نبوده است  برداشت او از ما هم لبخند زديم زيرا مي دانستيم.د از ما دور شدسپس در حالي كه سرش را تكان مي دا».مردها بد بگيد

اين كه حتي :او تنها مي خواست به حقيقتي اشاره كند كه ما زن ها از طريق غريزي با آن آشنا هستيم و آن را درك مي كنيم. او عاشق شوهر خود است. نداشت از شوهرش بد بگويد
  .تنها به همين دليل ساده براي درك بهتر زنهاي زندگي شان به اندكي كمك از جانب زن ها نياز دارند. »هستند نه زن» مرد«بهترين مردها نيز هنوز 

 آن ها در دنياي متفاوتي از دنيا ما زن  ).ي مي شناسندما را به خوب(به اين معنا نيست كه )مردها ما را دوست دارند(صرف اين حقيقت كه «:حقيقت تلخي كه وجود دارد اين است كه
  .ها زندگي مي كنند وهمان گونه كه دراين كتاب نيز خواهيم ديد دنياي ما زن ها بيشتر براي آن ها اسرارآميز، گيج كننده و متناقض به نظر مي رسد

خيلي از مردها :بي پرده بگويم.همسرشان كم كاري دارندد كه براي درك هرچه بيشترو بهترر مي رسنفكر مي كنم، بيشتر نيز به همين دليل است كه حتي بهترين مردها چنين به نظ
 بغرنج ما زن ها شكست خواهند خورد و از آن جا كه  نه براي آن كه ما را دوست ندارند، بلكه از آن جهت كه مطمئن هستند حتماً در درك دنياي پيچيده و به ظاهر.زود جا مي زنند

  .ز شكست خوردن بيزارند و دوست دارند ضعيف به نظر برسند،تصميم مي گيرند اصالً طرف آن هم نروندمردها ا

شوهرهاي  رها، برادرها، همكارها و سرانجامو دوست ها، پدشتر دوست داشته باشندمن رازهايي درباره ي زنان را براي اين نوشتم كه به مردها كمك كنم، تا ما را بهتر درك كنند و بي
 .اين كتاب را از آن رو نوشتم كه به زن ها كمك كنم، نيازها، طبيعت و مكنونات قلبي خود را با مرد زندگي شان بهتر درميان بگذارند.هتري براي ما زن ها باشندب

 چگونه از اين كتاب براي خود استفاده كنيد

 اين كتاب فقط براي اين نوشته نشده است كه به مردها در اين زمينه كمك كند، اين كتاب دعوتي است .پيش از هرچيز،اين كتاب بيشتر براي شما زن ها نوشته شده است تا بخوانيد
داليل رفتارها و واكنش هاي خود رانمي فهميد، .خوبي درك نمي كنيد ب ود راچرا كه سرانجام خود شما نيز به درستي تمامي احساسات خ. از شما زن ها كه خودتان را بهتر بشناسيد

  . دانيد چرا چنين نيازهايي را داريد و چرا نمي توانيد به راحتي اين بخش هاي وجودي خود را به مردهاي زندگي تان ابراز كنيدو نمي

آياهنگامي كه مردها »«ايم؟آيا زياده خواه «»آيا به راستي ما طبيعي هستيم؟«:مي پرسيماز خود. سردرنمي آوريمگاهي اوقات ما زن ها نيز از خودمان. چنانچه با خودمان صادق باشيم
اين عدم م وحقيقت آن است كه به راستي ما زن ها آنگونه كه ادعا مي كنيم، آن قدرها هم خودمان را خوب نمي شناسي»ما را متهم مي كنند كه پرتوقع يا زودرنج هستيم حق دارند؟

  .شود  و اعتقاد به نفس پايين ميشناخت و آگاهي و يا كمبود آن منجر به عادات مخرب انتقاد از خود، خودناباوري

بي دليل نيست كه پنج بار به مردي .وجود دارندساسات، افكارو رفتارهاي ما زن هاظريفي براي تمامي احاد كه درواقع داليل هوشمندانه ورازهايي درباره ي زنان به شما نشان خواهد د
سعي داريم بفهميم چه چيزي او را ناراحت دش فرو مي رود، ناراحت مي شويم وخوبي دليل نيست كه هرگاه او در.يمكه دوستش داريم زنگ مي زنيم، تا بلكه دست آخر، او را پيدا كن

دليل . بي دليل نيست كه هرگاه به اين برنامه ريزي هاي ما عالقه اي نشان نمي دهند، ناراحت مي شويم.بي دليل نيست كه دوست داريم براي وقتمان با او برنامه ريزي كنيم.مي كند
همان گونه كه در فصول بعدي اين كتاب خواهيم ديد، نيازها و رفتارهاي .اين حاالت اين نيست كه ما عصبي و ضعيف النفس هستيم و انگيزه هاي ما با انگيزه هاي مردها تفاوت دارد

  . به درستي درك نكنيمما زنها تنها هنگامي اسرارآميز يا عجيب و غريب به نظرمي رسند كه ما خودمان طبيعت واقعي خود را

كمتر به انتقاد از خود بپردازيم، درنتيجه بتوانيم قابليت و ظرفيت منحصر به فرد  خود را بهتر و بيشتر درك كنيم وتا ما زن ها.به همين دليل بود كه برآن شدم تا اين كتاب را بنويسم
شناختي را در خود احساس مي كنيد،  خودباوري و درك و   چنين اعتماد به نفس،  هنگامي كه. بشماريمخود را در عشق ورزيدن، احساس كردن، و مرتبط بودن قدر بدانيم و محترم

ه اما حداقل فايده اي ك.بهتر خواهيد توانست نيازها و احساسات خود را با مردها در ميان بگذاريد، البته اين هرگز به اين معنا نيست كه حتماً از آنان پاسخ هاي مطلوب خواهيد گرفت
و براي آن از شما سپاسگزار   آنها از آن خوشحال بشوند  چيزي كه. داشت  زندگي تان خواهيد دارد اين است كه به هنگام عرضه يا پيش كشيدن يك مشكل چيزي براي ارائه به مرد

  » !يك توضيح منطقي«: باشند، يا حداقل با علم به آن راحت باشند

 برنامه ريزي كند نه اين   هفته تان بر فرض سعي داريد همسرتان را متقاعد كنيد كه چرا از او مي خواهيد هميشه از پيش براي تعطيالت آخر:امدر اين جا منظورم را بهتر نشان داده 
اصالً «:گويدته ايد بر شمامي شوردو مي فشار گذاشتحتر اين ايده ي شما مقاومت مي ورزدو از اينكه احساس مي كند او راكنيد كه او در براباحساس مي.يشه تا روز آخرصبر كندكه هم

 »باشي؟)خودانگيخته(نمي دانم اين همه اصرار براي چيه؟ چرا بايد همه چيز رو از پيش برنامه ريزي كرده باشي؟ چرا نمي توني يه خورده 

است؟ نه فقط به لحاظ لجستيكي بلكه به لحاظ  مهميش تا اين حد براي شما ريزي ازپبه او چه پاسخ خواهيد داد؟ آيا خود شما نيز راستي مي دانيد كه چرا برنامه.لحظه اي فكر كنيد
 بي ميلي و اكراه همسرمان با  آيا مي دانيد چگونه اين چيز را با او در ميان بگذاريد؟ اكثر اوقات ما زن ها دليل خواسته ها و نيازهايمان را به درستي نمي دانيم و در پاسخ به.احساسي

بابا، «:گوييم براستي دلسرد شده باشيم، مي كهيا اوقاتي » آيا اين كافي نيست كه براي من مهمه؟»نمي دونم چه جوري توضيح بدم«:الت زير پاسخ مي دهيمجمالت مبهمي نظير جم
 »كامالً مشخصه كه احساسات من اهميتي براي تو نداره.اصالً فراموشش كن

 توضيحي منطقي براي  ناتواني شما در ارائه. سرش  گوش  اما نه با گوش دل و احساسات، بلكه با.  شما گوش فرا مي دهدچه باور بكنيد و چه نكنيد، حقيقت آن است كه مرد شما به
بدون ارائه .  هستند رتوقع، نق نقو و سيري ناپذي  پر  اين كه زن ها همگي  وجود ندارد و خواسته هايتان او را به اين نتيجه مي رساند كه لزوماً هيچ گونه منطقي براي خواسته هايتان

خواسته هاي شما را با اين بهانه كه غيرمنطقي درعوض بيشتر، او نيازها و.ال كندشما را خوشحنيدمرد زندگي تان راوادار كنيداطالعات و داده هايي كه مغز مردرا متقاعد كند، نمي توا
  .و ويري هستند، فراموش مي كند يا مستحق توجه و رسيدگي كافي نمي داند

بلكه داليل اين نوع خواسته ها و داليل اهميت آنها را نيز   سرتاسر كتاب نه تنها با جزئيات فراوان، خواسته هاي ما زن ها را از عشق، صميميت، ارتباط و روابط جنسي قيد كرده ام در
 درك اين .جانب مردها هستيم توجهات و رفتارهاي خاصي از  ضروري خود نيازمند بيان كرده ام، و توضيح داده ام كه چرا ما به عنوان زن به منظور برآورده ساختن نيازهاي عميق و 

خواسته ها را با مرد زندگي تان به ز و ظهور اين نيازها ودر دست داشتن اين اطالعات، برو.داليل و توضيحات به همان ميزان براي خود شما اهميت دارند كه براي مردتان مهم هستند
 .از اين رو، پيش از آنكه اين كتاب را به مرد زندگي تان هديه كنيد، لطفاً آن را خودتان و براي خودتان بخوانيد.مراتب آسان خواهد كرد



 چگونه اين كتاب را به مردها بدهيد

 موفق   زندگي شان  و هماهنگي با زن در عشق ورزي و تفاهمالبته آن را براي مردها نيز نوشته ام ـ مرداني كه به دنبال آنند كه .قبالً گفتم كه اين كتاب را براي شما زن ها نوشته ام
 اين كتاب را   به خانه آمد سعي نكنيد همين امشب كه.  شما بدهم باشند، چنانچه همين اآلن كه درحال مطالعه ي اين كتاب هستيد با كسي رابطه داريد، الزم است كه هشداري به

 اصالً شايد بهتر باشد  . نفهميدي از روي آن ياد خواهي گرفت همه ي چيزهايي را كه سالها سعي كردم به تو بفهمانم و تو.را بردار وبخوانبفرما، اين «: پيش روي او بياندازيد و بگوييد
 !»همه اش را حفظ كني

برعكس موجب تخريب بيشتر او خواهد . تا كتاب را بخواند همسرتان انگيزه اي نخواهد داد گرچه ممكن است كه اين سناريو كمي وسوسه كننده به نظر بيايد، ولي به احتمال قوي به 
اين را از كجا مي دانم؟ مرداني كه قرباني خوانندگان يا عالقه مندان من بوده اند، اين نكته را اعتراف كردند كه هرپنج دقيقه يكبار از زنشان . شد و شما را از هدفتان دورتر خواهد كرد

 .»و بهمانباربارا گفته كه فالن «: مي شنيدند

شما باربارادي «:وگفت حدوداً سي چهل ساله به طرفم آمددر صف يك فروشگاه قهوه فروشي ايستاده بودم كه مردي با چهره اي دوستانه.يكي از همين مردها را چند هفته پيش ديدم
همين كه توجه ناراحتي من ».چون پيش تر واقعاً از شما نفرت داشتم.كردمبايد با شما صحبتمي «:سپس او لبخندي زد و گفت»بله،هستم«:پاسخ دادم»آنجلس هستيد، اينطور نيست؟

هر كتاب يا نواري كه از شما در بازار وجود داشت او آن را خوانده يا . شما مثل خداي او شده بوديد.دوسال پيش به ازدواج با زني فكر مي كردم كه شما را مي پرستيد«:شد، فوراً گفت
كه البته منظور بيشترشان اين بود كه »...عقيده اش درباره ي بهمان موضوع اين است كه» «درباره فالن موضوع چنان گفته»«باربارا چنين گفته:م مي گفتبه آن گوش داده بود و مدا

وقتي كه سرانجام همه ! يكي او و ديگري شما . نفر دعوا داشتم  بحث مان مي شد، انگار با دو و همه ي تقصيرها با من است و هربار كه بر سر موضوعي.من خيلي از مرحله پرت هست
  .چيز به هم خورد از دست شما عصباني بودم و شما را مسئول جدايي مان مي دانستم

ام آيا تو آن گمشده دوستان خودم به من گفت كه كتاب فوق العاده اي را درباره ي انتخاب همسر با ن پيش، يكي ازماهبعد،چند.ي ناموفق ديگرهم داشتمطي سال بعد چندين رابطه «
روابط گذشته  حتي برخي از اشتباهاتي را كه دررسيدند ورم همگي مطالب آن درست به نظر ميبه نظ.خطي از آن را برايم خوانديك شب پاي تلفن چند.لعه كرده است هستي؟ مطا ام

او موافقت كرد وفردا در باشگاه بدن سازي يك نسخه ي تر و » ازت قرض بگيرم و بخوانم؟مي تونم كتاب را.خيلي جالب بود«:به او گفتم.ام مرتكب شده بودم، به خوبي توضيح مي داد
  .نمي توانستم باور كنم اين كتاب عالي را كسي نوشته است كه رابطه ي قبلي ام را با شكست مواجه كرده بود!عكس شما را كه روي آن ديدم جا خوردم.تميز از آن را به من داد

حتي همان . نظرات شما واقعاً جالب هستند.اعتراف مي كنم نامزد قبلي ام حق داشت.خيلي هم از آن خوشم آمد.عصبي كه داشتم، به خانه رفتم و آن راخواندمخب،به رغم كينه و ت«
به شما بگويم كه ديگر را اينجا ديدم احساس كردم بايدا حال كه شم.هفته بعد از مدتها دوباره به او زنگ زدم و به او گفتم كتاب شمارا خوانده ام، بعد مكالمه ي خوبي بين ما درگرفت

 !»از شما متنفر نيستم و فكر مي كنم شما نويسنده ي فوق العاده ي هستيد

  .از او به جهت صداقتش تشكر كردم

گاهي اوقات از كتابهاي من به عنوان رسد كه برخي از خوانندگان من،مي آيا مي توانيد باوركنيد كه چنين اتفاقاتي را بارها و بارها و به گونه هاي متفاوت شاهد بوده ام؟ چنين به نظر 
من  مفيد واقع نمي شود و البته اين روش هرگز مؤثر و.همسرشان به كار مي برند/سالحهايي در نبرد خود با همسرشان استفاده مي كنند و مرا به عنوان يك يار متحد خود عليه نامزد

 .»تأسف مي شومهميشه از شنيدن چنين داستانهايي م

با گوشه و كنايه يا ».همسرتان صحبتكنيد، اين كار را با مهرباني و با ماليمت انجام دهيد/چنانچه مي خواهيد در باره اين كتاب با نامزد«:از اين رو، خواسته ام در اينجا از شما اين است
 جا نگذاريد »!تو به اين احتياج مبرم داريبيا،« :خوابش و با اين يادداشت كهرخت رويكتاب را بر.او ندهيدوسط دعوا كتاب را به .دتحميل نكنييشدارو طنز گزنده كتاب را به اوعبارات ن

  .د با گشاده رويي بيشتري به سخنان من توجه خواهد كر با اين روش، او.گويي كه مي خواهيد او را در گنجينه ي باارزشي سهيم كنيد. سعي كنيد برخورد مثبتي با او داشته باشيد.

  :را مطالعه كند، مي توانيد از پيشنهادهاي زيراستفاده كنيد»رازهايي درباره ي زنان«همسرتان /چنانچه مايليد نامزد

را تشويق  تماالً او  مي كند و اح  مطالعه ي كتاب مساعد  براي اين قسمت زمينه را.را بخواند كه در ادامه ي همين بخش آمده است»پيامي براي مردها«از او بخواهيد كه ابتدا بخش 
  .خواهد كرد تا مطالعه را ادامه دهد

مي توانيد »...زيرا تورا دوست دارم و ميخواهم كه ارتباطي فوق العاده و روابط زناشويي ارضا كننده اي داشته باشيم و.تقديم به تو«:يك نسخه از آن را با اين يادداشت به او هديه بدهيد
براي مطالعه ي اين كتاب  اين به او كمك مي كند تا احساس كند، » .منتظرم تا هر چه زودتر آن را در دست كنم«:د و طي يادداشت ديگري بگوييدبه حلقه ي نامزدي تان اشاره كني

  !به او پاداشي داده خواهد شد

اين به او كمك .گاه نظر او را بپرسيدآن. مشخص شده اند»خصوص مردهام«:نعنوامخصوصاً بخشهايي را كه با. وانيدمي توانيد بخشهايي جسته وگريخته از جاهاي مختلف را براي او بخ
  .خواهد كرد تا به تدريج به اين مطالب و موضوعات عالقه مند شود

با اين .موخته ايد مثالي براي او بزنيداز چيزهايي كه آ.به او بگوييد كه خودتان نيز مشغول مطالعه ي اين كتاب هستيد تاياد بگيريد چگونه احساسات تان را بهتر با او در ميان بگذاريد
  .روش، او احساس نخواهد كرد اين تنها اوست كه به خواندن اين كتاب نياز دارد

  .همسرتان بدهد/با يكي از دوستان همجنس خودتان هماهنگ كنيد تا او اين كتاب را به نامزد

  !و را كنجكاو كنيدشايد بدين وسيله ا.بخشهايي از فصل روابط جنسي را براي او بخوانيد

  .كتاب را جايي بگذاريد كه در برابر ديد باشد و مدت چندين هفته آن را از آنجا برنداريد

تالش .باشددوستانه ش زيادي كرده ام كه زبان كتاب بامردها بسيارمن تال. زياد مطمئن نباشيد«:پاسخ من به شما اين است كه.شايد با خود مي گوييد كه او هرگز آن را نخواهد خواند
مردها مي فهمند كه من دوست شان دارم و بيشتر توصيه ها و پيشنهادهايي را از .كرده ام مطالب را طوري ارائه دهم تا آنها را كنجكاو و تشويق نمايد مطالب بيشتري از آن را بخوانند

 اطالعات درباره ي زنها از طرف من به مرد شما كمك كند، نهايتاً آنچه را كه سالهاست شما اميدوارم دريافت اينگونه.همسرشان قبول نمي كنند/من مي پذيرند كه نظر آن را از نامرد
هدف من از آن اين بوده است كه زندگي عشقي بخواندمتوجه خواهد شدكه تنهايك چيز قطعي است، هر مردي كه اين كتاب را .منتقل كنيد، دريابند و درك كنندمي خواهيد به آنها 

 !هيچ مردي از اين نتايج بدش نمي آيد.او را ساده تر، موفق تر، رمانتيك تر، بي تالش تر و كم تنش تر كنمعاطفي - و احساسي 

  حال به چه روشهاي ديگري مي توانيد مرد زندگي تان را به مطالعه ي اين كتاب تشويق كنيد؟

و دوستان خودتان براي اين ازمطالعه ي آن خوشحال خواهند شدهمسر شما دوست هستند، آنها نيز /كه با نامزد.مي توانيد آن را به دوستان شوهرتان يا شوهر دوستان خودتان بدهيد



  .كار از شما ممنون خواهند بود

نان اورا دوست داريد راههاي شايد اگر همچ. گرچه حال رابطه شما با او پايان يافته است اما با اين كار در حق همسر بعدي او لطف كرده ايد.همسر ناكام تان بفرستيد/آن را براي نامزد
  .برگشتي را با اين كار دوباره به روي خود باز كنيد

  !همسر آينده ي آنان روزي از شما تشكر خواهد كرد.آن را به آن دسته از دوستان يا همكاران مرد خود بدهيد كه اصالً در روابط شان موفق نيستند

  .مادرتان از توجه شما ممنون خواهد شد. ير نيستهيچ گاه براي هيچ كاري د.آن را به پدر خود بدهيد

 همسر ناكام شما داده بود؟/آيا دوست نداشتيد كسي قبالً اين كتاب را به نامزد.) البته اگر به سني رسيده است كه قدر آن را بداند(آن را به پسر خود بدهيد 

 چگونه بيشترين استفاده را از كتاب ببريد
قسمت اعظم آن نتيجه ي سالها مشاوره و كار با هزاران هزار زن و شنيدن خواسته هاي  . است جمع آوري شده مأخذ گوناگون و متفاوتي - منابع   كتاب از  اين اطالعات ارائه شده در

عالوه بر آن، نتايج حاصله .كانم را نيز بر آن افزوده امهمانگونه كه درباره ديگر كتابهايم نيز صدق مي كند، تجربيات روابط خود وديگر آشنايان و نزدي. گوناگون آنان از مردها بوده است
 ).فهرست كامل اين پرسشها در انتهاي كتاب آورده شده است. (از توزيع هزاران هزار پرسشنامه درميان زنان را نيز در آن گنجانده ام

يك يك تمامي ما زنها خاص و .ه است اين است كه الگوهاي مشترك در بين زنها را تعميم دهم من ساخت بهترين كاري كه از  دارم،   با تمامي داده هايي كه در اختيار  اين،  وجود با
كه دسته اي ديگر با آنها موافق اين امكان نيز وجود دارد.بي كننددرحالي كه ممكن است بسياري از زنها باگفته ها و نظرات من موافق باشند و آنها را دقيق ارزيا.منحصر به فرد هستيم

روابطي را .  حقيقت اين است كه بسياري از مردها هستند كه از خلق و خوي زنانه ي بيشتري برخوردارند و در مقابل نيز برخي از زنها هستند كه رفتارشان بيشتر مردانه است.نباشند
در باره ي احساسات خود صحبتي يار بسته وغيراحساسي اند و هرگزبسزنهايي را نيز مي شناسم كه . سراغ دارم كه مردها بيشتر به ارتباط، نزديكي و صميميت در آن اصرار مي ورزند

  .به ميان نمي آورند
ميان بگذارم و لزوماً ان ديده و آموخته ام دراين كتاب با شما درنتيجه آنكه هميشه همه چيز در باره همگان صدق نمي كند وتالش من در اينجا تنها آن است كه آنچه را در طي سالي

د، بپذيريد كه به نظرتان درست مي آيعه ي اين كتاب آن است كه آنچه رامطال بنابراين بهترين روش. خته ها درباره تمامي زيرگروه ها و استثنائات نيز صدق نمي كنندتمامي اين آمو
. باشد اين كار را كامل كنم، بايد كتابي چند جلدي بنويسمانچه قرارچن. درباره زنها بدانندالبته رازهايي درباره ي زنان تمامي آن چيزي نيست كه مردها الزم است.و نگران بقيه نباشيد

  .در اين كتاب سعي كرده ام تنها مهمترين و مفيدترين اطالعات را بگنجانم
 اميدوارم اين كتاب درهاي  .ودتان انتقاد كنيد خ اميدوارم پس از مطالعه ي آن خود را بيشتر دوست داشته باشيد و كمتر از. اميدوارم از مطالعه ي اين كتاب استفاده ي الزم را ببريد
اميدوارم اين . همسرتان شما را بهتر درك كند/اميدوارم با مطالعه ي اين كتاب بياموزيد نيازهاي خود را بهتر ابراز كنيد تا نامزد. ارتباط و وضوح ميان شما و مرد زندگي تان را بگشايد

اميدوارم اين كتاب شما را چند . ر چه بيشتر شما بشود و به شما اين احساس را بدهد كه در سفر خود تنها نيستيد، باالتر از هر چيزكتاب موجب آسايش، آرامش، قدرت و انگيزه ي ه
 .قدم به ايجاد روابطي صميمي تر، ارضا كننده تر و عاشقانه تر كه همواره رؤياي آن را در سر مي پرورانديد، نزديك تر كند

 پيامي به مردها

  شما بگويم كه تنها با رعايت چند نكته ي كوچك مي توانيد از برخي رفتارهاي همسرتان كه شما را عصباني مي كند جلوگيري كنيد، چه مي گفتيد؟اگر به 

  ي كرد، چه اتفاقي مي افتاد؟ثانيه از ديد همسرتان شما رابه مهربان ترين و بهترين همسر دنيا تبديل م چنانچه تنها چند واژه ي جادويي سراغ داشتيد كه ظرف تنها چند

  چنانچه تنها با آموزش چند راهكار جادويي و اسرارآميز به شما كاري مي كردم كه همسرتان بخواهد هرچه بيشتر با شما همبستر شود چه؟

  !آيا مطالب فوق برايتان جالب به نظر مي رسند؟ اگر چنين است جاي درستي آمده ايد و كتاب مناسبي را در دست داريد

  :بگذاريد بعضي نكات را از همين ابتدا برايتان روشن كنم و بگويم كه اين كتاب چه چيزهايي نيست

  .همسرتان شما را مجبور به مطالعه ي آن كند/هرگز هم دوست ندارم نامزد. اين كتابت تنها مختص زنان نيست و فقط هم براي آنها نوشته نشده است

  .هرگز نمي خواهم بگويم كه همه اش تقصير شماست.كوم كردن مردها ندارداين كتاب هرگز سعي در كوبيدن و مح

و بايد فقط كوركورانه عمل ي دررابطه ي خودتان نداريدگويي كه شما هيچ اقتدار يا ابتكار عمل. كتابي نيست كه فصل به فصل آن را پر از دستورالعمل ها و بكن نكن هاي متعدد باشد
  .كنيد

  .ارد چيزي از مردانگي شما بكاهد يا شما را بيشتر به زنها شبيه كنداين كتاب هرگز قصد ند

منظور نوشتم تا به خواسته هاي بيشتري  آن را به اين.و قدرتمندتر باشيدزندگي عشقي واحساسي خود موفق ترمن رازهايي درباره ي زنان را براي اين نوشتم تا به شما كمك كند در 
  .از نگارش اين كتاب تنها شما و خوشحالي تان را در نظر داشتم تا زندگي تان را ساده تر كنم.هاي نامطلوب خود جلوگيري كنيداز خود تحقق ببخشيد و از پيشامد

آنها سرخوردگي هاي خود . يخانوادگمي سنين و با انواع سوابق شغلي وآن هم از تما.بيست سال گذشته ي زندگي خود را با ده ها هزار انسان كار كرده ام كه نيمي ازآنها مرد بوده اند
را از عشق و روابط جنسي با من آنها خواسته هاي واقعي خود. كنندرا از روابط شان با من در ميان گذاشته و به من گفته اند كه چه چيزي آنها را در رابطه با زنها گيج و سردرگم مي 

  : ام كه برخي خواسته هاي آنها بدين قرار استمن به خوبي به آنها گوش داده ام و چنين دريافته. در ميان گذاشته اند

  :شما مردها

  .دوست نداريد چيزي را خراب كنيد.كنيد كارها را به درستي انجام مي دهيد دوست داريد در روابط خود موفق باشيد و احساس

  .دوست داريد كمتر استرس، تنش ودرگيري داشته باشيد

  .گي بيشتري داشته باشيددوست داريد، صلح، آرامش، هارموني و هماهن

  .دوست داريد با همسرتان روابط جنسي بيشتر و پرشور و حال تري داشته باشيد

 .دوست نداريد احساس كنيد، مجبوريد همه چيز را مرتب و منظم كنيد. چيزها باشد» پردازش«دوست نداريد هميشه به لحاظ احساسي و عاطفي در حال 

  .ز شما انتقاد كند و بيشتر از شما تعريف كندهمسرتان كمتر ا/دوست داريد نامزد

  .همسرتان احساس خوشبختي كند/دوست داريد نامزد

 با آموختن روشهايي ساده و عملي كه با استفاده از  چگونه؟ با درك بهتر اينكه چرا زنها اينطوري هستند و. اين كتاب بدين منظور طراحي شده است تا شما را به اين اهدافتان برساند



  .همسرتان يا ما زنها در كل ارتباط برقرار كنيد كه خوشحال تر و راضي تر باشيد/نها بتوانيد به گونه اي با نامزدآ

  :حال خبرهاي بسيار خوبي براي شما دارم

توانيد ما را خوشحال وراضي احساس كه هر چه ميكنيد نمي اين حس مالكيت طلبي، ناامني واينطور نيست؟ پرتوقع بودن،.زاريدچيزهاي زيادي در ما زنها وجود دارد كه شما از آنها بي
را  Y يا X چنانچه«:احتماالً زن زندگي تان سعي كرده است به شما بگويد كه. مي خواهم به شما بگويم كه شما مي توانيد از بسياري از اين احساسات نامطلوب جلوگيري كنيد. كنيد

  .اما من مي خواهم درباره خودمان با شما مردها رازي را در ميان بگذارم».آره، درسته«:دتان فكر كرده ايد كهو شما پيش خو».انجام دهي، همه چيز درست مي شود

 .همسرتان مي توانيد از بسياري از رفتارهاي ناخوشايند او جلوگيري كنيد/تنها با انجام دادن يا گفتن بعضي چيزهاي كوچك و پيش پا افتاده در حق نامزد

رازهايي در باره ي زنان را براي اين نوشتم تا اطالعاتي را كه براي ايجاد روابطي شاد، لذت بخش، ارضاكننده و بي . توانيد جمله ي باال را باور كنيد؟ اما حقيقت داردآيا به سختي مي 
  .زحمت بدان نياز داريد به طرزي منطقي، واضح، روشن و مربوط به شما ارائه دهم

  .زش خواندن را داشته باشد؟ اميدوارم كه پاسختان مثبت باشدآيا فكر مي كنيد اين كتاب ار

  .هر چه بيشتر بدانيد نيرومندتر و موفق تر خواهيد بود

 مردهايي هستم كنم من از اونفكر مي:  پاسخ مردي ايستاد و گفتدر بخش مربوط به پرسش و. اخيراً در يكي از سمينارهايم بعضي از مطالب ارائه شده در اين كتاب را نيز ذكر كردم
مثل يك زن رفتار كنم و به  .  مي كنم شما از من مي خواهيد كه مثل يك زن فكر كنم  فكر .از اين ناحيه نيز تحت فشار زيادي هستم. مي گذاريد» جاهل مĤب«كه شما اسمشان را 

  »يك زن بشوم«:عبارت ديگر

 »چرا فكر مي كنيد من مي خواهم شما يك زن بشويد؟«: از او پرسيدم

سه نياز اساسي او را كه اآلن شما ذكر كرديد همواره به ياد داشته باشم و اين كار وآن كار را بكنم تا او را راضي . خب، من همه اش سعي مي كنم كه زنم را خوشحال كنم«: پاسخ داد
 »نگه دارم آيا اين بدان معنا نيست كه دارم يك زن مي شوم؟

 «قشنگي است كه بخواهيد آن را نگه داريد؟آيا ماشينتان، ماشين خوب و«:ادمادامه د.رد سرش به عالمت توافق تكان دادم»آيا ماشين داريد؟. كنم ازشما ببگذاريد سؤالي«: به او گفتم

 »بله، راستش فقط چند ماه است كه آن را از شركت خريده ام«:با غرور و افتخار تمام گفت

 »لعه كرديد؟خب، آيا دفترچه ي راهنماي آن را هم مطا«: گفتم

 »البته«: گفت

چند وقت به چند وقت .مراقب چه عالمت هاي خطري باشيدنيدتا بازده موتور افزايش يايد،چه نوع بنزيني مصرف ك. و دفترچه ي راهنما به شما ياد داد كه چگونه از آن استفاده كنيد
 »درست است؟.د و چيزهايي از اين قبيلماشين تان را سرويس كنيد تا دوام و كارآيي آن افزايش يابد و كمتر خراب شو

 »بله«:جواب داد

دفترچه ي راهنما را خوانديد، احساس مي كنيد كه به  شما را به ماشين تبديل كرده است؟ آري از وقتي كه   و طرز كار آن،  آيا آموختن درباره ي ماشين تان: با لبخندي به او گفتم
  «هي، مگه تو مي خواي من مثل ماشينم بشم؟« :فترچه ي راهنما را به شما داد تا آن را بخوانيد شما عصباني شديد و به او گفتيدماشين بدل شده ايد؟ آيا هنگامي كه فروشنده د

  .زيرا نمي توانست منطق مرا زير سؤال ببرد. اوهم با آنها خنديد. شنوندگان همگي خنديدند

محافظت كنيد و هرچه را در توان  پس مايليد از سرمايه گذاري خود  ي آن سرمايه گذاري كرده ايد، پول خرج كرده ايد، شما برا. ماشين تان خيلي برايتان ارزش دارد«: توضيح دادم
  «رتان است؟آيا او همس. حال اينجا نيز در كنار زني نشسته ايد كه به نظرمي رسد از گفته هاي من خوشش آمده است. داريد به كار ببريد تا ماشين به بهترين نحو ممكن كار كند

 »آره، او وادارم كرد امشب به اين سمينار بياييم«: با خنده اي گفت

 نبايد تا آنجا كه مي توانيد او را خوب  پس چرا ماشين تان،  حتي به مراتب ارزشمندتر و گرانقيمت تر از .خب، همسرتان نيز بزرگترين سرمايه گذاري در زندگي شماست«:به او گفتم
  ! خوب از او مواظبت و مراقبت كنيد و سواري هاي لذت بخش تري را نيز از او بگيريد؟بشناسيد تا بتوانيد

 شوهرش را به يكي از سمينارهاي من بكشاند خوشحال و هيجان   موفق شده بود همسرش از اينكه. مرد از من تشكر كرد، نشست و سپس همسرش ار بوسيد.حضار همگي كف زدند
  .زده بود

اين كه شناخت و آگاهي نسبت به آنچه برايتان ارزشمند است يكي از راه .ا مردها از مثال ماشين زياد استفاده مي كنم زيرا اين طوري موضوع را بهتر درك مي كنندمعموالً در رابطه ب
  .ر مي سازد نه ضعيف ترآموختن درباره ي آنچه برايتان اهميت دارد شما را قوي ت. هاي حمايت و محافظت از همان چيزي است كه به شما تعلق دارد

 هرگز از مطالعه ي دفترچه ي  براي نمونه،.  اينطور نيستيد  داريد، اما درباره ي روابط تان مطالب جديد  براي آموختن  احتماالً در نواحي ديگر زندگي تان آمادگي و پذيرش بيشتري
مايليد تا آن جا كه مي توانيد در .رز مشابهي، چنانچه قرار باشد در محل كارتان يك سخنراني كوچك بكنيددرست به ط.راهنماي ماشين، دستگاه ويديو يا تلفن همراهتان ابائي نداريد

زي با...چنانچه گلف يا تنيس و .كنمكار اين قدر به من نگو چه«: گوييدهرگز به رئيستان نمي. ريدزمينه ي مربوطه شناخت و آگاهي كسب كنيد تا بهترين تأثير را روي شنوندگان بگذا
هرگز با لجاجت براين كه به كمكي احتياج نداريد، و اينكه آموختن  .مي كنيد، مايليد تا آن جا كه مي توانيد درباره اش مطالعه كنيد تا در آن ورزش تسلط و مهارت كافي كسب كنيد

  .از ديگران كسر شأن است پافشاري نمي كنيد

هرچه آموخته هاي خورا درباره ي زنان و عشق افزايش . ي صميمي شما ارزشمندترين و گرانقدرترين سرمايه گذاري شماسترابطه.فكر مي كنم تا به حال متوجه منظورم شده باشيد
  .دهيد، معشوق و همسر بهتري خواهيد بود و كنترل بيشتري بر زندگي خود خواهيد داشت

و به منظور كارايي ي از شركت هاي بزرگ آمريكايي بوديكـ آسيايي اي نشسته بودم، اومشاور آمريكايي اخيراً در حين پرواز از لوس آنجلس به نيويورك، در هواپيما كنار مرد دورگه ي
او در كار خودش يك متخصص بود و شركت هاي بزرگ .  فرهنگ آسيايي به هنگام كار و تجارت با آن ها به آنان آموزش مي داد ردرك و كنار آمدن با بيشتر و بهتر اين شركت ها د

هاي  داستان اين مرد. منطقه آموزش دهد و ديگر كشورهاي آن چيني، سنگاپوري قراري ارتباطي با همكاران ژاپني،ول هاي كالن مي دادند تا كاركنان آن ها را درمهارت هاي بربه او پ
هنگ ميان آمريكاييان و شرقي ها، شغل و تجارت خود را به آن حيرت انگيزي را درباره ي شركت هاي بزرگي كه سعي داشتند بدون آموزش به كاركنان خود درباره ي تفاوت هاي فر

واقعاً حيرت انگيز است بسياري از اوقات آموختن تنها چند نكته ي كوچك فرهنگي، رفتاري و « :اوگفت. مناطق گسترش دهند و همگي به مشكل برخورد كرده بودند، تعريف مي كرد
  . و سرمايه و همان مي تواند فرق ميان پيروزي و شكست باشدميلياردها دالر سود ارتباطي مي تواند به معناي



 .»به نظر مي رسد كه كار من و شما يكي است«:به او گفتم. همينكه به سخنان اين مرد زيرك و با هوش گوش مي دادم به ياد شغل و حرفه ي خودم افتادم

  .ستيده) مشاور ميان فرهنگي شركت ها(جدي مي گوييد، آيا شما نيز «:پاسخ داد

  .من به مردها و زن ها آموزش مي دهم چگونه يكديگر را بهتر درك كنند.يك جورهايي بله«:با لبخندي گفتم

درست به طرز مشابهي كه كاركنان اين شركت بدون آموزش هاي الزم در شغل  »! است؟  شغل من شك ندارم كه شغل شما به مراتب سخت تر و دشوارتر از«:آن مرد خنديد و گفت
چرا؟  .نداريد نمي توانيد به خوبي ما را درك كنيد  به اين دليل كه ما زن ها را دوست   نيز تنها  شما مردها د موفق نبوده و قادر نخواهند بود همكاران آسيايي خود را درك كنند،خو

.  طرف ديگر، حتي گاهي اوقات، ما زن ها نيز خودمان را به درستي درك نمي كنيماز.زيرا، همچنان كه از قبل نيز خيلي خوب مي دانيد كه مردها و زن ها بسيار با يكديگر فرق دارند
زن ها را بهتر درك كنند، رازهايي درباره ي زنان فقط براي مردها نوشته نشده است تا انگونه كه بعداً نيزخواهيد ديد،هم! چه برسد به شما مردها. و نمي دانيم كه چرا اين طور هستيم

تري  ما ارتباط برقرار كنيم ونيازها وخواسته هايمان رابه طرز روشنل براي ما زن ها نوشته شده است تا خودمان را بهتر درك كنيم و بتوانيم دقيق تر و مؤثرتر با شدرجه ي اوبلكه در
 .به طوري كه بتوانيد به راحتي ما را درك كنيد.با شما در ميان بگذاريم

 كرده است؟چرا اين كتاب راهش را به سوي شما پيدا 

همسر ناكام تان، سرتان،نامزدتان، دوست نزديكتان،شايد هم.چنانچه اآلن در حال مطالعه ي اين كتاب هستيد، پس احتماالً آن را از طرف زني دريافت كرده ايد كه شما را دوست دارد
  .ابط خود موفق و خوشبخت باشيدولي آنچه قطعي است كه هر كه بوده است مي خواهد شما در رو. خواهرتان يا خواهر زنتان باشد

  :همسرتان اين كتاب را به شما داده است/چنانچه نامزد

  .هرگز به اين معنا نيست كه مي خواهد بگويد مشكل از شماست

  .هرگز به اين معنا نيست كه از دست شما ناراحت است

  .هرگز به اين معنا نيست كه نمي دانيد چگونه كارها را به درستي انجام دهيد

  .هرگز به اين معنا نيست كه از دست شما شكايت دارد و مي خواهد احساس كنيد حق با شما نيست

  .منظورش اين نيست كه او كامل و بي عيب و نقص است و اين شماييد كه وضع تان وخيم است

  .هرگز قصد ندارد بگويد همه چيز تقصيرشماست

  .د ونمي توانيد مسائل را خودتان حل كنيدهرگز منظورش اين نيست كه شما كودن يا خرفت هستي

مي خواهد شما  .چنانچه نامزد يا همسرتان اين كتاب را به شما داده است، معنايش فقط اين است كه شما را دوست دارد، مي خواهد همه چيز بهتر باشد، رابطه تان ادامه داشته باشد
 قدري شما  از اين كه كسي به !تا او بتواند نيازهاي شما را بيشتر و بهتر برآورده كند. كمك مي كند تا با او بهتر باشيدرا خوشحال كند، احساس مي كند كه با دادن اين كتاب به شما

ري به غير از چنانچه شخص ديگ.را دوست دارد كه ترجيح مي دهد براي بهبود روابطش با شما كاري بكند تا اين كه به جاي كاري، پس بنشيند و سكوت اختيار كند، خوشحال باشيد
  .همسرتان اين كتاب را به شما داده است بدانيد كه دوستي واقعي است كه خوشبختي و سعادت شما را مي خواهد/نامزد

وكم زحمت تر و بدون استرس  لذت بخش تر   ساده تر، دوستانه تر، چنانچه خودتان اين كتاب را پيدا كرده ايد، از آن روست كه زنان را دوست داريد و مي خواهيد روابط خود با آنان
اهميت مي دهيد، و براي خوشبختي خودتان   زن خوشبختي است كه شما   داريد، آن زن،  زني رابطه چنانچه با .از اين كه اهل دانش و آگاهي هستيد، شما را تحسين مي كنم.باشد

واقعي تان را پيدا نكرده ايد، باور كنيد كه در آينده هنگامي كه سرانجام ازدواج كرديد، همسرتان چنانچه هنوز زن زندگي و عشق .چنين كتابي را انتخاب كرده ايد و مطالعه مي كنيد
  .از شما ممنون خواهد شد كه چنين كتابي را خوانده ايد

گار كه يه ان.كنه» درستم«مي خواد منو  اوهميشه . مي گهديگه از اون كتابهايي كه زنم  هم يكي  بفرما، اين«:احتماالً پس از اين مقدارمطالعه از كتاب صدايي در گوشتان مي گويدكه
شناسمش به حرفهاي يه زن ديگه كه حتي نميچرا بايد.احتياجي به اين جور كتاب ها ندارم. واينكه منم كه بايد تغيير كنمخواد بگه كه همه چيز تقصير منهمطمئنم كتاب مي.چيزيمه

 »اين كارها فقط وقت تلف كردنه. ه كار بايد نكنمگوش كنم و اون به من بگه كه چكار بايد بكنم و چ

 پاسخ من در اين جا به شما اين است

  .پس از مطالعه اين كتاب احساس خواهيد كرد كه باهوش تر و قوي تر و توانمندتر هستيد نه احمق، ضعيف و ناتوان

  . داريد، نه اين احساس كه كنترل همه چيز از دست شما خارج شده استمطالعه ي اين كتاب، به شما اين احساس را خواهد داد كه روي اوضاع و امور كنترل

  .اين كتاب هرگز موضع شما را تضعيف نخواهد كرد. مطالعه ي اين كتاب به شما اين احساس را خواهد داد كه زندگي تان را در دست خود داريد

مگوها و لحظات تلخ به مراتب   بگو  دعواها، بحث ها، چرا كه .يره خواهيد كرد ناچيز است ذخ كه در آيندهوقت زيادي  وقت اندكي كه صرف مطالعه اين كتاب مي كنيد در مقايسه با 
  !كمتري خواهيد داشت

 :دوست دارم بعضي چيزها را درباره ي من بدانيد
؟ به چه دردي ...مردها«:مي نوشتم  اين بود مي بايست كتابي با اين عنوان چنانچه غير از. در تمام طول زندگي ام آن ها را دوست داشته ام. قبل از هرچيز،مردها را خيلي دوست دارم

به اين دليل اين كتاب را نوشتم كه به رغم تمامي تالش هاي صادقانه اي كه مردها جهت شناخت ما زن ها ! رازهايي درباره ي زنان: نه» مي خورند؟ آيا همه چيز تقصير آن هانيست؟
 باور كرن صحبت هاي زن ديگري درباره  دليل ديگر آن بود كه خواندن و. صوالً شناخت ما زن ها كار ساده اي نيست، موفقيت چنداني به دست نمي آورندمي كنند، اما از آن جا كه ا

  .ر خواهد بودي خواسته هاي زن ها از عشق، صميميت و روابط جنسي در مقايسه با زماني كه همين صحبت ها را از زبان همسر خودتان مي شنويد، ساده ت
ببين، چنانچه مي خواهي در « :  به شما مي گويد  نشسته است و مي توانيد مرا يك مترجم يا يك ميانجي و واسط در مذاكرات صلح در نظر بگيريد كه طرف ديگر ميز در مقابل شما

 .»كمتر هم نق خواهد زد.ش كني تضمين مي كنم كه همسرت خوشحال خواهد شدچنانچه به صحبت هايم گو. زندگي ات به فالن و بهمان نتيجه برسي بهتر است اين كار را بكني
 انجام چيزي تا به اين حد ساده ممكن است تا به اين   نمي تواني تصور كني كه چگونه  مي رسند، اما مي دانم كه در خواست هاي او براي فالن چيز و بهمان چيز احمقانه به نظر«:يا

عاطفي از بين نبري و نابودش مي خواهي او را به لحاظ احساسي وچنانچه :يا»ميدانم كه مؤثر واقع مي شودمن با او صحبت كرده ام و . ل به من اعتماد كناما با اين حا.حد توفير كند
 كار مي بري او را عصبي مي كني و آن وقت است زيرا هر بار كه اين كلمات را به. نكني،پيشنهاد مي كنم اين كلمات و عبارات را از دايره ي گنجينه ي لغات و واژگان خود حذف كن

  .»كه از نتيجه ي حاصله زياد خوشحال نخواهي شد



  .باور كنيد كه شگفت زده مي شويد. كافي است آن ها را امتحان كنيد. آيا واقعاً خودم نيز به صحبت هاي خودم ايمان دارم؟ بله همينطور است
 زمينه هاي   باشد؟ آيا هنگامي كه مي خواهيد در آيا نبايد همينطور هم.  استاموضوع آن نيز نيازهاي ما زن ه. است كه يك زن هستماين كتاب توسط من نوشته شده : دوم اين كه

مردها در باره ي خواسته هاي  فايده اي دارد به آنچه   باشد؟ چه مربوط به عشق، صميميت، و روابط جنسي با زنان چيزهايي بياموزيد، نبايد كه راهنما و مشاور شما نيز خود يك زن
هرگز حاوي  شده بوددهم، اما قوياً باور دارم چنانچه اين كتاب توسط يك مرد نوشتهت كه تعصب و پيش داوري به خرج ميما زن ها چه فكر مي كنند، گوش كنيد؟ كامالً مشخص اس

در باره ي روابط جنسي براي من فاش كردند رباره ي خودشان، خواسته هايشان ود كردند و رازهايي دچرا كه زن ها در اين كتاب به من اعتما.اطالعاتي كه من در آن گنجانده ام نبود
  .فكر مي كنم كه از صحبت هايشان در اين كتاب تحت تأثير قرار بگيريد. كه به طور معمول هرگز آن راز را براي يك مرد فاش نمي كنند

 »كنند؟ يز نبايد مهارت هايي را بياموزندتا مامردها راهم خوشحالپس زن ها چي؟ آيا آن ها ن. بگيرند نوشته اينچه مردها بايد يادقط درباره ي آچرا ف«:كهسوم،چنانچه اعتراض داريد
 پاسخ من اين است

سته هاي مردها در خصوص عشق و صميمت  چيز درباره ي عاليق و خوا به همين دليل هم بود كه چند سال پيش رازهايي درباره مردان را نوشتم كه در آن همه. حق با شماست!بله
و چه در خارج از بستر كمك   زن ها در بهبود روابط شان با مردها چه در داخل  و روابط جنسي به زن ها توضيح داده شده است و در اين روش ها و راه كارهايي ارائه شده است تا به

لذا هر بار . همسرشان در ميان گذاشتند، مردها همگي متفق القول بودند كه من در واقع دوست و طرفدارشان بودم/امزدميليون ها زن اين كتاب را خواندند بعد از آن كه آن را بان.كند
 .به ياد داشته باشيد كه همه اش در كتاب ديگر توضيح داده شده است» پس، اشتباهاتي كه او مي كند، چي؟«: كه در حين مطالعه ي اين كتاب صدايتان درآمد كه

 هترين استفاده را از اين كتاب ببريد؟چگونه ب

هايي از اين كتاب هستند كه اطالعات لفص. و آن اين بود كه به طرزي نوشته شود تا هر دو خواننده ي زن و مرد مخاطب قرار بگيرند. نوشتن اين كتاب از يك جهت چالش بزرگي بود
» !مردها براي«:اين نواحي را باعنوان. استكه روي صحبتم با مردهجاهايي نيز وجود دارند.  بخوانيداين فصل ها راارائه شده در آن ها خطاب به زن هاست كه اميدوارم شما مردها نيز 

ده است بدين منظور طراحي شه راكه دراين كتاب گنجانده ام،بدانيد كه هرآنچ. بهترين روشي كه براي مطالعه ي اين كتاب وجود دارد مطالعه ي از اول تا آخر است. مشخص كرده ام
  .تا شما را در رابطه با زنانزندگي تان، باهوش تر كند

اين فصل مي تواند در عين حال پيامي به مردها .  بخوانيد را نيز كه در ابتداي كتاب آورده شده است» پيامي به زن ها«:چنانچه كتاب را از ابتدا شروع نكرده ايد، لطفاً برگرديد و فصل
  .يش زمينه ي مساعدتري باقي كتاب را خواهيد خواندخواهيد ديد كه با پ. نيز باشد

چنانچه  لذا توصيه ام به شما اين است كه.كلي هستندارائه شده همگي تعميم داده شده ودر پيام مربوط به زن ها ذكر كرده ام كه هر مردي متفاوت و منحصر به فرد است اما مطالب 
  .تاب با او به صحبت بنشينيدبا كسي ارتباط داريد، حتماً درباره ي مطالب اين ك

  .يا به عبارتي كداميك از موارد دقيقاً درباره ي او صدق مي كنند. از او بپرسيد كداميك از نكته ها دقيقاً توصيف كننده ي احساسات او هستند

  .از او دعوت كنيد نظر خود را درباره ي گفته هاي من يا ديگر زن ها بيان كند

  ليد كداميك از توصيه ها يا پيشنهادهاي اين كتاب را به كار ببنديد و از او بپرسيد كه آيا تالش هاي شما مؤثر واقع شده اند يا خير؟به او اطالع دهيد كه ماي

وششي، دوستانه، و خالي از تنش خواهيد ديد كه چنين مذاكراتي بي هيچ ك.همسر شما را در اختيارتان قرار مي دهد/چنين صحبت ها و مذاكراتي اطالعات ارزنده اي بسياري از نامزد
هردوي  يد كه اين كتاب برايكن ابراساس زمينه ي مشتركي آغاز ميچرا كه اين بار صحبت ها ر)در مقايسه با صحبت هايي كه قبالً بر سرهمين موارد داشتيد.(و اضطراب خواهند بود

همسرتان از /باالتر از همه، نامزد. فضا كمتر تخاصمي خواهد بود و تفاهم بيشتري خواهيد داشت لذا. شما ارائه داده است و فقط از عقايد و نظرهاي شخصي خودتان صحبت نمي كنيد
  .اين كه شما به احساسات او عالقه نشان داده ايد و نظر او را در اين رابطه جويا مي شويد، بي نهايت خوشحال خواهد شد

اين كتاب اصالً به زن هايي كه آسيب هاي عميق روحي و مشكالت احساسي جدي داشته  . درباره ي چه چيزي نيستمي خواهم لحظه اي را نيز به اين اختصاص دهم كه اين كتاب
 احساس چنين زني ارتباط داريد،ممكن استچنانچه با  ازدست داده اند، نپرداخته است،و نيازهاي خودشان را شديداً سركوب كرده و ارتباط خود را به طرزي جدي با قلب و روح خود

برافراشته  دور خود موانع دفاعي بسياري ، بردليل آن اين است كه او به منظور جلوگيري از دردهاي احساسي بيشتر.كنيد كه هيچ يك از مطالب اين كتاب درباره ي اوصدق نمي كند
» دسترسبه لحاظ عاطفي غير قابل«زن هاييردهايي كه عادت دارند با م.طور كلي از دست داده استوانايي حس كردن و احساس داشتن باست و ارتباط خود را با احساسات و اصوالً ت

.  را مطالعه كنيد.؟كتاب آيا توان گمشده ام هستيز مردها تعلق داريدبه اين دست اچنانچه احساس مي كنيد.واهند كردارتباط برقرار كنند، با قسمت اعظم اين كتاب ارتباط برقرار نخ
  لگوهاي احساسي خود را كه موجب مي شوند روابط ناسالمي را انتخاب كنيد، درك كنيدآن كتاب به شما كمك خواهد كرد، ا

آن را درباره ي من به عنوان يك ندوتمامي اطالعات ارائه شده درتا همسرم صفحه به صفحه ي آن را حفظ ك اين كتاب را به اين اميد نوشتم«:در اين جا بايد به نكته اي اعتراض كنم
همسرتان اين كتاب را به شما داده /چنانچه نامزد. تا به مردرؤياهاي من بدل بشودر بودم با شوق تمام تمامي توصيه ها و پيشنهادهاي ارائه شده در آن را به كار ببندداميدوا. زن دريابد

  !.است بدانيد كه او نيز به طرزي پنهان به همين چيزها اميد بسته است

اين كه اصوالً !به عالوه. مرد خود را خوشحال كنددو اين كه چگونه يك زن مي تواندچنين كتابي را بخوان آن است كه چگونه يك زن مي تواندماين كتاب به آن پرداخته االبته،آنچه در
  نگاه زن ها به ارتقاء و رشد شخصي ونيز عشق چگونه است؟

خب، اين حقيقت را در حين مطالعه ي فصول بعدي .  بكنيم  بيست و چهار ساعت شبانه روزـ آن هم در- آيا مي دانستيد كه ما زن ها دوست داريم خود را وقف عشق ورزيدن به شما
  .در خواهيد يافت

  .حال شما به عنوان يك مرد چگونه اين كتاب را خواهيد خواند؟ با آموخته هايتان از آنچه كار خواهيد كرد؟ اين تنها خودتان هستيد كه مي دانيد

همين كه .حتي چنانچه همسرم فقط چند نكته ي مهم از اين كتاب را استخراج كند و به كار بندد براي من كافي است.گري را نيز با شما در ميان بگذارمو در نهايت مي خواهم راز دي
ارزشمند بودن بيشتر، و محبوب يت بيشتر،هايي باشدكه احساس امنپي يافتن راه ومهرباني قلب مرا درك كند،و دروقت گذاشته و حاضر شده است درباره ي ما زن ها چيزهايي بداند 

 .بودن بيشتري به من بدهد از او ممنون خواهم بود

 
به او عشق بورزيد،   بهتري براي او باشيد و با سخاوت بيشتري  چنانچه بامطالعه ي اين كتاب تنها اندكي او را بيشتر دوست بداريد و شنونده ي. همسر شما نيز همين احساس را دارد



  .و همين كافي است. شيد كه او را خوشحال خواهيد كردمطمئن با
 .مطمئن باشيد ارزش آن را خواهد داشت. متشكرم. از اين كه به من اعتماد كرديد تا در سفر به سوي قلب و روح يك زن، راهنمايتان باشم

 زن ها دوست دارند مردها چه چيزي درباره ي آن ها بدانند؟:بخش اول
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  :ب را با اعتراض از جانب زني كه دوستش داريد و زني كه شما را دوست دارد شروع مي كنماين كتا
  .و به خوبي بفهمند كه چرا اين طور هستيم و چنين خواسته هايي داريم. ما زن ها دوست داريم مردها ما را درك كنند

خودمان نيز به خوبي خود را درك  حقيقتي كه وجود داردـ و اعتراف نيز همين است ـ كه گاهي اوقات مااما . آن گاه سر خورده و مأيوس مي شويم. هنگامي كه ما را درك نمي كنيد
  .نمي كنيم

  براي نمونه، چرا چنين است كه در يك لحظه زني بسيار قوي و تواناست و در لحظه ي بعد بسيار ضعيف و شكننده به نظر مي رسد؟
   است، الهه ي قوي و نيرومند باشيم، و هنگامي كه خوشحال نيستيم، همچون دختربچه ي كوچك و ترسيده، عاجز باشيم؟چه چيزي موجب مي شود كه وقتي حال ما خوب

  چرا مي توانيم مشوقي خوب، حمايتگري قوي، پشتيباني با وفا و مشاوري دورانديش براي ديگران باشيم، اما نمي توانيم همين كارها را هميشه در حق خودمان انجام دهيم؟
كنند و از شدت عجز و ناتواني خود را پنهان وليت ها برروي دوش ما سنگيني ميبرمي آييم، اما لحظه اي بعد آن مسئ خوبياز عهده ي مسئوليت هاي بسياري بچرا و چگونه است كه 

  مي كنيم؟
  قابليت و توانايي عشق ورزيدن درما از كجا مي آيد؟

  ايمان به نفع ديگران چشم پوشي كنيم؟چرا به راحتي مي توانيم از خود و نيازه
  چرا اينگونه به نظر مي رسد كه بيش از مردان به وقت، توجه، تسلي خاطر و آرامش نياز داريم؟

  چرا همين گونه هستيم؟
خبر خوبي كه .  پاسخ اين پرسش ها را به درستي نمي دانيم ما نيز چه اعتراف بكنيم و چه نكنيم، خود.ما زن ها مي دانيم كه مردها اين سؤاالت را درباره ي ما از خودشان مي پرسند

اين پاسخ ها در فصول .  براي احساسات و رفتارها ما توضيحي وجود دارد در اين رابطه وجود دارد اين است كه در نهايت ناشناخته بودن شان اين داليل وجود دارند و اين كه در واقع
وشته شده اند كه هم براي زن ها و هم براي مردهاـ هر دوـ روشنگر باشند و اسرار طبيعت ما زن ها و دل و جان و فكرمان و نيز خواسته بعدي اين كتاب بيان شده است و براي اين ن

  .ها و نيازهاي ما را فاش سازند
  .در درك خودمان با آن رو به رو هستيم، برايتان شرح دهمبگذاريد لحظه اي شما را با خود به اعماق قلب يك زن ببرم و از طريق چند داستان زير نبردي را كه خودمان نيز 

اين اواخر عصبي و .مي دانيد مردي كه دوستش داريد روزهاي سختي را در زندگي خود پشت سر مي گذارد و تصميمات مهمي كه بايد در رابطه با شغلش بگيرد اورا نگران كرده است
ميان مي گذاريد  نگراني ها وچالش هايش با او درنظر خود را درباره يميز شام موضوع را پيش ميكشيدويك شب سر. و كمك كنيدناآرام شده است و شما شديداً دوست داريد كه به ا

اخمهايش با هر پيشنهادو توصيه ي جدي شماكه اخمو بر روي صورت او نقش مي بنددهمين كه شروع به صحبت مي كنيد، نگاهي . براي حل مشكل او ارائه مي دهيدو پيشنهادهايي
  .به ناگهان احساس مي كنيد كه ناراحت شده است و از شما فاصله مي گيرد.بدتر و بدتر مي شوند

 »عزيزم، موضوع چيست؟«: با نگراني از او مي پرسيد

 »به نصيحت هاي تو نيازي ندارم. مي خواهم ـ اين موضوع را خودم حل كنم«:با سردي پاسخ مي دهد كه

  » من فقط مي خواستم به تو كمك كنماما«:شماتوضيح مي دهيد كه
از اين كه مثل رئيس ها با من «:مي گويد .  عصباني شده است كامالً پيداست كه» مگر به من اعتماد نداري؟. چرا نمي گذاري خودم به روش خودم آن را فيصله دهم«: پاسخ مي دهد

  .اين را مي گويد و اتاق را ترك مي كند» رفتار مي كني، بيزارم
چگونه احساسات تان را بيان بال او برويد اما درست نمي دانيدمي خواهيد به دن.ند و چشمانتان از اشك پر مي شودحالي كه شوهرتان از اتاق خارج مي شود همانجا خشكتان مي زدر 

 آيا من به راستي كنترل  :آيا او درست مي گويد«: از خود مي پرسيد.احساس شكست مي كنيد. اما تالشهايتان اوضاع را بدتر هم كرد. شما فقط مي خواستيد از او حمايت كنيد. كنيد
 »گر هستم؟
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يك شب در حين مكالمه اي . شويدنگران مي.ن اين كار را نكرده استاما آ. اميدوار بوديد كه او هم چيزي بگويد. خواهيد آن را با نامزدتان بگذرانيدطيالتي طوالني در پيش داريدوميتع

 »آيا درباره ي تعطيالت فكر كرده اي؟«وع را پيش مي كشيد، تلفني موض

  »راستش، هنوز نه«:پاسخ مي دهد

 »خب، من اميدوار بودم با هم باشيم يا شايد با هم جايي بريم«:ادامه مي دهيد

 »بگذار ببينيم چه مي شود«: به ناگهان او ساكت مي شود و بعد از چند لحظه با صدايي سرد و بي تفاوت مي گويد
  منظورش چيست؟» ببينيم چه مي شود؟«: پيش خودتان فكر مي كنيد

 »نمي خواهي تعطيالت را با من باشي؟«: با صدايي لرزان مي پرسيد. كمي مضطرب مي شويد
آيا نمي تواني كمي خودانگيخته باشي؟ تو همه اش دل . اما لزومي ندارد همه چيز از پيش برنامه ريزي شده باشد. البته كه مي خواهم با تو باشم«: با ناراحتي و غرولند جواب مي دهد

 !»واپسي
اين موضوع را هم با او درميان گذاشته .تنها چيزي كه مي دانيد اين است كه دوست داشتيد مطمئن بوديد كه تعطيالت را حتماً با هم خواهيد گذراند. نمي دانيد به او چه پاسخ دهيد

 آيا«:پرسيداز خودمي. كنيد كه به اين سادگي از بين نميرود مي پذيرد و همين كه گوشي را قطع مي كنيد، دردي توي سينه ي خود احساس مي مكالمه پايان. ايد، اما اتفاقي نيافتاد



 »آيا من بيش از حد دل واپس هستم؟. او درست مي گويد
 همراه يكي از مشتريانش  كه شام را به بگويد به سالمت رسيده است و اينزند تالفن ميقصد پياده ميشود،به شما ت فرودگاه شهر مرهنگاميكه د.  سفر شغلي رفته استشوهرتان به يك

چندين بار به هتل او زنگ . اما خبري نمي شود .هنگام خواب و در حالي كه در بستر دراز كشيده ايد، منتظر تلفن مي شويد تا به صدا درآيد شب . در يك رستوران صرف خواهد كرد
حال ساعت دو بعد از نيمه شب شده است و شما  .شما زنگ نمي زند براي او پيغام مي گذاريد و منتظر مي شويد و باز هم منتظر مي شويد، اما او به . پيدا نمي كنيدمي زنيد اما او را 

  .به طرزي وحشتناك عصبي و نگران شده ايد
  .سرانجام با ناراحتي خوابتان مي برد» شما شب به خير بگويد؟كجاست؟ چرا زنگ نمي زند؟ چه چيزي مانع شده است تا به «: از خود مي پرسيد

:  به خود مي گوييد .اما به سختي مي توانيد خود را قانع كنيد.سعي مي كنيد برايش عذر و بهانه بتراشيد. اما اين اتفاق نمي افتد. صبح روز بعد همچنان منتظريد تا بلكه خبري بشود
پيش خودتان . بدترين فكرها به سراغ تان مي آيد.و نگراني شما تبديل به بدبيني مي شودساعتها مي گذرند» صبح زنگ بزند، مي توانست امروزاگر به راستي ديشب خيلي خسته بود«

 » با زن ديگري باشدنكند«سپس بدترين فكر ممكن به سراغ تان مي آيد » شايد هم از دست من در مي رود. شايد مريض شده است. شايد اتفاقي افتاده باشد«فكر مي كنيد 
من زنگ نزدي؟  يا امروز صبح بديشبچرا«: يي عصبي و ناراحت ميگوييدبا صدا. گويي هيچ اتفاقي نيافتاده است كند كهدر نهايت تعجب، طوري صحبت مي. ندنهايتاً غروب زنگ مي ز
 .»خيلي نگران شده بودم

گيج شده د از اين كه شما ناراحت شده ايد،دهصدايش نشان مي» .م كه بي هوش شدماز شام هم به قدري خسته بودبعد . همين كه رسيدم از فرودگاه به تو زنگ زدم«: پاسخ مي دهد
 .»زنمنستم باالخره امروز به ات زنگ ميدومي. ه اش از اينجا به اونجا برومه همكبعدش هم مجبور بودم . م كه داشتمجلسات مهمي بودامروز صبح هم كه به فكر«: ميدهدادامه . است

شوهرتان به صحبت . كنترل گر جلوه كنيدميترسيد مستأصل و. ت انجام دهيداما موفق نمي شويد اين كار را درس. سع مي كنيد به او توضيح دهيد كه چرا آن قدر ناراحت شده بوديد
چرا بايد فقط » كنم؟نگ بزنم و بگويم كه دارم چكار مي دقيقه يك بار زآيا بايد هر پنج«: از جواب هاي او مي فهميد كه ناراحت شده است به تندي مي گويد. هاي شما گوش مي كند

 »براي بيست و چهار ساعت زنگ نزدن اين قدر از هم بپاشي؟
چقدر دلتان ه او بگوييديد اين بوده است كه ببكنتنها كاري كه خواسته بوديد. اريدمكالمه چندان دوستانه تمام نمي شود و هنگامي كه گوشي را قطع مي كنيد، احساس بسيار بدي د

و برايش پيغام گذاشتيد، نگران شده وديدآيا اين غيرمنطقي بود كه پس از چند بار كه زنگ زده ب. چرا او نتوانست درك كند كه شما چه قدر ناراحت شده بوديد. براي او تنگ شده بود
 »آيا واقعاً من زياده خواه و پرتوقع هستم؟«: خود مي پرسيدصحت داشته باشد؟ از » من مشكل دارم«:باشيد؟ آيا مي تواند اين گفته ي او كه

ما زن ها از خود مي پرسيم آيا حق با ماست يا اين كه .اغلب زن ها با داستان ها و احساسات مربوط با آن ارتباط برقرارمي كنند، زيرا همگي كم و بيش اتفاقات فوق را تجربه كرده اند
  »آيا من طبيعي هستم؟«:مي پرسيم مي پرسيم آيا نيازهايمان موجه و منطقي است و يا زيادي و افراطي؟ از خوداز خود . اتهامات همسرمان صحت دارد

اضافي در آن ها  ودند كه عكس العمل زن ها  اين سه مورد دقيقاً همان مواردي ب «: پاسخ هايي از قبيل .فكر مي كنم پاسخ مردها پس از خواندن اين داستان ها بسيار متفاوت باشد
اين موارد، نمونه هاي از اعمال و رفتارهاي زنانه اي است كه اغلب مردها آن را درك نمي كنند، لذا، آن را جزو رفتارهاي . حق با شماست» و نامعقول بوده اند و مرد را عصبي مي كند

  .نامطلوب و غيرموجه زنانه دسته بندي مي كنند
بدون چشم بصيرت و درك عميق ممكن است بسياري از خصوصيات و ويژگي هاي منحصر به فرد و زيباي . محكومش كنيم.  كنيمهنگامي كه چيزي را درست درك نمي. ساده است

نده و غيرقابل  ظاهر گيج كن  آنچه به چنانچه رازهاي پنهان طبيعت زنانه را درست درك كنيم اما . حتي براي خود ما زن ها . مؤنث و زنانه در نظر مردان زشت يا حتي بد جلوه كنند
  .پذيرش مي نمايد، روشن، واضح و زيبا خواهد شد

طبيعت زن ها بودم اساسي وزيربنايي در خصوص هويت وبه دنبال چندين حقيقت . هنگامي كه مي خواستم خود را آماده ي نوشتن اين بخش از كتاب بكنم هدفم واضح و روشن بود
 :در تحقيقاتم از زن ها مي پرسيدم.ها و نيز مردهايي كه دوست شان داريم، كمك كندكه در درك احساسات و رفتار زنانه به خود ما زن 

 »دوست داريد مرد زندگي تان چه چيزي از اعماق وجود شما را عميقاً درك كند و بفهمد؟»
م و اساسي هستند؟ و فكر مي كنيد كداميك از ويژگي هاي شما دوست داريد چه چيزي از طبيعت مؤنث و زنانه ي خود را براي مرد زندگي تان توضيح دهيد كه برايشان بسيار مه»

  با مردها تفاوت بسيار دارد؟
  .چه چيزهايي را درباره ي عشق ورزيدن به ما بدانندهستيم واينكه دوست داريم مردهاچرا همين طور هستيم كه روشن كنم كه ما زنها كه هستيم ودر فصل هاي بعد سعي كرده ام 

ين پرداخته شده است كه مهمترين ويژگي ها و اولويت هاي زن ها چه هستند، داليل بسياري از رفتارها، احساسات و گفته هاي ما زن ها ريشه در اين سه ويژگي چند فصل اول به ا
  .آن سه ويژگي اين ها هستند. مهم زنانه دارند

  :سه ويژگي مهم زنانه
  .براي زن ها عشق بر هر چيز مقدم است-1
  .ن آفرينش دارندزن ها توا-2
  .ارتباط زن ها با زمان ارتباطي مقدس است-3

آيا مي توانم كاري كنم تا او را از گله و  «:اين سه نياز پاسخ قطعي و هميشگي به اين سؤال مردهاست كه.  به سه نياز عمده و پنهان زن ها پرداخته مي شود6 و 5 و 4در فصل هاي 
 ! به هفت افسانه اي مي پردازد كه مردها آن ها را باور كرده اند ولي همگي نيز غلط هستند7و باالخره فصل !)  مي توانيدبله،(»شكايت باز دارم وخوشحالش كنم؟

 براي زن ها عشق بر هرچيز مقدم است):1(فصل 

برايان در طول زندگي خود . ر رابطه ي جديدي وارد شده استبه من تلفن زد و گفت مدت شش ماه است كه د. چندماه پيش يكي از دوستان قديمي كه مدت ها بود او را نديده بودم
او پاسخ داد همه رسيدم كه اوضاع از چه قرار است واز او پ. شدي محسوب ميلذا اين خبر از جانب او خبر مهم. روابط زيادي داشت اما هيچ وقت به طور جدي با كسي درگير نشده بود

 »از چه نگران هستي؟«از او پرسيدم .  ي نامزدش داشتاما نگراني هاي كوچكي درباره. چيز عالي است

به همين خاطر به تو زنگ زدم تا نظر تو . رواني استرم مشكالت روحي ومنظو. اما مي ترسم مشكلي داشته باشد. خيلي شيرين و مهربان. خب، لوري واقعاً فوق العاده است«:پاسخ داد
 .»را هم بشنوم



 » مي كني ممكن است مشكل رواني داشته باشد؟چه كار مي كند كه فكر«:به او گفتم

چقدر دلش براي من تنگ شده بگويد هر روز به محل كارم زنگ مي زند تا به من. اول از همه اين كه به من مي گويد هر بيست و چهار ساعت شبانه روز را به من فكر مي كند«: گفت
: بعد هم هفته ي گذشته به من گفت. مدام درباره ي خودمان و روابطمان صحبت مي كند. بتوانيم باهم باشيماز هفته ها پيش براي هر دويمان برنامه ريزي مي كند تا . است

 » !ارتباطش با من مهترين مسئله زندگي اوست

 »و تو چه نتيجه گيري هايي از اين صحبت ها داري؟«: از او پرسيدم

  .سعي كردم متوجه نشود كه خنده ام گرفته است

  » مي كنم، آنطور كه او به من فكر مي كند، بايد عصبي بوده و تشويش زيادي داشته باشدخب، من فكر«:گفت

 »نه عزيزم، او عاشق شده است«: با خنده اي به او گفتم

مي ورزيد برايش ناآشنا و حتي ناسالم   عشق روابط دراز مدت نداشت و آن گونه كه لوري به او او تجربه ي زيادي در رابطه با. اما باالخره يك مرد است. دوستم برايان مرد خوبي است
 روابط صميمي و  فداكاري كردن و محترم شمردن عشق ورزيدن، . »عشق است دنياي زن، دنياي «: نمي دانست» زن ها كه هستند؟«او اولين راز در اين باره را كه . و مشكل دار بود

  .نزديك طبيعت ماست

 »راي زن ها عشق از هر چيز مهمتر و بر همه چيز مقدم استب«:آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

 از قبل  ما. مهمترين اولويت زندگي ماست  في الواقع  باشد، بلكه عشق  منظورم از اين گفته اين نيست كه زن ها خودآگاهانه انتخاب كرده اند كه عشق مهمترين اولويت زندگي شان
 نگرفته ايم كه مدام به اين فكر   انتخاب نكرده ايم و از قبل تصميم ما. بلكه طبيعتاً، ذاتاً و فطرتاً اين طور هستيم. دگي مان متمركز باشدتصميم نگرفته ايم كه دل و جان ما بر مرد زن

 !ولي خب هست. ما تصميم نگرفته ايم كه عشق مهمتر باشد. كنيم كه چگونه به او نزديك تر شويم، بلكه اين كار را ناخودآگاه مي كنيم
  ك عشقكي

  :من آن را كيك عشق ناميده ام. در زير تمثيلي آمده است كه به خوبي نشانگر ذهنيت و احساسات ما زن ها نسبت به عشق مي باشد

ف شده باشد درست مثل يك  برشي از هر دو دايره حذ حال تصور كنيد كه. اولي نشانگر دايره ي خودآگاهي يك مرد و دومي نشانگر خودآگاهي يك زن است. دو دايره را تصور كنيد
مابقي يا به عبارتي .تمركز و اولويت او بر روي عشق و روابط صميمي استبرش حذف شده درصد خودآگاهي او ازدر دايره ي مختص به مرد، . در حدود يك دهم كل دايره. برش كيك

  .ليت هاي اوستنه دهم باقي مانده تمركز و اولويت او بر روي كار،شغل، عاليق، پروژه ها و ديگر فعا

نه دهم باقي مانده  و پروژه هاست وبدين معنا كه برش نازك تمركز او بر روي كار، عاليق. اين درحالي است كه در دايره ي مربوط به زن، وضع دقيقاً نقطه ي مقابل دايره ي مرد است
  .تمركز او برعشق، زندگي خانوادگي و روابط او

. هر بار كه در سمينارهايم كيك عشق را براي حاضران رسم مي كنم، زن ها و مردها همگي مي خندند.شده ايد ، اما حتماً متوجه منظور منگرچه كمي اغراق آميز به نظر مي رسد
موجود در ميان زن و مرد  ت مي پرسيد چرا؟ زيرا همه به طرزي غريزي مي دانيم كه اين موضوع صحت دارد، و همانگونه كه بعداً نيز خواهيم ديد، اين مطلب منشأ بسياري از مشكال

  .را توضيح مي دهد

ميزان درون گرايي ، بلكه صرفاً تصويري است ذهني ازنكته زير را همواره به ياد داشته باشيد، كيك عشق نشانگر مدت زماني نيست كه صرف عشق يا ديگر فعاليت هاي خود مي كنيم
بنابراين .باشدسر كار است او نيز مشغول شغل خود داخل و چه در خارج از خانه، و به همين تعداد ساعاتي كه شوهرش براي نمونه ممكن است زن شاغل باشدـ حال چه در. ما زن ها

باره  نوشتن شعرهاي عاشقانه، و خيالبافي در  خواب هاي زنانه؛ تمثيل كيك عشق به اين معنا نيست كه او يك دهم وقت خود را صرف كارش كرده است و بقيه را صرف خريد لباس 
 وقوف و آگاهي  روزه  فكر مي كند و هر   شوهرش او به. اما مي توانيد شرط ببنديد هنگامي كه بر سر كار خود است بيشتر از آن كه شوهرش به او فكر مي كند. ي شوهرش مي كند

  . صميميت استبيشتري نسبت به تغييرات ريتم روابطشان دارد و در مقايسه با شوهرش بيشتر خواهان ارتباط و نزديكي و

عشق شامل رسيدگي به بچه ها  هنگامي كه براي آنان توضيح مي دهم كه  اما . گاهي اوقات هنگامي كه تمثيل كيك عشق را براي زن ها به كار مي برم، كامالً آن را درك نمي كنند
هنوز صرف  باشند، اما قسمت اعظم وقت آن هابا كسي ارتباط نداشته زيرا ممكن است. فهمندمادرهاي مجرد اين نكته را به خوبي مي . نيز مي شود، فوراً با آن ارتباط برقرار مي كنند

 با   تا  روزمره شان با فرزندان اختصاص دارد  آنان به روابط  اعظم كيك عشق مي كنند كه قسمت حتي بسياري از زنان متأهل نيز چنين بيان . عشق و توجه به فرزندانشان مي شود
دارد اين است كه خودآگاهي، افكار و احساسات زن ها به طرزي طبيعي و غريزي همگي ع ديگري است اما نكته اي كه وجودموضويا الگو سالم ودرست است يا خير، آكهاين. شوهرشان

 .روي عشق متمركز هستند

 سفري به افكار زن ها

چقدر به آن ها توجه داريم،  به مرد زندگي مان فكر ميكنيم وقدرمي كردند، از اين كه ما زن ها چ  همواره گفته ام كه چنانچه مردها تنها يك روز را در سر زني كه عاشق است سپري
اين تمرين به مردها كمك مي كند تا اين نكته را كه عشق . كه براي مشاروه نزد من مي آيندكنموج هايي توصيه ميكه گاهي اوقات آن را به زتمريني وجود دارد.رت زده مي شدندحي

ار خود را تمرين بدين قرار است كه از زن مي خواهم گزارش دقيقه به دقيقه افك.ن ها بر هر چيز مقدم است درك كنند و تصوير ذهني واضحي از كيك عشق را به دست دهندبراي ز
همسرشان چقدر مشغول /اين حقيقت كه ذهن و فكر نامزدبدون استثناء همواره مردها از .همسرش نشان دهد/سپس آن را به نامزد.طول يك روز و با شرح موقعيت مربوط ثبت كنددر

  .آنها بوده است حيرت زده مي شوند

نامزدش جوزف  مليسا دررابطه با   اين فهرست را كه توسط يكي از مراجعه كنندگانم به نام  باشم، لذا نمونه اي از من خواستم اين فرصت را در همين جا به خوانندگان مرد خود داده
در اين جا فقط نيمي از فهرست او را  . مليسا مدير اجرايي در يك ايستگاه راديويي است كه حدود يك سال است با جوزف آشنا شده است. شده است، در اين جا آورده امترتيب داده 

 !زيرا فهرست كامل او بسيار طوالني تر بود و صفحه هاي بيشتري را به خود اختصاص مي داد. آورده ام

 ساگزارش افكار ملي

  صبح 6:45

  . پيش از اين كه از رختخواب بيرون بيايم مدتي را به او فكر كردم .هيجان زده بودم  بود امشب او را ببينم  از اين كه قرار. در حالي كه به جزوف فكر مي كردم، از خواب بيدار شدم

  صبح 7:00



  . بهتر است صبر كنم تا او اين كار را بكندمي خواستم به جوزف زنگ بزنم و به او صبح به خير بگويم، اما فكر كردم

  صبح 7:10

  .پيش خودم فكر مي كنم اآلن موهايم را بشورم يا صبر كنم تا شب درست پيش از آن كه جوزف را ببينم تا موهايم حسابي تميز باشند

  صبح 7:15

مي آمد، جلو چشمم بگذارم تا امشب بعد  مام يادم مي افتد لوسيوني را كه جوزف از آن خوششاما توي ح. آن كه جوزف را ببينم انجام دهمتصميم مي گيرم اين كار را كمي پيش از
  .از اين كه دوش گرفتم از آن استفاده كنم

  صبح 7:40

  .مشغول خوردن صبحانه هستم و به اين فكر مي كنم كه هفته پيش كه صبحانه را با جوزف خوردم چقدر خوش گذشت

  صبح 7:50

به ياد مي آورم كه من و جوزف هميشه مي خواستيم سفري به آن جا داشته باشيم، لذا .زارشي تلويزيوني درباره ي ديدني ها و جاذبه هاي توريستي كاراييب هستممشغول تماشاي گ
  .قلم و كاغذ برمي دارم و اطالعات ارائه شده در برنامه را يادداشت مي كنم

  صبح 7:55

  .تصميم مي گيرم ده دقيقه ديگر هم صبر كنم.  فكر مي كنم آيا به او زنگ بزنم تا در باره ي گزارش تلويزيوني با او صحبت كنم يا نهپيش خودم. جزوف هنوز زنگ نزده است

  صبح 8:5

اما مي گويد كه منتظر است .  بدهدعجله دارد زودتر براي جلسه ي مهمي حاضر شود، لذا نمي تواند خوب به مكالمه دل. به جوزف زنگ مي زنم و چند دقيقه با هم صحبت مي كنيم
  .بنابراين خوشحال مي شوم. هر چه زودتر امشب مرا ببيند

  صبح 8:20

  .صبح با جوزف فكر مي كنم و قسمت هاي شيرين آن را توي ذهن خودم مرور مي كنم در حين اين كه مشغول آرايش كردن خود هستم به صحبت هاي امروز

  صبح 8:35

چند روز پيش يك لباس خوشگل خريدم .اما ناگهان به اين فكر مي افتم كه امشب وقتي كه با جوزف بيرون مي روم چه بپوشم.تا لباسي بپوشم و به سر كار برومكمدم را باز مي كنم 
  .آن را يك بار ديگر پرو مي كنم تا مطمئن شوم به من مي آيد. كه جوزف از آن خوشش آمد

  صبح 8:50

  .صميم مي گيرم مالفه ها را عوض كنم تا وقتي كه جوزف مي رسد تميز باشندت. رختخواب را مرتب مي كنم

  صبح 9:20

 ياد مي آورم كه چند وقت  سفري را به.  وجوزف عاشق آن هستيم آهنگ زيبايي از سانتانا پخش مي شود كه من. به راديو گوش مي دهم. مشغول رانندگي به طرف محل كارم هست
  .به ياد مي آورم چقدر به ما خوش گذشت.لبخندي روي لبهايم نقش مي بندد. داشتيم و تمام راه را به آلبوم سانتانا گوش كرديمپيش با جوزف به سن دياگو 

و فكرش مشغول ش مي روداحتماالً دارد به سر كاراما يادم مي آيد كه او . سن دياگو فكرمي كنمبه او بگويم كه به خاطرات مان درتصميم مي گيرم به تلفن همراه جوزف زنگ بزنم و 
 .لذا از اين كار منصرف مي شوم. كارهايي است كه بايد انجام دهد

  صبح 10:45

  .به عكس جوزف كه روي ميز كارم قرار دارد، نگاه مي كنم و پيش خودم فكر مي كنم كه بهتر است قاب زيبايي براي آن بگيرم

  صبح 11:30

جوزف امشب خوشحال و خوش ا كند جلسه خوب پيش رفته باشد تاكنم خدپيش خودم فكرمي.تمام شده است يا نها جلسه ي جوزف از خودم مي پرسم كه آي.به ساعت نگاه مي كنم
  .اخالق باشد

  صبح 11:50

  . بود به او مي گويمخوشحال به نظر مي رسد درباره ي آهنگ سانتانا كه امروز صبح از راديو پخش شده. جوزف در راه برگشت از جلسه به من يك زنگ كوتاه مي زند

  صبح 11:57

  .به ياد مي آورم كه گفت ممكن است هفته بعد به خاطر كاري از شهر بيرون برود.متوجه مي شوم از بعد از تلفن جوزف كمي نگران و دلواپس هستم

  ظهر 12:30

 لذا تصميم مي گيرم حتماً  . حتماً از آن خوشش مي آيد پيش خودم فكر مي كنم جوزف.رويمبا يكي از مشتريانم براي ناهار به رستوران جديدي كه هرگز قبالً از آن جا نرفته ام، مي 
  .يك روز با جوزف به آنجا برويم

  ظهر 2:10

رماركت چشمم به تمشك داخل سوپ.كنم تا برايش بخرملذا توقف مي.ي جوزف تمام شده استعالقه نوشيدني مورد به ناگهان به ياد مي آورم كه. شوميرد ماز جلوي يك سوپرماركت 
  .لذا كمي هم تمشك مي خرم. به ياد مي آورم كه جوزف خيلي از تمشك خوشش مي آيد.مي افتد

  ظهر 2:35

دانم احمقانه مي.مي از او ندارم، ناراحت مي شوكه پيغامعت پيش با جوزف صحبت كردم از اينوقتي كه به دفتر كارم برمي گردم، پيغام هايم را چك مي كنم، با اين كه همين چند سا
  .است اما اين احساسي است كه دارم

  ظهر 2:55



حتماً يادم باشد از جوزف  پيش خودم فكر مي كنم  .صندوق پستي ام را باز مي كنم و كارت دعوتي را در آن پيدا مي كنم، كه نويسنده اي براي سخنراني، ميهماني ترتيب داده است
  .بخواهم او هم با من بيايد

  ظهر 3:15

  .به ساعت كامپيوترم نگاهي مي اندازم و از اين كه قرار است تا ظرف كمتر از چهار ساعت جوزف را ببينم هيجان زده مي شوم

» .ه من مي كنماين دقيقاً همان كارهايي است ك! اوه، خداي من«: در باره ي گزارش افكار مليسا چه فكر مي كنيد؟ هنگامي كه اين فهرست را به زن ها نشان مي دهم مي گويند
 اين در حالي است كه واكنش مردها . شايد محتويات و موضوعات افكار براي زن هاي متأهل با زن هايي كه بچه دارند متفاوت باشد اما فركانس و تواتر افكار تا حد زيادي مشابه است

  .و نمي توانند آن را باور كنند. فهرست با آن ها شوخي مي كنمبعضي از آنان فكر مي كنند كه من با اين .در مواجهه با اين فهرست كامالً متفاوت است

همسر /دنامز ينگونه مردها شايدمتوجه نباشندكها»!كنم اين مليسا بايد كمي هم به فكر زندگي خودش باشدفكر مي«:يا» مشكل رواني دارهاين مليسا خانم احتماالً«:گويندبرخي ديگرمي
  .ن ها فكر مي كنند كه مليسا به جوزف فكر مي كندخودشان هم دقيقاً به همان ميزان به آ

اين به آن معنا نيست .عشق اختصاص يافته است  قطعه ي كيك زندگي شان به  توان گفت بزرگترينمي. ثابت وهميشگي زندگي شان استها، عشق تم براي مليسا مانند بسياري از زن
  .ز اين طور نيست، او شغلي فعال و برنامه كاري شلوغ و پرمسئوليتي داردهرگ.كه مليسا به شغل يا ديگر نواحي زندگي اش فكر نمي كند

گويي عينكي بر چشم دارد كه لنزهاي آن عشق به .عشق مي بيند داستان تنها از اين قرار است كه وقتي دررابطه اي صميمي است دنيا را از پشت عينك )و تمامي زن ها(براي مليسا 
بتواند بعدها در آن باره   بلكه موضوعي است كه او  .از ديد او يك گزارش تلويزيوني تنها يك گزارش نيست. ز طريق اين لنزهاي عشق صورت مي گيردجوزف اند و ادراك او از جهان ا

تمشك فقط تمشك نيست، بلكه ز ديد اوا. گي اش را زنده ميكنديك ترانه پخش شده از راديو تنها يك ترانه نيست، بلكه چيزي است كه خاطرات او با مرد زند. با جوزف صحبت كند
  .ميوه اي است كه نامزدش دوست دارد

. واقع خودشان از آن آگاه نيستندكه در طبيعت آن ها درآمده استست و چنان به صورت بخشي ازلطفاً به ياد داشته باشيد كه اين فرآيند چنان براي زن ها طبيعي ا: خطاب به مردها
به طور معمول اين افكار به طرزي ناخودآگاه و خودكار در سر . رست خود را خواند خود او نيز از اين كه چقدر به جوزف فكر مي كند، متعجب شده بوددر واقع پس از آن كه مليسا فه

  .ويت زن ها در رابطه با عشق و زندگي استاصوالً اين طريقي است كه او روابطش را مي بيند و رفتاري است كه بدون فكر از او سر مي زند و منعكس كننده اين اول.او شناور هستند

  .مردها و زن ها به دو طريق كامالً متفاوت عشق مي وزند

  .بعد از سال ها تحقيق و تجربه ي شخصي به اين نتيجه رسيده ام كه مرد و زن به دو طريق متفاوت عشق را تجربه مي كنند

حتي مواقعي كه مشغول كار يا انجام وظايفي هستيم كه ظاهراً هيچ گونه  ي مستمر و مداوم كه هيچ گاه ناپديد نمي شود، توجه.براي اغلب زنها عشق واقعيتي بي انقطاع و ممتد است
  .ارتباطي با عشق ندارند

  .قبليگويي ديداري است با بخشي از وجودشان آن هم گهگاهي و با تعيين وقت . از طرف ديگر براي اغلب مردها، عشق كالسه شده و تفكيك شده است

برعكس مردها مي بايست ، عامدانه چه آن را ابراز كنند و چه نكنند،حال .زن ها نياز ندارند به وضعيت احساسي تغيير وضعيت بدهند، بلكه هميشه يا اكثر اوقات از پيش درآن هستند
  .و به طرزي ارادي به اين مددرآيند

 توجه و تمركز زن   مردها و زن ها به خوبي توضيح مي دهد كه چرا اين تفاوت.  نامزدش مشكالت رواني داشته باشد، برگرديمبياييد مجدداً به داستان برايان، كه فكر مي كرد احتماالً
چنانچه بخواهد چنين .تواند تصور كند كه به اندازه ي لوري روي رابطه اش تمركز داشته باشدبرايان هرگزنمي. وغيرطبيعي استبه عشق از نظر برايان و بسياري ازمردهاي ديگر اضافي

كه چنانچه لذا فرض را بر اين مي گذارد.استاز نظر او اين كار زيادي، نامتعادل، غيرضروري و حتي وسواس گونه .كند بايد بقيه ي زندگي خود را فراموش كند تا فقط به لوري بپردازد
  .راين حتماً او غيرطبيعي و نامتعادل استبناب. لوري اين گونه به او عشق مي ورزد، پس البد تالش زيادي را صرف كرده است

چنانچه از اينجا «:  مي كنند كه پيش خودشان چنين فكر. كنند آن ها اين حالت را در زنان مشاهده مي كنند و نمي توانند آن را درك .بسياري از مردها مرتكب اين اشتباه مي شوند
  » ! وقت چنين احساسات و رفتاري مي داشتمآن. مانده بودم و از آن جا رانده، كار و زندگي هم نداشتم

  .همسرشان از اين جا مانده و از آن جا رانده، بي كار و درمانده است كه چنين عشق مي ورزد و مدام به او فكر مي كند/سپس نيز به اين نتيجه مي رسند كه نامزد

خودكار ن مانند نفس كشيدن برايش طبيعي وو توجه و تمركز او بر روي برايا. نمي كند، او عاشق استدر واقع لوري هيچ تالشي . گرچه زن ها مي دانند كه اين موضوع حقيقت ندارد
مشكل  اين دليل به جوزف فكرنميكندكهاو به .او سعي نمي كند تا به جوزف فكر كند. مليسا هم همين طور. بلكه فقط برايش اتفاق مي افتد.نمي كند او حتي در آن باره فكر هم.است
  .است او به اين دليل مدام به او فكر مي كند كه روش عشق ورزيدن زن ها همين گونه است» عاطل و باطل«يا » بي كار و بي عار«ا دارد ي

  .ا در روابطشان استدر زير تمثيل ديگري نيز آورده ام كه نشانگر نحوه ي عملكرد مردها و زن ه. تمثيل كيك عشق، نگرش مردانه و زنانه به عشق را به خوبي به تصوير مي كشد

اتاق كار، اتاق تفريح و استراحت، باشند،كه به موضوعات مختلف اختصاص داده شده هر يك اتاق هايي دارند فرض كنيد دايره ي خودآگاهي مرد و زن را خانه هايي در نظر بگيريم كه
مختص گويي كه تمامي فضاي ذهني او.شندعشق اختصاص داده شده باعملكردهاي ديگري غير ازنانچه به حتي چ.هستيك از اتاق ها اتاق عشق نيزربراي اغلب زن ها ه...اتاق بدن و 
  !خانه ي عشق:عشق است

ن كننده تمثيل اتاق عشق بيا.بايد اتاق هاي ديگر راترك كند.بنابراين چنانچه قرار باشد به عشق بپردازد. گرچه براي مردها تنها يك اتاق عشق در خانه ي فكر و ذهن شان وجود دارد
  :ي پديده اي است كه در روابط خود به كرات آن را تجربه كرده ام و مي دانم كه زن هاي ديگر هم همينطورند

وقتي .گيرداصله مياما نميتوانم درك كنم كه چرا ازمن ف.دانم مرا دوست دارداط برقرار كنم، اما او پاسخي نميدهد ميدر كنار همسرم هستم و مي خواهم به گونه اي رمانتيك با او ارتب
برقرار  سعي دارم با او رابطه ي احساسي ا زير كنماحساس ناراحتي و سرخوردگي مي به تدريج» نه، هيچ اتفاقي نيافتاده است«:از او مي پرسم كه آيا اتفاقي افتاده است، پاسخ مي دهد

  .كنم اما او همكاري نمي كند

با همسرم ارتباط عاطفي و صميمي برقرار   در خانه ي عشق خود هستم كه پر از اتاق هاي عشق است و در اين بين سعي مي كنم اتفاقي كه در اينجا مي افتد بدين قرار است كه من
ته ي من اين است ناگهان خواس. شايد او در اتاق استراحت خود است و مشغول تماشاي تلويزيون يا گردش در اينترنت است. كنم، اما فكر او مشغول پروژه اي است كه بايد كامل كند

اتاقي ديگر از ذهنش  به اتاق عشق بيادزيرا درخواهد نمي اما او.  در آنجا با من باشدكه با او ارتباط احساسي برقرار كنم كه مستلزم آن است كه او به اتاق عشق نقل مكان كند تا بتواند
  .كار دارد



نخواهم كرد كه چرا در آن لحظه همسرم به لحاظ احساسي در دسترس نيست و چنان به نظر خواهد رسيد كه او مرا  نكنم دليل اين را درك  البته، چنانچه مفهوم اتاق عشق را درك
  احساسي با او، به او اين احساس را خواهد داد كه دارم او بدترين قسمت داستان اين است كه چون همسرم در اتاق عشق خود حضور ندارد، تالش من مبني بر ارتباط. پس زده است

  .را كنترل مي كنم يا به او مي گويم چه كار بكند يا چكار نكند

عشق نيستي؟ چرا همين اآلن همه  چرا در اتاق  «:او اين سؤال مرا چنين ترجمه و تعبير مي كند كه به او گفته ام» چه اتفاقي افتاده است؟«:بنابراين هنگامي كه از همسرم مي پرسم
پاسخ هايي :گيريمسخ هاي مختلفي است كه ازمردها ميتوضيح دهنده ي انواع پا اين موضوع» كمي آنجا با هم رمانتيك باشيم؟نمي آيي تا بتوانيمچيز را ول نمي كني و به اتاق عشق 

او عشق بورزيم، آنچه عمالً اتفاق در چنين مواقعي كه سعي داريم لحظاتي رمانتيك خلق كنيم و به .ناراحتي جزئي و خفيف، بي حوصلگي و باالخره هم عصبانيت و قهر كردن:از قبيل
  !!مي افتد اين است كه او احساس مي كند سعي داريم او را از يك ناحيه ي خودآگاهي بيرون ببريم و به زور او را به اتاق عشق بكشانيم

در اين باره صحبت كرديم كه چقدر .  بسيار احساس نزديكي مي كرديمروزي كه قرار بود برگرديم.اخيراً با همسرم به تعطيالت كوتاهي رفتيم و اوقات بسيار خوب و رمانتيكي داشتيم
خودش فرو رفته ل داديم احساس كردم شوهرم كمي دربعد از اين كه چمدان هايمان را تحوي. چند ساعت بعد به فرودگاه رفتيم تا به شهر خودمان برگرديم. به ما خوش گذشته است

  . روز صبح پيش از اين كه به راه بيافتيم به من پاسخ نمي دهداست و از من فاصله گرفته و ديگر مانند آن

  »آيا اتفاقي افتاده است؟«: از او پرسيدم

از او پرسيدم كه مبادا در پرومگرچه اتفاقي افتاده بود؟ از. مكمي مضطرب و نگران شد. گرچه نمي دانستم كه چه چيزي. من مطمئن بودم كه چيزي تغيير كرده است» .نه«: پاسخ داد
كه هنگامي.  مي شد تر و دورتراما هر چه بيشتر تالش مي كردم تا اورا به حرف بياورم از من دور. يا شايد هم انتظار براي پرواز بعدي حالش را بد كرده بود. اولمان حالش بد شده باشد

  .نهايتاً شب به خانه رسيديم احساس خيلي بدي داشتم

  ديروز چه اتفاقي افتاده بود كه چنان احساس بدي را ميان ما توليد كرد؟ مگر. اما من هنوز گيج بودم. ودروز بعد، همه چيز مجدداً خوب و عالي ب

 لذا توانسته بود به. چرا كه هيچ كار يا مسئوليتي نداشت. تعطيالت و در هتل بوديم تمام مدت او در اتاق عشق ذهنش بودم درهنگامي كه با همسر. سپس ناگهان متوجه موضوع شدم
 خانه بدون اين كه متوجه آن شده باشم اتاق عشق را ترك گفته بود و به اتاق  سپس در راه برگشت به. جايي كه بتواند احساسي رمانتيك باشد. راحتي به آن بخش از ذهن خود برود

هاي طوالني، پيدا كردن درب هاي خروج و سالن هاي  تحويل چمدانها وصفاز جمله بليط وجايي كه بتواند به تاكسي گرفتن، كارهاي مربوط به فرودگاه . مسافرت نقل مكان كرده بود
  .بپردازد... انتظار و

كه منتظر پرواز بعدي بوديم همچنان  ودرهمان حال.تاق عشق نيز بودممن نيز مانند او به جزئيات سفر توجه داشتم و به آن اتاق نيز رفته بودم اما از آنجايي كه زن بودم همچنان در ا
ها پيش اتاق عشق را ترك  حفظ كنم غافل از اين كه او ساعتو درباره ي كارهاي رمانتيكي كه در سفر كرده بوديم صحبت مي كردم و سعي داشتم فضاي احساسي سفر را همچنانبا ا

ود كه احساس ناراحتي كند زيرا من به اين تمايل او مبني بر كامالً طبيعي ب. او ديگر در اتاق عشق همراهم نبود. تعجبي نيست كه احساس ترك شدگي و تنهايي مي كردم! گفته بود
 .تغيير وضعيت احساسي احترامي نگذاشته بودم

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .هنگامي كه زني سعي در برقراري ارتباط احساسي با شما دارد، ممكن است متوجه نباشد كه شما در اتاق عشق ذهني خود نيستيد

آن اتاق حضور به هم رسانيد با ماليمت به  همسر شما در اتاق عشق ذهني شما به دنبال شما مي گردد و شما در آن جا حضور نداريد يا سعي مي كند تا در/نگامي كه نامزده:راه حل
  .اطالع او برسانيد كه در اتاق ديگري هستيد

گويي كه او را بي اطالع جا . مي شود و مي رنجد خالي مي بيند سر درگم  هنگامي كه اتاق را. ن جا پيدا كندهنگامي كه زني در اتاق عشق ذهن شما را مي زند دوست دارد شما را آ
او در اتاق كه االً در اتاق عشق نيستيد در حاليبه خود يادآوري كنيد كه احتم» آيا اتفاقي افتاده است؟«:هنگامي كه گيج شده است و از شما مي پرسد. گذاشته ايد و از آن جا رفته ايد

  .اما شما را آنجا پيدا نمي كند. او تنها سعي دارد با شما ارتباط برقرار كند. او براي آن كه شما آن جا نيستيد شما راسرزنش نكرده است يا از شما انتقاد نمي كند. عشق خود است

 )در آينده در اين باره بيشتر صحبت خواهيم كرد

  :انتخاب كنيددر اين گونه مواقع يكي از اين دو را 

  .مي توانيد سريعاً سري كوتاه به اتاق عشق بزنيد و در صورت امكان يك دقيقه در وضعيت احساسي قرار بگيريد و او را در آغوش بگيريد ياجمله اي محبت آميز به او بگوييد-1

اتاق عشق مالقات د هستيد و اين كه بعداً او را در كار خود يا رانندگي يا كار با كامپيوتر خومي توانيد به او اطالع دهيد كه فعالً در اتاق ديگري هستيد، و مثالً مشغول فكر كردن به-2
  .خواهيد كرد

كار مي برد كه اخيراً مردي به من گفت كه روشي سريع از ارتباط كالمي به زنش را به .اين راه حل را به بسياري از زوج ها توصيه كرده ام و آن ها نتايج فوق العاده را گزارش داده اند
هنگامي كه زن تالش مي كند ارتباط احساسي ـ عاطفي برقرار كند همسرش از . به آنان امكان داده است در اسرع وقت به اطالع يكديگر برسانند در كدام وضعيت احساسي قرار دارند

اما من االن «: مهرباني مي گويد و از قضا مرد در اتاق عشق حضور ندارد لذا با » بله«يد تا آنكه زن پاسخ مثبت مي دهد و مي گو» عزيزم، آيا االن در اتاق عشق هستي؟«: او مي پرسد
  » !بعداً به تو ملحق مي شوم. در اتاق عشق نيستم، از اين كه سري به اين جا زدي از تو متشكرم

كه مطلوب اوست، و چنانچه فعالً آن گونه پاسخ نميدهدو نزديكي را قدر دانسته است اين كه شوهرش تالش او مبني بر ارتباط احساسي : اين تنها چيزي است كه زن نياز دارد بشنود
  .بلكه تنها از آن روست كه در اتاق ديگري مشغول كار ديگري است. به اين دليل نيست كه اتفاقي افتاده يا از چيزي ناراحت است

 .مي كند به راحتي و با كمترين تالش به اتاق عشق نقل مكان كنددر فصل هاي بعدي تكنيك ساده و مؤثري ارائه شده است كه به مرد كمك 

 چرا براي زن ها عشق برهرچيز مقدم است

 .آيا تا به حال متوجه تفاوت هاي مردها و زن ها در ارتباط باعشق شده ايد؟ اين تفاوت ها از ارزشهاي متفاوت مردها و زنها ناشي مي شوند

  . دارد كه چقدر در عشق ورزيدن و ارتباط برقرار كردن موفق بوده انداحساس ارزش شخصي زنان به اين بستگي

  .اين درحالي است كه احساس ارزشمند بودن در مردان به ميزان موفقيت ها و دست يابي هاي آن ها بستگي دارد

به زباني ساده مي توان گفت . هزاران هزار سال پيش مي باشند  مربوط به  خوداين تفاوت مردها و زن ها از كجا مي آيد؟ اين تفاوت ها به داليل اجتماعي و فرهنگي برمي گردند كه 
خانواده اش و همچنين  وقبيله اش و نيز توانايي او دردفاع از خودوفراهم آوردن غذا براي خانوادهشكار كردن وبه توانايي او درر دور قدر و منزلت و ارزش يك مردكه در زمان هاي بسيا



در اجتماع ردحتي امروزه نيز ارزش شغلي م. موفقيت يا شكست او در انجام اين امور به معناي مرگ و زندگي او و خانواده اش بود. و اجتماع كوچكش بستگي داشتجايگاه او در قبيله
  .بستگي دارد...وكار خانه ي بزرگتر، ماشين بهتر،لباس بهترلي اووجايگاه ياپست و مقام اوونيز توانايي و مهارت هاي او درشهاي شغانايي او در پول درآوردن، موفقيتتا حد زيادي به تو

توانايي او در مراقبت و مواظبت از مرد و بچه ها، توانايي هاي او در ارضاي جنسي و احساسي ـ عاطفي مرد .داشت ارزش زن در زمان هاي گذشته به فاكتورهاي كامالً متفاوتي بستگي
قبيله يا اجتماع  ديگر اعضاي گروه،  ارو تالش و شكار براي زن و خانواده اش، توانايي او در كنار آمدن با خانواده و نزديكان و بستگان مرد و داشتن مرد به ادامه ي ك و عالقه مند نگه

، .شدندو جلب عالقه ي او موفق ظاهر نمي زن هايي كه به هردليل در راضي نگه داشتن مرد.موفقيت يا شكست زن در اجراي موفقيت آميز اين امور نيز به معناي مرگ و زندگي او بود
  .چاره اي نداشتند كه به تنهايي از خودشان مراقبت و محافظت كنند و چه بسا كه نسل شان منقرض مي شد

. بستگي داشته استاره به اين قابليت ما مرگ ما هموزندگي يا.ما زن ها اين كار را هزاران سال است كه انجام داده ايم. حال روشن شد كه چرا براي زن ها عشق بر هرچيز مقدم است
ما آموخته ايم كه همواره نسبت به زندگي و عشق خود هشيار و خودآگاه باشيم و بيشترين تالش خود را به خرج دهيم تا مطمئن باشيم كه همه چيز رو به راه است و اين كه مشكل 

خودمان   ماخوب است واحساس خوبي نسبت بهراين هنگامي كه همه چيز در روابطمان خوب و عادي است حالبناب. يا خطري وجود ندارد و همسرمان همچنان به ما عالقه مند است
  .هنگامي كه وضعيت غيرعادي است احساس ناامني مي كنيم. داريم

رود، اما چنانچه ن و عاليقمان چقدرهم خوب پيش ميوژه هايماصرف نظر از اين كه اوضاع كاري و يا شغلي ما، پر: اين موضوع بيان كننده ي حقيقت و رازي است در رابطه با ما زن ها
اما چنانچه اوضاع خانه يا روابط   باشيم،  روزخوبي را در دفتر كار خود پشت سر گذاشته ممكن است. مشكلي در رابطه ي صميمي مان به وجود آمده باشد احساس بدبختي مي كنيم

همين اما.  جزئي با همسرمان داشته ايمممكن است شب پيش تنها بگو مگويي. حتي الزم نيست مشكل بزرگي باشد. روز بدي استاحساسي مان خيلي مساعد نباشد، آن روز براي ما 
  .يكي كافي است تا به رغم تمامي موفقيت هاي آن روز قلبمان به درد آيد و ناراحت باشيم

گذاشته يا برنامه تلويزيوني بسيار موفقي را اجرا وز بسيار هيجان انگيزي را پشت سرممكن است ر. جربه كرده اماعتراف مي كنم همين حالت را بارها و بارها در زندگي و روابط خودم ت
ختي چنانچه كوچكترين ناهماهنگي وناسازگاري با همسرم احساس كرده باشم، به سزاران نفر راهبري كرده باشم، اماكرده يا كتاب جديدي چاپ كرده يا سمينار موفقي را در حضور ه

جانم باشد  چرا؟ زيرا من نيز مانند بسياري از زنان ديگر هويت خود را توسط آن بخش بزرگتر از كيك عشق خود كه همان محتويات دل و.مي توانم از موفقيت هاي آن روز لذت ببرم
تشويق تماشاچيان يا حضار و شنوندگان سمينار يا فروش باالي كتابهايم در حقيقت چنانچه كوچكترين خدشه اي در ارتباط من با همسرم به وجود آمده باشد، حتي . تعريف كرده ام

  .نيز هرگز نمي توانند ناراحتي و اندوهم را برطرف سازند

توانند احساس خوبي تي ميسر كار گذرانده باشند به سخ چنانچه زندگي عشقي آنان عالي و بي عيب و نقص باشد اما روز بدي را در .تجربه ي اغلب مردها دقيقاً نقطه ي مقابل ماست
مردي كه و استانداردهاي شخصي آنان ازمي پرسيد چرا؟ زيرا مردها هويت خود را توسط قسمت اعظم كيك عشق خود تعريف مي كنند كه به موفقيت هاي شغلي آنها . داشته باشند

 .بايد باشند، اختصاص دارد

را بد تعبير نمي دهدكه مطلوب ماست، رفتار او آموخته ام اين كه هرگز نبايد تنها براي آن كه مرد آنگونه به ما پاسخ يكي از دشوارترين درسهايي كه به عنوان يك زن درباره ي عشق
گونه مواقع  ايند.بايد اتفاقي افتاده باشدوقتي چنين به نظر مي رسد كه مردي توجه، محبت، وقت يا تمركز كافي براي ما صرف نمي كند، زن ها فوراً چنين برداشت مي كنند كه .كرد

  «.اگر خود من چنين رفتاري داشتم، معنايش اين بود كه از دست او عصباني هستم يا او را دوست ندارم يا صرفاً برايم اهميت ندارد:ما زن ها پيش خودمان فكر مي كنيم كه

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

 يا به آن اندازه كه ما به شما اهميت مي دهيم، شما   نداريد، مركز و توجه شما مردها به رابطه به اين معناست كه ما را دوستگاهي اوقات زن ها فرض را بر اين مي گذارند كه عدم ت
ز به اندازه ي ما به رابطه  دوست داريم ببينيم شما ني مي شويم و مي رنجيم چرا كه به همين دليل هنگامي كه شما ما را در اولويت قرار نمي دهيد، ناراحت . به ما اهميت نمي دهيد

  .تان متعهد و پاي بند هستيد و اين كه به همان اندازه كه شما براي ما ارزشمند هستيد، ما نيز براي شما ارزشمند و گرامي هستيم

 اما شما مردها ،عشق درست مانندما نشان نمي دهندندي خود را به قبول دارم كه ما زن ها بايد اين نكته را به ياد داشته باشيم كه مردها باما تفاوت دارند و اين كه آنها تعهد و پاي ب
نخست با درك اين كه هنگامي كه ظاهراً به ما اهميت نمي دهيد، يا ما را به حساب نمي آوريد، يا :خواهيد پرسيد، چگونه؟ پاسخ ما اين است.مي توانيد در اين رابطه به ما كمك كنيد

 .د، سرخورده، نگران يا عصباني مي شويم و سپس با قضاوت نكردن و زير سؤال نبردن مابه دليل اين گونه عكس العمل هاي احساسي مانبراي رابطه با ما ارزش قائل نيستي
 .چگونه اطالعات فوق را در رابطه تان به كار ببريد و اين كه چرا بايد اين كار را بكنيد

ناخودآگاه باعث  خودآگاه يا هربار كه دليل ناراحتي همسرتان را درك نمي كنيد،  :مردهاست در اين جا روي سخنم با . رده اماين نكته را بارها و بارهاي در سرتاسر اين كتاب تكرار ك
ني نداشته باشد و فقط  احساس ناام  عبارت ديگر ممكن است همسرتان در ابتدا به. مي شويد رفتارها و احساسات نامطلوبي را كه از آن بيزاريد، در همسرتان تشديد و تكرار مي كنيد

  .به روش خود و مانند تمامي زن هاي ديگر عشق را در اولويت قرار مي داده است، اما سپس رفتاري از شما سرزده است كه مانند آژير خطري موجب احساس ناامني او شده است
 كتاب انجام داده ام، اين نكته جزو يكي از ضروري ترين و مهمترين نكته هايي بود كه زن ظرف سالها كار و مشاوره به هزاران زن، و در تحقيقات و مصاحبه هايي كه براي نوشتن اين

  .كاش مردها مي دانستند ها دوست داشتند كه اي
  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .ه تحملش را نداريدهنگامي كه تالش نمي كنيد تا زن خود را درك كنيد، به رفتارهاي نامطلوبي از جانب او دامن مي زنيد ك
زني را كه شوهرش به هنگام سفر به او تلفن نكرده بود، به ياد داريد؟ او نمي توانست درك كند چرا همسرش ناراحت است و او را متهم كرده بود احساس ناامني دارد كه اين قدر نياز 

كه عمداً و تلفن نزده بود به اين معنا بودبه سفر رفته ولي به اانچه خودش در موقعيت همسرش بودوخب، دليل ناراحتي او اين بود كه تصور مي كرد چن. دارد هميشه با او صحبت كند
شوهرش زنگ مي زد، تلفن نزدن شوهرش را به حساب اين گذاشته بود كه  از آنجا كه زن حتماً به  . آمده است  بين آنها پيش  مي كند و اين كه حتماً مسئله و مشكلي  دوري  از او

  .اتش براي شوهرش اهميتي ندارنداحساس
اين .نداشت به سراغش بيايندمادگي آنها راشد احساسات بدي كه فعالً آ همسرش ناراحت است واين موجب ميهكتنها چيزي كه مي ديد، اين بود. شوهر او اين قاعده را درك نمي كرد

مشكلي بين آن ها پيش آمده است به جاي مي كند،واين كه ناگهان مسئله وزادي و استقالل را از او سلب اين كه زنش توقعاتي از او دارد كه احساس آ. كه زنش را ناراحت كرده است
گويي . آن كه سعي كند دليل ناراحتي همسرش را درك كند يا ازاين كه او را ناخواسته ناراحت كرده است احساس پشيماني كند، زنش را سرزنش مي كرد كه چرا ناراحت شده است

  » .تو به اين دليل ناراحت هستي كه مشكل داري نه به اين دليل كه من كاري كرده ام كه تو را ناراحت كرده است«: مي گويدبه همسرش 



 در او نيز  رده بودنتيجه چه مي شود؟ اين كه زن حالش حتي بدتر نيز مي شود و همان احساس ناامني كه شوهر او را به آن متهم ك. زن نيز اين پيام را به روشني دريافت كرده است
  .هرچه مرد كمتر به احساسات او صحه گذاشته و آن ها را به پرتوقع بودن و احساس ناامني او نسبت مي دهد، زن رنجيده تر و ناراحت تر مي شود.توليد مي شود

 بتوانيد با برخوردي متفاوت با  نيست چنانچه  آيا جالب  كتاب را به كار ببنديد،اين داستان تصوير ايده آلي است از اين كه چرا بايد دانسته ها و آموخته هاي خود از اين !مردان عزيز
نامطلوب در روابطتان جلوگيري كنيد؟ چنانچه برخي از توصيه هاي ارائه شده در   لحظات اضطراب آميز و  مكالمات و موقعيت هاي پيش آمده با همسرتان از بسياري از ناراحتي ها و

  . ببنديد از پاسخ همسر خود متعجب خواهيد شدقسمت بعدي را به كار
 اطالعات مورد نياز شما براي  به ياد داشته باشيد اين همان قسمتي است كه! مردان عزيز.در زير خالصه اي از مهمترين نكته ها و مطالبي كه تا اينجا مطالعه كرديد، آورده شده است

  .همسرتان ارائه شده است/بهبود روابط با نامزد
 نشان دهيد حتي چنانچه نخواسته باشد كه باقي كتاب را نيز بخواند- همسرتان/اين همان بخش از اين فصل است كه بايد به نامزد!انم هاي عزيزو خ

  :هنگامي كه زن ها عشق را بر هر چيز مقدم مي دانند چه مي كنند

  .وقت و ارزش بيشتري را صرف روابط شان مي كنند*

  .ي شان صحبت كنند،با او باشند و روي ارتباطشان و حفظ و ادامه ي آن كار كننددوست دارند با مرد زندگ*

  .دوست دارند برنامه ريزي كنند و لحظاتي خاص و به ياد ماندني خلق كنند*

 .هر چه در توان دارند مي كنند تا رابطه را صميمي تر، نزديكتر و ماندگارتر كنند*

 سوءبرداشت مردها از اين ويژگي زن ها
  .مردها فكر مي كنند كه ما زن ها مستقل و خودكفا نيستيم*
  . فكر مي كنند پرتوقع و زياده خواه هستيم*
  .فكر مي كنند به تشويش و دل واپسي مبتال هستيم*
 .فكر مي كنند با اين توقع از آن ها كه وقت و توجه خود را به ما بدهند، ما مي خواهيم آن ها را كنترل كنيم*

  دوست دارند مردها بدانندآنچه زن ها

  زن ها به عشق به عنوان شغل شان مي نگرند

  .به همين دليل است كه دوست داريم همواره روي آن كار كنيم زيرا چنانچه اوضاع در روابطمان خوب پيش نرود، احساس مي كنيم كارمان را خوب انجام نداده ايم

يا هنگامي كه به نظر مي رسد زياده از حد  صحبت كنيم، يا از شما مي خواهيم براي اين كه با هم باشيم برنامه ريزي كنيد » ما«بنابراين هنگامي كه سعي مي كنيم با شما درباره ي 
خلق كنيم بطه ي ممكن راي خواهيم بهترين رابه شما فكر مي كنيم، به اين دليل نيست كه پرتوقع هستيم يا نگرانيم يا مي خواهيم شما را كنترل كنيم، بلكه به اين دليل است كه م

  .اين كه عشق را مهمتر از هر چيز ديگري بدانيم: و ارزشمندترين سرمايه گذاري خود را بهبود و ارتقاء ببخشيم وكاري را انجام دهيم كه قلبمان مي گويد شغل ماست

  :زن ها دوست دارند مردها چه كار كنند

  .ف رابطه مان با شما مي كنيم از ما تشكر كنيد، نه اين كه از ما به دليل تمركزمان بر روي رابطه با شما انتقاد كنيددوست داريم از اين كه توجه، انرژي و وقت خود را صر

 .دوست داريم از خودگذشتگي و فداكاري ما را خصوصيات و ويژگي هاي ارزشمند و زيبا بدانيد نه اين كه فكر كنيد، مشكل عصبي و رواني داريم

 .اي با شما بودن برنامه ريزي مي كنيم به خودتان يادآوري كنيد كه شما را دوست داريم، نه اين كه مي خواهيم شما و وقت شما را كنترل كنيمدوست داريم وقتي بر
 هنگامي كه زن ها عشق را بر هر چيز مقدم مي دانند چه مي كنند-دو

  .دوست دارند هميشه بر روي رابطه شان كار كنند*

  .ستمر و مداوم همه چيز را بهتر كنند، و نزديك تر و صميمي تر شونددوست دارند به طور م*

  .دوست داريم از مشكالت آگاه شويم و آن ها را برطرف كنيم*

 .هنگامي كه حدس مي زنيم مرد زندگي مان از ما خوشحال نيست، سعي مي كنيم از احساسات او باخبر شويم*

 سوءبرداشت مردها

  .هستيم، اشتغال ذهني فوق العاده دارم و نمي توانيم آرامش داشته باشيم و اوضاع را به حال خود رها كنيمفكر مي كنيد كه ما وسواسي *

  .فكر مي كنيد بيش از حد احساساتي هستيم و بيش از حد از خود واكنش نشان مي دهيم*

  .فكر مي كنيد از شما انتقاد مي كنيم و مي گوييم مرد زياد خوبي نيستيد*

 .يد سعي داريم شما را كنترل كنيم و به شما دستور دهيم كه بايد كارها را چگونه انجام دهيدفكر مي كن*

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  ا.زن ها مدافعان و نگهبانان سرسخت عشق هستند

 هستيم تا مطمئن شويم  همين دليل همواره سرگرم ارزيابي آن به.مي كنيم نگهباني  از آن جا كه عشق مهمترين بخش از زندگي ما زن هاست، لذا احساس مسؤليت مي كنيم از آن
ميزان .شوند ي آن ها به مشكالت الينحلي تبديلطور ناگهانه صحبت كنيم تامبادا بمشكلي پيش نيامده است و چنانچه مسائل و موضوعات حل و فصل نشده اي وجود دارند در آن بار

  . مان مي كنيم، نشانگر ميزان تعهد ما به عشق، مرد زندگي مان و با ارزش ترين دارايي و سرمايه گذاري بر روي زندگي ما استانرژي و وقت كه ما زن ها صرف رابطه

مشغول ديده باني گويي هميشه . و به ويژه مردزندگي مان هستيمما زن ها مجهز به قوي ترين سيستم هاي رادار به منظور شناسايي و رديابي تنش هاي روحي و احساسي در ديگران
يا پيشنهاد مي كنيم تا درباره ي مشكل صحبت »اتفاقي افتاده است؟«لذا هنگامي كه مي پرسيم .هستيم تا مبادا چيزي تماميت رابطه مان را تهديد نكند، چه از بيرون و چه از درون

بدبيني هستيم يا واكنش هايمان ن كه عصبي ومبتال به پارانويا ورا به جهنم تبديل كنيم يا ايكنيم به اين دليل نيست كه مي خواهيم اوضاع را به هم بريزيم يا بعد از ظهر خوب شما 
گونه مواقع دوست داريم مطمئن شويم دراين. ما را به خود مشغول كرده استش بلكه از آن روست كه احساس مي كنيم مسئله اي بين ما پيش آمده است يا چيزي ذهن. افراطي است



  .د ما پنهان نمانده است كه بتوان به ما يا رابطه مان صدمه اي بزند، زيرا به شما و رابطه مان بسيار اهميت مي دهيم و نمي خواهيم شما را از دست بدهيمكه هيچ چيز از دي

  :زن ها دوست دارند مردها چه كار كنند

 ما  بشوند، آن ها را شناسايي و حل مي كنيم از  جدي و مخرب  آن كه مشكالت و تنش هادوست داريم از اين كه به كيفيت رابطه مان اهميت مي دهيم و سعي مي كنيم پيش از *
  .سپاسگزار باشيد

  .دوست داريم تالش و تمايل ما براي كار بر روي رابطه را به معناي عشق ما به خود تعبير كنيد، نه عالمتي دال بر وسواس و اشتغال ذهني ما و پرتوقع بودن و سيري ناپذير ما*

دوست داريم گاهي اوقات نيز شما شروع كننده باشيد و نواحي مسئله دار رابطه را شناسايي كنيد و براي كار بر روي آن داوطلبانه از خود تمايل نشان دهيد، نه اينكه هميشه منتظر *
  .جلوه كنيم»دردسر درست كن«و » مشكل ساز«ما باشيد تا مسائل و موضوعات را مطرح كنيم و لذا 

 .چگونه مي توانيد توصيه هاي فوق را عمالً در موقعيت هايي به كار ببنديد كه ميان شما و همسرتان پيش مي آيدحال 

به ياد . دهنددر زير جدولي از توصيه هايي براي مردها هست تا آموخته هاي خود از اين فصل را به ياد بسپارند تا بتوانند با عشق و مهرباني بيشتر و انتقاد كمتر به همسر خود پاسخ 
داشته باشيد، درك عشق به عنوان اولويت او زن ها به معناي نگرش به رفتار آن ها برخاسته از ديد جديد ارائه شده در اين فصل است نه تعبير از آن به عنوان ناامني و توقع نابجا و 

  .بيش از حد

  پاسخ مردها براساس درك و بينش جديد

------------------  
  .زدتان سعي دارد براي تعطيالت آخر هفته برنامه ريزي كندنام:رويداد

  :پاسخ هاي سنتي

  چرا نمي تواني كمي خودانگيخته باشي

  :پاسخ هاي جديد

  متشكرم كه دوست داري با من باشي

  :پاسخ هاي سنتي

  چرا هميشه بايد از قبل براي همه چيز برنامه ريزي كني؟

  :پاسخ هاي جديد

  .مطمئنم خوش خواهد گذشت.  به فكر تعطيالت هستيمتشكرم كه از قبل

  .همسرتان ناراحت است، كه چرا ديشب دير از كار برگشتيد و قبالً به او تلفن نزديد تا ديرآمدنتان را خبر دهيد:حادثه

  :پاسخ هاي سنتي

  چرا سر هيچ و پوچ اين قدر خودت را ناراحت مي كني

  :پاسخ هاي جديد

 مي تونم بفهمم كه چرا ناراحت شده بودي.متأسفماز اين كه تلفن نزدم 

  پاسخ هاي سنتي

  آروم باش تو هميشه خيلي خودتو نگران مي كني

  پاسخ هاي جديد

  .واقعاً احساس خوبيه.از اينكه تا اين حد برايت مهم هستم متشكرم

  . اش ساكت بوده ايدزيرا سر شام همه. نامزدتان از شما مي پرسد چه چيزي شما را ناراحت كرده است:واقعه

  :پاسخ هاي سنتي

  آيا مجبورم هر وقت با تو هستم وراجي كنم و رمانتيك باشم؟ و گرنه ناراحت مي شوي؟ تو خيلي پرتوقع هستي

  :پاسخ هاي جديد

  .روز پراضطرابي را گذرانده ام و احساس مي كنم احتياج دارم كمي ساكت باشم. خيلي ساكت هستم.حق با توست

   سنتيپاسخ هاي

  چرا اين قدر مرا زير نظر مي گيري؟ نمي تونم هيچ كاري بكنم و تو مرا سؤال پيچ نكني؟

  پاسخ هاي جديد

  .اصالً از دست تو ناراحت نيستم. فكرم مشغول كارم است.از اين كه توجه داري متشكرم

  . را مطالعه كنيد و رابطه تان را بهبود ببخشيدهمسرتان اين كتاب را به شما مي دهد از شما مي خواهد تا هر دو با هم آن:رويداد

  :پاسخ هاي سنتي

  .دوباره شروع كردي؟ همه اش تقصير من است؟ دوست ندارم مرا نظم بدهي

  :پاسخ هاي جديد

 .آموختمطمئنم چيزهاي زيادي از آن خواهم . از تو متشكرم كه همواره به دنبال راه هاي جديد براي بهبود و ارتقاء رابطه مان هستي

  پاسخ هاي سنتي

  .اگه دوست داري بخونيش خودت اين كار رو بكن. فقط به درد زن ها مي خوره. من عالقه اي به اين طور كتابهاي رشد شخصي ندارم



  پاسخ هاي جديد

  .ا خواهم خواند چون مي خواهم شوهر خوبي براي تو باشمولي اگه تو فكر مي كني حاوي اطالعات مفيدي است حتماً آن ر. راستش مطالعه ي اين طور كتاب ها برايم ساده نيست

-------------------------  
وابستگي آنها و نيازشان به كنترل كردن  ناامني،زاين اولويت آنان ناشي ااين نگرش كه ها برخاسته اند؟آيا مي توانيد ببينيد كه پاسخ هاي سنتي چگونه همگي از سوء تعبير اولويت زن

 براي اظهار تشكر و قدرداني مردها از   همگي حاوي روش هايي  زنانه مبتني بوده اند و سخ هاي جديد همگي از ديد و نگرش هاي جديدي برخاسته اند كه بر اين رفتارپا. مردهاست
كه از نتايج آن متعجب خواهيد ظرتان برسند، اما مطمئن باشيده نغريب بممكن است در ابتدا عجيب و.  كنيدلطفاً اين توصيه ها را امتحان!مردان عزيز. محبت ها و توجهات زنانه است

  .شد

  .از زن زندگي خود انتظار نداشته باشيد شما را مثل مردها دوست داشته باشد

» هت بيشتري به كيك عشق ما نداردها شباچرا كيك عشق زن«:  غر مي زنيد كهمي دانم به رغم تالش هاي من براي توضيح اين اولويت زن ها، حتماً پيش خودتان: خطاب به مردها
چرا بايد  و وقت خود را براي ما صرف كنند؟چرا زن ها بايد اين قدر توجه. يك برش كوچك مختص عشق و بقيه ي برش ها براي ديگر نواحي زندگي اين منطقي تر و عاقالنه تر است

  است؟ براي حرف زدن با او جدول هايي را از بر كنم؟ چرا اين قدر همه چيز مشكل

هاي داغ درباره ي حثخيلي دوست داشتم مشغول يكي از آن بطه اي جدي با مردي بودم كه او رارابدر. گذشته است برايم زنده ميكنداين شكايت خاطره اي را كه مربوط به چند سال
هم بودنمان برنامه ريزي تر مرا ازخود مطلع كند،براي با چرا نياز دارم بيشسعي داشتم به او توضيح دهم كه.كنندكه وسط آن مردها دوست دارند فراراز آن بحث هايي . خودمان بوديم

چرا سرت به زندگي خودت نيست و اين قدر به من «:او در سكوت به صحبت هايم گوش كرد و سپس با ناراحتي گفت.ناپديد نشود.كند، و همين طور روزها بدون آن كه اطالعي بدهد
چند دقيقه  سالم، چقدر خوشحال شدم زنگ زدي،اوه،«:پرونده ها و عاليق خودت بودي و بعد اگراتفاق مي افتاد كه زنگي به تو بزنم، مي گفتياي كاش مشغول كارها، »فكر مي كني؟

كني ه را خيلي بزرگ مي هر وقت هم كه نمي زنم ناراحت ميشوي وقضيشوي و به تو زنگ مي زنم، هيجان زده مياما هر وقت كه» خب، حالت چطوره؟.است كه سرم خيلي شلوغ است
  »چرا نمي تواني مشغول كارهاي خودت باشي و چرا اين قدر به من فكر مي كني؟.

 »اينطور نيست؟.به عبارت ديگر شما از من مي خواهيد كه يك مرد باشم«:به شوخي به او گفتم

  » .ركز نبودمن فقط گفتم كه اي كاش فكرت اين قدر روي عشق متم. نه، من چنين چيزي نگفتم«:پاسخ داد

 » .تو مي خواهي من مثل مردها باشم. همين كه گفتم«: به او گفتم

خوشحال مشغول زندگي خودت باشي واگر من پيدام شد.ر نكنيخواهم اينقدر به من فكمن فقط مي.رد باشييك ممن نميخواهم تو. ر تكرار مي كنيچرا اين حرف را اين قد«:پاسخ داد
  »همين.بشي

رفتار  ن طورمردها اي.هاييكه گفتي ويژگي هاي مردهاستتو مي خواي من يه مرد باشم به اين دليل اين گفته را تكرار مي كنم كه همه چيز. شنيدم چي گفتي«: گفتمبا ناراحتي به او
  .مي كنند كه تو توصيف كردي

همچنان دوست دارند كه اي كاش زن   شده در اين فصل هنوز مانند پروفسور هنري هيگنز اين داستان را در پاسخ به مرداني در اينجا آورده ام كه با وجود درك تمامي اطالعات ارائه
چنين آرزويي داريد، چنانچه شما نيز» مثل مردها باشندچرا زن ها نمي توانند«:مي گويد»زن زيباي من«پروفسور هنري هيگنز در موزيكال معروف برادوي با نام . ها مثل مردها بودند
  :داريدچندين حق انتخاب 

  )!اين مورد براي بيشتر مردها احتماالً انتخاب مناسبي نخواهد بود.(مي توانيد اولويت هاي جنسي خود را فراموش كنيد و زن ها را براي هميشه كنار بگذاريد-1

اين انتخاب ممكن است مدتي جوابگو . ( در رابطه با عشق از شما داردمي توانيد زني را پيدا كنيد كه با بخش زنانه از وجود خود قطع ارتباط كرده باشد و انتظارهاي بسيار ناچيزي-2
  ...يا)باشد، اما پس از مدتي شما را دچار سرخوردگي خواهد كرد

 .مي توانيد سعي كنيد طبيعت ما زن ها را آنگونه كه هست درك و تحسين كنيد و از مقاومت در مقابل آن دست برداريد-3

بيشتر به نيازهاي خود خواهيد رسيد و   به خود را قدر بدانيد،  همانگونه كه در ادامه ي كتاب نيز خواهيم ديد هرچه بيشتر عشق زن. ا توصيه مي كنمشخصاً انتخاب سوم را براي شم
  .بيشتر همسرتان خشنودي شما را جلب خواهد كرد

او با اين كار .گذاشت و زني را برگزيد كه عشق از اهميت چنداني برايش برخوردار نبودشق بود كنار را كه اولويت اولش عبگذاريد داستان مردي را برايتان تعريف كنم كه در نهايت زني
. جاناتان سي تا چهل ساله بود و دو سال بود كه با كريستين نامزد بود. بودن با چنين زني ساده تر و بي زحمت تر است:احساسات واقعي خود را زير پا گذاشت، زيرا فكر مي كرد

دوست  نيزكريستين راگرچه جاناتان.تا پايان عمر با جاناتان زندگي كنددوست داشت،.د پرستش دوست ميداشت زني باهوش، گرم، صميمي و با انرژي بود كه جاناتان را تا حكريستين
اما اين براي جاناتان كه خود را مردي .عشق بوداولويتش نيزبت قدم بودكه اولين كريستين از خودگذشته، روشنفكر، ثا. داشت اما از ناحيه ي عشق كريستين احساس ناراحتي مي كرد
  .مستقل و غير سنتي مي دانست كمي دست و پاگير شده بود

او شكايت .شدكم زحمت تر باا در سرمي پروراند كه ساده تروبه ياد دارم جاناتان اعتراف مي كرد كه تا چه حد دلش براي آزادي و بي مسئوليتي گذشته تنگ شده و رؤياي رابطه اي ر
 .او تمام قلبش را به تو هديه داده است. جاناتان، فكر نمي كنم كريستين كار ديگري جز عشق ورزيدن به تو كرده باشد«:به او گفتم» ديگه خيلي برام سخت شده است«: مي كرد

  مگر اين چه بدي دارد؟

  »در اين صورت ساده تر مي توانستم با او باشم. اشتنمي دانم، گاهي اوقات آرزو مي كردم اي كاش كمتر مرا دوست د«:پاسخ داد

  .چند ماه بعد، هنگامي كه جاناتان به من زنگ زد و گفت كه به رابطه اش با كريستين پايان داده است، ناراحت و غمگين شدم

كريستين تفاوت اَبي خيلي با«.اره اَبي گوش دادمسكوت به توضيحات جاناتان دربدر. استرط با او تا چه حد ساده تگفت ارتبامي. يگري به نام اَبي فكر مي كردجاناتان به ازدواج با زن د
  » .اجازه مي دهد آزاد باشم. مثل او خيلي احساساتي و پرتوقع نيست. دارد

زني كه آسيب .شناسمشت توصيف مي كرد، مي را كه او دااحساس كردم نوع زني.پس از شنيدن صحبت هاي جاناتان درباره ي اَبي احساس بدي در ناحيه ي شكم خود احساس كردم
غير قابل دسترسي او درواقع زني سردو.م افزوده شدمالقات كردم، بر نگراني هايه اَبي راكهنگامي.ازآنها نداردديده و قلب خود را به روي مردها بسته است و لذا توقع و انتظارچنداني نيز 

و با شور و حال تمام با او حرف مي زد، اتان هيچ يك از اين چيزها را نميديد، او آن جا نشسته بودمحبت و حرارتي بود، اگر چه جانرفتارش با جاناتان با سردي و خالي از هرگونه . بود



ه من گفت كه هرگز قبالً در هيچ جاناتان ب  دستشويي رفت، هنگامي كه ابي به.اما نمي توانست ببيند كه گرچه ابي مؤدب و زيبا بود اما در واقع توجه زيادي به جاناتان نشان نمي داد
  .و ديگر هيچ چيز نگفتم»چون در واقع هيچگونه ارتباط احساسي وعاطفي اي با او نداري«:من پيش خودم فكر كردم.رابطه اي تا اين حد احساس راحتي و آزادي نكرده است

و زنگ بزنم و عواقب دردناك تصميم نادرستش را به او گوشزد كنم، اما زبان خود را گاز گرفتم مي خواستم به ا.چند ماه بعد، كارت دعوت جشن عروسي جاناتان و ابي را دريافت كردم
  .نمي توانستم تصور كنم كريستين از شنيدن خبر عروسي جاناتان با زني ديگر تا چه حد دلشكسته و ناراحت خواهد شد. و از صميم قلب برايشان آرزوي خوشبختي كردم

داشت، احساس وقعات و خواسته هاي ناچيزي از اودر ابتدا، جاناتان از اين كه در رابطه اي قرار گرفته بود كه ت. سيد؟ متأسفانه همان چيزي كه فكر كرده بودمازدواج جاناتان به كجا ر
 كجا مي رفت، يا  جاناتان چه كار مي كرد، نمي داد، ابي اهميتي .اما به تدريج و با گذشت زمان از ناحيه ي اَبي احساس ناديده گرفته شدن و بي توجهي مي كرد. خوشبختي مي كرد

به سكس و روابط جنسي نيز عالقه اي از خود نشان نمي داد و تنها عاليق او، شغلش، دوستان خودش . هرگز تالش خاصي نمي كرد تا با او صميمي باشد.چه افكار و احساساتي داشت
  .گذاشته بوددر واقع جاناتان را عمالً تنها .و تزيين منزلشان بود

دوباره كسي او را دوست  احساس مي كرد نياز دارد، . مجدداً به ياد كريستين افتاده بود كه چقدر او را دوست داشت.به تدريج جاناتان متوجه شد كه چقدر به محبت و توجه نياز دارد
اركردن بر روي مشكالت شان نشان نمي داد و اظهار مي كرد اصوالً همه چيز همانطور كه هنگامي كه با اَبي درباره مشكالتش صحبت مي كرد، ابي عالقه ي خاصي به ك. داشته باشد

همسر مناسبي را انتخاب و شدكه انتخاب او اشتباه بوده ودرنهايت جاناتان با اين حقيقت اجتناب ناپذير رو به ر. هست خوب و رضايت بخش است و اين كه او مشكل خاصي نمي بيند
  .نكرده است

او مجدداً به كريستين زنگ زده بود، به اين اميد كه مجدداً او را قبول كند اما . افسرده و تنها بود.، جاناتان به من زنگ زد و گفت كه او و اَبي مي خواهند از هم طالق بگيرندسال بعد
لرزيد درحاليكه صدايش ازگريه مي»  بار آوردمافتضاح«:به من اعتراف كرد.از اين كه شنيد كريستين با مرد ديگري نامزد شده است و به زودي در شرف ازدواج با اوست قلبش شكست

  »او را از دست دادم«: گفت

 »چرا فكر مي كردم با زني كه نمي داند چگونه عشق بورزد، خوشبخت تر خواهم بود؟»

و بي زحمت دل خوش كرد؟زيرا به نظر ساده ترحالي با اَبي ي، سردو بي شور وبه رابطه ي خالپاسخ چه بود؟ چرا جاناتان از عشق عميقي كه كريستين به او مي ورزيد، دست شست و 
صحه گذاشته  زني بكند،خوشبخت تر خواهد بود،توجه خاصي به نيازهاي چنانچه آزاد باشد و مجبور نباشدزيرا به اين توهم او كه.زيرا مسئوليتي را بر دوش او نمي گذاشت. تر مي آمد

 نشمرد و قدر حضور او را   مي دانست، محترم او زني را كه عشق را بر هر چيز ديگر مقدم.او مرتكب اشتباه اسفباري شد كه بسيار از مردها مي كنند. مي كردالبته جاناتان اشتباه. بود
  .در زندگي خود ندانست

او سعي ندارد در مقابل چيزي از شما . هديه گرانبهايي را به شما ارائه داده است. به ياد داشته باشيد زني كه با قلبي باز، مهربان و سرشار از عشق به شما عشق مي ورزد: مردهاي عزيز
همسري /نامزدي چنانچه چنين.ايي برخوردارنيستندها از چنين توانايي ههمه ي زن.به شما هديه كندرا ايبندي، ازخودگذشتگي و شادي خودبلكه تنها مي خواهد عشق،تعهد، پ. بستاند

 .بيد و از بخت و اقبال خود ممنون باشيد كه چنين زني پيدا كرده ايدداريد، او را سخت بچس

 توانايي خود را در عشق ورزيدن جشن بگيريد

مي داني به « :دپرسي.به من زنگ زد همين كه آن را تمام كرده بود. بگويد چند روز پيش اين فصل را براي يكي از دوستانم فرستادم تا آن را بخواند و نظر خود را درباره ي آن به من 
مي شنيدم يا نمي دانستم كه عشق   مي خواندم يا  نه اين كه چنين مطالبي را براي بار اول بود كه در جايي.احساس كردم طبيعي هستم» هنگام مطالعه ي آن چه احساسي داشتم؟

حقيقت آن كه سال ها به اين خاطر كه  .قضاوت كنم پذيرم و كمتر در باره ي خودم اما آن طور كه تو مطالب را عنوان كرده بودي موجب شد خود را بيشتر و بهتر ب. چقدر مهم است
  .احساس خوبي است كه فكركني اين توانايي هديه اي است كه به تو داده شده است نه آن كه يك نقطه ضعف است.زياد عشق مي ورزيدم خود را سرزنش مي كردم

 را همانگونه كه هستند بپذيرند و به   بود كه به زن ها كمك كنم، خود از نگارش اين فصل اين زيرا يكي از اهدافم .و خوشحال شدماز بازخوردي كه دوستم به من داد، بسيار متشكر 
 .خاطر توانايي هايشان در عشق ورزيدن خود را دوست داشته باشند

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

اولويت قرار دادن نمودي عشق را در.ديه است نه يك اشتباهعشق ورزيدن با تمام وجود و از خودگذشتگي يك ه.است، نه يك مصيبتداشتن قلبي مهربان و آكنده از عشق يك نعمت 
  .از هويت زنانه است، نه يك نقطه ضعف

سرزنش قرار بگيريم كه حتماً مسئله يا مشكلي كنيم وموردو ويژگي خودمان دفاع مقابل مردها از اين خصوصيت  هنگاميكه هميشه مجبور باشيم درالبته به ياد داشتن اين حقيقت در
چه بسا گاهي اوقات با خود درافتاده ام كه شايد  .اين مشكل در زندگي خود رو به رو بوده ام تا آن جا كه به ياد دارم شخصاً همواره با .داريم كه اين طور عشق مي ورزيم، ساده نيست

: و گفتاو به من نگاه كرد. شكايت كردم.مبه يا دارم كه حتي نزد زن فرزانه اي رفتم و از عمق احساسات و عشقي كه تجربه مي كرد. ر باشدسرد بودن و قلبي بسته و خالي داشتن بهت
اين . و نتيجه تالش هاي تو بوده است تو ارزاني شده است   موهبتي است كه به  اين. آن را ارزان نفروش. باربارا، تو سال ها تالش كرده اي تا بياموزي چگونه با اين عمق عشق بورزي

  » .دستاورد توست

سال ها بايد .  كه به من ارزاني شده بود توانايي من در عشق ورزيدن به راست موهبتي بود. از سر غريزه مي دانستم كه كالم او حقيقت دارد. كالم اين زن در من تأثير فراواني گذاشت
 بلكه تبلور طبيعت ذاتي و جوهره ي فطري  باشم از آن خالصي يابم،  يك اولويت براي من مشكلي يا عادتي ناسالم نبوده است تا مجبوربه خود يادآوري مي كردم كه عشق به معناي

  .من بوده است

تا به طرزي م مردان زندگي مان نيز مي آموزندانيقدر بدنوان موهبتي زيبا گرامي بداريم واز صميم قلب باور دارم هنگامي كه ما زن ها مي آموزيم توانايي خود را در عشق ورزيدن به ع
  .مشابهي با ما رفتار كنند

و احساس مي كنيد كه اين فصل درباره شما صدق نمي كندچنانچه فكر مي كنيد اطالعات ارائه شده در. ممكن است تجربيات شما شباهتي به تجربه ي اين دوست من نداشته باشند
شايد با .، ممكن است به دليل آن باشد كه تجربيات دردناك و ناخوشايند زندگي موجب شده اند، شما درهاي قلب خود را بر روي ديگران ببنديدچنانچه بايد و شايد عشق نمي ورزيد

  .خود سوگند ياد كرده ايد كه ديگر هيچگاه عشق را باز هم اولويت اول زندگي خود قرار ندهيد، تا مجدداً آسيب نبينيد

 بزرگ شده ايد كه به لحاظ احساسي و عاطفي سرد بودند، ممكن است در كودكي ناخودآگاه تصميم گرفته باشيد كه درست نيست احساسات و قلب خود را بر چنانچه در خانواده اي
شما وجود دارد، عشق در.ذاشته باشدأثيرات منفي گكودكي دردناك ممكن است بر روي گرايش و تمايل شما مبني بر عشق ورزيدن ت. روي ديگران باز كنيد و با كسي صميمي بشويد



  .اما شما به آن اجازه نمي دهيد بيرون بيايد و جريان پيدا كند

زن وارد رد مي تواند آسيب روحي سنگيني بررابطه ي احساسي ناسالم و مخرب با يك م.گاهي اوقات تجربيات و وقايع دوران بزرگسالي است كه موجب رويگرداني ما از عشق مي شود
را روي  آن و تمركز خود را از روي عشق بر ميدارند و منحصراًاغلب چنين زن هايي عمالً به طرزي خودآگاه نيز توجه .وجب شود كه اودل و جان خود را بر روي ديگران ببنددسازد و م

بدين معنا كه تمركز  خواهد كرد،  ي به كيك عشق مردان پيدا  بيشتر بدين ترتيب كيك عشق آنان شباهت.كار و شغل خود منعطف مي سازند تا از درد و رنج آسوده و برحذر باشند
  .اين وارونه گي شكلي از مراقبت و محافظت از خود است. خودآگاه بسيار اندكي را وقف روابط خواهند كرد

  .گويي ناخودآگاه تصميم مي گيريم سردتر و بي احساس تر شويم، درست مانند همانهايي كه به ما آسيب وارد آورده اند

و فعال است ساسي همچنان مانند گذشته نيرومندارتباط احكه نيازشان به نزديكي و صميميت ودهم شكسته و دردمندي دارند، تشخيص ميهر بار به زناني مشاوره مي دهم، كه قلب 
بيرون بيشتر به كيك عشق مردانه  دسته از زنان از  كه كيك عشق اين خواهيد گفت  احتماالً . و اين تنها تمايل و خواست آنان مبني بر جستن و يافتن آن است كه تغيير كرده است

  .شباهت داشته است، اما از درون همچنان مانند كيك عشق زنانه است

   ها آموخته اميدوارم.عشق بورزيدانيد مجدداًتا بلكه بتوكنيد غل وزنجيرها را پاره كنيدشايد همچنان جريحه دارهستيد و سعي مي.ممكن است بارها به لحاظ روحي لطمه خورده باشيد
 تا خود راهمانگونه كه   اميدوارم به شما كمك كرده باشم . از اين فصل به شما كمك كنند، خود را التيام ببخشيد و با خوش بيني و اعتماد بيشتري به خودتان و به عشق بنگريديتان

  .هستيد، بپذيريد و هديه ي قلب زيباي خود را گرامي بداريد

از اين كتاب به او كمك كنيد تا او   استفاده از آموخته هايتان  ه مردي هستيد كه در گذشته يا حال به زني مجروح و آسيب ديده عشق ورزيده ايد يا عشق مي ورزيد، بتوانيد باچنانچ
خواهد  ود به عنوان يك زن احترام بيشتريبه خ گرانبهايي است، او نيزه و موهبتهرچه بيشتر به اونشان بدهيد كه عشق او براي شما چه هدي.مجدداً به قلب و عشق خود اعتماد كند

 .گذاشت

 زن ها توان آفرينش دارند):2(فصل

  چرا زن ها هميشه سعي دارند همه چيز را بهتر كنند؟

  چرا ما زن ها احساس مي كنيم درباره مشكالت روابط خود با مرد زندگي مان صحبت كنيم؟

  ام سختي بايد به شريك زندگي مان كمك كنيم؟چرا احساس مي كنيم به هنگ

  چرا از برنامه ريزي تا بدين حد لذت مي بريم؟

  همسرمان به هماهنگي و تفاهم برسيم؟/چرا سخت تالش مي كنيم با نامزد

زيباترين ويژگي هاي   يكي از  اين. هاي ما در روابط مان مي باشد بخش بسياري از رفتار در اين فصل مي خواهم پرده از راز دومي در رابطه با هويت و ماهيت زن ها بردارم كه انگيزه
اين راز پاسخ تمامي پرسش هايي است كه در ابتداي اين فصل . وچنان بخشي از درون وجود ما را تشكيل مي دهد كه هيچ گاه حتي به آن فكر هم نمي كنيم. زنانه محسوب مي شود

  .زن ها آفريننده هستند:دانندآنچه زن ها دوست دارند مردها ب .مطرح شدند

  .ما اين توان را داريم كه از عدم و نيستي، زندگي بيافرينيم. اين همان جادو و سحر ما زن هاست. زن ها زندگي بخش هستند.اين طبيعت زن است كه بيافريند

 در ما   اين توانايي همواره  نداشته باشيم، اما چه بچه دار باشيم و چه بچه اي. مي آوريماين قابليت و توانايي ما زن ها هنگامي نمود پيدا مي كند كه مادر مي شويم و كودكي به دنيا
در واقع . هر بار كه غذاي خوشمزه اي براي خانواده ي خود درست مي كنيد.وجود دارد كه زايا باشيم و بيافرينيم چه با بدن مان و چه با كلمات و اعمال و رفتارمان و چه با عشق مان

همين طور هنگامي كه راهي هوشمندانه براي فروش و بازاريابي محصوالت شركت خود مي يابيد، يا هنگامي كه مكالمه اي صميمانه را با شريك زندگي خود . آفرينش هستيدمشغول 
  .شروع مي كنيد يا گل هاي زيبايي را در گلدان جاي مي دهيد

به .كنيمودوخستگي را به شكوفايي بدل ميو رك»معنادار«، خالي وتهي را به»زيبايي«ا بهما عادت و روزمرگي ر. غيير مي دهيمما زن ها شكل چيزها را ت. زن ها در عين حال كيمياگرند
 ي چيدمان جواهرات نحوه چه آرايش موهايمان،  حال چه تزيين اتاق يا روابط دوست مان باشد، .ندرت اتفاق مي افتد به چيزي برخورد كنيم و نخواهيم آن را بهبود و ارتقاء ببخشيم

  .همسرمان/داخل كشو يا نحوه ي چيدن ميز شام يا ارتباط بانامزد

: گويي صدايي از اعماق درونتان مي گويد» آري«: چنانچه يك زن هستيد، احتماالً پس از خواندن جمالت باال ناگهان با احساسي عميق از شناخت دوباره ي خود، با خود گفته ايد
آمده است كه كمتر به آن فكر چنان به صورت بخشي ازوجودمان دربا وجود اين ماهيت و جوهره ي آفرينش در ما . بته براي بيشتر زن ها نيز همين طور استال» آري، حقيقت دارد«

  :براي نمونه. بلكه فقط انجامش مي دهيم. مي كنيم و به ندرت بر آن صحه مي گذاريم

  :كان كرده ايد، خالي بوده است اما همين كه از اين اتاق به آن اتاق مي رفتيد پيش خود فكر مي كرديدهرگاه به اولين خانه يا آپارتمان خود نقل م*

 گرفت  قاليچه اي زيبا خواهم . اينجا خواهم چيد مبل هايم را.كاناپه ام را اين جا خواهم گذاشت. به ديوارها رنگ زيبايي خواهم زد.مي دانم با آن چه كار كنم تا زيبا و دلچسب شود»
طولي نكشيده است كه به تمامي رؤياهايتان درباره ي خانه جامه ي عمل پوشانده ايد و خانه اي زيبا و رؤيايي ترتيب .گل هايم را اين گوشه خواهم گذاشت. تا به زمين جلوه اي بدهد

  .گويي ساده ترين و طبيعي ترين كار دنيا را انجام داده ايد. داده ايد و جايي كه قبالً هيچ چيز در آن وجود نداشت، به خانه اي گرم و صميمي تبديل شده است

ي جا كم اين جا و آن وي كمد مي زنيد و ازت اما سري چيزي از قبل آماده نداريد، . براي نمايش فردا در مدرسه به يك لباس احتياج دارم. مامان«:دختر كوچكتان مي آيد و مي گويد*
  .دآفريني ن مي دوزيد ولباسي را از هيچ ميبراي نمايش مدرسه دخترتا» كولي ها«مي كنيدو لباس زيبايي شبيه لباس پرت هايي ديگر پيدا خرت وپارچه هاي رنگي قديمي، روبان و

 و اين شما را ناراحت كرده مي رسيد شب گذشته كه او را ديديد گرفته و افسرده به نظر  و شوهرتان كه از كار زياد هفته گذشته خسته است هنوز خواب است . صبح روز جمعه است
كنيد، ي مورد عالقه ي او را درست ميصبحانه . شويدسريعاً دست به كار مي. ان ميرسدناگهان نقشه اي به ذهن ت. ومشغول نوشيدن قهوه تان هستيدسر ميز آشپزخانه نشسته ايد.است

كنيد  براي شام جا رزرو مي ه دوست دارددر رستوراني ك مورد عالقه ي شوهرتان است در آن مي بينيدبه روزنامه نگاهي مي اندازيد و آگهي يك نمايشگاه محصوالت الكترونيك را كه 
نمايشگاه و شام به   برنامه ريزي براي   بخير مي گوييد و همين كه بيدار مي شود با صبحانه ي مورد عالقه اش به او صبح.و بهترين دوست او و همسرش را براي شام دعوت مي كنيد

تبديل ته ازوقايع و فعاليتهاي خوشايندبدين ترتيب روزي كسل كننده را به يك رش.او بسيار هيجان زده مي شود.  دوستان در رستوران مورد عالقه اش را به اطالع او مي رسانيدهمراه
  .مي كنيد كه شوهرتان را سرحال كند و به او فرصتي مي دهيد تا تجديد نيرويي كند

 اين طور نيست؟ حال چرا بايد ابراز خالقيت هايي اين چنين در روابط زن با مرد زندگي اش مشكل و مسئله تلقي شود؟.الب و بي ضرر به نظر مي رسندتمامي سناريوهاي باال ج



 .در ادامه به اين پرداخته ايم كه چرا و چگونه غريزه ي آفرينش در زنان از ناحيه ي مردها سوءتعبير مي شود

 فرينند و آنچه مردان بايد در اين باره بدانندزن ها چطور و چگونه مي آ

 آفرينش-يك

  .صرف شروع از صفر و ساختن چيزي ما را از اعماق وجودمان هيجان زده مي كند. زن ها عاشق آفرينش هستند.آفرينش به معناي خلق چيزي است كه پيش تر وجود نداشته است

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .كنيمندي و موفقيت را در خود تجربه ميهنگامي كه ما زن ها اين مهم را انجام مي دهيم حسي عميق از رضايت، هدفم. هستند كه زيبايي، ارتباط و عشق بيافرينندزن ها عاشق آن

  اين سرور و شادماني، هر روز از راه هاي گوناگون، كوچك و بزرگ خود را به ظهور مي رساند،

  .فوراً براي ورودش يك ميهماني ترتيب مي دهيم. تان مان به شهر ما آمده استباخبر مي شويم يكي از دوس*

  .وقت آزادي به دست مي آوريم و بي درنگ و در آخرين لحظه در آن فرصت براي خود و مرد زندگي مان سفري تفريحي به بيرون شهر رابرنامه ريز مي كنيم*

ن درباره برخي احساسات عميقي و قلبي خود صحبت مي كنيم و آنچه را كه تنها يك پياده روي ساده بود به تجربه اي عميق و همسرما/به هنگام قدم زدن در پارك به همراه نامزد*
  .شيرين از ارتباط، صميميت و نزديكي بدل مي كنيم

  .اني زيبا و جذاب تبديل مي كنيمچندتايي عكس روي آن مي گذاريم و گوشه اي خالي و بي روح از خانه را به مك.ميزكوچكي را خريداري مي كنيم*

گردنبندي را به عنوان هديه دريافت مي كنيم و صبح روز بعد به هنگام لباس پوشيدن و رفتن به سركار تمامي لباسهاي ديگر خود را طوري انتخاب مي كنيم كه با آن جفت و جور *
  .و هماهنگ باشد

اينترنت جست وز هنگامي كه سركار است آن را درش مي شنويم كه مثالً از فالن بازي كامپيوتري خوشش مي آيد و همان رتصادفي به هنگام مكالمه ي شوهرمان با يكي از دوستان*
  .و جو مي كنيم و سفارش مي دهيم تا او را به طوري غير مترقبه خوشحال كنيم

شوند، موجب بهبود و ارتقاء شرايط و محيط مي شوند، زيبايي مي آفرينند و ديگران را شاد هنگامي كه زن ها آفرينش دارند، لحظاتي خاص مي آفرينند، و آن را با ديگران سهيم مي 
  .مي كنند

كافي است به پيشخوان هاي متعدد آنجا و انواع و  . بزرگ محله شماست اثبات اين مدعا بخش لوازم آرايش فروشگاه.يكي از نمودهاي ديگر آفرينش ما زن ها، بازآفريني خودمان است
عطرهاي جديد و متنوع را براي  كننده ها و  زيبا صدها زن را خواهيد ديد كه اين . نگاهي بياندازيد... سايه ها، مدادها، ريمل ها، رژها، عطرها، لوسيون ها و م لوازم آرايش از قبيلاقسا

اما آنچه  . ظاهربين تلقي مي كنند وجوداتي سطحي و مد مي شود و زن ها را مردها حتي از تجسم چنين صحنه هايي حالشان ب. زيباتر كردن براي مرد زندگي شان امتحان مي كنند
ها كه در آن لحظه نقش بوم نقاشي را توسط نقاشي زبردست برچهره ي زنهم   زيبايي ها آن  خلق.بازآفريني و خلق زيبايي هاست.در اين فروشگاه در حال وقوع است بيهودگي نيست

  .ايفا مي كند

شايد تمامي اين سرگرمي . مي آرايند و ديگران را به ستايش و تحسين وادار مي كنند زنها با آنها بدن خود را   ديگر روش هايي هستند كه   ديگر ملزومات زنانه،ازلباس ها،جوهرات و
كه عمالً چيزي نمي خرند، براي حتي هنگامي.ن حد لذت مي برند ايشايد به همين دليل باشد كه زن ها از خريد كردن تا.هاي زنانه ابزاري براي نمود و ظهور خالقيت هاي زنانه باشند

  !خالقيت هاي بعدي خود تحقيق و برنامه ريزي مي كنند

كه ياز داريم در حاليم آرايش جديد نبراي نمونه، اين كه چرا ما زن ها مرتباً به لواز. توانيم به راحتي براي مردها توضيح دهيم اين مطالب را ما زن ها به خوبي درك مي كنيم، اما نمي
را بهتر از هركس ديگري   اين سؤاالت  پاسخ زن ها  آيا واقعاً ضروري است كه تمامي رنگ هاي مختلف سايه يا رژلب را داشته باشيم؟ . شايد يك كشو پر از آن ها را نيز داشته باشيم

دست همانگونه .با وجود اين، زن ها هر چند وقت يك بار به آرايش جديداحتياج دارند.با هم فرق دارندشايد تنها از يك رنگ قرمز انواع مختلفي وجود داشته باشد كه همگي .مي دانند
  .كه يك نقاش مرتباً به رنگ ها و قلم هاي جديدي نياز دارد

كردم كه اين ا تماشا مي كردم پيش خود تصور مي زن ها رروي صندلي نشسته بودم و در حالي كه آن جا بر . هفته گذشته به آرايشگاهي سر زدم كه چند قدم پايين تر از خانه ماست
مي شدند به دقت انواع رنگ  يك يك زن هايي كه داخل .سالن زيبايي نمونه ي ايده آلي بود از يك نمايشگاه خالقيت هاي زنانه كه در اين بخش از كتاب درباره ي آن سخن گفته ام

كنند، بهتر است سري به آرايشگاه زنانه ي محله شان بزنند زنها را ولنگار يا شلخته فرض ميمرداني كه  .رين رنگ را انتخاب كنندهاي مختلف را بر روي خود امتحان مي كردند تا بهت
  !كردترديدي ندارم كه نظرشان در اين باره تغيير خواهد .تا از دقتي كه زن ها در انتخاب رنگ ناخن ها يا مدل آرايش موهايشان به خرج مي دهند به وجد آيند

خود را به يك شاهكار هنري تبديل مي كنند تا مرد زندگي شان از نگاه كردن به زيبايي هاي آن لذت ...اما زن ها به راستي آنجا مشغول چه كاري هستند؟ آنان صورت ها، دست ها و
  .ي كنند تا حس خالقيت خود را ابراز كنندآن ها مدت زماني را از برنامه ي شلوغ و پرمسئوليت روزانه خود صرف آرايش و زيباسازي خود م.ببرد

گيرد كيم تصميم مي.انه هستندچرا زن ها دوست دارند فرصت ها و شكاف هاي زماني را پر كنند و براي آن ها برنامه داشته باشند؟ يك روز صبح كيم و شوهرش مشغول صرف صبح
 .براي اولين تعطيالت آخر هفته ي آن ماه شان برنامه ريزي كند

لذا فكر كردم .مي خواستم بداني كه ايمي براي تعطيالت آخر هفته ي بعد از عيد پاك به مسافرتي خواهد رفت كه از طرف مدرسه ترتيب داده شده است.اريك«:هرش مي گويدبه شو
  .براي تعطيالت خودمان برنامه ريزي كنيم

  .اين را مي گويد و مجدداً روزنامه اش را مي خواند»مي كنيمحاال چند هفته وقت داريم، بعداً يه فكري «:اريك خيلي عادي جواب مي دهد

حق انتخاب بيشتري خواهيم داشت  م هرچه زودتر برنامه ريزي كنيم،به همين خاطر فكر كرد.كه براي تعطيالت با هم تنها باشيماما عزيزم،خيلي كم پيش مي آيد«:دهدكيم پاسخ مي
  .تا حسابي خوش بگذرانيم

همه  تازه نمي تونم بفهمم اين. اه بعدمچه برسدبه يك.ه چيزي را دارم يا ندارممن حتي نمي دانم كه همين فردا صبح حوصله ي چ.آن باره صحبت كنيمن بايد درچرا همين اآل«:اريك
  عجله براي چيه؟

 »ه من گوش بدي؟مي توني فقط پنج دقيقه ب.خب، دوست ندارم تا اون موقع گيج بخوريم و ندونيم چي كار مي خواهيم بكنيم«:كيم

  .كنداتاق را ترك مياين را مي گويد و »واقعاً راست مي گم.االن نمي تونم«:درحالي كه صدايش كمي ناراحت به نظر مي رسد، مي گويد.اريك روزنامه اش را مي گيرد و بلند مي شود

 .شماره هاي قرمز روزهاي تعطيل تقويم نيزبي هيچ صدايي به او خيره ميشوند.كندياست احساس ناراحتي و سرخوردگي مكيم در حالي كه در آنجا نشسته و به تقويمش خيره شده 



 .نذار دست روي دلم. پسر اوه، «:دهند راتي نظيراين جمالت را ارائه ميمردها نظ.عكس العمل مردها و زن ها كامالً متفاوت استاستان را درسمينارهايم ارائه ميدهم،كه اين د هنگامي
  » .فكر مي كنم دوست دارد حسابي دست و پاي مرا با اين برنامه ريزي ها ببندد. اما من از اين كار بيزارم. يقه به دقيقه وقت آزادم را برنامه ريزي كندهمسرم مي خواهد دق

 »شته باشنداو را به قالب بياندازند تا بتواند رياست همه چيز را به عهده دا.زن ها مي خواهند با اين كار وقت مردشان را كنترل كنند«

 »مشخص است كه كيم ناامني زيادي دارد و كامالً درگير است و گرنه چرا بايد بخواهد تمامي جزئيات كوچك زندگي اش همگي از قبل تعيين شده باشند؟«
 زن ها از طرفي ديگر نظرات متفاوتي دارند

  » .به همين خاطر هيچ چيزي ندارم كه از پيش منتظرش باشم.براي هيچ چيز برنامه ريزي نمي كنداو هيچ وقت . سر اين موضوع هميشه با نامزدم بگو مگو داريم.دلم به درد آمد«

 »چه ايرادي دارد از پيش برنامه ريزي كنيم؟ با اين كار از همسرش يك زن نق نقو مي سازد.اريك هم مثل بقيه مردهاست«

 و رقم زدن اوقات و روزهاي خوش،   بفهمند كه تدارك ديدن تفريح نمي توانند. توجه ندارند. و برشان مي گذرداصالً به آنچه دور . يكي از شكايت هاي من از مردها هم همين است«
 »كه اينگونه برخورد مي كند كيم سعي دارد زن خوبي باشد، اما اريك اصالً براي او احترام قائل نيست. مستلزم برنامه ريزي و فكر كردن است

 تنها برنامه  كيم نه.  نيز آن گونه هستيم زيرا خودمان .كيم چه كار مي كند ند كه از ديد مردها پنهان مي ماند؟ ما زن ها بهتر مي فهميم كه در واقع زن ها دراين سناريو چه مي بين
  .ريزي مي كند، بلكه خألها را پر مي كند

متوقف مانده اي است كه با باز   در مكالمه اي  همان شكستن سكوت.  زيبا كردن آن استپركردن شكاف و رخنه ها، همان ديدن يك ميز خالي و به فراست افتادن براي چيدن آن و
  .همان برنامه ريزي براي تعطيالت از راه نيامده اي است كه با روياپردازي ما از همين اآلن رقم مي خورد.كردن سر صحبتي از طرف ما به طرزي هنرمندانه ادامه مي يابد

شود زنان با ديدن جاهاي خالي فعال ميقوه آفرينش » .كنيمها دوست داريم جاهاي خالي را پرما زن«.براي توصيف ميل و نياز ما به خالقيت و آفرينش هستاين تنها عبارتي است كه 
 برسانيم كه آن فضارا اشغال كرده و با زيبايي و گويي هنگامي كه ما زن ها جايي را خالي مي بينيم، احساس مي كنيم بايد آن را پركنيم و چيزي را در آن به ظهور.و به كار مي افتد
  .عشق آكنده سازد

آيا اين صفت برگرفته از همان عمل جنسي نيست .اين تهي بودن چيست كه با ديدن آن، حال در يك مكالمه يا تقويم، زن را بر آن مي دارد كه خالقيت هاي خود را به ظهور برساند
قطعي هر چه باشد يك چيز.  جلوه مي دهدآيا چيزي در آرايش ژنتيكي ما وجود دارد كه جاهاي خالي را براي ما وسوسه آميز.با مرد پر كندكه زن مي خواهد فضاي تهي بدن خود را 

  .خود پر كنند زن ها دوست دارند جاهاي خالي را در زمان و مكان با انرژي: و محرز است

دوست داريم جاي خالي را در آينده به . ما زن ها عاشق برنامه ريزي هستيم. هاي خالي به كار مي برند، برنامه ريزي استيكي از معمولي ترين روش هايي كه زن ها براي پر كردن جا
ين كار دست مي زنيم تا بلكه از آن رو به ا  انجام نمي دهيم،  ما اين كار را آن طور كه مردها فكر مي كنند از سر ناامني يا براي كنترل كردن. چيزي جالب، مهيج و با معنا بدل كنيم

  . خواهيم ديد، ما زن ها به اين طريق به نيروي آفرينش و خالقيت در خود امكان بروز و نمود مي دهيم3همانگونه كه در فصل . وقت را گرامي بداريم

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .بند تا خأل هاي زماني را با عشق، شور، حرارت و خالقيت پر كنندزن ها عاشق برنامه ريزي هستند زيرا با اين كار امكان آن را مي يا

برنامه ريزي يك فعاليت احساسي مردها، چراكه از نظر بيشتر. روابط صميمي شان تجربه مي كنند،حس كنندهيجاني را كه زن ها از برنامه ريزي برايفكر نمي كنم مردها عمق لذت و
او با اين كار يك مورد از فهرست وظايف اش .داردكار دست مي زند، يك كار انجام ميدهدو به جزئيات نظركه يك مرد به اين يهنگام.ا هستاي نيست كه براي زن هعاطفي به گونه يا

فرت يا بيرون رفتن عصرانه چه مسا ميهماني باشد، حال چه براي يك.خاسته از عشقر زن ها كاري است بكه برنامه ريزي برايدرحالي.ار بعدي ميرودرا خط مي زند و سپس به سراغ ك
براي او برنامه ريزي درست به همان اندازه .برنامه ريزي براي زن باريكه راهي است كه از طريق آن عشق و ازخودگذشتگي او به جريان مي افتددر واقع فرآيند. م در يك رستورانيا شا

 فرصتي براي آرامش، استراحت و رمانتيك بودن را فراهم مي آورند و   مي بخشند و قعه يا رويداد تولدزن ها با اين كار به يك وا.خالقيت محسوب مي شود كه نقاشي يا آهنگ سازي
  .بدين وسيله خود نيز خوشحال و راضي مي شوند

 اصالح، بهبود و ارتقاء-دو

تفاوت ميان به ظهور رساندن و بهبودي بخشيدن چيست؟ .داصالح كارها و بهبودي بخشيدن به شرايط دومين طريقي است كه زن ها توسط آن به خالقيت خود نمود مي بخشن
  .ظهور، تولد و پيدايش از هيچ است و اين در حالي است كه اصالح و بهبودي بخشيدن، بهتر كردن چيزي است كه از پيش وجودداشته است و به عبارت ديگر تولدي دوباره است

به طرزي طبيعي درست به همانگونه آن را در زنان .ن ها دارد كه اغلب در رفتار و گفتار خود با ديگران متوجه آن نيستشوق و گرايش به اصالح و بهبود جامعه ريشه در طبيعت ما ز
 .اين همان طريقي است كه هستيم. ديگر مي پذيرم كه در خود پذيرفته ايم

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .به همين دليل است كه دوست داريم همه چيز را اصالح كنيم. نيم و دوست داريم آن را بالفعل كنيمما زن ها توانايي هاي بالقوه ي هر چيز را مي بي

نياز و گرايش به اصالح و بهبود حاالت دروني نيز آنچه در بيرون از ما هست در واقع ديدن و تشخيص دادن توانايي هاي بالقوه چيزها و كارها و امكان ظهور و بروز آن چيزي است كه 
به نظر مي رسد كه زن ها ذاتاً واجد آن نوع از بينش هستند كه قادر است انتظار دانه را براي جوانه زدن و .تالش ما نيز براي تحقق اين ظهور و پيدايش است.ر زير پنهان بوده استد

ما .ن برخاسته از طراحي ژنتيكي ما براي مادر شدن و بزرگ كردن فرزندانمان باشدشايد اين توا.عالوه بر آن مايلند از دانه مراقبت و محافظت كنند تا برويد و رشد كند. شكفتن ببيند
  .اين بخش وجودي خود را هر روز از راه هاي گوناگون به ظهور مي رسانيم و تمرين مي دهيم

 »يا زيبا نيست؟ تام آن را به من هديه داده استآ«:زني كه با شما همكار است روسري جديدي را كه نامزدش براي او خريده است به شما نشان مي دهد و مي گويد*

 »نظر خودت چيه؟. االن بهتر شد. آها.بيا جلو بگذار اين طرف را كمي سفت تر بكشم تا گوشه هايش بهتر بايستند. فوق العاده است«:پاسخ مي دهيد

زيرا . بسيار ساده و طبيعي بود كه بخواهيد روسري دوستتان بهتر و زيباتر به نظر برسدبراي شما»حق با توست، خيلي بهترشد، متشكرم«:دوستتان توي آينه نگاه مي كند و مي گويد
  .او نيز به طرزي غريزي اين حال شمارا دريافت و از پيشنهاد شما استقبال كرد.مي توانستيد آن را از پيش تصور كنيد و ببينيد

شما همانجا مي ايستيد و دور و بر را  » نظرت چيست؟«  از شما مي پرسد  ين كه به اتاق نشيمن او وارد مي شويد،هم.خواهرتان از شما دعوت مي كند تا مبلمان جديد او را ببينيد*
 »سپس در ذهن خود تجسم مي كنيد كه چنانچه متفاوت چيده مي شدند، بهتر نمي بود؟. ورانداز مي كنيد

  .در بهتر بود؟ اينطوري جاي بيشتري بين كاناپه و قفسه ي كتابها باز مي شودآيا فكركردي كه اگه جاي اين دو تا رو عوض مي كردي چه ق«:مي گوييد



  .مي چينيدا هم مبلمان را جا به جا مي كنيدو به شكل جديدسپس ب»رسد به نظر ميببينيم چطوربيا همين كار را بكنيم و«: ي دهدجواب م.خواهرتان يك لحظه هم درنگ نمي كند

 »نظرت چيه؟«:از او مي پرسيد.دبعد از آن كه نفسي تازه مي كني

كنم دورنماي خودمو لي وقت اينجازندگي ميآنجا كه خياز. مي دونستم بايد ازتو بپرسم.ديگه مثل قبل تنگ و ترش نيست.راستش، خيلي بهتر شد«با شوق و ذوق تمام پاسخ مي دهد 
  .از دست دادم

دانستيد بطرزي خودانگيخته مي.ياز نداشتتالشي ناين كار براي شما به سعي و.د بودد كه چه نوع چيدماني قشنگتر خواههنگامي كه به اتاق نشيمن خواهرتان نگاه كرديد، فوراً دانستي
  .ببخشيد چگونه مي توانيد آن را بهبود

 يكي از كارمندانش كه وظايفش را به خوبي انجام او براي سومين بار در طول آن هفته از.شما و يكي از دوستان نزديكتان كه شركت خود را مي گرداند، مشغول صرف ناهار هستيد*
توي  .خيلي نامرتب و بي نظم شده دلسوزي است اما   او كارمند  .نمي دانم با لويس چه كار كنم«دوستان در حالي كه سرش را تكان مي دهد، مي گويد، . نمي دهد، شكايت مي كند

 »هقسمتي كه كار مي كنه روحيه ي همه رو تحت تأثير قرار داد

 »آيا در اين باره با او حرف زده اي؟«:از او مي پرسيد

 »تغيير محسوسي نديده ام.اما اصالً به خرجش نمي رود.سعي كردم«:با سرخوردگي پاسخ مي دهد

  .نيد مشكل را پيدا كرده ايدهمين كه صحبت هاي آنان را مي شنويد، احساس مي ك.از دوستتان مي خواهي مكالمه اي را كه با لوييس داشته است براي شما تكرار كند

منظورم اين است .اين طور به نظر مي رسد كه تنها درباره ي نارضايتي هايت با لوييس صحبت كرده اي و هرگز از او نپرسيده اي كه داليل مسامحه كاري هاي او چيستند«:مي گوييد
  چرا از او نمي پرسي مشكلش چيست؟.گي دارد يا مريض شده استكه شايد مشكل پيدا كرده، مثالً دارد از همسرش جدا مي شود يا مشكل خانواد

برطرف ه او مي دهم، مشكالت به خودي خودانگار چنين انتظار داشتم كه با نخستين اخطاري كه ب. خب، راستش درباره ي اين يكي، ديگر فكر نكرده بودم«:دوستتان اعتراف مي كند
 .از پيشنهادت متشكرم. شوند

 »رگشتم با او در اين باره صحبت خواهم كردهمين كه به شركت ب

اصالً سعي نداشتيد كه به او امر و نهي كنيد، بلكه تنها راه حلي را كه به ذهنتان رسيده .همين كه ديديد مشكلي ذهن دوستتان را به خود مشغول كرده است فوراً به فكر چاره افتاديد
  .ي كرده باشيدبود به او نشان داديد و واقعاً مي خواستيد به او كمك

اصالح چيزها بخشي دروني يش مابه بهبود وكه گرا اين واقعيت را به تصوير مي كشندخوبياين داستان ها ب. قرار كرده ايدمطمئن هستم با هر سه ي اين داستان ها ارتباط بر!خانم ها
چرا .استان ها، هر سه زن از راه حل هاي پيشنهادي استقبال كردند و حتي خوشحال شدندهمانطور كه مالحظه مي كنيد، در تمامي اين د. از وجود و طبيعت ما را تشكيل مي دهند

  .اين بخشي از هويت تمامي زن ها نيز هست.اين ويژگي كه اصالح گر باشند:كه زن ها همگي اين ويژگي و فضيلت زنانه را مي پذيرند و درك مي كنند

پيش از هر چيز، اصوالً مردها درباره كراواتي كه همسرشان براي آن ها خريده است به دوست :داستان مربوط به لباس.بت باشندحال تصور كنيد در دو داستان اول، مردها مشغول صح
ين كه بلند شوند تا چه برسد به ا.دوم اين كه هيچ وقت همكار آن ها درباره ي اين كه كراوات شان كج ايستاده است و بايد مرتب و منظم شود صحبتي نمي كنند! شان پز نمي دهند

اين بماند كه احتماالً درباره ي  .شده است دوست شان احساس خواهد كرد كه به حد و مرز او تجاوز  چنين كاري هم بكنند،  سوم اين كه، حتي اگر.و اين كار را براي او انجام دهند
  .تمايالت جنسي همكارش نيز دچار بدگماني هايي خواهد شد

 چيدمان مهم است يا خير؟ حتي اين بماند كه آيا اصالً براي خودش نيز آن.يك مرد هرگز درباره ي طرز چيدمان مبلمانش از كسي نظر نمي خواهد: اثاثيهداستان مربوط به مبلمان و
البته «:گفتو مي.ه احتماالً استقبالي نميكردندكه بخواهندبه او ارائه دهند،صاحب خانحتي اگر نظراتي داشته باش.بسهمين و»خوبه«:ن قبيل خواهدشنيدايسيد،پاسخ هايي ازهم بپراگر

  » !بياييد برويم و مسابقه ي فوتبال را تماشا كنيم.اآلن نمي خواهم وقتمان را صرف اين كار بكنيم

ار، مردها عمالًً پيشنهادها و توصيه هاي اين به كن. از بيان اين مطالب چه هدف و منظوري دارم؟ مردها فاقد اين حس مستمر و مداوم مبني براصالح و بهبود شرايط و محيط هستند
  .ارائه شده را غير ضروري، ناخواسته و حتي فضولي مي دانند

بگذاريد مكالمه را .در داستان سوم، فرض كنيد كه به جاي دو زن، زن و شوهري هستند كه مشغول صرف غذا هستند و اين مرد است كه با يكي از كارمندانش مشكل پيدا كرده است
  : از اول تكرار كنيمدوباره

روحيه ي همه را .او كارمند دلسوزي است اما اين اواخر خيلي از هم پاشيده شده است.نمي دانم از دست لوييس چه كار كنم«:شوهرتان در حالي كه سرش را تكان مي دهد، مي گويد
  .تحت تأثير قرار داده است

 »آيا سعي كرده اي با او صحبت كني؟«:از او مي پرسيد

  » .نكرده ام آره، اما هيچ تغييري مشاهده«:رتان با سرخوردگي پاسخ مي دهدشوه

  » .صحبت هايي را كه ميان شما رد و بدل شده است برايم بازگو كن تا شايد راهي به فكرم برسه«:پيشنهاد مي كنيد

  » .خودم يه فكري مي كنم.موضوع مهمي نيست«:پاسخ مي دهد

  » .كرده  اين موضوع تمام هفته تورو اذيتاز اين گذشته، عزيزم.نيم حتماً راه حلي پيدا مي كنيممطمئنم اگه درباره اش صحبت ك.ونم موضوع چيهاما فكر كنم بد«:توضيح مي دهيد

حاال بيا موضوع .ا زياد قبول نداريسفم كه روش مرمتأ.دوست ندارم در باره اش صحبت كنممتوجه شدي؟ حاال . ببين خودم مي تونم از پسش بريبام«:با صدايي ناراحت پاسخ مي دهد
  » .رو عوض كنيم

شرايط و اوضاع دچار سوءتعبير شده  ي كمك همسرش براي بهبود و تغييرمگر چه اتفاقي افتاد؟ همسر اين زن در باره. مسلماً اين داستان با داستان اول تفاوت هاي زيادي داشت! آخ
  . به خود ببيند، آن را نوعي انتقاد و كنترل كردن تلقي كرده بودو به جاي اينكه آن را نمودي از عشق و توجه همسرش

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

ن معنا بلكه به آ.هنگامي كه زني مي خواهد چيزي را اصالح كندـ حال چه در محيط و چه در روابط اش ـ به اين معنا نيست كه آن را تأييد نمي كند يا آن را مردود و اشتباه مي داند
 .است كه امكان بهبود و اصالح را در آن شناسايي كرده است

چنانچه تنها تغييري كوچك در تن صداي گريه .كمك كنيم تا به هركس در رابطه با هرچيزما زن ها همواره به دنبال آنيم.زن ها ذاتاً و طبيعتاً التيام گر، شفابخش و كمك كار هستند



زيپ پشتي لباسي را وشگاه زني را ببينيم كه مي خواهدچنانچه در فر.آن را ثبت مي كنيم و سراسيمه مي ديوم تا مطمئن شويم حال بچه خوب استي فرزندمان اتفاق بيافتد، سريعاً 
كاري از دستمان برمي آيد در حقش چنانچه جه شده است به او زنگ مي زنيم تاچنانچه باخبر شويم، يكي از دوستانمان با مشكلي در زندگي موا.ببندد داوطلبانه به او كمك مي كنيم

  .همسرمان با مشكلي مواجه باشد از او جويا مي شويم تا به او كمك كنيم/چنانچه نامزد. انجام دهيم

 تا نيازهاي ديگران را شناسايي گيرنده هاي حساسي داريمدروني و بسياردقيق از رادارها وشايد از آن جا كه به لحاظ ژنتيكي نيز چنين طراحي شده ايم كه مادر باشيم، لذا سيستمي 
همسرتان /نامزد هنگامي كه:براي مردها توضيح دهمتا اين موضوع راانجام مي دادم، از من مي خواستندبسياري از زن ها به هنگام مصاحبه هايي كه به منظور نگارش اين كتاب . كنيم

برچسب بي عرضگي به شما بزند، بلكه او اين كار را   انتقاد كند يا   آن نيست كه از شم قصدش ارتقاء بخشد   سعي مي كنند چيزي را در روابطش با شما اصالح كند يا آن را بهبود و
 .برخاسته از عشق خود و براساس شناساسي امكانات موجود در رابطه تان و به منظور شكوفايي هرچه بيشتر ارتباطش با شما انجام مي دهد

 ق زنانه احساس كنترل شدگي مي كنندچرا مردها به هنگام جاري شدن ارزش خال

نيرويي در اين طبيعت زنانه نهفته .  مي ترسند و نسبت به آن بي اعتمادند به عقيده ي من مردها بخش خالق و اصالح گر وجود زنانه را بسيار نيز دوست دارند، اما درعين حال از آن
و نيرومندي مردها ميدانندكه دراين مواقع شاهد نيروي شديد.  جلو آن را گرفتبه سرعت جريان دارد و نمي تواندرست مانند خيره شدن به آبي كه .است كه مردها را معذب مي كند

گويي .درست احساس مي كنندشايد بتوان گفت كه به نوعي نيز.تهستند كه بي امان و پيوسته در پي انجام مأموريت خويش و در پي احراز نتيجه اي خاص و از پيش تعيين شده اس
چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، در اين . ها به هنگام آفرينش و خالقيت با سرچشمه اي از نيروي حيات و زندگاني در تماس هستند كه در سرتاسر وجود خويش احساسش مي كنندزن

آفرينشي كه منشأ تمامي انواع و اشكال ظهور و پيدايش نيروي .صل وقاعده ي حيات بخش مي نامنديا همان ا»شاكتي«لحظات به جرياني متصل مي گردند كه عارفان مسيحي آن را 
  .است

رفتارهاي يك زن نهفته است ممكن است اشتباهاً توسط مردان،  مقاصد،نيات ياشدت و قوت نيروي حياتي كه در:نكته ي مهمي كه قصد دارم با شما در ميان بگذارم، از اين قرار است
 .آيدمهاجم، متخاصم، سلطه گر و كنترل گر به نظر 

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند
  .گرايش زن به آفرينش و اصالح گري مي تواند از سوي مردان به كنترل كردن تعبير شود

هادها و راه حل براي مشكلي كه ممكن است زن ها گرايش خود به آفرينش و اصالح گري را با برنامه ريزي تعطيالت براي هر دوي شما، تزيين و بازآرايي منزل، ارائه پيشن:مردان عزيز
. چه غذايي بخوريد، نشان دهند كه براي شما دوست داريدشماح وبهبود روابطتان ياپرسيدن ازبا آن مواجه هستيد، پيشنهاد براي مراجعه ي دو نفري به مشاور و روانكاو به منظور اصال

 و مي خواهند شما را وادار كنند تا كارها را  مي كنيد، سعي در كنترل شما دارند ي افتد اين است كه شما احساس اما اتفاقي كه م. در بيشتر اوقات نوع رفتار خاص آنها اهميتي ندارد
  .آن گونه كه مورد نظر آن هاست انجام دهيد

  .بگذاريد داستاني را از گذشته ي خودم برايتان تعريف كنم كه به طرزي مطلوب اين نكته را به تصوير مي كشد
هيچ يك از ما قبالً آن جا را نديده بوديم لذا خواستيم  .  بكنيم هنگامي كه در اولين رابطه ي جدي خود بودم، با نامزدم تصميم گرفتيم كه به سواحل كاراييب سفري ،  پيش سال ها

ماه ديگر تعطيالتمان چهار. گفت كه من كارها را انجام بدهماما او.هاز او پرسيدم كه آيا دوست دارد خودش ترتيب همه چيز را بدهد يا ن. براي خوش گذراني مان حتماً به آن جا برويم
 .شروع مي شد، لذا فكر كردم بهتر است هر چه زودتر دست به كار شوم

 هاي مناسب را از آن استخراج  هتل جاهاي ديدني و سپس اطالعات الزم درباره ي تمامي .روز بعد به كتابفروشي رفتم و چندين كتاب راهنماي توريستي براي جزاير كاراييب خريدم
پيش تر به آنجا رفته   سپس به بعضي از دوستان كه .كه همگي مجاني بودند، سفارش دادمرا ... تماس گرفتم و بروشورهاي مربوط به هتل ها و. 800با مراكز با پيش شماره ي .كردم

  .بشنومبودند زنگ زدم تا نظرها و توصيه هاي آنان را درباره ي ديدني ترين جاها 
  .عظيمي درباره ي تمامي جوانب سفري كه در پيش داشتيم، جمع آوري كرده بودم ظرف تنها چند روز اطالعات

داميك از  هتل ها با بودجه ي ما سازگار هستند، ك همان هفته يك شب با شوق و ذوق تمام، همه ي اطالعات مربوطه را به نامزدم نشان دادم با جزئيات تمام توضيح دادم كداميك از
در حين .هندپروازها را ارائه مي د  مناسب ترين، راحت ترين و به لحاظ اقتصادي ارزان ترين  شركت هاي هوايي، جزاير ديدني هاي بيشتري مطابق با سليقه ي ما دارند و كداميك از 

بسيار خوشحال خوري كه كرده بودم،ردم ازتالش دمطمئن بو.م، منتطر عكس العمل او بودمدادروژه تحقيقاتي را به او توضيح ميجا نشسته بودم و با هيجان تمام نتايج اين پكه آن اين
  .خواهد شد

  .هنگامي كه سخنراني خود را به پايان رساندم، به او نگاه كردم و از اين كه متوجه نگاه سرد و تهي او شدم جا خوردم
  .همان نگاه سرد باز هم به من نگاه كرد، اما او پاسخي نداد و با »آيا اتفاقي افتاده؟«:از او پرسيدم

  »از جاهايي كه به ات نشان دادم خوشت نيامد؟«:پرسيدم

  » .نه، خوب بودند«: باالخره سكوت مرگبار را شكست و با صدايي سرد و خشك گفت

 »پس چرا طوري به من نگاه مي كني كه انگار از دستم عصباني هستي؟«: دوباره پرسيدم
منظورم اينه كه خودت از قبل تصميم گرفتي كه چي . تو كه خودت هم بريدي و هم دوختي.خودت همه چيز را تموم مي كردي.اصالً چرا پس نظر منو مي پرسي«: با لحني تند گفت

  »از آنجا كه برنامه ريزي خودته من چيزي ندارم كه بگم. بكنيم چي نكنيم و كجا بريم و كجا نريم
  .نمي توانستم بفهمم او چرا آن قدر از دست من عصباني بود.من فقط اطالعات جمع آوري كرده بودم. ما قرار بود با هم برويم  چيزي حرف مي زد؟برنامه ريزي من؟ او درباره ي چه

  » .تو خودت از من خواستي اين كار را بكنم«:به او يادآوري كردم

 »مثل هميشه، كنترل همه چيز رو خودت به عهده گرفتي و حرف، خوت شد.م بديآره، اما نمي دونستم قراره سير تا پياز رو خودت انجا«:به مسخره گفت
من فقط مي خواستم تعطيالت فوق العاده اي داشته باشيم و حاال .من سعي نكرده بودم همه چيز باب ميل من باشد«: در حالي كه صدايم مي لرزيد به او گفتم.اشكهايم سرازير شدند

 » .تو همه چيز را خراب كردي
توانست تمامي ياو چگونه م.م، سردرگم،گيج و بسيار رنجيده وناراحتشوكه شده بود«:اما احساسي را كه داشتم دقيقاً به ياد دارم. ست به ياد نمي آورم كه مكالمه چگونه پايان يافتدر



مگر چه . بهترين تصميمات را بگيريم دست آورم تا بتوانيم  اطالعاتي به تالش هاي مرا به معناي كنترل كردن و خودخواهي گرفته باشد؟ من فقط خواسته بودم او را خوشحال كنم و
  اتفاقي افتاده بود؟

خوشحالي تمام مشغول خالقيت و برنامه ريزي زن با«:ز اززنان ديگري شنيده امني داستانهاي مشابهي را ده وتجربه كر اما نمونه هاي مشابهي را به كرات .از آن واقعه سال ها مي گذرد
را كنترل كرده راحتي مي كند و مرد نيز احساس ميكند كه اودر نهايت زن احساس رنجش خاطر و نا.  خود و همسرش است اما مرد با ناراحتي يا حتي عصبانيت برخورد مي كندبراي

 .و فريب داده اند

 چرا مردها اين تالش زن ها را كنترل كردن به حساب مي آورند؟

به منظور اطالعات بيشتر در .( زيادي به نياز مرد و به خودمختاري و استقالل و شورش و طغيان او در مقابل امر و نهي و بكن و نكن مربوط مي شوداما تا حد.پاسخ كمي پيچيده است
اين احساس را به او داده  ناخودآگاه  ه طرزي براي نمونه در داستان مربوط به من و نامزدم و سفر به كاراييب، گزارش دقيق و كامل من درباره سفر ب.)  رجوع كنيد8اين باره به فصل 

ببين،قراره همين كارهايي رو بكنيم كه  «: او گفته ام گويي كه من به.گويي هيچ گونه حق انتخابي از خودش ندارد. بود كه حق انتخابي ندارد جز اين كه تسليم خواسته هاي من شود
  .م به عقيده من او شرح و تفصيل جزئيات مرا دستور تلقي كرده بودالبته من اصالً چنين قصدي نداشت» .فقط همين. من مي گم

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .او تنها مي خواهد كمك كند و عشق و خوشحالي بيشتري ميان شما بيافريند. هنگامي كه زن پيشنهاد و يا برنامه ي خاصي براي رابطه تان دارد، سعي ندارد شما را كنترل كند

  :سوءتعبير مردها

  .بيشتر مردها خالقيت زنانه را تالشي از جانب او براي مغلوب كردن مرد تلقي مي كنند و عمق و شدت احساسات او براي آنها معناي تحكم و رياست طلبي دارد

خالقيت هاي .عات و داده هاي خود را ارائه دهدخواهد اطالهي كند،او تنها ميه شما امر و ندر بيشتر موارد، قصد و نيت واقعي زن در اين گونه مواقع آن نيست كه ب:به ياد داشته باشيد
هم باشيد يا درباره ي مسائل  خواستن كه بيشتر با  حال با برنامه ريزي براي تعطيالت، پيدا كردن دكتري خوب براي شما، تزيين و تغيير دكوراسيون منزل، از شما . خود را ابراز كند

  . رابطه تان با هم صحبت كنيديا موضوعاتي مربوط به

 شوق بسياري را در خود   شور و  بلكه تنها ندارد،  تهاجم يا سرجنگ معموالً در چنين مواقعي او قصد. قوت و شدت انرژي خالق در او را با برتري جويي و سلطه طلبي اشتباه نگيريد
  .ن باشدبلكه مي خواهد مهربا.او قصد ندارد شما را كنترل كند. احساس مي كند

  :راه حل

  :هنگامي كه احساس مي كنيد زن زندگي تان شما را كنترل مي كند از خود بپرسيد-1

 »قصد و نيت واقعي او از اين كار چيست؟«.

  : دل خود جويا شويد خواهيد ديد كهچنانچه وقت صرف كنيد و پاسخ اين سؤال را از.اين پرسش بسيار نيرومند و تأثيرگذار بوده و به راحتي شما را از اين احساس خارج مي كند

  »او تنها به اين دليل اين كارها را مي كند كه مرا دوست دارد«

  او مي خواهد چيزي فوق العاده بيافريند، اصالح كند، بهبود بخشد يا اوقاتي عالي را ترتيب دهد و قصد و نيت اش اين نيست كه مرا كنترل كند

 مشكل   رابطه ي خوبي قرار دارد،  اوقات هنگامي كه مرد در اما به تجربه دريافته ام، كه در بيشتر.وجود ندارند...  زن هاي عصباني، كنترل گر وتوجه در اين جا منظورم آن نيست كه
  .اما گاهي اوقات احساس كنترل شدگي مي كند و رفتار زنش را به طريقي كه درباره ي آن ها صحبت كرديم، سوءتعبيركرده است.خاصي ندارد

 .مي توانيد تمرين كنيد تا رفتارهاي او را بروز و ظهوري از خالقيت هاي او ببينيد و از واكنش هاي ناخودآگاه و انتقادگرانه سنتي دست برداريد-2

  :مي توانيد به جاي قضاوت ها و تعابير منفي ستون سمت راست، قضاوت هاي جديد ستون سمت چپ را تمرين كنيد

  بانمهر..........كنترل گر 

  پرشور و حرارت.......... پرخاشگر 

  پرشوق و اشتياق..........فرمان فرما 

  از خودگذشته.......... سرسخت 

  متعهد و پاي بند..........مزاحم و متجاوز 

  مفيد و كمك كار......... مداخله گر 

 فعال.........سمج، پررو 

 چه وقت طبيعت خالق زن نتيجه ي عكس مي دهد

 در هنگامي كه خانه اي را تزيين مي كنيم يا براي فرزندان  اين توانايي. باشد مي تواند مشكل ساز نيز اما اين موهبت . آفرينش در زن موهبتي است كه به او ارزاني شده استتوانايي 
هنگامي كه موجب تنش احساسي ميان ما و همسرمان  اما .  مي آيد حساب مي دهيم، موهبت به زندگي مان ترتيب  مان خياطي مي كنيم يا عصري شاعرانه و رمانتيك را براي مرد 

  .در زير نمونه هايي هست كه مطمئنم همگي زن ها با آن ارتباط برقرار مي كنند.و برضد ما عمل مي كند. شود مشكل ساز مي شود

كه وقتي مطمئن هستيد. فكر و خيال ميكنيدهزار جور.  آن را از سر خود خارج كنيدتمام روز نمي توانيد. شوهرتان با چهره اي در هم و درعين حال مضحك از خانه خارج مي شود*
  .اما شب هنگامي كه به خانه برمي گردد، مي گويد كه سوءهاضمه او را بيچاره كرده است.برگردد، حتماً به شما خواهدگفت كه مي خواهد از شما جدا شود

هنگامي كه گوشي را قطع .او كمي سرد به نظر مي رسد و ظاهراً از تلفن شما چندان هم خوشحال نشده است. ن برنامه ريزي كنيدبه محل كار نامزدتان زنگ مي زنيد تا براي شبتا*
 بهتر است براي   بگويد شايد مي خواهد به شما  فكر مي كنيد،  .مي كنيد، نگران مي شويد، شايد از اين كه يكديگر را زياد مي بينيد، سيرشده و رابطه با شما ديگر دلش را زده است

  .مدتي يكديگر را كمتر ببينيد

در كمال تعجب مي بينيد كه او بسيار خوشحال و سرحال بوده است و بسيار هم شما را .تا وقتي كه موعد قرارتان برسد و به دنبال شما بيايد، به لحاظ روحي حسابي از هم پاشيده ايد
بوده است  ضمن كس ديگري نيز دردفترش منتظرقتي كه زنگ زده بوديد تازه از يك جلسه ي اعصاب خردكن بيرون آمده بود، و درهنگام صرف شام به شما مي گويد، و. دوست دارد



  .تا با او درباره ي همان جلسه صحبت كند

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .ي كه درباره ي روابطمان بي دليل دچار اضطراب، نگراني، ناامني و ترس مي شويمبه خصوص هنگام.خالقيت هاي زنانه گاهي اوقات به ضرر ما زن ها تمام مي شود

كنيم از شما  كه روي اين نقطه ضعف خود كار ميلذا در حين اين.بخش از وجود خود نيز چندان راضي نيستيم بايد اعتراف كنيم كه خود ما نيز اين را مي دانيم و از اين:مردهاي عزيز
آمدن يك چرخه ي احساسي به ما كمك كنيدتا از به وجود!ردخارجي هم ندا بي دليل ازچيزي ناراحت ميشويم كه وجود هيم ودي بيش از حد خالقيت به خرج ماه مامي خواهيم هرگ

 .معيوب جلوگيري كنيم

 آنچه زن ها دوست دارند مردها انجام دهند

دهد دليل اين به ما فرصتي مي» اقي افتاده؟چه اتف«:وانيد اين جمله را به كار ببريدت دانيد از ما بپرسيد، مي را نميهنگامي كه احساس مي كنيد از چيزي ناراحت هستيم و دليل آن*
  .تا بر سر هيچ و پوچ ناراحت يا عصباني نشويم.ناراحتي يا نگراني خودت را توضيح دهيم و سپس چنانچه اشتباه كرده بودم، ما را از اشتباه درآوريد

صرف اين كه به ما اطالع بدهيد . مجبور نيستيد با جزئيات خود را خسته كنيد.ساس كرديد كه از چيزي ناراحت هستيد، يا احساس خوبي نداريد، به ما بگوييدچنانچه يك لحظه اح*
  ! بي دليل مشكل به وجود نياوريماز چيزي ناراحت هستيد كه ربطي به ما يا آنچه كه از ما سرزده باشد ندارد، به ما كمك مي كند كه عجوالنه نتيجه گيري نكنيم و

  :اما باور كنيد نتيجه خواهيد گرفت.مي دانم به كار بستن تمامي اين توصيه ها ممكن است در ابتدا كمي مشكل باشد:مردان عزيز

 .دهمسرتان آرام تر، تحريك ناپذيرتر مي شود و بودن در كنار او به مراتب لذت بخش تر نيز خواهد بو/بدين معنا كه نامزد

 ارتباط زن ها با زمان، ارتباطي مقدس است):3(فصل 

درك زن از زمان، افكار و همچنين تصميم گيري هاي او درباره ي زمان در واقع گوياي رازهايي درباره . به منظور شناخت كامل طبيعت زن نخست بايد رابطه او را با زمان درك كنيم
كه تحقيقات موضوع نيانديشيده بودم مگرهنگاميراستش خودم نيز قبالَ هيچ گاه به اين .اين هيچ گاه به اين موضوع فكر نكرده بوديد احتماالً پيش از . ي ذهن، فكر و قلب زن ها است

به كرات .برايم روشن شد الگوييدر حين مصاحبه با زن ها و جمع آوري پرسش نامه هايي كه آنها در اين باره پر كرده بودند، به تدريج . خود را به منظور نگاشتن اين كتاب آغاز كردم
  .ديده مي شد كه آنچه زن ها از مردها مي خواستند همواره به نوعي به زمان مربوط مي شد

ها، درگيري ها چنانچه مخالفت ها، برخورد.هر چه بيشتر به آن انديشيدم بيشتر متوجه شدم كه درواقع مسائل وموضوعات مربوط به زمان همواره در مركزيت زندگي عشقي قرار دارند
 .در زير نمونه هايي در اين باره آورده شده است. و نواحي تنش زاي روابط صميمي خود را معاينه و بررسي كنيد خواهيد ديد كه همگي به نوعي به زمان مربوط مي شوند

 زمان» دادن«اختالف مربوط به 

  .اختالف بر سر مقدار زماني كه با يكديگر مي گذرانيد*

  .ر اين موضوع كه چه مقدار صرف زمان به منظور نزديكي و صميمت كافي و چه مقدار از آن اضافي استاختالف بر س*

  ...اختالف بر سر مقدار زماني كه با يكديگر تماس داريد، تماس هاي جنسي، اطالع دادن ها و*

  .اختالف بر سر مقدار زماني كه مي خواهيد جدا و تنها باشيد*

  . اهميت گذران زمان خاص و ويژه با يكديگراختالف بر سر عدم درك*

 .همسرتان اختصاص بدهيد/اختالف بر سر قول ها و تعهد هاي شما به ديگران، درست در هنگامي كه بايد وقت خود را نخست به نامزد*
 اختالف مربوط به فراموش نكردن زمان

  ...ساندن پيغام ها وفراموش كردن انجام به موقع بعضي كارها نظير رزرو جا در رستوران، ر*

  .ويزيت دكتر يا جلسه ي اوليا و مربيان در مدرسه ي فرزندان:نپرسيدن درباره ي اوقات و مناسبت ها يمهم و خاص نظير*

 .حضور نيافتن درمراسم مذهبي هفته و از شهر براي تعطيالت آخرنظير سفر به بيرون. خبر ندادن چيزي مهم كه برنامه ريزي ها آينده را مختل مي كند يا تحت تأثير قرار مي دهد*

 اختالف بر سر مقدم نشمردن زمان

  ديركردن*

  .پشت گوش انداختن انجام كارهايي كه قول انجامشان را داده بوديد*

 .مهم نشمردن حادثه يا رويدادي كه براي زنتان مهم است*
 اختالفات مربوط به برنامه ريزي و مديريت زمان

  .ه ريزي تا آخرين لحظهبه تعويق انداختن برنام*

  .همسرتان به اين دليل كه همواره از قبل براي هر چيز برنامه ريزي مي كند/انتقاد از نامزد*

 اختالف بر سر بزرگداشت و جشن گرفتن زمان

  اختالف بر سر نحوه ي جشن گرفتن مناسبت هاي خاص*

  . نهاختالف بر سر اين كه چيزي مناسبتي ويژه محسوب مي شود و چه چيزي*

  ...فراموش كردن تولد ها، سالگردها و*

كه به مربوط به زمان است؟ هنگامي فكر آن را هم نكرده بوديد كه چه ميزان از درگير ها و اختالفات زناشويي آيا شما نيز مانند من از خواندن فهرست هاي باال تعجب كرديد؟ ياهرگز
زن ها نيز  رنقطه نظرات مشابه ازجانب ديگ. توقت و زمان اس در واقع منبع و منشأ بسياري از اختالفات مان مسائل مربوط بهمي يابم كه  گذشته و روابط قبلي خود فكر مي كنم، در

  .موجب شد تصميم بگيرم كه در همين ابتدا درباره زمان صحبت كنيم

  .شأ بسياري از سوءتفاهمات هميشگي ميان آنها بوده استدارند كه اين خود من مردها و زن ها، نقطه نظرات و احساسات بسيار متفاوتي نسبت به زمان

  .حتي مقدس مي شمارند زن ها بسيار با زمان صميمي اند و آن را محترم و. تجربه ي زندگي ما باشد براي زن ها، زمان چيزي نيست كه تنها جريان دارد يا مالك اندازه گيري



  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .ا زمان، ارتباطي مقدس استارتباط زن ب

عنوان اولويت اول زن ها، رابطه  درست مانند عشق به.د نيزاز اين موضوع آگاه نيستيمحتي خوما زن ها.باشد چرا زن ها اين گونه هستند؟ اين چيزي نيست كه به ما آموزش داده شده
  .ماهيت و هويت ما زن هاست ي مقدس با زمان نيز بخشي طبيعي و ذاتي از

با زمان  مردها  گونه اي متفاوت از موجوديت زنانه، زن ها همواره بهدراين اساسي ترين سطح از. ه استريزي شد ها برنامهن ها با زمان در ساختار زيستي آنتباط صميمي و نزديك زار
  .ارتباط برقرار مي كنند

طرزي خودآگاه حس هفته را ب ت ماهانه دختران جوان آغاز مي گردد، ما زن ها گذر هر يك روز و هر يكعاد از همان ابتداي بلوغ كه. چرا كه بدن ما از ريتمي ماهانه تبعيت مي كند
زمان در چرخه هاي » پاييدن«شمارش و. ز آن را متوقف نميكنيمها عادت شمارش خود را مي آموزيم وهرگست كه ما زنهمين جااز. آغاز گردد و منتظر آنيم تا دوره ي بعد. مي كنيم
تا به بچه  مي شماريم  داريم ساعت ها را  شماريم تا كودكمان متولد شود، هنگامي كه بچه براي نمونه هنگامي كه حامله هستيم، روزها و ماهها را مي.ما نيز جريان دارد دگيديگر زن

  .غذايي و استحمام نوزاد سپس بعدها نيز فواصل ميان دكتر رفتن ها، وعده هاي. شير بدهيم

  :بياندازيم زمان و نيز سوءتفاهمات و سوءبرداشت هاي مردها از اين گونه رفتارها نگاهي عضي جلوه ها و نمودهاي ويژه ي رفتار ما در ارتباط باحال بياييد به ب

 زن ها به طرزي طبيعي زمان سنج هستند-يك

كه تلفني كرديم، آخرين بار كه كودكمان را استحمامكي دخترمان كي بود،آخرين بارپزشآخرين چك آپ دندان كافي است از ما بپرسيد كه. زن ها دوست دارند گذر زمان را ثبت كنند
  .دقيق آن را به شما بگوييم را كوتاه كرديم و آخرين بار كه با همسرمان همبستر شديم، كي بود تا زمان به مادرمان صحبت كرديم، آخرين بار كه موهايمان

  !كنيم به ويژه هنگامي كه اشتباهات آن ها را تصحيح مي. دست ما ناراحت مي شوند د و بيشتر به اين دليل ازمردها هميشه از اين توانايي ما حيرت زده ان

منظورت چيه؟ همين چند هفته  «.دوست داريم اين جمعه شب بچه را پيش كسي بگذاريم تا به سينما برويم. مدت هاست به سينما نرفته ايم«:براي نمونه زني به همسرش مي گويد
  «!ش سينما رفتيمپي

 «.عروسي دخترخاله ام اومده بودند مادرم برايدرست بعد از شبي بودكه پدر و.ددقيقاً يادمه كي بو!پيش بود بلكه دو ماهنه، چند هفته پيش نبود،«: مي دهدزن با اطمينان تمام پاسخ

همسرش آن هم با آن درجه از دقت  اما هنوز از اين كه. نوشد درست مي گوييد، جام زهر را ميستمحرز شده ا حال از اين كه بر او»چه مي دونم، هر وقت كه بود«:با غرغر مي گويد
   .سازد و حساسيت باالي زن ها نسبت به گذر زمان از راه هاي گوناگون خود را ظاهر مي دقت،. همه چيز را به ياد دارد، ناراحت است

 وست ندارند به آن ها در اين باره يادآوري شودزن ها حساب كارهايي را با دقت نگه مي دارند كه مردها د

  :مثال

  »سه هفته است به مادرت زنگ نزده اي«

  »از آخرين باري كه چمن ها را كوتاه كردي يك ماه گذشته است«

  » .پنج روز پيش قرار بود اين جعبه رو براي برادرت ببري«

 زن ها هميشه حساب دقيق قول هاي همسرشان را دارند

  »جعبه هم تموم شد اما هنوز هيچ حرفي درباره اش نزده ايم. ه بودي اين هفته درباره گل و گل كاري حياط با هم صحبت مي كنيمگفت«:مثال

  » !اآلن تقريباً ديگه ساعت هفت شده. گفته بودي ساعت شش مي آيي خونه تا قبل از رفتن به تئاتر شاممون رو بخوريم. چرا اين قدر دير كردي«

  » .اما تا دير وقت هم زنگ نزدي.  تا برسي زنگ مي زنيگفته بودي«

 زن ها حساب زمان ها و مناسبت هاي رمانتيك را هميشه دارند

  :مثال

 » .از آخرين باري كه درباره ي رابطه و همچنين تعهدات مون در قبال يكديگر براي آينده صحبت كرديم، ماه ها مي گذرد

  » .هرورزي نكرده ايمپنج هفته است كه يك بار هم با هم م«

  !»مي دهي سالي يكبار، اونم روز سالگرد ازدواجمون تنها وقتي كه يك كارت رمانتيك به من«

 زن ها نسبت به ريتم ها و الگوهاي گذشت زمان خودآگاه هستند

. مردها از آن غافل هستند الگوهايي را تشخيص مي دهند كه به طور معمولنشان مي دهند ، لذا ريتم ها و  مشاهده كرده ام از آن جا كه زن ها در كل توجه بيشتري به زمان از خود
  .وقايع و رويدادها را از نظر زمان به هم ربط دهند اين در حالي است كه مردها اغلب نمي توانند اين. تكرار مي شوند، مي بينيم ما زن ها رفتارها يا تجربيات و رويدادهايي را كه

  :براي نمونه

بار كه رابرت و فرانك، زيرا ظاهراً هر.ميترسيديد از ماه ها قبل از چنين شبي.  و شوهرتان رابرت، بعد از ظهر را با هم اتاقي قديم زمان دانشگاه خود، فرانك مي گذراندجمعه شب است
  .بگيرد افتاده است و امشب اميدواريد تا بلكه معجزه اي جلو آن رابارها اتفاق  اين حادثه بارها و. بعد از آن فوراً دعوايي بين شما و رابرت درمي گيرد يكديگر را مي بينند،

گذشته كه تا اين وقت بيرون  سالم عزيزم حتماً بهتون خوش«: كه وارد اتاق خواب مي شود به او مي گوييد همين. ساعت تقريباً دو بعد از نيمه شب است كه رابرت به خانه مي رسد
  »بوديد، نه؟

 »تا همين االن داشتي به ساعت نگاه مي كردي؟«: رابرت جواب مي دهد



  «.صحبتي كردم فقط در باره زمان. نه، اصالً به ساعت نگاه نمي كردم«: لحن ممكن پاسخ دهيد سعي مي كنيد با دوستانه ترين» .بفرما، شروع شد«: پيش خودتان مي گوييد

 » .چگونه از خودم مراقبت كنممثل اين كه بزرگ شده ام و مي دانم كه «: رابرت از كوره در مي رود

  «داري اينجوري مي آيي خونه و با دنيا سر دعوا. هر وقت كه با فرانك بيرون مي ري چرا دعوا داري؟. مي دوني رابرت، مجبور نيستي اينجوري با من حرف بزني

  » بيرون بودمتو از اين ناراحتي كه من تا ديروقت. نه اصالً هم اين جوري نيست«: رابرت با تأكيد مي گويد

چهار بار آخري كه با فرانك خواهيد،ب اگه دقيق ترش را.ميبيني روزها بداخالق و اخموييكه هر وقت فرانك را  از اين ناراحتم. نه، از اين كه دير كردي ناراحت نيستم: جواب مي دهيد
  »دعوا كرديم بودي، هر چهار بار وقتي رسيدي خونه

 »؟CIA .يگه كي هستيتود«: رابرت با عصبانيت مي گويد

. تشخيص ميدهند، اغلب مردها آن را قبول ندارنداتكرار شونده ر كه زن هاروابطي علي ـ معلولي وهنگامي. شنيده ام ديناميسم فوق را با تفاوت هايي جزئي بارها و بارها از زن و مردها
   :براي نمونه

نكته را به رخ او   فعلي شان اين همسر/ نامزد هنگامي كه .  ناراحت هستند  افسرده و مي كنند، روزها   صحبت تلفني همسر قبلي شان /مردها هرگز نمي پذيرند كه هر بار با نامزد*
  .مي كشاند او را به حسادت متهم مي كنند

مادر اين موضوع را با  مي گردد و هنگامي كه  به خانه بر پرخاشگر  عصباني و ي يكي از دوستانش مي رود، پدرها معموالً متوجه نمي شوند كه هر وقت مثالً پسر كوچكشان به خانه*
  .بار مي آورد انتقاد مي كنند» ماماني تيتيش«و از زن به اين دليل كه بيش از حد پسرشان را » !اينجوري اند ديگه پسرها«: شوهرش در ميان مي گذارد مرد در پاسخ مي گويد

ميان اين دو حادثه   ممكن است رابطه اي مي دهد كه هنگامي كه زن احتمال .شود و در خود فرو مي رود فوت پدرش افسرده ميمردي قبول ندارد كه هربار با فرا رسيدن سالگرد *
  .كند كه بيش از حد مسائل را به هم ربط مي دهد و از كاه كوه مي سازد و زن را متهم مي. وجود داشته باشد، مرد آن را نمي پذيرد

 سوءبرداشت مردها

سلطه جو عصبي، دعوايي، كنترل گر و مي شوند و چنين برداشت مي كنند كه ما زن ها به آن ها گير مي دهيم و قاتي كه زن ها حساب زمان را دارند، مردها دچار سوءتفاهمبيشتر او
 .جاسوسي تان را مي كنند كرده اند، سركوفت تان زده اند وهين احساس مي كنيد، شما را زير نظر گرفته اند، كنترل كرده اند، به شما امر و دست آخر نتيجه اين مي شود كه.هستيم

من فقط مي خواستم كمك » :اين گونه مواقع ما پيش خودمان فكر مي كنيمدر.كرده اندآن ها را بدتعبير زن ها از اين برخورد عكس العمل مردها مي رنجند و احساس مي كنند نيت
ظاهراً  ممكن است  كنيم، گرچه » مادري»  داشته باشيد كه ما اصالً سعي در كنترل شما نداريم و نمي خواهيم در حق شما ه يادب»مردان عزيز:و حقيقت نيز همين است» كرده باشم

ت قسط ها را يا زمان شستشوي لباس هاي چرك يا پرداخ درست به همان طريق كه حساب غذاخوردن بچه،. كنيم كه انجام وظيفه كرده ايم اما ما فقط فكر مي. برداشت شود چنين
  .نيز به شما دقت و توجه داريم داريم به همان اندازه

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .بپيچند باشند، نه به اين دليل كه مي خواهند شما را كنترل كنند و به پر و پاي شما زن ها از آن رو حساب زمان را دارند كه مي خواهند مفيد و كمك كار

  .زن ها تنها به اين دليل به زمان توجه دارند كه ساختارشان اين گونه است و گرنه به زمان حتي فكر هم نمي كنندبه عبارت ديگر 

 احساس و ادراك زن ها از زمان با مردها متفاوت است-دو

. نهايتاً به شما زنگ مي زند . او نداريد ن روز گذشته است و خبري ازچندي.با او فقط به تلفن متكي هستيد نامزدتان به گوشه ديگري از كشور نقل مكان كرده است، لذا براي ارتباط*
  :مي پرسيد

 »اين همه مدت كجا بودي؟ «

  «منظورت چيه؟«:پاسخ مي دهند

 »يك بار هم به من زنگي نزدي«:با صدايي ناراحت مي گوييد

 »همين جمعه پيش با هم حرف زديم«با حالتي تدافعي جواب مي دهد، 

  »سه روز كامله با هم يك بار هم حرف نزديم.مي گممن هم همينو  «

  »آره، فقط سه روزه مگه اشكالي داره؟.نمي فهمم«:مي گويد

 .به خانه نيامده است وقت شام مي رسد و او هنوز. ساعت ها مي گذرند اما از او خبري نمي شود.رود ساعت يك بعد از ظهر جمعه شوهرتان براي انجام چند كار كوچك بيرون مي*
  .باالخره ساعت هفت سروكله اش پيدا مي شود

  » !مي دوني ساعت چند است؟ شش ساعت است كه رفتي«:از او مي پرسيد

 »خيلي كار داشتم. اُه، خداي من، اصالً متوجه نشدم«:جواب مي دهد

 »فكر كردم حتماً هوا تاريك نشده برمي گردي. اما تو گفتي فقط چند كار كوچك داري «

  »اصالً به نظر نمي آمد شش ساعت گذشته باشد. بودم فكر كنم متوجه گذشت زمان نشده«: ها جواب مي دهدمثل فراموشكار

 چرا حداقل به ام زنگ نزدي؟. داري ماست مالي مي كني «

   » !چرا بايد زنگ مي زدم؟ باالخره كه مي اومدم خونه«: در حالي كه گيج شده است مي پرسد

بسيار، به اين نظريه رسيده  بعد از گذشت ساليان و تجارب شخصي. از گذشت زمان با مردها متفاوت است ا به تصوير مي كشند، تجربه و ادراك زن هاهر دوي اين مثال ها يك چيز ر
  .انسان ها درست مانند سال هاي زندگي سگ و سال هاي زندگي ما. مردها احساس مي كنند ام كه زن ها هر واحد زماني را طوالني تر از

من . از زمان مذكر است درست به طرز مشابهي من نيز عقيده دارم كه زمان مؤنث بسيار طوالني تر! است هفت برابر بيشتر از يك سال انساني» سال سگي« نظر دامپزشكان يك طبق
آنجا نيز يك روز مردانه معادل ده ساعت زنانه و از اعت مردانه معادليك س!... اساسي علمي و رياضي ندارداين محاسبه مان پايه و و يكي از دوستانم تقريبي محاسبه كرده ايم كه البته



  .همين طور الي آخر.باشد ده روز زنانه مي

ي نگذشته هيچ زمان كه   اين حقيقت كه در بسياري از موارد، مردها احساس مي كنند  بوده ايم؟ شاهد آن  آيا اين واقعيت بيان كننده ي پديده اي نيست كه به كرات در روابط خود
  :به عقيده من دليل اين واقعيت آن است كه. گذشته است است، اما احساس زن ها اين است كه زمان نسبتاً زيادي

 !زمان براي مردها آب مي رود در حالي كه براي زنها كش مي آيد

فقط سه روز  دن با نامزدش يك عمر گذشته است در حالي كه از ديد مردسه روز بدون صحبت كر ـ زني احساس مي كرد كه. نمونه هاي پيش نمونه هايي مطلوب محسوب مي شوند
انجام كارهايي بيرون رفته بود، شش  نمونه ي مربوط به مردي كه برايرد.رعكس بودكه براي مرد، بدر حالي. بود براي زن، زمان خاصيت كشساني داشته و طوالني تر شده. گذشته بود

  .همين زمان براي همسرش بسيار طوالني تر مي آمد ي كهساعت واقعاً سريع گذشته بود، درحال

  .اين در حالي بود كه براي شوهرش مدت زيادي نگذشته بود. شايد اين بدان دليل بوده كه زن انتظار داشته است همسرش زودتر برگردد

    در لغتنامه ي مرده » پييش  وقت چند  همين «: براي نمونه عبارت . زمان مي باشد  ازآب رفته ي آنها ادراك  بعضي كلمات و واژه هايي كه مردها به كار مي برند به خوبي مؤيد نوع
  :پيش معنا شود، به عنوان مثال مي تواند لحظه اي پيش، چند دقيقه پيش يا چند سال

  )شپنچ سال پي(» يه فرش نو نخريديم؟همين چند وقت پيش «

  )سه ماه پيش(» مد؟مادرت همين چند وقت پيش نبود كه به ديدنمون آ«

 )شش هفته پيش(» فكر مي كنم همين چند وقت پيش بود كه درباره اش حرف زديم«

  )سه هفته پيش(» همين چند وقت پيش نبود كه اوقات رمانتيك و صميمي اي را با هم گذرانديم؟«

  :به عنوان مثال. به كار مي رود» ل چشم پوشي و صرفنظرقاب«و » چشمگير قابل مالحظه و«درلغتنامه مردها براي توصيف مقاديري بين »زياد«كلمه ي 

 )گذشته يك جلسه مشاوره نزد روانكاو و يك نشست طوالني بين خودمان در طي سه ماه) «.فكر مي كنم اين اواخر وقت زيادي را صرف كار بر روي روابطمان كرديم«

  )دوبار تحسين در طي دو هفته(»  نيست؟فكر مي كنم در تعريف و تحسين تو پيشرفت زيادي كرده ام، اين طور«

 )تازه آن هم اگه زن خيلي خوشبختي باشد. روزي يك بار(» من كه هر وقت به مسافرت مي رم خيلي به تو زنگ مي زنم. چرا اينقدر شكايت مي كني«

  چرا ادراك مردها و زن ها نسبت به زمان تا بدين حد متفاوت است؟

  .دهند در حالي كه زن ها بيشتر خود را در امتداد آينده بسط مي. حضور داشته باشند مردها بيشتر از زن ها در لحظه ي اكنونظاهراً چنين به نظر مي رسد كه 

  .ارتباط مرد با عشق و زمان فوري تر يا لحظه اي تر و آني تر است

  .ارتباط زن با عشق و زمان بسط داده شده تر و تعميم يافته تر است

يافته تري نسبت به شغل  و تعميمردها ديدو نگرش بسط داده شده ترواضح است كه م. زنها صدق نمي كند قاعده درباره ي تمامي جنبه هاي ديگر زندگي ما مردها والبته اين اصل و 
  .معتبر به نظر مي رسند موضوعات مشابه توصيف هاي قبل، دقيق و اما در خصوص عشق، صميميت و. و حرفه ي خود دارند

  .حاصل اين دو رويكرد و نگرش متفاوت و گوناگون نسبت به زمان سوءتفاهمات و احساسات منفي است كه در روابط خود تجريه مي كنيمنتيجه و 

 آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

صحبت كرديم يا با هم    نمي دانيد كه از آخرين باري كه با هماست غافل هستيد و به طور مثال دقيقاً هنگامي كه به نظر مي رسد از مقدار زماني كه از حادثه ي به خصوصي گذشته
  .و احساس مي كنيم كه شما ما را دوست نداريد چه قدر گذشته است ما زن ها مي رنجيم... صميمي بودم يا

زنان است كه پيش از  زير گفته هاي جمالت  . معنا شود عهد به زمان، توسط زنان عدم توجه يا فقدان ت طبيعي است سهل انگاري و عدم توجه و دقت كافي از ناحيه ي مردان نسبت
  :نگاشتن اين كتاب با آنها مصاحبه كرده ام

 »چطوري مي تونست سه روز پياپي به من زنگ نزند، اگه واقعاً منو دوست داشت؟«

 »آيا معنايش اين نيست كه اصالً به فكر من نيست؟اين قدر نگران مي شم؟  چرا يادش نبود كه به من زنگ بزنه و بگه كه رسيده وقتي مي دونه كه من«

 »نزديك باشه شايد اصالً نمي خواد به من. كه هنوز خيلي زوده دوباره اين كار رو بكنيم هفته ها از آخرين باري كه با هم رمانتيك بوديم گذشته، اما اون مي گه«

كنم براي او مهم احساس مي .مي زاره مي ره دنبال شغل و كارش و اصالً يادش نمي ياد كه چند روز گذشته زهااما او رو. هميشه دوست دارم هر وقت كه ممكن باشه با نامزدم باشم«
 »نيستم

» شانسي«برخورد غير جدي و  اما فقط ممكن است متوجه نباشيد كه! دانم كه هستيمزيرا مي.شما مهم نيستيم زن ها براينسبت كه بگويم مامردان عزيز، در اين جا هرگز قصدم اين 
چنانچه .  بر ما ده روز گذشته است زنگ نزده باشيد  چنانچه يك روز به ما. قانون ده به يك را همواره به ياد داشته باشيد. دهد شما نسبت به زمان، چه احساس بدي به ما زن ها مي

 بدين معنا كه. همچنان صادق است طرف ديگر نيز   البته اين قانون از  .است ته گذشتهمزاحمت هاي ديگر با هم، تنها و رمانتيك نبوده باشم، بر ما بيست هف دو هفته بدون بچه ها و

جدي گرفته است چيز را از اين كه اين قدر سريع همهده ماه است با او آشنا شده ايد وكنيد كه گويي  چنانچه فقط يك ماه است كه با زني مالقات كرده ايد، ممكن است طوري رفتار
  !تعجب كنيد

  :هاي زير را بيازماييد تغيير بدهند، گرچه چنانچه مايليد زن خود را خوشحال كنيد، مي توانيد توصيه  فكر نمي كنم مردها و زن ها اين نگرش خود نسبت به زمان را هرگزشخصاً

 آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .نيد، براي ما به مراتب طوالني تر گذشته استدوست داريم بدانيد و متوجه باشيد كه زمان را هر گونه كه تجربه مي ك-1

  :كارهايي از قبيل. به ياد داشته باشيد بسيار دوست داريم گاهي اوقات نيز كارها را زودتر از آنچه هميشه انجام مي داديد، انجام دهيد-2

  .زودتر و بيشتر از آنچه ضروري مي دانيد به ما زنگ بزنيد*



  !وقات خاص و ويژه نسبت به تجديد آنها اقدام كنيدقبل از انقضاء مهلت اعتبار ا*

  .دفعات بيشتري در روز از ما تعريف كنيد و بگوييد كه ما را دوست داريد*

  .سعي كنيد زمان بيشتري از آنچه به طور معمول الزم مي بينيد صرف صميميت و نزديكي به ما بكنيد*

برابر مقادير قبلي زنگ بزنيد،  اين بدان معناست كه دو. را تقريباً دو برابر حد معمول و قبلي انجام دهيد  ابراز عشق و صميميتيك راه ساده براي اجراي اين مهم آن استكه هر گونه*
. زي دو بار اين كار را انجام دهيدمي زديد، از اين به بعد رو زنگ  به نامزدتان  چنانچه روزي يك بار : براي نمونه ... كنيد، صميمي باشيد و قرار مالقات ترتيب دهيد، تعريف و تحسين

  .را ماهي دو بار تكرار كنيد معمول و ماهي يك بار با همسرتان غروبي شاعرانه و رمانتيك ترتيب مي هيد آن چنانچه به طور

نخواهيد كرد، بلكه از اين كه چگونه    را با اين كار عصبانيهمسرتان /مطمئن باشيد نامزد. خود مايه بگذاريد البته هيچ اشكالي ندارد حتي اگر بيش از آنچه درباره آن صحبت كردم از
  !را فراهم خواهد آورد، تعجب خواهيد كرد همسرتان/تالش بيشتر موجبات رضايت خاطر و خوشحالي و خوش اخالقي بيشتر نامزد اين سرمايه گذاري كوچك از وقت و

  .مي مي دارندزن ها چرخه هاي زمان را با جشن گرفتن مناسبت هاي ويژه گرا-3

تولدها وسالگردهاي مهم دوستان و اعضاي .ويژه را درآن يادداشت كرده بودداشت كه تاريخ مناسبت هاي  از زماني كه خود را مي شناسم، مادرم هميشه يك دفترچه ي كوچك همراه
 اين حال با فرستادن  اما با. بود مدت ها آن ها را نديده  مي شدند كه مادرم ي فرستادهبيشتر اين كارت ها را به كسان. تبريكي نفرستد هفته اي نبود كه مادرم كارت. خانواده خودمان

  .خود به آن ها چرخه زمان را برايشان جشن مي گرفت كارت و ابراز عشق

زيادي پر از كارت تبريك ويژه  وخته ام و همواره جعبه هايمن نيز اين چيز را از مادر خود آم. همين طورند زن ها همه. مطمئنم بسياري از شما مادرهايي داريد كه اين گونه هستند
كه االن در حال مطالعه كدام يك از شما مردها. ونه باشندگ كداميك از شما پدرهايي داريد كه اين: از خود بپرسيد. ها را گرامي بدارم مناسبت هاي مختلف آماده دارم تا اين مناسبت

  جشن مي گيريد؟ اج دوستان و آشنايان را به ياد داريد و آنها را نيزتولدها و سالگرد ازدو ي اين كتاب هستيد

داشتن  د با زمان را بابزرگداشت وگراميمقدس خو زن ها ارتباط. طور معمول نسبت به چرخه هاي زماني خود آگاه تر هستندا هميشه حساب زمان رادارند و بزن هبه يادداشته باشيد
 انجام مي دهند درحالي كه حتي با احساس ترين مردها نيز نمي توانند درك كنند زن ها اين كار را با خوشحالي و هيجان تمام.  ابراز مي دارندگرفتن آن ها اين چرخه ها و با جشن

  .كه چرا ما زن ها مناسبت هاي ويژه را تا بدين حد گرامي مي داريم

جوليا از ديدن اَدم به وجد آمده بود و اميدوار  و فوراً به هم عالقه مند شدندولين بار يكديگر رامالقات كردندبراي ا وگااين دو در يك كالس ي. جوليا و اَدم را در نظر بگيريد: براي نمونه
  .شام بيرون بروند، جوليا كارتي را به اَدم داد يك شب هنگامي كه اَدم به دنبال جوليا آمده بود تا براي. يك ماه گذشت. كنند بود يك روز با هم ازدواج

  »اين چيست؟«: اَدم با لبخندي پرسيد

 »باز كن تا بفهمي«:جوليا در حالي كه بازوي اَدم را فشار مي داد گفت

يك ماه پيش درست «: توضيح داد جوليا فوراً اَدم البته كمي گيج شده بود، اما » ماه گرد آشنايي مان مبارك» اَدم پاكت را باز كرد و كارتي را در آن ديد كه روي آن نوشته شده بود،
  » !!كالس يوگا براي اولين بار مالقات كرديم در چنين روزي يعني دوازدهم مارس يكديگر را در

  » .تو واقعاً خيلي رمانتيك هستي«: اَدم با خنده گفت

  .جشن گرفتندسالگرد آشنايي شان را نيز به زودي.دم مي داديا هديه ي كوچكي به اَماه جوليا كارت دوازدهم هر .شدندا به يكديگر نزديك و نزديك تر ميماه ها گذشت و اَدم و جولي

اما همين يك ماه پيش نبود كه سالگرد . عزيزم، متشكرم :گفت  اَدم  »!بارك آشنايي مان م «: شده بود نوشته   روي آن  نشان داد كه به اَدم  با خنده  چهار هفته بعد جوليا كارتي را
 »آشنايي مان را جشن گرفتيم؟

  »اين طور نيست؟. اما هنوز هم مي توانيم ماه گرد ازدواجمان را نيز جشن بگيريم. بله همين طور است«:  پاسخ دادجوليا

 »جشن بگيريم اينكه سالگرد آشنايي مان را جشن گرفتيم ديگر نيازي نيست ماه گردها را هم فكر مي كنم بعد از«: اَدم در حالي كه كامالً گيج و نااميد شده بود گفت

. كردندك ميجوليا را خوب در زن ها همگي. مي زندكس العمل هاي متفاوتي از آنان سردر ميان مي گذارم، ع نگامي كه اين داستان را در سمينارهايم با مردان و زنان شركت كنندهه
احساس بوده كه فكر  كمي بي  متفق القول بودند كه اَدم  همگي»  داردمهربان و با احساس است كه هر ماه روز آشنايي شان را به ياد فكر مي كنم جوليا خيلي شيرين و«: مي گفتند

 .كافي است ساليكباردر. حق با اَدم است«: فتندگمي.گرچه مردها نظرديگري داشتند .گويي يك كار يا وظيفه استگردها را هم به ياد داشته باشند،ماه نيستند مي كرده ديگر مجبور

« 
نمونه  هاي زير تنها مثال. بگيرم  زن ها همه جا به دنبال فرصت هايي مي گرديم تا مناسبت هاي خاص را جشن ما. براي اكثر زن ها قابل قبول نبودسالي يك بار كافي است؟ اين فكر 

  :هاي كوچكي هستند

  » .شش هفته پيش در چنين روزي براي اولين بار گفتيم يكديگر را دوست داريم«

  »ه ما آمديدسه ماه پيش براي اولين بار به خان«

  » .يك ماه پيش درست در همين روز ازدواج كرديم«

: گفتم» است؟ امروز چه روزي. نمي دانم«: پاسخ داد. فراموش نمي كنم» امروز چه روزي است؟ حدس بزن«هرگز چهره ي متعجب و حيران شوهرم را در هنگامي كه به او گفتم 
  » .را از دست دادم ن روزي بكارتمپارسال دقيقاً يك هفته بعد از عروسي مان در چني«

  »تو تاريخ آن را هم به ياد داري؟«:در حالي كه دهانش از تعجب باز مانده بود گفت

  »براي هر زن اين واقعه مهمي محسوب مي شود» .البته كه به ياد دارم«: پاسخ دادم

 »چنين سالگردي را چگونه بايد جشن بگيريم؟«: پرسيد

  »اين را ديگر خودت بايد بفهمي«: با لبخندي به او گفتم

هاي ويژه عشق و خوشبختي   مناسبت خاطر سپردن اين كه من نيز مانند بسياري از زن ها با به .گفته باشم اين راز شخصي خود را به اين جهت براي شما فاش ساختم تا نكته اي را
  .خود را جشن مي گيرم

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند



  .زن ها با آن خوشبختي و رشد نهال عشق و ازدواج شان را گرامي مي دارند ن چرخه هاي زماني و مناسبت هاي ويژه يكي از راه هايي است كهجشن گرفت

عشق ورزيده ام يا سفري معنوي را  زنده مي كنم كه كسي را براي اولين بار مالقات كرده يا به مرد زندگي ام هنگامي كه لحظه اي مي ايستم و ياد و خاطره ي زماني را در ذهن خود
  .در واقع زمان را گرامي نداشته ام، بلكه خود و رشد خود را گرامي داشته ام آغاز كرده ام يا عادت بدي را ترك كرده ام

لحظات ويژه اي را براي سالگرد  خواهدهنگاميكه زني مي. امي داشته استگرواقع رشد عشق ميان خود و اَدم را هنگامي كه جوليا ماه گردهاي آشنايي اش با اَدم را گرامي مي دارد، در
مي خواهم عشقمان را  .گرامي بداريم ماندن كرده ايم،  دوست دارم تالشي بي وقفه اي را كه براي با هم بودن و با هم«خواهد بگويد،  ازدواج خود با شوهرش ترتيب دهد، در واقع مي

  » .جشن بگيريم

  :ايم با زن ها جمالتي نظير جمالت زير را از آنان شنيدمدر مصاحبه ه:سوءتعبير مردها

جلوه كنم كه  نظر او يك دختربچه ي كوچكدتم موجب مي شود دربه من مي گويد اين عا.هستم نامزدم فكر مي كند، من احمق هستم كه اين قدر به فكر مناسبت هاي خاص«.
  »واقعاً دلم را مي شكند ناين قدر به ياد جشن تولدها، تعطيالت و سالگردها هستم و اي

اما .براي من مهم استداند زيرا ميجام دهيم،اين كارها را انو مرد خوبي است وهميشه مي گذاردا. برد احساس مي كنم شوهرم اين عادت مرا فقط تحمل مي كند و از آن لذتي نمي«
 »اهميت دارد د كه براي ثبات عشق ميان ما اين چيزها تا چه حدكاشكي درك مي كر. تمام شود مي دانم تمام مدت ثانيه شماري مي كند تا همه چيز

واقع تعهدمان به يكديگر را تجديد كرده ايم و اين براستي زدواجمان را جشن مي گيريم، دردهم كه وقت سالگرد امي به او توضيح. كنمكند الكي همه چيز را بزرگ ميي مشوهرم فكر»
 » .مهم است

وقتي چيزي را به  پس. مهم را در حافظه ي خود ثبت مي كند او هميشه چيزهاي . اهميتي قائل نيست را فراموش مي كند، احساس مي كنم برايمهنگامي كه نامزدم مناسبتي «.
  »ياد نمي آورد به اين معناست كه برايش مهم نيست

 آنچه زن ها مي خواهند در اين باره به مردها بگويند اين است

يا قد پسرشان . كنند درست شبيه اين عادت مردهاست كه هميشه موجودي حساب جاري خود را بررسي مي و مناسبت هاي مهم را به خاطر مي سپاريمآن گونه كه ما زن ها وقايع 
  .بگيرند يا جمع آوري ته بليط هاي مسابقات فوتبالي كه تماشا كرده اند را هميشه روي ديوار نشان مي كنند تا رشد او را اندازه

هميشه حساب عشق و  به طرز مشابهي زن ها نيز. برايشان ارزشمند هستند پيش خودشان نگه مي دارند  روش هايي هستند كه مردها توسط آن حساب چيزهايي را كهاين ها همگي
  .براي ما مهم ترند را دارند، زيرا اين ها همان چيزهايي هستند كه صميميت

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها انجام دهند

  اي آن كه گرامي داشت وقايع و مناسبت هاي ويژه از جانب ما زن ها را احمقانه فرض كنيد، دوست داريم به خاطر اينبه ج*

  .كه با زني هستيد كه به اين قبيل چيزها اهميت مي دهد و حضور شما را در زنديگي خود گرامي مي دارد، خوشحال باشيد

باشيد و ببينيد كه تنها بر  خالق به خود اجازه دهيد تا . گراميداشت و جشن گرفتن آنها برنامه ريزي كنيد خاطر داشته باشيد و برايدوست داريم شما نيز مناسبت هاي ويژه را به *
همسرتان از اين /شيد نامزدمطمئن با. بوده اند اين رازي است كه زن ها همواره در طول تاريخ از آن آگاه. در خود خواهيد كرد تمركز به عشق و بزرگداشت آن احساس عشق بيشتري

  !به وجد خواهد آمد و امتياز زيادي را براي شما منظور خواهد كرد كه شما نيز شروع كننده باشيد

  .زن ها تقدس زمان را با جشن گرفتن چرخه هاي روزانه نيز جشن مي گيرند-4

سريعاً حس كردم كه اتفاقي  هنگامي كه گوشي را برداشت،. پنجاه سال است كه ازدواج كرده استبيش از  به تازگي به يكي از دوستانم زنگ زدم كه بيش از هفتاد سال سن داشت و
  .افتاده است

  »چه اتفاقي افتاده؟. لويس، صدات خيلي گرفته و ناراحته«: از او پرسيدم

 »هربرت«:پاسخ داد

  » !اوه، خداي من، مريض شده«

  »هنه مريض نشد«: با صدايي به مراتب بدتر پاسخ داد

  »خب، پس چي شده؟«

  » !رفته بيرون چند تا كار انجام بده اما يادش رفت از من خداحافظي كنه«

! را با مردها داريم اما هميشه همان موضوعات و مسائل هميشگي. مهم نيست چند ساله هستيم«: كردم پيش خودم فكر مي. در حين اين كه داشتم به صحبت هاي او گوش مي دادم
نمي كند خداحافظي نكردن باشد يا  تفاوتي . تجربه كرده بودم  چنين احساساتي را  زن هاي ديگر هم مانند بسياري از  صدها بار خودم. ي كردم لويس چه احساسي داركامالً درك م

  .را به زن مي دهند كه براي شوهرشان عادي شده اند هر دوي اينها اين احساس. صبح به خير نگفتن

آن ها قيد كرده بودند كه  شايد در تمامي. صحبت شده بود كه زن ها پر كرده بودند، بيش از هر چيز ديگري  ست بدانيد درباره ي اين موضوع در پرسشنامه هاييالزم ا«: مردان عزيز
  .حد مي رنجند ا چهبرايشان مهم است و هنگامي كه مردها توجهي به چنين چرخه هايي ندارند ت اهميت دادن به اين چرخه هاي روزانه نيز تا چه حد

داريد؟ اين داستان را براي بسياري  هنوز به يادپس ازبيدار شدن به اوزنگ بزند،خواب يا صبح شب، پيش از داستان زني را كه شوهرش به مسافرت شغلي رفته و فراموش كرده بود كه
  :پاسخ هاي زير را شنيدم از مردها تعريف كردم و پاسخ هايي نظير

 »اين طور نيست؟. باالخره كه به او زنگ زده است.  مگر چه اهميتي داردنمي تونم بفهمم،«

  » !سنگين به پاش بسته شده اگه اشتباه نكنم مثل اين كه اون مرد يك غل و زنجير با يك گوي«

  » .واقعاً نمي فهمم. چه تفاوتي مي كنه كه صبح اول وقت زنگ زده باشه يا يه خورده بعدش«

زنهاست كه دوست داند مردها  كردند كه حتماً آن را توضيح دهم زيرا حاوي نكته اي بسيار مهم درباره ي تان فوق را خوانده بودند، مصرانه از من خواهش ميتمامي زن هايي كه داس
  .حتماً بدانند



  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .براي ما اهميت ويژه دارند به همين دليل سالم ها و خداحافظي ها. همچنين چرخه هايش را گرامي بدارند زن ها با قداست روزها در مؤانست كامل هستند و دوست دارند گذر آن و

حافظي است كه سالم ها، خدا به همين دليل .  بسيار خودآگاه اند چرخش و گذر ايام در ارتباط و نسبت به آن زن ها به عنوان زمان سنج و به پا دارنده ي احترام چرخه ها، همواره با
دنبال مهرطلبي يا جلب محبت و اطمينان خاطر نيستيم چنين لحظه هايي تمركز ميكنيم، بها روي هنگامي كه ما زن. اساسي دارند ها، صبح به خيرها و شب بخيرها براي ما اهميتي

  .ر را در زندگي همديگر قدر بدانيميكديگ روز جديدي را كه با مرد زندگي مان آغاز كرده ايم گرامي بداريم و حضور بلكه صرفاً مي خواهيم

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها انجام دهند

  .صبح به خير بگوييد

ه نكنيد، بلك» از سر بازكردن» اين كارها را با شتاب و براي.رادر آغوش بگيريد وسپس ببوسيدبگوييد، او  هنگامي كه صبح در بستر از خواب بيدار مي شويد، به همسرتان صبح به خير
 از اين كه  . بستر خود مي يابم متشكر و ممنونم تورا در من حضور تو را درك مي كنم و از اين كه هر روز صبح. را با هم آغاز مي كنيم اين روز نو«گويي مي گوييد . از آن لذت ببريد

  .مقدس مي شود هر روز با عشق تو. اين تعهدي دوباره به رابطه مان است. داري از تو ممنونم در زندگي من حضور

  :اين چيز چه احساسي به زن ها مي دهد

زيرا از اين . بزند داريم  چه را كه آن روز برايمان رقم  توانايي برخورد با هر  احساس مي كنيم .هستيد احساس مي كنيم كه روز خوبي خواهيم داشت زيرا شما از ما خوشحال و راضي
  .لحظه ي به خصوص بهره مند شده ايم

  :ي كنيدخداحافظ

و سپس ) خالي و با شتابروبوسي خشك و نه يك(آغوش بگيريد يا ببوسيد ، توي در بايستيد،همسرتان را درثانيه مثالً دهي لحظه اي كوتاه هم كه شده باشد،به هنگام خداحافظي برا
ضمن برداشتن ن هم با توشه اي ازعشق شما ودرزندگي اش آ جديد از راي شروع روزيو روانه كردن او باهي است براي ابراز عشقتان به اواين ر عزيزم، روز خوبي داشته باشي«:بگوييد

  .توشه اي از عشق او براي خودتان به هنگام خروج از منزل و ورود به دنياي خارج

  :اين كار چه احساسي به زن ها مي دهد

طول روز محافظت در عشق خود احساس ميكنيم ما را با سپري از.ره مي بينيد، خوشحال مي شويددوبا اين كار موجب مي شود احساس كنيم هنگامي كه به خانه برمي گرديد و ما را
  .مي كنيد

  :شب به خير بگوييد

بزنيد تا به او بفهمانيد لبخند  مدتي به چشمان او نگاه كنيد و. آرزو كنيد و به او بگوييد كه دوستش داريد هنگامي كه رو به او مي كنيد تا شب به خير بگوييد خواب خوبي را براي او
  .كرد با اين كار تمامي زحمت هاي آن روز زن را برايش شيرين خواهيد. خوشحاليد از اين كه روز را به پايان برده ايد،

  :اين كار چه احساسي به زن ها مي دهد

. در كنار ما مراقب ما هستند همچنين اين كه.  در كنار ما مي خوابند، خوشحالنددوستمان دارند و از اين كه اين كه. يك شب به خير خوب و شيرين معناي زيادي براي يك زن دارد
  .دهند گفته هاي شما به ما احساس خوشحالي و امنيت مي

دهيد به شما كمك خواهد كرد تا  اجازهچنانچه به زن زندگي تان . با ديگران مي گذرانيم براستي ارزشمند است به راستي هر روز از زندگاني هديه اي گرانبها و گرانقدر و زماني را كه
  .اعجازي بي مثال تبديل كنيد آفرينش لحظات خاص و جشن گرفتن آن ها بچشيد و حس كنيد و روزمره گي را به شيريني و زيبايي موهبت وقت و زمان را با

 سه نياز پنهان زن

  مسرشبه تازگي نامه اي دريافت كردم از طرف يك مرد درباره ي رابطه ي او با ه

  :بارباراي عزيز

احساس . ناپذير هستند پايان اما ليست هاي او خيلي طوالني و . هاي خودش را با من در ميان بگذارد همسرم تمامي كتاب هاي شما را خوانده است و سعي مي كند نيازها و خواسته
تنها با كمي تالش، . ناپذير نيستند و ارضاء اه مي كنم و معتقد است كه نيازهاي او هرگز پيچيدهاو اصرار مي ورزد كه اشتب .مي كنم غيرممكن است بتوانم او را خوشحال و راضي كنم

  .به من پيشنهاد داد به شما نامه بنويسم و نظر شما را هم جويا شوم او. من مي توانم شوهر بهتري باشم

كنيد كار را برايم خيلي ساده   اگر بتوانيد تمامي نيازهاي او را در سه چيز خالصه  تنها . نمي آيد شمزياد خو راستش را بخواهيد از راهنمايي ها و دستورالعمل هاي پيچيده و مشكل،
  .خاطر بسپارم و انجام دهم شايد اين طوري بتوانم آن ها را به. كرده ايد

  با تشكر

  .استيون تي

با اين خواسته كه تمامي  استيون سعي نداشت. راست بوداين دليل كه خيلي صادقانه ورك ود بلكه به باش نه به اين جهت كه خنده دار يا مضحك. از خواندن اين نامه خنده ام گرفت
لذا از من خواسته بود ديدي . همسرش را درك كند خواستراستي ميباو . شمزگي كرده باشدراحت تر آن ها را به خاطر بسپرد، خو نيازهاي زن ها را در سه چيز خالصه كنم تا بتواند

آيا راهي وجود داردـ همان گونه . كنمار به طرزي جدي به اين موضوع فكرب نامه ي او موجب شد براي اولين. به خاطر سپردن و به كار بردن آن ساده باشد  زن ها به او بدهم تاكلي از
  اساسي و عمده خالصه كرد؟ او درخواست كرده بودـ تا بتوان تمامي نيازهاي زن ها را تنها در سه نياز كه

هنگامي كه به نيازهاي زن ها در  . سؤال مثبت است نتيجه رسيدم كه پاسخ اين  مشاوره ها و نامه ها، به اين  بعد از بررسي اطالعات حاصله از سمينارها، مصاحبه ها، پرسش نامه ها،
  .نيماساسي زير را مي توانيم از البه الي آن ها استخراج ك رابطه با عشق و روابط دقت مي كنيم سه نياز

  :سه نياز پنهان زن ها

  .زن ها نياز دارند احساس امنيت كنند-1

  .زن ها نياز دارند احساس پيوند و ارتباط كنند-2



  .زن ها نياز دارند به آن ها احترام گذاشته شود-3

 بيشتر خود ما زن ها نيز آگاه  آن رو كه بلكه از رازگونه هستند،   اسرارآميز و نه از آن رو كه. را پنهان مي نامم من اين نيازها. سه فصل بعدي، در باره ي همين سه نياز پنهان هستند
  .از مردها نيز نمي توان انتظار داشت كه آن را بشناسند و برآورده سازند لذا. نيستيم كه اين نيازها را داريم

طالعه ي اين سه فصل  م چنانچه يك مرد هستيد، . نيز بهتر بشناسيد ات و واكنش هاي خود را خود و احساس چنانچه يك زن هستيد، اين نيازها را مطالعه كنيد تا به عنوان يك زن،
  .بيشتر و بهتر درك كنيد و دوست داشته باشيد همسر خود را هر چه/به شما كمك خواهد كرد تا نامزد

 زن ها نياز دارند احساس امنيت كنند):4(فصل 

  خاطر بيشتري نيازمند هستند؟چرا زن ها در مقايسه با مردان به آرامش 

  همسرشان برنامه ريزي كنند؟/چرا زنان همواره نياز دارند براي آينده ي روابط با نامزد

  همسرشان باخبر باشند؟/چرا زنان بايد به طور مستمر و مداوم از افكار و احساسات نامزد

  با آن ها در ميان نمي گذارد مضطرب و نگران مي شوند؟چرا زن ها هنگامي كه مرد زندگي شان دليل ناراحتي يا نگراني خود را 

امنيت جاني يا فيزيكي   جا منظورمدر اين.ساس امنيت كنيمروابط صميمي مان اين است كه احها در زنيكي از اساسي ترين نيازهاي ما. تپاسخ تمامي پرسش هاي فوق يك چيز اس
عشق  همسرمان در/ماندگار است و اين كه نامزد استوار وروني از اين كه رابطه مان محكم واحساس عميق و د. ر نظر دارمد و جسماني نيست، بلكه بيشتر امنيت احساسي و عاطفي را

شق بورزيم و جز عشق تا تمام و كمال ع بتوانيم به عشق او اعتماد كنيم و بنابراين بتوانيم به خود نيز اجازه دهيم طوري كهب. هد و پاي بندخود جدي و ثابت قدم است و به ما نيز متع
  .پاسخ نگيريم

كه امنيت داريم،  هنگامي. مي كنيم مي توانيم دل بدهيم و خود را آرام كنيم زن ها احساس امنيت  هنگامي كه ما. اين امنيت عاطفي كليد گشايش دل و جان زن محسوب مي شود
  . و بدرخشيم مي توانيم خطر كنيم و در عين حال آرامش خاطر داشته باشيم

لحاظ برخي مناسبات اعتراف  شايد به.ودشان اندكي احساس ناامني دارندتمامي زن ها جايي در ژرفاي وج چرا نياز احساس امنيت تا اين حد براي زنان اهميت دارد؟ به عقيده ي من
روان ما وجود  كنيم، اما باز هم بخشي از روح وخود تلقي مستقل، و متكي بههر چه قدر ما زن ها خود را با سواد، آزاد، . واقعيت دارد اما به عقيده ي من. به اين حقيقت صحيح نباشد

و يكي  اما هرگز قادر نيستيم بر آن چيره شويم، يا آن را از ميان برداريم.مي كنيم آن در حال نبرد و سروكله زدن هستيم و همواره نيز خود را به اين دليل سرزنش دارد كه همواره با
  .ا زن ها نيز همين استاز رازهاي ناگفته ي م

آن هنوز بيش از چند اجتماعي كه در بيشتر زمينه ها تسلط دارندر اجتماعي است كه درآن مردها درزندگي د اين احساس ناامني از كجا مي آيد؟ پيش از هر چيز اين احساس زاييده
 حقوقي كه از صبحدم تاريخ .  برخوردار هستند و حقوق مردان جايگاه گاهي برابر و حقوقي مشابه با از جاي) در كتاب هاي قانون و نه در عمل اسماً و نه رسماً ـ(دهه نيست كه زن ها 

شوند بدست مرگ سپرده مي مناطق همين كره خاكي جنس مذكر بسيار ارزشمندتر تلقي مي شود و نوزادان دختر حتي امروز نيز در بسياري از. مردان همواره از آن بهره مند بوده اند
  .خانواده به آنان منتقل خواهد شد چيز به زيان اوالد ذكور و وارثيني هستند كه فردا روز مستغالت و دارايي هاي رد خانواده نمي خورند چرا كه پيش از هرو به د

 دستمزد زنها حتي در  نيز از جمله اياالت متحدهدارد با وجود اين حتي در پيشرفته ترين كشورهاي جهان  ممكن است بگوييد كه اين حالت فقط در كشورهاي توسعه نيافته واقعيت
وضوح القاء كننده اين پيام است كه مردان با ارزش  اين مطلب همچون زنده به گور كردن نوزادان دختر فجيع نيست، اما هنوز به .قبال انجام كاري واحد از دستمزد مردها كمتر است

  طور نيست؟ تر از زنان هستند، اين

. شوديب معنوان نام خانوادگي بچه ها انتخا بهغلب خانواده ها نام خانوادگي پدراحتي امروزه نيز در. افت كرده ايمدري م تلويحي و ناگفته را از همان بدو تولد به وضوحما زن ها اين پيا
ا زن ها كمتر از مردها مهم هستيم، هنگامي كه احساس مي كنيم مهم م اين نيز القاء كننده ي اين پيام است كه. آمدهاي اين واقعيت فكر نمي كنيم بيشتر ما هرگز به تأثيرات و پي

  .شويم، ناخودآگاه احساس ناامني مي كنيم تلقي نمي

ا مي تواند مورد بدن ما زن ه . زن ها مي افزايد كه اين خود نيز به احساس ناامني دروني ما . پذيري هستند در سطح جسماني نيز زن ها ماهيتاً در مقايسه با مردان در معرض آسيب
  .تجاوز مردان قرار بگيرد

گرچه ممكن است .مردها هستيم تر از لحاظ جسماني، ضعيفما زن ها بهبيشتر. مختص به خود ما وارد شوند مردان مي توانند به رغم ميل باطني و تمايل ما زن ها به حريم شخصي و
و روحي ـ رواني ما زن ها را تحت تأثير قرار  )جسماني)   فيزيكي  احساس امنيت  نباشيم، اما در سطحي ناخودآگاه،و متوجه آن ها هرگز به اين واقعيات به طرزي خودآگاه فكرنكنيم

  .مي دهند

زن هاي آن زمان .بياندازيم   مؤنث خود نگاهي به ما زمان هاي بسيار دور و آغاز تمدن بازگرديم و به اجداد اما به منظور درك هرچه عميق تر ريشه هاي اساسي ناامني ما زن ها، بايد
بدين . جنگجويان نيز همين طور . غذا محسوب مي شدند اين مردها بودند كه شكار مي كردند، لذا تنها تأمين كنندگان. مردان بودند به منظور بقاء و حفظ حيات خود كامالً متكي به

در چنين  مقابل اين گونه خطرات محافظت نمايندبله كنندو زن ها وبچه ها را درمقا  يا تهديدات انسانيحيواناتمي توانستند در مقابل حمالت ديگربودند كه  معنا كه اين فقط مردها
هايي كه به محض شروع قابليت باورري ه بچ.هايشان مراقبت ومحافظت كنندبچه مرداني را بيابندكه از آن ها و اينكه. شرايطي زن ها تنها يك هدف را در ذهن خود دنبال مي كردند

  .ديگري متولد مي شدند زن تعداد بسياري از آن ها يكي پس ازدر 

از شما خوشش نمي آمد و  چه اتفاقي مي افتاد چنانچه مرد زندگي تان ديگر. كلمه به مردها متكي بوديد تصور كنيد كه به منظور حيات و بقاي خود منحصراً آن هم به معناي واقعي
مي توانستيد در چنين شرايطي احساس امنيت كنيد؟ آيا به راستي احساس  ود بيرون مي كرد تا حيوانات وحشي ديگر شما را ببلعند؟ چگونهپناهگاه خ شما و بچه هايتان را از غار يا

  در چنين شرايطي اصوالً امكان پذير بود؟ امنيت

 ما نمي توانيم به تنهايي  .مانده است  و اجتماعي زن ها تقريباً دست نخورده باقياقتصادياين،شرايط جسماني، اما با وجود از پيشرفت تمدن انساني ميگذرد،با اين كه ساليان بسياري
بهترين شرايط بسيار و اعتماد به نفس ما زن ها حتي دراقتدار شخصي  لذا احساس. از آزادي هايي كه مردها در اختيار دارند، برخوردار نيستيم ما. و بدون مردها از خود حمايت كنيم

روش هاي  كه با ابداعو تنهاهمين اواخر بود.  شده استاستقالل اقتصادي آن ها فراهم  ظرف يك قرن گذشته بوده است كه پذيرش اجتماعي جهت اشتغال زن ها وتنها. است محدود
  .اند جلوگيري از حاملگي زن ها در بچه دار شدن خود حق انتخاب پيدا كرده



حال هنوز براي رسيدن به آن در چه هيجده ساله باشيم و چه هشتاد ساله، چه به اقتدار رسيده باشيم و چه. ايم  از آن پديد آمدهاينها شرايط و سوابق تاريخي اي هستند كه ما زن ها
نده نگه مي دارد هستيم كه گذشته را همچنان در ما ز معتقدم ما انسان ها واجد يك حافظه ي ژنتيكي. ميراث گذشتگان مشترك هستيم دست و پا زدن باشيم، اما همچنان در اين

 تو نمي تواني به تنهايي موفق شوي ـ«. »بدون او خواهي مرد« . » ادامه دهي خود بدون او نمي تواني به زندگي«: شنيدني نيستند در گوشمان نجوا مي كنند كه و با زمزمه هايي كه

در متن تمامي اين گفته . »تنهايي هرگز نخواهي توانست موفق شوي زيرا به.  تو مراقبت كندبيابي تا از بهتر است كسي را براي خود«. »فقط مردها داري چنين قدرت و تواني هستند
  «.امنيت نداري«ها اين پيام نهفته است كه 

. ت يا اظهار نظري كرده باشمقضاو عليه مردها در اينجامقصودم آن نيست كه برلطفاً توجه داشته باشيد كه چنانچه يك مرد هستيد و در حال مطالعه ي اين بخش از كتاب مي باشيد
خاطري كه بعضي اوقات زياده از حد يا غير قابل توجيه به نظر  ناامني و نياز به آسودگي احساس . ناامني دروني زن ها را توضيح داده باشم بلكه تنها هدفم آن است كه داليل احساس

دنيا ايفاي نقش  برخوردار هستند و به گونه اي كامالً متفاوت در اين تاريخي بسيار متفاوتي  سوابق و زمينه هايچرا كه از . مردها هرگز زن ها را با اين ديد نمي نگرند اغلب. مي رسد
 خانوادگي مرا براي خود همسرم نام  غارنشيني نيستم كه زن را يك شئ جنسي تلقي مي كرد، براي من اهميت ندارد من هرگز آن مرد«ممكن است پيش خود بگوييد كه . مي كنند

شما   عقايدخوش شانسي است كه شوهري باهمسرشما زن بسيار » :جا به شما آن است كهپاسخ من در اين» .و را محدود كنمهرگز نمي خواهم ا من او را دوست دارم و. برگزيند يا نه
  . نسل ها پيش از او را نيز بشناسيدبايد ميراث رواني اما چنانچه بخواهيد دل و جان او را آن گونه كه هست درك كنيد. يافته است را براي خود

 »چرا زن ها به تأييد از جانب مردها نيازمندند و چرا چنانچه آن را دريافت نكنند، احساس ناامني مي كنند؟ «

توضيح آن شايد چندان نيز قبول نداريد؟ دي كه او رابه تأييد از جانب مردها نيازمنديد؟ حتي تأييد از جانب مر آيا تا به حال انديشيده ايد كه چرا بيش از آنچه شايسته و بايسته است
مردهاست، لذا وظيفه و شغل زن ها اين مي شود كه مردي را به  طول تاريخ زن ها چنين آموزش ديده باشند كه بقا و حيات آنان در گرو حمايت چنانچه همواره در: از اين قرار باشد

و احساسات مان،مهارت هاي وه ي بيان و جلوه گري خود،افكارقابليت هايمان در بستر، نح سر و وضع، ظاهر و قيافه مان،. هندكنند و تالش كنند تا او را از دست ند سمت خود جذب
آيا اين كار او «: ارندريشه در يك تفكر د اين عادات، تصميمات و رفتارهاي همگي... و!) به طوري كه به او برخوريد) خانه داري و كدبانوگري مان، نحوه و ميزان ويرايش احساسات مان

 »را خوشحال خواهد كرد؟

  .خواهي بود من نگه داري با تو خواهد ماند و چنانچه با تو بماند، در امان اگر او را خوشحال و عالقه: ضمير ناخودآگاه ما همواره به ما مي گويد

چنانچه جواب مثبت باشد، آن »دارد آيا از من راضي است؟ آيا از رابطه مان رضايت«: ود مي پرسيماز خ. هستيم به همين دليل است كه بيشتر ما زن ها به دنبال تأييد از جانب مردها
رود  سرعت احساس امنيت مان از بين ميناگهان بهكنيم، برعكس چنانچه عاليمي دال بر عدم رضايت او را مشاهده. امنيت داشته باشيم گاه نفس راحتي مي كشيم و مي توانيم مدتي

  .مي گيرد  ناامنيو جاي آن را

كه شدت آن را در روابط، .بدوي است  ناخودآگاه و واكنشي ها مشاوره داده ام فرآيندياز زنهاي ديگركه به آن اين الگوي جست و جو و دريافت تأييد، شخصاً در خودم و نيز در بسياري
  .بيشتر ما را به شگفتي وادار مي سازد

آن است كه پاسخ اين معما به عقيده ي من تا اين حد احساس ناامني مي كنم؟مسئله كوچكي پيش مي آيد ين حد اهميت داشته باشد؟ چرا تاچرا نظر او بايد تا ا«: از خود مي پرسم
  .اامني در ما استو متعاقب آن احساس ن فعال كننده مكانيزم هاي حيات و بقا در ما زن ها و توليد كننده ي احساس خطر تأييد يا عدم تأييد يك مرد به طرزي ناخودآگاه

جمعه كتي متوجه  يك روز رد از ظهبع. يكديگر نامزد شده اندكتي وجوآن مدت دو سال است كه با.كشدمي بياييد به سناريوي كوتاهي توجه كنيم كه به خوبي مطلب فوق را به تصوير
» خير، هيچ اتفاقي نيافتاده«: دهد كهجوآن پاسخ ميپرسد آيا اتفاقي افتاده است؟از او ميهنگاميكه . رنج شده استپذير و زود تحريكوآن در خود فرو رفته است و بسيارمي شود كه ج

 .و اين كه اين حالت او را مضطرب و نگران كرده است. ناراحت و عصباني است به صحبت بياورد و به او مي گويد كه رفتارش طوري است كه گويي از چيزي كتي تالش مي كند او را

نمي دانم مشكلت «شود و ميگويد، جوآن عصباني مي. دواج كند يا خيركه آيا همچنان مي خواهد با او از نهايتاً كتي از جوآن مي پرسد. اكت تر و ساكت تر مي شودجوآن نيز مرتباً س
  .مي گويد و به اتاق ديگري مي رود تا به تماشاي تلويزيون بنشيند اين را» چيست؟ اما من ديگر از اين وضع خسته شده ام

. پيش آمده است حتماً مشكلي«: غرايزش به او مي گويند. احساس دلشوره و دل واپسي بدي مي كند كتي چه احساسي دارد؟ او عصبي، نگران و مضطرب است و در اندرون خود
: ، آژير خطري در ضمير ناخودآگاه او روشن مي شودمشام او مي خورد گويي هنگامي كه بوي مسئله يا مشكلي به. از مرگ را در او فعال كرده است نارضايتي ظاهري جوآن ترس

  .نيز نيست تمامي اين چيزها چنان سريع و اتوماتيك اتفاق مي افتند كه او حتي متوجه شان «!خطر!خطر«

تنها اتفاقي كه افتاده .ترسيده استاراحت شده ون بفهمدكه چرا كتي امروز اين قدرنميتواند. سردرگم شده است جوآن چه احساسي را تجربه مي كند؟ او ناراحت، تحريك پذير، گيج و
  .خواسته مدتي را به تنهايي تلويزيون تماشا كند بود، اين بود كه سرش درد مي كرده و مي

است كه سبب ببيند چه كار كرده  جوآن نيز بايد و واكنش هاي خود راتعديل كندوخود بهتر دركبقا را در كتي بايد نحوه ي عملكرد مكانيزم حفظ حيات و.تقصير با كيست؟ با هر دو
. نوبه ي خود موجب شده است كتي به نتايج غلطي برسد مخابره ي اطالعات كافي در باره ي علت ناراحتي اش به كتي است كه اين نيز به كه دراين باره عدم.بي تابي كتي شده است

  .امنيت است شناخت و آگاهي كافي پيدا كنند به نفع هر دويشان خواهد بود ه همان نياز به احساسدوي اين ها نسبت به يكي از نيازهاي اساسي زنان ك مي توان گفت چنانچه هر

دادند و در چشمان بسياري از   مي  توافق تكان  به عالمت زنها سرهايشان را. هنوز به ياد دارم سخنراني كردم، اولين باري را كه درباره ي همين موضوع براي گروهي از مردان و زنان
صداقت و  با  آنها! اما مردان. انگشت نگذاشته بود  روي آن كه قبالً هرگز بر  زخمي در قلبشان  همگي در يك زخم مشترك بودند، نها نيز اشك جمع شده بود، اشك به اين دليل كهآ

كه در عين حال برايشان بسيار عجيب  ي سعي مي كردند اين واقعيت راگوي. چشمانشان در انديشه و جستجوگر و پرسان ابروانشان در هم كشيده بود و. احترام تمام گوش مي كردند
  .كنند و غريب و بيگانه به نظر مي رسيد، درك

 اين هرگز با«: گفت او. من آمد و چيزي گفت كه فكر مي كنم بيان كننده ي احساس بيشتر مردها باشد در پايان سمينار مردي در حالي كه دست زنش را محكم گرفته بود، به طرف
هميشه .  نمي دانستم چيز در آن باره پيش از آن هيچ  گويي بخش نامرئي در وجود همگي زن ها وجود دارد كه. مي رسيد آنچه گفتيد منطقي به نظر. ديد به زن ها نگاه نكرده بودم

  » ...اما نمي دانستم. هستم فكر مي كردم مرد مهربان و با احساسي

ها محصول هزاران چرا كه آن .ترين مردها نيز هرگز به اندازه ي زن ها به احساس امنيت نيازمند نيستند اما حتي حساس. مردي مهربان و حساس بودبه خوبي مي توانستم دريابم كه 
براي .  گوياي همه چيز بود سه خودآن بو. بوسيد كه صحبت هاي آن مرد تمام شد، زنش او را به سمت خود كشيد و گونه اش را همين! سال برنامه ريزي احساسي ناخودآگاه نيستند

. به اين كه براي شوهرش توضيح دهدرسدتا چه ب.نيز آن را درك كند خودشرده بود كه زن هرگز نتوانسته بودو بيان ناشدني از وجود او را درك ك نخستين بار شوهرش چيزي نامرئي



  .همسرش شد كه در تمام طول اين فصل در آن باره صحبت كرديم اس امنيت دراين كه صرف فهم و درك اين قضيه از جانب مرد منجر به توليد احس نتيجه؟

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .زن ها نياز دارند احساس امنيت داشته باشند تا بتواند در روابط صميمي خود آرامش و اعتماد به نفس داشته باشند

  :تاين حقيقتي ساده و در عين حال بسيار نيرومند اس

و باالخره تر،بيشتر و ناامني كم بدين معنا كه آرامش بيشتر و نگرانيم كمتر، اعتماد به نفس. ظاهر مي شويم هنگامي كه ما زن ها احساس امنيت مي كنيم در بهترين اندازه هاي خود
در اينجا نكته مهم ديگري نيز ! عصبي خواهيم ساخت را  دوست دارند و كمتر آنهاخواهيم بود كه مردها   به عبارت ديگر، بيشتر آنگونه .استقالل بيشتر و توقع كمتري خواهيم داشت

لذا  .است نزديكتر مي شويم مرد زندگي من   نيز مطلوب  داريم به آنچه مطلوب خود و ما زنها به حكم مي دانيم هرگاه احساس امنيت: همواره به ياد داشته باشيد وجود دارد كه بايد
  .وادار سازيم به گونه اي رفتار كند كه به ما احساس امنيت بدهد و هم ناخودآگاه سعي مي كنيم مرد زندگي مان رابه طرزي هم خودآگاه 

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .بسياري از خواسته هاي ما زن ها از مردها در واقع تالشي هستند براي احساس امنيت

 بسياري از   يا بگذاريد،  با ما بودن وقت  براي يا از كارهاي ما تشكر كنيد يا. احساسات تان را با ما در ميان بگذاريد  بگوييد دوستمان داريد ياچرا ما زنها مي خواهيم شما:مردان عزيز
 اين خواسته ها تنها  . حرف خودمان نيستند بردن كردن شما يا پيش خواسته هاي ما زنها از شما مردها وجود دارد؟ اين خواسته ها به منظور كنترل چيزهاي ديگري كه در فهرست

  .شما خواهيم بود و احساس رضايت بيشتري نيز از خودمان خواهيم داشت و هنگامي كه ما زنها احساس امنيت مي كنيم همسر بهتري براي. امنيت مي دهند به ما احساس

  مردها ساخته استواكنش زن ها در مواجهه با احساس ناامني چيست و چه كمكي در اين رابطه از

ترساند احساس ناامني ما را مي .شوند بنابراين به هنگام ناامني بدترين خويشتن خويش را ارائه مي دهند چنانچه زن ها به هنگام احساس امنيت در بهترين اندازه هاي خود ظاهر مي
  .مان ت داشتني هستند و نه براي مرد زندگيمي زند كه نه براي خودمان جذاب و دوس و هنگامي كه ترسيده ايم رفتارهايي از ما سر

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .بسياري از رفتارهاي ناخوشايند زنها ريشه در احساس ناامني آن ها دارند

. خواهد شدمجددبكند، نيازمندتر در او توليد احساس امنيتزني احساس ناامني بيشتري داشته باشد، به آنچه  هر چه. احساس ناامني ما را پرتوقع تر، وابسته تر و حسودتر مي كند-1
رفتارهايي را از خود بروز داده اما او تنها.پرتوقع جلوه كند ممكن است از نظر يك مرد، چنين زني ضعيف، ناتوان و. بيشتري طلب خواهد كرد لذا از شما محبت، توجه و آسودگي خاطر

  .نشانگر ناامني او هستند است كه

 ي بي تأثيرواكنش ها

اما در عمل . نيازمند هستند احساس امنيت از جانب مردهارمين مواقع است كه زن ها به حداكثگرچه دره .در كل، مردان واكنش مثبتي در برابر ناامني زنان از خود نشان نمي دهند
  !نيز خواهد گشت قطعاً منجر به وخيم شدن اوضاعتوجه و اطمينان خاطر عادي و هميشگي است كه  واكنش بيشتر مردها پس نشستن و دريغ كردن همان

با پس نشستن مي شودو شود، مرد ناراحت و اندكي پرتوقع ميكندزن احساس ناامني مي:  آشنا هستندآن اين حالت چرخه معيوب و ناسالمي را توليد خواهد كرد كه همگي زوج ها با
چه زن پرتوقع تر شود، هر.كند،پرتوقع تر مي شود چه زن بيشتر احساس ناامنيهر. ناامني زن افزايش خواهد يافته بگيرد،فاصل به او پاسخ مي دهد، هر چه او بيشتر خود را دور كند و

  .خواهد گرفت و همينطور الي آخر همسرش بيشتر از او فاصله

همسرشان /نامزد آنها يكي ازگفته ها ياكرده هاي روابطي كه د.نها نشان ميدهدف آروابط مختلكه همين پديده رادرخواهند كردهاي بيشماري را به شما بازگومئناً تمامي زنها داستانمط
 .همسرشان حتي منفي تر نيز بشود/داده و تنها موجب شده اند كه رفتار نامزد آنها توليد كرده و سپس آن ها را به طرزي غريزي با توقعات بيشتر به او پاسخ احساس ناامني را در

يك روز . دوست داشتم  به ازدواج با مردي فكر مي كردم كه بسيار او را سال ها پيش.به تصوير مي كشد د را به ياد دارم كه به نحوي مطلوب اين الگو راداستاني از زندگي شخصي خو
خالصه تمامي افكار طوري شد، قلبم تندتر مي زد، دلم يك. سريعاً ناراحت و نگران شدم. قرار است ناهار را با هم ميل كنند به من گفت كه همسر قبلي او به ديدنش مي آيد و اين كه

بود كه از  لذا كامالً طبيعي. كه همسر قبلي او همچنان به او عالقه مند استگفته بود نامزدم قبالً به من.البته اين واقعه چندان نيز غيرمترقبه نبود. آوردند ترسناك دنيا به ذهنم هجوم
  .شود  ناامني در من توليدشنيدن خبر قرار مالقات مجدد آن ها، احساس

  »آيا سيندي از رابطه ما چيزي مي داند؟«: در حالي كه صدايم كمي گرفته بود پرسيدم

 » .دوستانم قطعاً بايد تا حاال همه چيز را به او گفته باشند.خبر دارد مطمئنم كه همه چيز را«: در حالي كه حالت تدافعي به خود گرفته بود گفت

 »منظورت آن است كه وقتي به تو زنگ زد خودت چيزي به او نگفتي؟«: اراحت شده بودم پرسيدمدر حالي كه بيشتر ن

  »حاال چرا اين قدر قاطي كردي؟. ما فقط چند دقيقه با هم صحبت كرديم«:پاسخ داد

 »گويي كه هنوز عالقه مند و دست يافتني هستي. ر بيرون برويعالقه مند است؟ دوست ندارم با او براي ناها خودت چي فكر مي كني؟ مگر غير از اين است كه او هنوز به تو»

دانم ي كوچك هستم كه خودم نمي گويي يك پسربچه.رم مثل مادرم با من رفتار كنيدوست ندا. ناامني داشته باشي تونم باور كنم تا اين حدنمي! مزخرف نگو باربارا«:يت گفتعصبانبا
 » .كه دوست دارم ناهار بخورم يمن مي توانم با هر كس. چه كار دارم مي كنم

احساس ناامني را در من توليد  فوقي بود كه خبرطبيع! اينجا كشيده بود، بيست برابر حالم بدتر شده بود هر چه در شروع مكالمه احساس ناامني و اضطراب داشتم، حال كه گفتگو به
نيز به نوبه ي خود او را نسبت به من سرد كرده بود و   نق نقو، پرتوقع، مضطرب و پريشان حال مي ديد و اينبه جاي آن مرا زني. كند كرده باشد، اما نامزدم نمي توانست آن را درك

  .من فاصله بگيرد موجب مي شد بيشتر از

توانست مهم تر از آن مي.ديگري است ته موضوعكه اين الب.نامزد قبلي اش را به هم بزندتوانست مالقات خود با چگونه مي شد از اتفاق فوق جلوگيري كرد؟ خب، او پيش از هر چيز مي
به عنوان مثال مي توانست با .توانست به من آرامش خاطر بدهد لذا مي. تشديد كرده است) حال چه به درست و چه به غلط(ناامني را در من  ببيند و درك كند كه اين خبر احساس

» .هستم با تو خوشبختا ببينم وبه او بگويم كه چه قدرمي خواهم او ر. را دوست دارم تو. م نيست نگران چيزي باشيعزيزم، الز«: مرا به خود نزديك مي كرد و مي گفت مهرباني تمام



  .همچنان از اين كه قرار بود ناهار را با هم صرف كنند، ناراحت يا حتي عصباني بودم اما احساس امنيتم سريعاً بازمي گشت تا بدين جا احتماالً

برد تا احساس ناامني وقت زيادي نمي اغلب تالش يا.دراين باره با شما موافق نيستماما بايد بگويم كه » نيست آنقدر ها هم ساده«:مطالعه ي اين بخش بگويندزممكن است مردها پس ا
  .ه در آن هستيم خارج مي كنيد، شگفت زده خواهيد شداي ك چنانچه كمي آسودگي خاطر به ما بدهيد، از اين كه سريعاً ما را از حالت عصبي .در زن ها را كاهش داده يا از بين برد

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

شود، معموالً بسيار مؤثر واقع مي  جانب مرد،در اين اوقات اندكي تالش از. رودآسودگي خاطر سريعاً از بين مي  توجه وبه محض دريافت اندكي عشق،محبت،ها،احساس ناامني بيشتر زن
  .بدتر شدن اوضاع جلوگيري مي كندزيرا از 

دادن اندكي احساس امنيت  سادگي مي توانيد با  با  اين كار را.  بهبود ببشخيد  احساس ناامني زني را كشه  از نظر زماني طولي نمي  دارد كه بدانيد بيشتر بسيار اهميت: مردان عزيز
اما به شما . مي خواهد اين دليل كه زني از شما  آن هم تنها به. ساس كنيد مجبور هستيد به طرز خاصي رفتار كنيدنداريد كه اح مي دانم دوست. و اطمينان خاطر مجدد انجام دهيد

  .را صرف نخواهيد كرد را امتحان كنيد، وقت و انرژي زيادي را براي خود كسب مي كنيد و زحمت زيادي اطمينان مي دهم تنها اگر آن

  :م دهندآنچه زن ها دوست ندارند مردها انجا

  :چنانچه احساس كرديد كه ما زن ها پرتوقع شده ايم و به داليلي عاليم احساسي ناامني را از خود بروز مي دهيم

  .ما را به پرتوقع بودن متهم نكنيد و بدين وسيله احساس ناامني ما را از آنچه هست بدتر نكنيد*

  .ناامني ها دامن نزنيداز ما فاصله نگيريد و ما را به حال خود رها نكنيد و به *

 به ما احساس  مهرباني، بپذيريد و با دادن آسودگي خاطر مجدد، توجه، محبت و اندكي) و چه غلط حال چه درست(در عوض خوشحال خواهيم شد چنانچه اين قبيل احساسات ما را 
  .امنيت بدهيد

  .اوت شويمممكن است ما زن ها تحريك پذير، زودرنج، سرد يا به لحاظ جنسي بي تف-2

هرگاه چيزي احساس  در اين اوقات. محافظت خود در مقابل آسيب پذيري از خود واكنش نشان مي دهند برخي زن ها در مقابل احساس ناامني نه با بروز آسيب پذيري خود، بلكه با
چنين زن هايي ممكن است .كرده باشيم بنديم تا بدين وسيله از خود محافظترا خاموش و درهاي دل و جان خود را مي  ناامني را در ما تشديد مي كند، برخي از ما احساسات خود

  .انتقادگر يا زودرنج شده يا حتي به لحاظ جنسي نسبت به او سرد مزاج شوند همسر خود سرد،/ناگهان نسبت به نامزد

در .از چيزي بد شده است ظاهر قضيه تنها اين است كه حال ما. از چيزي ترسيده ايمما ناراحت شده يا  مشكل چنين روشي در آن است كه در اين اوقات بيشتر مردها نمي دانند كه
در عوض از ما كناره » .به او آسودگي خاطر بدهم بهتر است كمي. اُه، خداي من، احتماالً همسرم احساس ناامني كرده است«: كه اين گونه اوقات مردها نمي توانند اين طور فكر كنند

  .خشم يا عدم پذيرش ما محافظت كنند  در برابرمي گيرند تا خود را

  :آنچه زن ها بايد بدانند

 هستيد يا از چيزي  ناراحت  احتماالً متوجه نخواهد شد كه همسرتان/ نامزد برافرازيد فراموش نكنيد كه چنانچه عادت داريد به هنگام احساس ناامني در پيرامون خود موانع احساسي
  .بدان نياز داريد به شما نخواهند داد ق و آسودگي خاطري را كهبنابراين عش. رنج مي بريد

» بازي«هرگز .دردرون ما چه ميگذرد نبايد آنها را مجبور كنيم مانند يك كارآگاه تمام وقت كار كنند تا بفهمند چنانچه از مرد زندگي مان توقع داشته باشيم نيازهاي ما را درك كنند،
احساسات خود را توضيح صادق باشيد و سعي كنيد افكار و. ناممكن است زيرا اين كار بسيار.به درستي تشخيص داده آن ها را برآورده خواهد كرد يتان رافكر نكنيد كه او نيازها. نكنيد
نظير همين توصيه در باره .به شما بدهد اريد نياز د آسايش خاطر و احساس امنيتي را كه بدان بدين روش شانس بيشتري خواهيد داشت در او اثر كنيد و بتوانيد كاري كنيد تا .دهيد

  .ما در آن باره به تفصيل صحبت خواهيم كرد.مردان نيز صدق مي كند

  :آنچه مردها بايد بدانند

  .همسرتان به ناگهان سرد يا عصباني مي شود فرض را بر اين نگذاريد كه اين واكنش ها همان احساسات واقعي او هستند/هنگامي كه نامزد

توجه وآسايش خاطر مهربان باشيد و و سپس با او.يل احساس ناامني او راكشف كنيددلسعي كنيد. ترسيده باشد اد داشته باشيد، ممكن است در واقع عصباني نباشد بلكه از چيزيبه ي
  .احساسات او را از خود او بپرسيد و سپس به گفته هايش به دقت گوش كنيد بهتر از همه. الزم را به او بدهيد

همسري داريد /نامزد اما چنانچه شما يك مرد هستيد و . به هنگام احساس ناامني كار صحيحي است در اين جا منظورم آن نيست كه بسته شدن احساسي و سرد شدن عاطفي زن ها
زند با ارائه عشق و محبت خود به او اين الگو  ه او شما را پس مياطالعات ارائه شده دراين فصل به او كمك كنيد هنگامي ك كه از چنين الگويي تبعيت مي كند، شايد با به ياد آوردن

  .را در او التيام ببخشيد

 شد، يعادت داشت كه هرگاه مضطرب منامزد او. كه او را به كلي متعجب كرده بودچنان مؤثر واقع شده بود.كردم اخيراً همين راه كار را به يكي از دوستان و همكاران مرد خود توصيه
. مردد شده استتيجه ميگرفت كه در ازدواج با اولذا دوستم ن.چيست سرد مي شد و هرگز به او نمي گفت كه دليل واقعي اضطراب و ناامني او  احساسي و عاطفي نسبت به اوبه لحاظ
خواست نبود كه مي  اين لذا احساس كردم كه دليل اين حالت در او. قبلي خود بسيار لطمه ديده بود دوستم قبالً در باره ي او به من گفته بود، كامالً مشخص بود كه در روابط از آنچه

 »بايد بكنم؟ در چنين اوقاتي چه كار«: دوستم اندرو از من پرسيد. تضمين مجدد داده شود بلكه مي خواست به او آسايش خاطر و. از رابطه پس بنشيند

 بگو از اين كه در روابط  و به او  و او را به خود نزديك كن نزديك شو  مي خواهد از تو دور شود به او كه هر وقت معنا بدين  .خالف آنچه را كه از تو مي خواهد به او بده«: به او گفتم
دوست و رااهي زدو اين كه هميشه نيز ااحساسي نخو به او آسايش خاطر بده كه هرگز او را ترك نخواهي كرد و هرگز به او ضربه ي گذشته ي خود آسيب ديده است متأسف هستي و

  «.خواهي داشت

  » .شوخي مي كني؟ اگر اين كار را بكنم مرا بيشتر پس خواهد زد«:با ناباوري به من گفت

 »از دست دادن نداري مگر غير از اين است كه از اين الگو به ستوه آمده اي؟ تو چيزي براي. فقط كاري را كه به تو گفتم بكن. نگران نباش«:به او گفتم

 و من  هم بوديم گذشته من و پتي با  شب! نمي تواني باور كني چه اتفاقي افتاده است«: با هيجان گفت. صدايش بسيار خوشحال به نظر مي رسيد. درو به من تلفن زدچند روز بعد ان
اما ناگهان توصيه ي تو » دوباره شروع شد! بفرما«: دم گفتمپيش خو .ناگهان او دوباره سرد شد و در الك خود فرو رفت.داشته باشيم به او گفتم در باره ي مسافرت هايي كه قرار است

گردم زودي برمي از اين كه مجبورم از او دور شوم، خودم هم خيلي ناراحت هستم و اين كه به دستهايش را گرفتم و به او گفتم. لذا به او نزديك شدم و كنارش نشستم. آوردم را به ياد



 » .متعهد و پاي بند رابطه مان هستم و براستي او را دوست دارم به او گفتم كه. و دليلي وجود ندارد كه او ناراحت باشد

ذوب شد و احساسات واقعي  تمامي سردي او به ناگهان در برابر ديدگانم. اشك از گونه هايش سرازير شد در كمال تعجب درست مانند دختربچه اي كوچك خود را در بازوانم جا داد و
 او احساس امنيت  .حق با تو بود باربارا . بدهد مسافرت هايش به او خيانت مي كرد، اين را نيز گفت كه نمي خواهد مرا از دست ت نامزد پيشين او هميشه دربه من گف. او ظاهر شدند

  »دريافتم آن را با من در ميان بگذارد مگر وقتي كه به او نزديك شدم و او را نمي كرد، اما نمي دانست چگونه

سردي  مطمئنم كه ماسك اما.را با شما در ميان خواهند گذاشتپتي، وامي دهند و احساسات واقعي خود  نمي توانم به شما قول بدهم كه همه ي زن ها به همان سرعت: مردان عزيز
خاطر، زن در الك خود فرو رفته و سرد و   آسايشدر چنين اوقاتي ممكن است تنها با اندكي محبت و. احساس ناامني نيست و بي تفاوتي اي كه مي بينيد در واقع چيزي جز ترس و

  .بدل كنيد بي احساس خود را به زن گرم و مهربان

 چه چيز موجب احساس امنيت در زن ها مي شود

اما اين كار را چگونه   امنيت بدهمهمسرم احساس/ نامزد  به فهميدم كه بايد اين را . بسيار خب«: گويند احتماالً مردهايي كه مشغول مطالعه ي اين بخش هستند پيش خودشان مي
 »بايد انجام دهم

 چه چيز موجب مي شود زن ها احساس امنيت كنند؟

  :در زير برخي از معمول ترين و رايج ترين چيزهايي كه موجب احساس امنيت در زن ها مي شود، آورده شده است

  .ت مي كنندهمسرشان برايشان وقت مي گذارد، احساس امني/زن ها هنگامي كه نامزد-1

عدم حضور او، به  غيبت يا. به همراه آورنده ي حسي از امنيت درون براي ما زن ها محسوب مي شود حضور يك مرد در زندگي ما زن ها ـ مردي كه دوستش داريم و دوستمان داردـ
همسرش فوراً  سر كارش مي رود،  ين جا منظورم آن نيست كه هر بار مردي بهالبته در ا. احساس ناامني در ماست خصوص غيبت هاي طوالني يا مكرر او، برعكس به وجود آورنده ي

گذران زمان با يكديگر براي زن به  به طور كلي،  گرچه .  احساس امنيت خواهد كرد زن لزوماً لحاظ فيزيكي و جسماني با هم هستند  احساس ناامني مي كند يا هر گاه كه اين دو به
 3همانگونه كه در فصل . كه كسي به او اهميت مي دهد و دوستش دارد امنيت هست زيرا اين پيام را به مغز او مخابره مي كند كه تنها نيست و اين سوجود آورنده ي مقاديري احسا

  .ارزش و اهميت فوق العاده اي براي وقت و زمان قائل هستند ديديم زنان

  .ايجاد امنيت در ما زن ها استلذا صرف وقت با مرد زندگي مان يكي از نيرومندترين روش هاي 

  :در زير گفته ها و اشاراتي است از زن هايي كه درمصاحبه ها و تحقيقات من به منظور نگاشتن اين كتاب شركت كرده بودند

  . من باشدزيرا مي دانم دوستم دارد و مي خواهد فقط با. هنگامي كه همسرم دوست دارد وقت آزادش را با من بگذراند، احساس امنيت مي كنم

متعهد و پاي بند است  در ضمن به من نشان مي دهد كه به رابطه مان.  دست بدهد نمي خواهد مرا از  هنگامي كه نامزدم براي با من بودن برنامه ريزي مي كند احساس مي كنم كه
  .و اين كه من يكي از اولويت هاي او هستم

اهميتي ندارد ديگر. باشيم مي خواهد اوقاتي خاص را با همست كه دلش براي من تنگ شده است وآورد اين ا مسرم بر زبان مييكي از اطمينان بخش ترين اشارات و گفته هايي كه ه
  .دهد مي خواهد با من باشد يخ هاي وجودم ذوب مي شوند هرگاه نشان مي. كه قبلش مرا ناراحت كرده باشد

اما . ماستناامني در  آن به وجود آورنده ي حس  بردارنده ي احساس امنيت و چه مقدار از  هم بودن در  با ند تا چه قدرهر زن، در وجود خود دماسنجي دروني دارد كه تعيين مي ك
ميمي روابط صبخش ترين چيزهايي است كه در اطمينانما زنها با مردزندگي مان يكي ازرمانتيك براي صرف اوقات خاص و همه حال صادق است آن است كهنكته اي كه هميشه ودر

  .زمان به طرزي اجتناب ناپذير سطح احساس امنيت دروني ما را سريعاً كاهش مي دهد نكردن و اختصاص اين در مقابل صرف. خود تجربه مي كنيم

  .ما زن ها هنگامي كه مردي ما را به دنياي درون خود راه مي دهد، احساس امنيت مي كنيم-2

ديده اند كه نشان دادن    چنين آموزش  طول تاريخ  مردها همواره در .كنند و زن را به درون آن راه دهند  قلب خود را باز ت كه دريچه مردها آن اس يكي از مشكل ترين كارها براي
اب ديگرم با نام رازهايي كنيد به كت  در اين زمينه رجوع براي كسب اطالعات بيشتر . (نتيجه براي آنها خطرناك است احساسات به خصوص احساس آسيب پذير نشانه ي ضعف، و در

مسخره است كه اين يكي از مؤثرترين .  نمي دهند قلبي خود راه  مكنونات حاالت دروني و بيشتر مردها به طرزي غريزي ديگران را به ) بداند در باره ي مردان كه مي بايست هر زني
  .مي شودموجب توليد احساس امنيت و نيز احساس محبوب بودن در زن ها  كارهايي است كه

كنم كه چنانچه راين نكته اكتفا ميذك اين جا تنها بهدر. باره بيشترصحبت خواهيم كردايناز اين رو بعداً در .مي دانم كه صحبت كردن همواره ساده تر از عمل كردن است: مردان عزيز
گفته هاي بعضي در زير اشارات و. روش هاي آن استمؤثرترين  يكي از سريع ترين واحساس امنيت كنيد، باز شدن احساسي و عاطفي مطمئناً  همسر خود توليد/مي خواهيد در نامزد

  .اين باره آورده ام از زن ها را در

اين صورت در غير .پذيري خود را پنهان نكند باز كند و آسيب چنانچه قرار باشد خود را رها كنم و احساسات آسيب پذير خود را فاش نمايم او نيز بايد مايل باشد درهاي قلب خود را 
نداده »لو«رازهاي درون خود را  چيز ازهيچرا نيز به جان نخريده است و حتي كوچكترين خطري احساسي عريان وبرهنه ساخته ام،اما اوكمال به لحاظو تماماحساس ميكنم كه خود را

  .است

كار مي دانم اين. نمي كند  را با من در ميان مي گذارد در من احساس نزديكي و صميميت ايجادو رؤياهايش هيچ چيز به اندازه ي هنگامي كه شوهرم ترس ها، نگراني ها، ناراحتي ها
كنم كه واقعاً به من اعتماد فاش ميسازد، احساس مي را براي منمقدار ناچيزي از رازهاي درون خودبا خود كلنجار مي رود و تنها  به همين دليل هر گاه. چقدر براي مردها دشوار است

  .گويي من بهترين دوست او هستم .را دوست داردداشته م

احساس مي كنم كه . نكرده باشد رازهاي درون خود را به مرد زندگي ام فاش ساخته باشم، اما او اين كار را يكي از چيزهايي كه احساس ناامني را در من تشديد مي كند اين است كه
   .و مرا آن قدر دوست ندارد كه به من اعتماد كند.  داردرا بر تن لخت و عريان شده ام اما او همچنان لباس هايش



 چگونه و به چه روش هايي مي توانيد زني را به دنياي درون خود راه دهيد؟

  صحبت در باره ي اوضاع و احوال زندگي تان با او*

  دخالت دادن او در تصميمات تان*

  بيان كردن نيازها و خواسته هايتان به او*

   سختي ها و ناراحتي هاي زندگي تان با اودر ميان گذاشتن*

  جويا شدن افكار و نظرات و احياناً توصيه هاي او*

  .ما زن ها هنگامي كه مردي ما را از عشق خود مطمئن مي سازد، احساس امنيت مي كنيم-3

. براي گون متأسفم«گفت،  دوستم. ين زن و شوهر هر دو پنجاه و هشت ساله بودندا. يكديگر جدا شده اند اخيراً دوستي به من خبر داد زوجي كه از دوستان مشترك ما نيز بودند از
روزها مردهاي هم سن وسال او دنبال زن هاي  كه دوست دارد، اما اين كار براي گون به مراتب سخت تر خواهد بود چرا كه اين تام مي تواند پي زندگي خودش برود و با هر زني باشد

. همين استز مردها احساس امنيت ميكنند نيزدنياي امروز كمتر اها در گفته هاي او را شنيدم سريعاً به اين فكر افتادم كه يكي از داليل اين كه زن ي كههنگام» سي ساله مي گردند
زندگي مي كنند كه مرد  احساس ناامنيا اين ترس وه ي من زنها هميشه بانتخاب دارند، اما به عقيد اين چيز براي مردها جا افتاده است كه در هر سني كه باشند به وفور حق بيشتر

  .ديگري جاي آن ها را بگيرد زندگي شان مي تواند به سادگي آن ها را ترك كند و زن

حتي . زندگي شان بود  در بقاي زن ها تنها در گرو حضور مردي مربوط مي شود كه حفظ حيات و باستان  همان طور كه قبالً نيز گفتم ريشه هاي اين احساس ناامني به گذشته هاي
آن ها را تهديد كند از خود حساسيت نشان  زن ها به قوت خود باقي است و زنها هنوز شديداً به هر آنچه درروابط صميمي امروزه و پس از گذشت هزاران سال اين نياز همچنان در ما

  .و احساسي نيازمندند ن را مي كنند به آسايش خاطر روحيزن ها به مراتب بيش از آنچه مردها تصور آ به همين دليل، معتقدم كه. مي دهند

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

دادن به زن ها  روش هاي آسايش خاطر در زير برخي از  . توليد احساس امنيت روحي در ما زن هاست مطمئن ساختن زن از عشق، تعهد و پاي بنديتان به ما از مؤثرترين روش هاي
  :استآورده شده 

  .با كلمات و گفته هاي خود عشق و قدرداني خود را نسبت به او نشان دهيد*

  .به او بگوييد كه در زندگي خود به او نياز داريد و داليل آن را نيز بيان كنيد*

  .باشيددر اوقات ديگر نيز به لحاظ جسماني و فيزيكي ـ آن هم نه تنها پيش از رابطه ي جنسي ـ با او مهربان و با محبت *

  .يك بار بلكه چندين بار  تا نگراني هايش برطرف شوندـ آن هم نه تنها شما بشنود دوست دارد چه چيزي از  هنگامي كه در رابطه اش با شما احساس ناامني مي كند، از او بپرسيد*

  )3رجوع كنيد به فصل ( به او فكر مي كنيد بيشتر به او زنگ بزنيد و به او خبر بدهيد كه كجا هستيد يا چه كار مي كنيد تا او بداند كه*

 با آن  نگاشتن اين كتاب هايي كه پيش اززن. ها مشترك بوداي از مواردي هست كه ميان بسياري از زن در زير چكيده. زن ها ممكن است به داليل مختلفي دچار احساس ناامني شوند
  .ها مصاحبه كرده بودم

  :آنچه موجب احساس امنيت در ما مي شود

  تعهد، پاي بندي و وفاداري

  تعريف و تمجيد و تحسين

  ثبات قدم

  قابل اعتماد بودن

  ما را به پستوهاي درون خود راه دادن

  عشق و حرارت

  نزديك شدن

  مكالمه و ارتباط

  حل و فصل و رسيدگي به مسائل

  برنامه ريزي و وقت صرف كردن

  آسودگي خاطر

  :ي شودآنچه موجب احساس ناامني در ما م

  الس زدن و چشم چراني

  انتقاد و سرزنش

  تزلزل و بي ثباتي

  بي مسئوليتي

  رازهاي درون خود را پنهان كردن

  قضاوت و محاكمه

  دوري گزيدن

  سكوت

  انكار و ناديده گرفتن

  ابهام و عدم قطعيت



  فقدان يا كمبود تعهد و پاي بندي

  .كار ببنديد خواهم كرد و به شما توضيح خواهم داد كه چگونه آن ها را در روابط خود به ه ي چنين رفتارهايي صحبتدر آينده و در باقيمانده ي كتاب بيشتر دربار

 را به چنانچه مي توانيد آن .دي در شما مي شود فهرستي تهيه كنيآنچه موجب احساس امنيت و نيز ناامن چنانچه يك زن هستيد، به شما توصيه مي كنم اندكي وقت صرف كنيد و از
  .همسر خود نشان دهيد/نامزد

  .قلب او هستند چرا كه اين موارد كليدهاي درك.نشان دهد به تمامي موارد آن به دقت فكر كنيد همسرتان مايل بود كه فهرست خود را به شما/چنانچه نامزد: مردان عزيز

 زن ها دوست دارند احساس ارتباط و متصل بودن كنند):5(فصل 

 به نظر شما تمامي رفتارهاي مؤنث و زنانه ي زير در چه چيز مشترك هستند؟: زمردان عزي:پرسش

  .نزديك آمدن و گرفتن دست شما هنگامي كه با يكديگر صحبت مي كنيم*

  .هنگامي كه مدتي را خيلي ساكت بوده ايد» آيا اتفاقي افتاده؟«پرسيدن اين سؤال از شما كه *

  .نندگي با يكديگر ديده ايماشاره به چيز زيبايي كه به هنگام را*

  .پرسيدن نظر شما درباره ي نحوه ي چيدمان گل ها و گياهان در اتاق نشيمن*

  .گيردادن به شما آن هم در نيمه ي شب كه بيا درباره ي رابطه مان صحبت كنيم*

  نقل مو به موي مكالمه اي كه با خواهرتان داشته ايم از ابتدا تا آخر*

  .آنچه از صبح تا شب در سر كار بر شما گذشته استپرس و جو از تمامي *

  .بوسيدن شما در هنگامي كه به طور تصادفي توي راهرو و از كنار هم رد مي شويم*

  .نشان دادن كفش تازه اي كه به تازگي در حراج خريده ايم به شما*

  . مردهاهمگي اين كارها روش هايي هستند از جانب زن ها براي ارتباط و پيوند با: پاسخ

  .ايجاد و برقراري ارتباط اما همگي آن ها در اصل تالش هايي هستند به منظور. آن ها را عصبي مي كند ولي برخي ديگر. برخي از اقالم اين فهرست براي مردها بسيار خوشايندند

به او گفتم كه مشغول .كردم صحبت خود هنگامي كه با يكي از دوستان مردمگر تا،نياز به توضيح داشته باشد كردم اين لغت يا متصل شدن چيست؟ هرگز فكر نمياما منظور از ارتباط
به طور تصادفي فصل مربوط به سه نياز پنهان .او ذكر كنم هستم و او از من خواست تا نمونه هاي از موضوعات ارائه شده در كتاب را براي نوشتن كتابي با نام رازهايي در باره ي زنان

  :ليست كردم زن ها بدان نيازمندند به او نشان دادم و اين سه نياز را فهرست وار براي او و اساسي را كه همگي

 »آيا اتفاق افتاده؟«پرسيدم  از او. فوراً متوجه شدم كه متعجب و حيران به نظر مي رسد. ارزشمند بودن نياز به احساس امنيت، نياز به ارتباط و پيوند و باالخره نياز به

  فاً يه چيزي رو كه من هيچ وقت نمي تونم دركش كنم برام توضيح بدي؟مي شه لط«: گفت

 »البته، چي؟«: پاسخ دادم

خيلي سريع تونستم با همكار » يا»  نداشتيم هفته است كه با هم ارتباط يه «:  ميگه مثالً.  مي برد را به كار اين لغت دقيقاً به چه معناست ـ ارتباط داشتن؟ نامزدم هميشه اين كلمه
  .سر در بياورم راستش را بخواهيد اصالً نمي تونم از منظور او» با هم ارتباط داشته باشيم دوست دارم بيشتر«يا » جديدم ارتباط برقرار كنم

او واقعاً صادق بود .نداشت مرا» ختندست اندا«قائل بودم، گوش دادم و متوجه شدم كه به هيچ وجه قصد  به صحبت هاي اين مرد كه واقعاً دوستش داشتم و احترام زيادي نيز برايش
داشته باشند و اين كه معناي لغتي چنين  اين موضوع حقيقت داشته باشد كه مردهاي ديگر نيز احساس درست مشابه احساس او آيا مي توانست. و مي خواست اين موضوع را بفهمد
  سادگي درك كنند؟ كار برده مي شود، مردها نتوانند بهدر گنجينه ي لغات و واژگان زن ها به  ساده و پيش پا افتاده را كه بارها

 امر مهم موفق شده  در اين  خودشان نيز واقع مردها سعي در برقراري ارتباط با ما دارند و شايد به زعم احتمال مي دهم بسياري از اوقات در. به نظر من پاسخ سؤال فوق مثبت است
كه مردها منظور زن ها را از واژه ي من اين احتمال وجود دارد به نظر. از ما فاصله گرفته اند و مربوط نيستند،بلكه بسيار نيزما مرتبط احالي كه ما احساس مي كنيم نه تنها بدر.باشند

چنين گمان   .ها آن را تجربه كنيم بار آن را و نيز اين حقيقت را كه چقدر دوست داريم همچنين اهميت. مرتبط بودن دست كم گرفته يا هنوز به خوبي متوجه آن نشده اند ارتباط و
دانند  يعلت آن اين است كه بدرستي نم» داشته ايماين اواخر زياد با هم ارتباط ن عزيزم،«همسرشان وحشت دارند،/ز طرف نامزدمردها از شنيدن اين جمله ا كنم كه حتي بسياريمي

 .چه كار بايد بكنند

  .مي و پل زدن ميان ادراك و تجربه خود و ادراك و تجربه ي ديگري استمنظور از ارتباط داشتن و مرتبط بودن تجربه ي صمي

اين طبيعت ما زن هاست كه متصل  . انحاء مختلف  به انواع و يا به عبارت ديگر آفرينش و ايجاد لحظاتي صميمي راستاي همين نوع از ارتباط و پيوند استاكثر كارهاي ما زنها نيز در
  .ديشيمشويم بي آن كه حتي به آن بين

خواهيم كه جنس لباس ها يا  اغلب آن ها را لمس مي كنيم و مي. راه برويم و به اجناس مختلف نگاه كنيم اين طور نيست كه فقط. هرگز خريد زن ها را در فروشگاه تماشا كرده ايد
در اين لحظات ما چه كاري انجام مي دهيم؟  . خود از همه طرف مي چرخانيمكفش زنانه اي را برمي داريم و آن را توي دست به عنوان مثال. پارچه ها را زير دستمان حس كنيم

بدين معنا كه با فروشندگان يا حتي با ديگر مشتريان همجنس .نمي كنيم و به اين نيز اكتفا. يا به عبارتي با آنها ارتباط برقرار كنيم. مربوط شويم سعي مي كنيم با آنها مرتبط و:پاسخ
 كنند،كه امتحان ميزيبايي كفش هايي رانند توصيه هايي ارائه مي دهيم يالباس هايي كه پرو مي ك الً از چيزهايي كه خريده اند تعريف مي كنيم يا درباره يصحبتمي كنيم و مث مان

  » !زن ها به هنگام خريد فقط خريد نمي كنند بلكه رابطه برقرار مي كنند«: به عبارت ديگر. تحسين مي كنيم

زن ها بپردازيد، ها با نحوه ي خريدمقايسه آنوه ي خريد مردان در فروشگاه هاورسند مگر اين كه به تماشاي نح ركات و رفتارها، فوق العاده و غيرطبيعي به نظر نميهيچ يك از اين ح
 دوم اين كه طوري داخل فروشگاه  !) الكترونيكي باب و لوازماس البته به جز فروشگاه هاي(خريد نمي روند مگر اين كه ديگر محبور شده باشند  پيش از هر چيز بيشتر مردها هرگز به

 كه قصد خريد آن را نيزحتي هنگامي.  چيزها خودداري كنندزدن و لمس كردن سعي مي كنند تا بتوانند از دست. كه گويي دارند از يك ميدان مين رد مي شوند ها حركت مي كنند

حالي كه فقط به سمت   در به عنوان مثال هنگامي كه مي خواهند پيراهن يا كاپشني را بخرند. مي كنند  بخرند، حتماً اين كار راچنانچه بشود چيزي را بدون دست زدن به آن. دارند
زدن به اجناس  ند از دست بتوان  سعي مي كنند تا برخالف زن ها، مردها.  بيگانه است شئ عجيب و غريب يا گويي يك جسم يا »!دارم اونو برمي«: آن اشاره كرده اند، تنها مي گويند



  .ديگر بدون برقراري هر گونه تماس يا ارتباطي خريد كنند خودداري كنند يا به عبارت

جلو مي افتند معموالً زن ها . جالب هستند تماشاي اين نوع صحنه هاي اغلب برايم سرگرم كننده و. كامالً فرق مي كند برند، مسئلهريد ميبه خنگامي كه زنها، مردها را با خودالبته ه
 را به زور براي جراحي لثه ها  خواهند آنمي مي افتند گويي كه  سر آنها راه در حالي كه مردها با بي ميلي و اكراه تمام پشت. را پايين و باال مي كنند و با اعتماد به نفس تمام راهروها

زيرا مي خواهد تا » !نه» :همسرش در حالي كه وحشت كرده است فوراً مي گويد» د و به ما كمك كند؟بياي بهتر نيست از آن فروشنده بخواهيم«:زن با خوشحالي تمام مي گويد.ببرند
» به جنسش دست بزن! عزيزم: و مي گويداو مي اندازد گيرد به طرفرا مي)مثالً يك ژاكت يا پالتو (سپس زن به ناگهان لباسي.كند آن جا كه ممكن است از ارتباط با ديگران خودداري

دهد، دستش را دراز مي كند و فقط دو عدد از انگشتانش را روي پارچه آن  مرد در حالي كه دندان هايش را بر روي هم فشار مي. شوهرش آن را لمس كند ميل زن آن است كهالبته 
 !)باشد به اين اميد كه مرد ديگري او را نديده(كشد و سپس سريع دستش را پس مي كشد  مي

اصوالً زن ها اين طور با .شود براي بيشتر زنها برقراري ارتباط چيزي مثل نفس كشيدن محسوب مي: است كه اما نكته اي كه وجود دارد اين.  آميز باشدبسيار خب، شايد كمي اغراق
اين طبيعت آن ها است كه مستقل تر و .ي كنندخودداري م در حالي است كه مردها تا آن جا كه مي توانند از برقراري تماس و ارتباط اين. دنياي اطراف خود ارتباط برقرار مي كنند

  .خودمختارتر باشند

آن كه همگي رسيدند تصميم  بعد از ظهر گرمي بود و بعد از. كه تقريباً هيچ كدام يكديگر را نمي شناختند تابستان گذشته تصميم گرفتم گروهي از دوستانم را به خانه ام دعوت كنم
 لحظه گذشت كه به  چند. دورتر بود كه البته خيلي  منظره ي زيبايي رو به تپه ها داشت و از طرف ديگر رو به اقيانوسي باز مي شد از يك طرفگرفتيم به پاسيوي خانه ام برويم كه 

كه در حالي . هم ايستاده بوديمخودانگيخته روي محيط يك دايره ي كوچك رو به به طرزي  )كه تعدادمان شش نفر بود(همه ي زن ها . حيرت انگيز شدم ناگهان متوجه چيزي بسيار
كنار يكديگر چنان كليشه اي   زن ها در و طرز قرار گرفتن مردها و اين نحوه ي آرايش . را نگاه مي كردند مردها در يك خط مثل نظامي ها پشت سر هم صف كشيده بودند و منظره

  .بود كه خنده ام گرفت

بود كه حتي مجبور نباشند به يكديگر  كه آرايش نظامي مردها طوريرا برايمان فراهم ميكرد در حالي كه بيشترين حدامكان ارتباط وضعيتي قرار داده بوديمما زن ها بدن هايمان را در
  .نگاه كنند

كه ما زن ها همواره در پي  رسديظر مبه ن. ارش گونه از زن ها بوداين تنها مشاهده يا بي غرض و گز. است البته در اينجا منظورم اين نيست كه كدام يك درست و كدام يك نادرست
  .آگاه باشيم برقراري ارتباط هستيم حتي بي آن كه از آن نيز

  .ببينيد انواع روش ها و راه هايي را كه براي خلق لحظاتي از ارتباط به كار مي بريد، به مدت يك روز حركات و رفتارهاي خود را زير نظر بگيريد تا! خانم ها

  . كردن شوهر يا بچه هايتان پيش دستي مي كنيدبراي بوسيدن يا لمس*

  .به يكي از دوستانتان كه مي دانيد مصاحبه ي مهمي را در پيش دارد زنگ مي زنيد تا به او دلگرمي بدهيد*

  .به هنگام رفتن به محل كارتان مدتي را جلو خانه ي همسايه توقف مي كنيد تا حال پسرش را كه مدتي مريض بوده است بپرسيد*

  .به راننده ي ماشيني كه به شما راه داد به عالمت تشكر دست تكان مي دهيد*

  .از يكي از همكاران خود به جهت زيبايي اش تعريف مي كنيد*

  .از يكي از مشتريانتان به خاطر كاري كه برايتان انجام داده است از طريق پست الكترونيكي تقديرنامه مي فرستيد*

  .فروشگاه ها با زن پشت سرتان مكالمه اي را آغاز مي كنيدتوي صف خريد از يكي از *

  .بعد از ظهر به محل كار همسرتان زنگ مي زنيد تا به او بگوييد كه چقدر دوستش داريد

ريزي شده ايم تا بتوانيم وظايف   برنامه راحي وباشد كه مي توانيم بچه دار شوم به لحاظ ژنتيكي به گونه اي ط چرا ارتباط تا اين حد براي زن ها اهميت دارد؟ شايد يك دليل آن اين
نحوه ي ابراز، ظهور ول مامحسوب مي شود وارتباط نيزا  نيز ديديم به آن علت باشد كه عشق براي ما زن ها اولويت1گونه كه در فصل  شايد همان.مادري خود را به خوبي انجام دهيم

  شايد داليل آن نيز ريشه در سوابق تاريخي .خود قلب هاي ما را سرشار مي سازد نزديكي مي آورد و صميميت نيز به نوبه يها دريافته اند كه عشق، صميميت و  زن. و بروز آن است

اقع موفقيت ما در در و.بود در گرو قابليت هاي ارتباطي، خلق هارموني، هماهنگي و تشريك مساعي مان هنگامي كه ارزش زن ها براي مردها و اجتماع ما. و آغاز تمدن ما داشته باشد
  .قابليت هاي ما در برقراري ارتباط و پيوند بود گروهمان كه بسيار حياتي و تأمين كننده نيز محسوب مي شدند درگرو توانايي و رابطه با جفت مان و نيز در محدوده ي قبيله يا

او حمايت مي شود  متحداني دارد، ازبدين معنا كه احساس ميكند . داشتمنيت خواهدطبيعي احساس ا به تمامي داليل فوق، هنگامي كه زن احساس مرتبط بودن مي كند به طرزي
  .و اين كه تنها نيست

  .بدين معنا كه قطع ارتباط براي او به معناي ترس و احساس نابودي خواهد بود. عكس اين حالت نيز صادق است

  :جمله اي از ژان باهر ميلر را نقل مي كند كه بدين قرار است» خودبيگانگي ن ازهنر عشق ورزيدن بدو«بورلي انجل در كتاب فوق العاده ي خود با نام 

تنها از دست دادن يك  براي بسياري از زن ها از دست دادن يا گسستگي رابطه. و روابطش شكل مي گيرد اعتماد به نفس و خودباوري زن حول قابليت و توانايي او در حفظ مناسبات
  .خويشتن خويش است  معناي از دست دادن كاملبلكه چيزي به.رابطه نيست

خواهر، مادر يا دخترشان ارتباط برقرار  اين كه تا چه حد دوست دارند مخصوصاً با زنان ديگرـ دوست،: پذيرفته اند فكر مي كنيم مردها اين راز را درباره ي زن ها مي دانند و آن را نيز
 :آشنايان من ازدواج كرده بود مي گفتياد دارم مردي سنتي كه با يكي از به.است) مردها(ري ارتباط با آنها برقراين نياز در زنها وكنند، وجود هم آنچه بيشتر مردها درك نمي. كنند

  !بله» !?دبد مي گوي.  هاي ديگر برقرار كندصميميت را مي تواند با زن همسرم هميشه از صميميت بيشتر در زندگي حرف مي زند، به او مي گويم كه«

  :چه زن ها دوست دارند مردها بدانندآن

  .بگشايند امكان را مي دهد كه آرامش خاطر داشته باشند و دل و جان خود را به روي او زن ها صميميت را با مردي مي خواهند كه دوستش دارند، زيرا به آنان اين

كه عشق، محبت و حمايت  متصل شده است به يكديگر  ه قلبهايمان از طريق كابل يا كانالي كنيم، گويي ك هنگامي كه ما زن ها با مردي كه دوستش داريم احساس مرتبط بودن مي
درهايي ساخته ايم كه طرف مقابل را به درون ديوارها،كانون يا تيم هستيم و به جاي موانع ودهد كه يك واحد،را به ما مي  ميان ما و در هر دو جهت جا به جا مي شود و اين احساس

  .داريم و اين همان تجربه ي نيرومند صميميت است طرز مشابهي احساس مي كنيم كه به اعماق وجود معشوق خود نيز اجازه ي ورود به. نيمخود دعوت مي ك

در واقع ارتباط يكي از  .بكند آرامش داشته باشد و با تمام وجود خويش ببخشد و در عين حال احساس امنيت اين نوع از صميميت كه برخاسته از ارتباط باشد زن را قادر مي سازد تا



  .ابتداي اين فصل در باره ي آن صحبت كرديم مؤثرترين راه هاي خلق امنيت روحي اي است كه در

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .اغلب هنگامي كه ما زن ها احساس امنيت نمي كنيم، سعي مي كنيم به طريقي با مرد زندگي مان ارتباط برقرار كنيم

  .باشد يا كانال ميان قلب هاي ماست كه شديداً يا موقتاً قطع شده يا آسيب ديده قطع ارتباط يا احساس بريدگي و جدا افتادگي از مرد زندگي مان همان كابل

كه زن هنگامي. پرداختش باشند نمي خواهند كه مجبور به و  بپردازند، مي داند  كه در قبال قطع شدن آن بايد زن ها از آن رو همواره در پي برقراري ارتباط هستند كه بهاي گزافي را
كه احساس هارموني هر آنچه را  بامرد زندگي شان يا گذران وقت عالقه يا مكالمه اي دوستانه وا پيش بگذارند وبا ابراز محبت وها از اين ناحيه احساس خطر مي كنند، سعي ميكنند پ

مسئوليت نگهباني و   اولويت اول خود قرار داده اند، لذا از آن جا كه زن ها عشق را : داشته باشيد  به ياد .ان بيندازند، ارتباط برقرار نمايندجري رفته را مجدداً به  دست  و هماهنگي از
 .ق مان استعش برقراري ارتباط روحي نشانه ي تعهد و پاي بندي ما به حفظ و زنده نگه داشتن لذا. محافظت از آن را نيز بر عهده ي خود مي دانند

 آيا تفاوت ميان پيوند و صميميت را مي دانيد؟

به يك قايق سواري بودند، دوستان نزديكشانيرند به همراه زوج ديگري كه ازو شوهرش بنيامين تصميم مي گ جون. داستان واقعي زير را يكي از دوستانم با نام جون برايم تعريف كرد
اين قرار بود كه برنامه از. ودند هيجان زده بودندشنيده ب عالقه مند بودند و از اين كه عازم رودخانه اي بودند كه تعريفش را زياد  طبيعيهمه ي آن ها به ورزش هاي. چهار روزه بروند
كريگ نيز هر كدام جداگانه به بنيامين و ان وبه اين معنا كه جون و اَبي با قايق خودش. به سفر خود ادامه دهند سفر كنند و روز دوم زن ها و مردها هر كدام جداگانه روز اول را با هم

  .در روز چهارم يا همان روز پايان دوباره به يكديگر بپيوندند سفرآبي خود ادامه بدهند و سرانجام

شام شان را .رودخانه چادر مي زنند كناره ي زيبا از  غروب همان روز در نقطه اي. شروع به پاروزدن مي كنند جون و اَبي پس از خداحافظي از شوهرهايشان.روز دوم سفر فرا مي رسد
به همان خوبي سپري مي شود و نهايتاً هنگامي كه بنيامين و  روز بعد نيز. تا سرانجام خوابشان مي برد.ساعت ها را به حرف زدن مي گذرانند ستارگان را تماشا مي كنند و. مي خورند

  .بودند واهر با يكديگر صميمي و نزديك شدهچهارم دوباره مالقات مي كنند مثل دو خ كريگ را صبح روز

كنند يكديگر خداحافظي مي رسند صميمانه باين هايشان ميرا بار مي كنند و هنگامي كه به محل پارك ماش اين دو زوج روز آخر را با هم مي گذرانند و سپس اسباب و تجهيزات خود
گفتگو در باره ي مناظر و مناطق زيبايي كه ديده  و يادداشت هايشان   بدل كردن  انه مي رسند يك ساعتي را به رد وبنيامين به خ همين كه جون و. و به طرف خانه به راه مي افتند

 كه جون» .خيلي با هم صميمي شديم.او مرد فوق العاده اي است .اُه، خيلي« :دهدبنيامين پاسخ مي» كريگ دوست شدي؟تو با «:از همسرش مي پرسد سپس جون.بودند، مي پردازند
 »در باره ي چه چيزهايي صحبت كرديد؟. خوشحالم خيلي از شنيدن اين موضوع«: دوستان صميمي زيادي دارد، با خوشحالي گفت مي دانست كريگ

 »صحبت؟ اوه، خيلي چيزها «

  :جون با كنجكاوي تمام مي پرسد

  »خب، مثالً چي؟ «

تجهيزات سفر و اردو وبت هاي خوبي هم در باره ي لوازم صح. كريگ در دانشگاه بوم شناسي بوده است ه ي تحصيليرشت. در باره اكوسيستم ها زياد حرف زديم! بذار فكر كنم، خب«
سهام هم خيلي بازار بورس و  در باره ي . يادم اومد  اآلن شده اند كه محصوالت بسيار پيشرفته و مدرني توليد مي كنند اوه، آره، توليدكنندگان فوق العاده اي اين روزها فعال. داشتيم

كنم ام داشت كه فكرميالعاده و پيشرويي در زمينه ي چگونگي تقسيم سود سه او تجارب و نظرات فوق. يك سهام دار است كه در بازار بورس كار مي كند برادر كريگ. صحبت كرديم
 » درد من هم بخورد به

بنيامين و كريگ احساس  كهآيا همين صحبت ها باعث شده بودند. روزمتوالي داشته است باوركنددو طولي را كه شوهرش با كريگ،آن هم درجون به سختي مي توانست صحبت هاي
حتماً بنيامين بايد چيزي را از . كنند كه در طول چهل و هشت ساعتي كه تنها با هم سپري كرده بودند، درباره اش صحبت صميميت و نزديكي كنند؟ آيا آن ها چيز ديگري نداشتند

  :مي پرسد جون مجدداً از او. شدقلم انداخته با

 »عزيزم، آيا كريگ چيزي را از رابطه اش با اَبي به تو نگفت؟«

 »نه، چرا اينو مي پرسي؟«

 »از پدرش چطور؟ آيا از پدرش هم با توچيزي نگفت؟«

  »پدرش؟ چرا بايد از پدرش با من صحبت كند؟: بنيامين با تعجب پرسيد

به تو نگفت كه پدرش بيماري  آيا  آيا به تو نگفت كه چند ماه است درباره اين موضوع فكر مي كنند؟. جدا شود گ به تو نگفت كه قصد دارد از اَبيبنيامين، سر در نمي آورم آيا كري»
  « هم چيزي به تو نگفت؟قلبي دخترشان سفر او را در خانه سالمندان گذاشته اند؟ آيا حتي درباره ي وضعيت بيماري آلزايمر گرفته است و هفته ي پيش قبل از اين

 »تو همه ي اين اطالعات را از كجا به دست آورده اي؟«:بنيامين با كنجكاوي و تعجب تمام از همسرش مي پرسد

 » .منظورت چيه از كجا؟ خب معلومه ديگه، اَبي به من گفت«:جون پاسخ داد

 »كي؟«

همه ي اين ها را به  اَبي همون ساعت اول كه از شما جدا شديم سفره ي دلشو باز كرد. به تو نگفته ها راتعجب مي كنم كريگ چطور هيچ كدام از اين چيز. خب توي سفرمان! كي؟«
احساس مي كردم تمام مدت عمرم او . بوديم طوري كه وقتي دوباره به شما ملحق شديم ارتباط عميقي با هم برقرار كرده به. من هم چيزهاي زيادي رو از خودم به او گفتم. من گفت

 »كه در زندگي اش افتاده چيزي به تو نگفته باشه؟ اما در باره ي هيچ يك از اتفاقاتي. چگونه توانسته دو روز تمام با تو باشه تعجب مي كنم كريگ.ا مي شناخته امر

 » خيلي به ما خوش گذشت وخيلي هم به هم نزديك شديم.ماما به ات بگ. ا را نميدانستمكدام از اين چيزه خب، من هيچ«:گفتكه حالت تدافعي به خود گرفته بودبنيامين در حالي 

با اَبي تجربه كرده بود  جون تجربه اي عميق از صميميتي را. ميان پيوند و صميميت را به تصوير مي كشد اين داستان يكي از داستان هاي مورد عالقه ي من است زيرا به وضوح فرق
اما هنگامي كه جون شرح مكالمات بنيامين  . بودند به همين علت به هم احساس نزديكي كرده. را به يكديگر فاش كرده بودند انبدين معنا كه عميق ترين اسرار و احساسات قلبي ش

ني خود چيزي را به عواطف و رازهاي درو  زيرا از احساسات،  باشند توانست بفهمد كه چگونه توانسته بودند با هم احساس نزديكي و صميميت كرده و كريگ را با يكديگر شنيد، نمي



خارجي با هم  درواقع آنها فقط در سطحي. نزديكي كرده بودند اما با هم صميمي نشده بودند آنچه جون نمي توانست درك كند اين بود كه بنيامين و كريگ احساس. بودند هم نگفته
  .ارتباط برقرار كرده بودند

كه هر دو در مثال هنگامي به عنوان. افتد كه در تجربه اي يا واقعه اي مهم با فردي ديگر سهيم مي شويم امي اتفاق ميبرقراري پيوند مستلزم نزديكي فيزيكي و جسماني است و هنگ
نشينيد، يا مي  دارد  تأخير  هواپيما كه ساعت ها   با شش ساعت كنار هم توي يك.كنيد، يا با هم توي آسانسور گير مي كنيد يك دانشكده درس مي خوانيد يا در يك تيم بازي مي

  .قايق سواري رفته ايد تيم فوتبال بازي مي كنند، يا با هم به يك سمينار رفته ايد يا با هم به بچه هاي هر دويتان توي يك

  .است» پيوند«بيشتر اوقات هنگامي كه مردها از ارتباط صحبت مي كنند منظورشان ارتباط خارجي و 

كنند، بدمينتون بازي مي براي نمونه هنگامي كه در فعاليتي مشترك شركت مي كنند، يا با هم. مردهاست رتباط و احساس نزديكي برايپيوند يكي از معمول ترين و رايج ترين طرق ا
 هم به يك قهوه خانه مي روند تا هم نشان مي دهند، يا با كنند، يا تكنيك هاي جديدي را كه در رابطه با كامپيوترشان ياد گرفته اند به يا مسابقه ي فوتبالي را از تلويزيون تماشا مي

  .بودند زيرا دو روز كامل از ماجراجويي را با هم سپري كرده. برقرار كرده بودند به طور مشابهي، بنيامين و كريگ نيز در سفر قايق سواري خود با يكديگر پيوند .نوشيدني ميل كنند

  .نظورمان صميميت و نزديكي روحي استاين در حالي است كه هر گاه ما زن ها از ارتباط صحبت مي كنيم م

  اما تفاوت ميان پيوند و صميميت چيست؟

  .پيوند نوعي از ارتباط است كه شامل نزديكي فيزيكي و جسماني يا مجاورت باشد

  .باشد و احساس آسيب پذيري متقابل و دوطرفه صميميت آن گونه از ارتباط است كه شامل نزديكي احساسي و عاطفي

تجربه ي اورت و نيزمجنزديكي فيزيكي و ها نه تنها باآن.ا با هم در ميان گذاشته بودندمحتوايي احساسي ـ عاطفي ر  بدان دليل صميميت را با يكديگر تجربه كرده بودند كهاَبي و جون
مي توان گفت كه آن . تقابل را نيز با يكديگر تجربه كرده بودندم ارتباط برقرار كرده بودند بلكه صميميت و نزديكي احساسي و آسيب پذيري فعاليتي لذت بخش و مشترك با يكديگر

  .بودند يكديگر پيوند برقرار كرده بودند و هم با هم صميمي شده ها هم با

  !به طرقي كه فكرش را هم نمي كنيد: تفاوت ميان پيوند و صميميت چگونه روابط زن و مرد را از خود متأثر مي سازد؟ پاسخ

كه مردها هنگامي.امتحان ميكنند مردها مي خواهند به كسي احساس نزديكي كنند راه هاي برقراري پيوند را هنگامي كه. دها پيوند به معناي همان صميميت استبراي بسياري از مر
عاطفي است و نه چيزي رواقع نزديكي احساسي وارتباط د اما منظور زن ها از. مقصودومنظور آن ها پيوند استمي كنند، فكر مي كنند مي شنوند زن ها از ارتباط و صميميت صحبت

  .ديگر

بفهمم كه چگونه دو  توانستمپيش از آن هرگز نمي. حسوب مي شودشهودي فوق العاده در زندگي من م درك تفاوت و تمايز ميان پيوند و صميميت مدت هاست كه به عنوان كشف و
رم كه ناشي اختالفات زيادي را به ياد مي آو سوءتفاهمات ودرروابط خودم نيز.ركرده بودندن در واقع فقط پيوند برقرام مرد مي توانستند از صميميت صحبت كنند در حالي كه به نظر

كردم  س نميگذشت، اما اصالً احساگرچه به ما خوش مي. يحال شده امافسرده و ب روز متوجه شدم كهاهمسرم به تعطيالت رفته بوديم وبعد از چندنمونه ب براي.از همين موضوع بودند
اينهمه به ماخوش مي گذرد، «:گفتمي و درك نميكردكردم در آن باره با او صحبت كنم، منظور مرابار كه سعي مي هر.كه آن گونه كه بايد با يكديگر ارتباطي واقعي برقرار كرده باشيم

 »ديگر چه مي خواهي؟

بود يا چيز بدي در مكالمه ي تلفني  با اين كه ظاهراً اتفاق بدي نيفتاده. نيز همين احساسات را تجربه مي كردم تم،يا مثالً هنگامي كه با مرد ديگري روابطي از نوع روابط راه دور داش
اره ي اين موضوع كه در مكالمه ي تلفني بعديمان در بهنگامي. بودم زيرا احساس ارتباط واقعي نكرده. ناگهان احساس نارضايتي و ناخوشحالي داشتم بين ما رد و بدل نشده بود، اما به

 »نيست؟ يك ساعت تمام با هم از راه دور تلفني صحبت كرديم، برايت كافي» بگويم مي خواهي تلفني به تو چه«:مي پرسيد. صحبت مي كردم از دست من ناراحت مي شد با او

  »اما از صميميت خبري نبودما تنها تماس تلفني برقرار كرده بوديم، «:حال كه به گذشته مي نگرم مشكل را به خوبي درك مي كنم

  .ارتباطي صميمانه بودم اما من مانند بسياري از زن هاي ديگر به دنبال. ديگري احساس نياز نمي كنند به طوري كه به چيز. براي مردها پيوند كامالً كافي و قابل قبول است

شوهرش در حالي به صحبت .بود ه گرفته مي شود و طالب ارتباط و صميميت بيشتري از جانب اوشوهرش نادي به ياد دارم به زوجي مشاوره مي دادم، زن احساس مي كرد كه از طرف
كردن گاراژ ته يك روز تمام را با هم به تميزگذش مگر ما كم ارتباط برقرار مي كنيم؟ همين هفته ي«: با اعتراض مي گفت. فهميد هاي او گوش مي داد كه يك كلمه از آن را هم نمي

 »كنيم؟ چه طور مي تواني بگويي به قدر كافي با هم ارتباط برقرار نمي. هم بوديم م آن مدت باتما. پرداختيم

فكر مي كند كه تميز مرد آيا واقعاً اين«: كردمپيش خودم فكر مي» ! مي فهمي؟ كمكتو كه منظور مرا» زن با چشماني نگران و پرسان ملتمسانه به من نگاه مي كرد، گويي مي گفت،
 واقعاً صادقانه فكر مي كرد  او. است  مشترك يا همان پيوند بوده حال مي فهمم كه منظور او مجاورت، شركت در فعاليت « به كمك يكديگر صميميت محسوب مي شود؟كردن گاراژ

  .زيرا در فعاليتي مشترك با او همراه شده بود كه با همسرش ارتباط برقرار كرده بود،

كه به دخترها ياد مي دهد يا  همانگونه. مي كند با هم باشند تشويق  كه پسرها را  جتماع  از پدرانشان و از ا ه جاي صميمي بودن پيوند برقرار كنند؟مردها از كجا ياد گرفته اند كه ب
برقراري ارتباط  ي كه به دخترها گفته مي شود در حال پسرها از همان ابتدا چنين آموزش مي بينند كه ارزش در انجام دادن كارهاست به طرزي سنتي،. يكديگر مراوده و تعامل كنند

  .نه انجام دادن كارها با ديگران ارزشمندتر است

چه قدر خوب ! خوبي به به، چه پسرهاي« :هستند، پدر و مادرشان به آن ها نگاه مي كنند و مي گويند تصور كنيد دو پسربچه با كاميون هاي پالستيكي شان مشغول بازي روي زمين
» !چه دخترهاي شيريني«:مادرشان مي گويد توي گوش هم پچ پچ مي كنندق نشسته اند، ريز ريز مي خندندوهم كف اتا حال تصور كنيد كه دو دختربچه كنار»  مي كنندبا هم بازي

  آيا كمي نگران كننده نيست؟ چرا؟. نشسته اند و دارند در گوشي پچ پچ مي كنند حال تصور كنيد دو پسربچه كف اتاق

داليل اجتماعي نحوه ي برقراري ارتباط بنيامين و كريگ نيز درسفرشان و تفاوت فاحش آن با نحوه ي . نه پسرها  به برقراري ارتباط نزديك و صميميت در دخترها عادت داريمزيرا ما
  .نيز ريشه در همين آموزش ها دارند برقراري ارتباط و صميميت در جون و اَبي

  :دانندآنچه زن ها دوست دارند مردها ب

ارتباط مستلزم چيزي بيشتر از مجاورت  دارد» كنار يك فردبودن در« مراتب وسيع تر ازتنها بلكه معنايي به. نيست همكاري يا برقراري پيوندهمراهي وواقعي تنها با هم بودن ارتباط و
  .ارتباط مستلزم صميميت است. است

  :وب ماهيت و جوهره آن را به تصوير مي كشيديك بار تعبيري از كلمه ي صميميت شنيدم كه به نحوي مطل



ارتباط نه تنها به معناي موجوديت  گونه ازاين. درون او را براندازكنيدبدين معنا كه شما نيز پستوهاي  و برعكسكه به پستوهاي درون شماسرك بكشدصميميت اجازه به ديگري است 
اين كتاب نيز خواهيد همان گونه كه دربخش دوم از.گريدي آنچه هستيد بهفاش كرن آنكه و. ستيد نيز ميشودنچه هآفاش كردن آنكه و مشترك در سطح بيروني آن است، بلكه شامل

  .از مهمترين اجزاء الزم براي خلق روابطي موفق محسوب مي شود ديد، صميميت يكي

رابطه محسوب مي شود و يكي از مهمترين رپيوند نيز جزئي ضروري از ه.  است يا اصوالً بددر اينجا منظورم اصالً آن نيست كه پيوند و برقراري ارتباط در سطح خارجي اشتباه و:توجه
  .صميميت نيز از مهمترين ملزومات محسوب مي شود اما به منظور شكوفايي و بالندگي عشق،. با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند روش هايي است كه يك زوج توسط آن

از اين مطالب را در حضور جمعي  اخيراً برخي. هايي كه در گوشه و كنار كشور انجام مي دهيم نيز ارائه دادم  كتاب، آنها را در سمينارها و سخنرانيهم زمان با تهيه كردن مطالب اين
شما ازدواج ما را همين امشب نجات «:گفتزن .كنند من صحبتطور خصوصي بابز من خواستند تا بعد از آن زوجي ا. بود، بيان كردم از شنوندگان سميناري كه در نيويورك برپا شده

توضيح دهم كه احساس خوشبختي  من هميشه خواسته ام به شوهرم  . ندارد  تعريفي اما پس از تولد پسرمان روابط مان چندان. با هم زندگي مي كنيم ما هفت سال است كه. داديد
 » .اما نمي توانستم مشكل را به خوبي توضيح دهم .نمي كنم

كه مثل گذشته ها به  هر بار كه از او مي پرسيدم مشكل چيست مي گفت. نق مي زند و ايراد مي گيرد همه اش احساس مي كردم كه او«: خن گفتن او را قطع كرد و گفتمرد نيز س
باشم و سخت كار مي كنم و مواظب  كردم پدر خوبيهميشه سعي مي .  شكمم مي زد  بالگدي توي  مي گفت انگار كه را هر بار كه اين. من احساس نزديكي و مرتبط بودن نمي كند
  » .كافي نبود خانواده ام باشم، اما هر چه مي كردم برايش

يوند كه با يكديگر پما اين بود مشكل.برقرار كردن و مرتبط بودن گفتيدهمان چيزي كه درباره ي ارتباط ! است چه قرارشديم موضوع ازاما امشب، باالخره متوجه «: زن با هيجان گفت
  .داشتيم، اما صميمي نبوديم

در تمام من هم دانستم كه چرا تمام اين مدت خواسته ام چه چيزي را به او بگويم وجديد شنيد،دانست كه در هنگامي كه شوهرم آن را با اين بيان. صميميت در رابطه مان مفقود بود
  »را نمي دانم اين مدت او احساس مي كرد قدر او و زحمت هايش

بار مي دانم كه بايد روي  اما اين.دم راه درازي پيش پاي خود داريمفهمي«:با صدايي ماليم گفت.مي داد مرتباً به عالمت توافق تكانين شنيدن صحبت هاي همسرش سرش رامرددرح
  »امتحان كنم چه چيزي كار كنيم و من واقعاً مايلم كه آن را

ها كمك فوق موفق شده بودم به آن توضيحاتشحال بودم كه با ارائه اطالعات وبسيار خو. شدندچشمانم از اشك پر اشا مي كردم،آنها را در آغوش گرفتم و هنگامي كه رفتن شان را تم
ه اين درك نايل شوم تا باالخره بتوانم بها طول كشيده بود سال. اين كه آن ها را در مسير درست راهنمايي كرده بودم به خود مي باليدم از. كنم مشكل خود را درك و شناسايي كنند

مشابهي  آن به بعد عكس العمل هاياز.را داشته استآن همه سال چالش و دشواري ها كنم اين موفقيت ارزشاحساس مي.زده بود،نظاره گر باشمدر زندگي ديگران رقم  و تفاوتي را كه
هستيد به روشن بيني هايي  مطالعه ي اين فصل از كتاب شايد شما نيز كه در حال  . وده امبودند، شاهد ب را از صدها زوج ديگر كه موفق به درك تفاوت ميان پيوند و صميميت شده

رضايت خاطري را كه همواره جوياي آن بوديد  اميدوارم اين كتاب راه هاي جديدي از عشق ورزيدن را پيش روي شما باز كند و .در قبال روابط گذشته يا حال خود دست يافته باشيد
  .ربه كنيددر روابط خود تج

موجب ) صحبت كرديم و درباره ي آن ها در فصل گذشته(توليد احساس امنيت درزن مي شوندموجب   بسياري از چيزهايي كهجب احساس صميميت درزن ها مي شودچه چيزي مو
در واقع، بسياري ازمطالب . قلبي مرد د به دنياي درون و مكنوناتزمان براي با هم بودن، اطمينان خاطر كالمي و ورو گذران وقت و صرف: توليد احساس صميميت در او نيز مي شوند
براي ارتباط و صميميت هرچه بيشتر مردها با همسرشان  درباره سكس و راوبط جنسي، ارتباط يا موضوعات ديگر، همگي شامل روش هايي اطالعات ارائه شده در اين كتاب، حال چه

در اين . مطالب خواهيم پرداخت با تفصيل بيشتري به اين» و ارتباط بدانند آنچه زن ها دوست دارند مردها درباره ي عشق، صميميت «دوم اين كتاب با عنوان البته در بخش. هستند
  .تنها به ذكر روش هايي براي ايجاد ارتباط و صميميت اكتفا مي كنيم جا

  .رند احساس صميميت مي كنيمما زن ها هنگامي كه مردها افكار و احساسات شان را با ما در ميان مي گذا-1

سريع ترين و مؤثرترين از از اين رو يكي. ها به طرزي سنتي پر حرف تر و خوش صحبت تر ازمردها هستند بيشتر زن. ارتباط براي زن ها بيشتر به معناي بيان افكار و احساسات است
  . و حرف زدن استيا به عبارتي صحبت كردن روش هاي برقراري ارتباط با يك زن كلمات و واژگان

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .كلمات پلي هستند ميان مكنونات دروني يك مرد و قلب زني كه دوستش دارد

  .كلمات آفريننده ي صميميت آني هستند

ترس و خالصه كار، نگراني ها،رؤياها، دوست داريم در باره يمازن ها!  چيزهمه: پيش مي دانيدالبته پاسخ را از .اما زن ها دوست دارند مردها در باره ي چه چيزي با آن ها حرف بزنند
  .و صحبت كردن تنها راه فاش كردن اين رازهاي درون است ياد داشته باشيد، ارتباط احساسي به معناي در ميان گذاشتن رازهاي دروني است به. همه ي باال و پايين شما بدانيم

  .را در قبال باز شدن احساس و فاش كردن رازهاي درون خود به ديگران احساس مي كنندمي دانم مردها مشكالت و موانعي 

ايجاد حس نقش مهمي را در اين جا مورد نظر ماست اين موضوع است كه صحبت كردن چهآنچه در.خواهيم كرد فصل مربوط به ارتباط بيشترصحبتردرباره ي اين موانع ومشكالت د
ميان نمي گذارد معموالً با هيچكسي ديگري آن ها را در كههايي را با من در ميان مي گذارد،هرگاه همسرم چيز«:زني به من مي گفت به ياد دارم. ي كندارتباط روحي در زن ها ايفا م

  .اين كار را نمي كرد مي دانم چنانچه برايم احترام و ارزش قائل نبود، هرگز. ومحبوب بودن مي كنم احساس خاص بودن

روحي و احساسي، موجب احساس گسستگي  ردن و بيان افكار و احساسات موجب احساس مرتبط بودن در زن مي گردد، بنابراين عكس اين حالت يعني بسته بودنچنانچه صحبت ك
  :در زير گفته هاي چندين زن در اين رابطه آورده شده است. و قطع ارتباط خواهد شد

و حس مي كنم كه مرا به  مي گذرد با من در ميان نمي گذارد، احساس مي كنم كنار گذاشته شده ام درونش  آنچه را كه در  ياهنگامي كه مردي چيزهايي را از من پنهان مي كند«
  »كامالً متفاوت زندگي مي كنيم و ميان ما ديواري كشيده است حساب نياورده است و اين احساس كه ما در دو دنياي

 با او همبستر  انتظار داشته باشد  چگونه همسرم مي تواند از من نمي توانم بفهمم. به حساب مي آيد» ضدحال« ين عامل سرد مزاجي وپنهان كردن اطالعات و حقايق برايم بزرگتر«
 » .هاي قلبش را به روي من باز كنددرنيز بايدرودربايستي باشم او كه با او بياگر او ازمن انتظار دارد. ه استاش را با من در ميان نگذاشت در حالي كه هيچ چيز از رازهاي دروني. شوم

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند



  .كشد بلكه ارتباط ميان شما را قطع مي كند و صميميت و نزديكي ميان شما را مي .همسرتان هرگز بي ضرر نيست/پنهان كردن اطالعات يا احساسات از نامزد

  .يند زندگي خود وارد مي سازد، احساس امنيت مي كنيمما زن ها هنگامي كه مرد زندگي مان ما را در فرآ-2

و  ي زندگي شان جدا نگه مي دارند طور معمول حساب روابط صميمي خود را از بقيهدها ب ديديم كه مر داريد؟  درباره ي اتاق عشق به كار برديم هنوز به ياد1تمثيلي را كه در فصل 
پيامدهاي منفي اين حصارها و ديوارها آن است كه به طور   عواقب و يكي از.  و رفاقت را دارند سري به اتاق عشق خود مي زنندشدن تنها هنگامي كه آمادگي عشق ورزيدن، همبستر

نداريم يا اين   اين قبيل مسائل ما زن ها عالقه اي به آن ها احتماالً فكر مي كنند كه . نمي دهند راه... كار، استراحت، تفريح؛ سالمت و : در اتاق هاي ديگر مثالً معمول همسر خود را
  .جداافتادگي مي كنند زن ها احساس مي كنند جايي در زندگي مردشان ندارند و لذا احساس گسستگي و نتيجه اين كه. كه از روي عادت زحمت آن را به خود نمي دهند

  .منظور كنيد بودن در او اين است كه او را در فرايند زندگاني خودتوليد احساس محبوب  همسرتان و/يكي از مؤثرترين روش هاي ايجاد ارتباط صميمي با نامزد

  :همسرتان در زندگي خود به اين معناست كه/منظور كردن نامزد

اريد، در واقع به او اين امكان مي گذ ميانهمسرتان در/ا گذشته است با نامزدطول روز بر شمرهنگامي كه آنچه را د جزئيات وقايع و تجارب روزانه ي خود را با او در ميان مي گذاريد*
سطح عميق  درباره ي وقايع روزانه او را درصحبت. خبراست چرا كه از آنچه بر شما گذشته است با.هماهنگي و نزديكي بيشتري داشته باشد را مي دهيد كه با شما احساس هارموني و

  .گويي كه دنياهاي جداگانه و مجزاي شما حال با يكديگر مرتبط شده اند. آورد  در او به وجود ميوارد مي كند و احساسي قوي از ارتباط و مرتبط بودن را تري در زندگي شما

  .او را از مشكالت و گرفتاري هايي كه با آن ها رو به رو هستيد، باخبر مي كنيد*

مسائل و مشكالت خودش   مرد چنين ديكته مي كنند كه زن زندگي اش را دربه...شدن هاي اجتماعي و منطق و عقالنيت متعارف و قراردادي به اضافه ي هزاران هزار سال از شرطي
چنانچه زني به لحاظ رواني و احساسي سالم و طبيعي   .هرگز حقيقت ندارد اين باور . جلوه نكند و عشق او را از دست ندهد.. و حال شايد به اين دليل كه ضعيف يا نادان. درگير نكند

 زيرا حال مرد او قلب خود را به روي او گشوده . نيز با او تجربه خواهد كرد الت و مسائل خود را با او در ميان مي گذارد، احساس نزديكي بيشتري رامشك باشد پس از آن كه شوهرش

  :يكبار زني گفت. است

پنهان نكردن  حقيقت به من و گفتن اين.كنم كه به من اعتماد دارداس مياو را بيشتر دوست دارم و احس هرگاه شوهرم مي گويد از چيزي ناراحت، غمگين يا ترسيده است به مراتب«
   » .تواند انجام دهد آن يكي از صميمانه ترين كارهايي است كه او مي

شما دور خواهد همسرتان را از كهمضاف براين.راه گشا نخواهد بودعالوه بر آن، پنهان كردن مشكالت هرگز  .بيان كردن آسيب پذيري، آفريننده ي صميميت است«:به ياد داشته باشيد
  .بعداً در اين رابطه بيشتر صحبت خواهيم كرد. و احترامي قائل نيستيد كرد و موجب خواهد شد احساس كند براي او ارزش

. ها به اين نكته اشاره داشتندبسياري از زن شتمنگاشتن اين كتاب دادر مصاحبه هاي كه پيش از.د گذاشتاو را در تصميم گيري هايي دخالت مي دهيد كه بر روي او نيز تأثير خواهن*
احساس جدا افتادگي جب گسستگي ارتباط مي شودو به اوموصحبت نمي كند، خودهمسر/ است و در آن باره با نامزدتفكر و تصيم گيري خود را دروني كرده هنگامي كه مردي فرآيند

همان اتفاقي است كه  واقع ايناما در. ا به زن زندگي خود بدهندنمي خواهند كه چنين احساسي ر نمي دهند و هرگز نيزمي دانم بيشتر مردها اين كاررا از روي عمد انجام .داد خواهد
  .در عمل مي افتد

تنهايي جلو مي افتد  ش بهدر اين گونه مواقع او خود. اين احساس به من دست مي دهد كه وجود ندارم هنگامي كه شوهرم به تنهايي تصميم مي گيرد و به تنهايي هم عمل مي كند،
   » .اش هيچ گونه ارتباطي با من ندارد گويي آن بخش از زندگاني. و مرا از فرآيند حذف مي كند

  .همسرمان به ما احساس امنيت مي دهد، احساس ارتباط و صميميت مي كنيم/ما زن ها هنگامي كه نامزد-3

احساس امنيت گذرانيد نه تنها به او ميخاطر مي دهيد ووقت خود را با اوخود راه مي دهيد، به او آسودگي  ود را به دنيايهنگامي كه زن زندگي خ. نيز ديديم4همانگونه كه در فصل 
ه سومين نياز داد كبه زن احساس ارزشمند بودن خواهند در واقع اين نوع رفتارها.احساس كند با شما ارتباط احساسي و عاطفي نيز دارد مي دهيد، بلكه موجب خواهيد شد همسرتان

  !دهيد، با يك تير سه نشان مي زنيد لذا هرگاه شما مردها هر يك از رفتارهاي فوق را از خود نشان مي. زن هاست اساسي و پنهان تمامي

كه خواهيد ديد، بسياري از آن ها  گونههمان.ده امنه از آن ها را ذكر كردر زير تنها چندين نمو. بودن مي كنيم هر يك از ما زن ها به داليل جداگانه اي احساس جداافتادگي يا مرتبط
  . نيز آمده اند4همان هايي هستند كه موجب توليد احساس ناامني در ما زن ها مي شوند و در جدول فصل 

  : آنچه موجب احساس مرتبط بودن درما زن ها مي شود

  محبت و نوازش جسماني

  برقراري ارتباط و بيان افكار و احساسات

  گذاشتن اطالعاتدر ميان 

  هارموني و هماهنگي

  در نظر گرفته شدن، پا پيش گذاشتن

  تعريف و تحسين و تمجيد

  آسايش خاطر دادن

  برنامه ريزي و صرف زمان

  :آنچه موجب احساس جدا افتادگي و گسستگي ارتباط مي شود

  سردي

  فقدان يا كمبود ارتباط كالمي

  پنهان كردن اطالعات

  ناهماهنگي

  حذف شدن.ر نياوردندر نظ

  پس نشستن، فاصله گرفتن



  انتقاد و سرزنش

  تعليق و ابهام

  پشت گوش انداختن، به بعد موكول كردن

عجب شما شما موجب ت ممكن است برخي از موارد ليست. همسرتان صحبت كنيد/در شما مي شود با نامزد حتماً درباره آنچه موجب احساس ارتباط و نيز جداافتادگي:خانم هاي عزيز
  .همسرتان گردد/و نيز نامزد

هرچه با «:شما فاش خواهد شد مرتبط شدن و برقراري ارتباط بيشتر لذت خواهيد برد، بلكه راز ديگري نيز بر   تنها از  با كمي تمرين، نه شما اطمينان مي دهم تنها  به  :مردان عزيز
  !منتظر فصل مربوط به روابط جنسي باشيدخواهد داد، خود نشانبستر شدن باشما تمايل بيشتري ازه عشق بازي و هماو نيز بكنيد عاطفي بيشتري برقرارهمسرتان ارتباط احساسي و

 زن ها نياز دارند احساس ارزشمند بودن كنند):6(فصل 

دني با يكي از دوستانمان . اتفاق افتاد دوباره«:باصدايي ناراحت گفت. مزد بودندكه با هم ناها سه سال تمام بودنآ. نگ زد تا ازنامزدش شكايت كندهفته گذشته يكي از دوستانم به من ز
 »اينكه من چه زن فوق العاده اي هستم او گفته بود كه چقدر مرا دوست دارد و چقدر با من احساس خوشبختي مي كند و سوزي، ناهار خورده بود و ظاهراً به

   »زي ناراحت و عصباني هستي؟نمي فهمم از چه چي. خب، اين كه خيلي خوب است«:پاسخ دادم

   » !مسئله اين است كه او هيچ وقت اين چيزها را در حضور خودم نمي گويد. اآلن دليل اش را مي گويم«:گفت

نيازهاي اساسي زن ها را  مترين مه  نتيجه گرفته ام كه مردها يكي از تجربه ي مشاوره به زوج ها چنين پس از ساليان سال. متأسفانه زن هايي شبيه دوست من تعدادشان كم نيست
 همسرشان تا چه حد براي/ نامزد و بيان نمي كنند كه بيشتر مردها در اين باره بسيار القيد شده اند. نياز به ارزشمند بودن. اند بسيار دست كم گرفته اند و براي آن اهميت كمي قائل

مردها صحبت مي كنم، در  هرگاه با اين قبيل . شوهران شان قدر و اهميت زيادي براي آن ها قائل نيستند ي كنندبارها،زن هايي را مشاهده كرده ام كه احساس م. آن ها اهميت دارد
  .خود نشان نمي دهند بسياري نيز براي همسر خود قائل هستند اما هرگز آن را در رفتار يا گفتار كمال تعجب متوجه مي شوم كه برعكس ارزش و احترام

نياز به امنيت :ارتباط نزديك داردزن هاست؟ اين نياز با دو نياز ديگر كه قبالً درباره ي آن ها صحبت كرديم، بودن يكي از اساسي ترين و مهمترين نيازهاي پنهانچرا نياز به ارزشمند 
رابطه با همسرش تضمين مي كند؟ چه چيزي امنيت زن را در.ياندازيمبحفظ حيات آنها ت درزنها وارتباط آن با بقا وبه داليل تاريخي نياز به امني بياييد مجدداً نگاهي. و نياز به ارتباط

لذازن نهايت تالش . با آن زن بماندبيشتر خواهد شدكه بخواهدكه در اين صورت احتمال اين چرا. مرد براي زن ارزش و قدر و منزلت قائل باشد، زن احساس امنيت خواهد كرد چنانچه
تواند او را خوشحال بهتري باشدو به هرطريق كه مي خياطخواهد كردمادر بهتر،آشپز بهتروبدين معنا كه تالش . باالتر ببرد  را در چشمان مردخود را خواهد كرد كه قدر و منزلت خود

  .گذارد، زن احساس امنيت مي كند رضايت خود را از او ابراز مي كند و به ارزشي كه در زندگي مرد دارد صحه مي هنگامي كه مرد. كند

ميزان نفوذ هريك ادگي وخانو ارزش ارتباطات امالك پدرشان، ارزش جهيزيه شان،ارزش دارايي و. شده است در طول تاريخ به زن ها براساس ميزان قدر و ارزش شان نگريستههمواره 
زنان ،ديگر ور جوامع مدرن بسيار عوض شده است حال زمانه در بيشت .بله.فرزندان سالم  ها و زاييدنو زيبايي و توانايي باورر شدن آنارزش و ميزان جواني  از اعضاي خانواده ي آن ها،

مانده است و آن نياز به ارزشمند  اين ميان ،چيزي همچنان دست نخورده باقيگرچه در.قتصادي ازدواج نميكنندو ا شوند يا به داليل مادي زمين هاي كشاورزي داد و ستد نميقبالدر
  .بودن در زن هاست

بخشي .دست و پنجه نرم كرده ام .شوم همواره با اين نياز كه توسط مردي در زندگي ام با ارزش و محترم تلقي نهاي ديگر كه خود را قوي و مستقل مي دانند،من نيزنظير بسياري از ز
اما از آن . دانستم كه در نهايت واقعاً اهميتي نخواهد داشتمي در اعماق وجودم،اين را نيز»!چه فكر مي كند نبايد اهميت زيادي داشته باشد اين كه او درباره تو«:از وجودم مي گفت 

توانستم كتمان كنم نمي نيزاين حقيقت را.م را ناديده بگيرم جانب مرد زندگي اپذيرش ازتأييد و  روزمره زندگي ام از روابط من تأثير پذيرفته بودند ،نمي توانستم نياز به جا كه تجارب
  .همسرم محروم بودم،بدترين ترس ها و ناامني ها به سراغم مي آمدند/نامزد از ناحيهكه هرگاه از احساس ارزشمند بودن 

هستند ...،ميليونروهنرپيشه ،دكتر هايي كه براي نمونهحترام مردها روي زنا كه تقدير وممكن است تصور كنيد.ام دراين باره با بسياري از زن هاي توانمند و موفق اجتماع صحبت كرده
  :خواننده ي معروفي يك بار به من گفت به ياد دارم.اما در واقع اين طورنيست.خود باوري آن زن ها نخواهد داشت ر روي حس اعتماد به نفس وتأثير چنداني ب

درست كرده ام تعريف  اي كهشوهرم از غذاي خوشمزه  بيرون كسب مي كنم به اندازه ي آن هنگامي كه  ممكن است باور كردنش مشكل باشد، اما هيچ يك از موفقيت هايي كه در»
موفق مي شوم به او كمك مي كنم از هوش  هستم يا نظرم درباره يكي از نگراني هاي شغلي اش جويا مي شود و هنگامي كه مي كند يا مثالً مي گويد كه مادرخوبي براي بچه هايمان

موفق بشوم چندين آهنگ درجه يك و عالي بسازم، اما هيچ  يا  فوق العاده را كسب كنم،  ايزهممكن است ده ها ج. احساسات خوب توليد نمي كنند و ذكاوتم تعريف مي كند، در من
  .نظر او درباره ي من اهميت ندارند يك به اندازه ي

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  . شما ايفا مي كنندزن ها نياز دارند احساس ارزشمند بودن كنند و از شما مردها بشنوند كه نقش مهمي را در زندگي

كه بدون كرده است و اين اش ارزشمند بداند و بگويد كه حضور او در زندگي اش مسلماً نقش مهمي را ايفا براي يك زن ارزشمند بودن به اين معناست كه مردي حضور او را در زندگي
خوشبخت نخواهد بود، احساس ارزشمند بودن  هنگامي كه شوهرم صريحاً مي گويد بدون من: داز تحقيقاتم زني چنين نوشته بو در يكي. او قطعاً كمبود چيزي را احساس خواهد كرد

همسرشان نقشي منحصر به فرد را بازي كرده است  زندگي نكته است كه حضورشان در را توصيف كند، همان نياز عميق زن ها به دانستن اين  آنچه اين زن سعي دارد آن» .مي كنم
  .اهد او را از دست بدهدو همسرشان هرگز نمي خو

زندگي شان تأثير مثبتي زندگي مردرساس كنندكه دچقدر نياز دارند احدارنداحساس ارزشمند بودن كنندونياز  حقيقتاً باور دارم كه بيشتر مردها هرگز نمي دانند كه زن ها تا چه حد
 غلط فرض مي كند كه اعتماد به نفس  در اين گونه مواقع به چرا كه. د را قوي و توانمند مي بيندبيشتر صحت پيدا مي كند كه مرد، زن خو اين موضوع باالخص هنگامي. مي گذارند

 ها هر قدر هم كه موفق، باالبته اين باور غلط است و زن. ستخوبي ا چقدر زن   بشوند كه معناست كه احساس خوبي نسبت به خود داشته است و ديگر نيازي ندارد ظاهري زن به اين

  .دارند هم كه باشند، همواره به تأييد و تحسين از جانب همسرشان نياز... نفوذ، با

  .براي زن هايي كه احساس ارزشمند بودن نمي كنند، چه اتفاقي مي افتد

پيشنهادهاي برخي نيز توصيه و و پرسيده بودنددند، برخي سؤاالتيكرده بوبرخي در نامه هايشان ازمن تشكر .طي ساليان، از خوانندگان و دوستارانم نامه هاي بسياري دريافت كرده ام



عالقه شان ود كه اعتراف كرده بودند زن مورددل شكسته اي ب در اين ميان شمار بسياري از نامه ها از طرف مردهاي. بودند، جويا شده بودند مرا در رابطه با مسئله اي كه با آن مواجه
  .ز خودشان نبوده استاند و اين كه تقصير و كوتاهي نيز ا را از دست داده

. با مالحظه، صبور و بخشنده داشته اند همگي آن ها عشق زني را توصيف مي كردند كه همسري مطلوب و بسيار مهربان، وفادار،. اين مردها همگي يك فيلم نامه را بازگو مي كردند
حال كمك در انجام كارهاي خانه، عدم بيان . مي كرده است ر ناحيه اي خاص احساس كمبوداما در مقطعي خاص از رابطه زن، د. مي رفته است در ابتدا همه چيزخوب و ماليم پيش

از او فاصله  عصباني مي شده يا  نيازهاي او را ناديده مي گرفته،  همسر خود گوش نمي داده، در هر مورد نيز مرد به اين قبيل شكايات. واحساسات يا صرفاً توجه و محبت و ابراز افكار
مغرورتر يا مسامحه كارتر از آن بوده است  اما هر بار مرد لج بازتر،. ناخوشحالي هاي خود را با او در ميان بگذارد زن همچنان سعي مي كرده است به او نزديك شود و. استمي گرفته 

  .كه پاسخ مقتضي بدهد

ست همسرشان چنين بيان داشته ا/نامزد  تعجب را توصيف كرده بودند كه در كمال شگفتي وهايشان لحظه اي  همگي مردها در نامه. تمامي داستان هاي فوق نيز پاياني مشابه دارند
شايد قدر همسر  و ه اندكه هرگز آن گونه كه بايدآمده و اذعان داشت كه به يكباره به خوددها چنين نوشته بودندهمگي اين مر.پايان يافته است كه رابطهكه ديگر تاب تحمل ندارد و اين

حال رابطه پايان يافته .است شدهاما حال ديگر بسيار دير.ه بودندماندگار تلقي كردبديهي، هميشگي و سته و به او احساس ارزشمند بودن نداده اند و اين كه عشق او را امريندان خود را
  .روزي از آن او بوده و حال آن را از كف داده است و مرد تنها و درمانده در حسرت چيزي است كه

اش با ترزا، همكالسي دوران دانشگاه  پاشيدگي ازدواج چهارساله طرف مرد جواني است كه از ايالت ويرجينيا كه از هم  نامه از. گراف پاياني يكي از همين نامه ها را آورده امدر زير پارا
  .خود خبر مي دهد

اما مي دانم . خواهم برگرددشده است و مي دلم برايش تنگ. مثل هرشب به ياد ترزا هستم امغمزدهته است وتنهادرآپارتمان كوچك وپاسي از شب گذشحال كه اين نامه را مي نويسم،
اين است كه دي انجليس، آنچه شكنجه ام مي دهددكتر . از دست دادم ارزشمند و گرانبها را به من ارزاني كرد، اما من قدر آن را ندانستم و آن را خداوند چيزي. كه هرگز امكان ندارد

. دوست دارم در مقابل از من داشت اين بود كه مطمئن شود من نيز به همان ميزان او را او واقعاً براستي مرا دوست داشت و تنها خواسته اي كه. قدر مرا دوست داشتچ مي دانم او
. تفاوتي و بي خيالي خود او را از دست دادم با بي. رآورده سازممغرورتر و كله شق تر از آن بودم كه اين خواسته او را ب آنچه آزارم مي دهد اين است كه مي دانستم چه مي خواهد اما

  .ديگر رفته و رونق زندگي ام را با خود برده است اما حاال. او فرشته ي نجاتم بود

شما اين است خواسته ام در اين جا ازتنها.  وجود نداردزيرا مي دانم كوچكترين اميدي نيز در اين رابطه. برگردانم در اين جا از شما نمي خواهم به من بگوييد كه چگونه مي توانم او را
گرامي و محترم مردها بگوييد كه زن زندگي خود رابه .تكرار نكنندشركت كنندگان سمينارها يا سخنراني هايتان در ميان بگذاريد تا اشتباهات مرا كه داستان مرا با ديگر خوانندگان يا

  «.گرفت و اين چيزي است كه براي هيچ انساني آرزو نمي كنم نوشتي نظير سرنوشت من گريبان شان را خواهدوگرنه سر. دودستي او را بچسبند بشمارند و

 و تمامي به حال اين مرد . سرازير است نيز كه اين داستان را دوباره براي شما بازگو مي كنم، اشك از گونه هايم حال. اولين بار هنگامي كه نامه او را خواندم، اشك چشمانم را پر كرد
چنانچه قدرش را .هديه اي گرانبهاست شوند كه عشق يك زن در واقع  حقيقت مي متوجه اين  كمي دير از خواب غفلت بيدار شده اند و كمي دير مردهاي ديگري اشك مي ريزم كه

. داشته اند ور بودند به رغم ميل باطني شان مردي را ترك كنند كه دوستشمي ريزم كه مجب اشك) از جمله خودم(همچنين براي زن هايي . نهايتاً آن را از دست خواهند داد ندانند،
  .عشق شان امري بديهي پنداشته شده است تنها به اين دليل كه حضورشان هرگز گرامي و محترم شمرده نشده و

 چهار راز در باره ي احساس ارزشمند بودن زن ها

پيشنهادها، و نظرات سازنده   او پذيرفته است كه توصيه ها،. تعقيب مي كند، همين امروز صبح به من تلفن زد را همواره با منيكي از دوستانم كه جريان پيشرفت نگاشتن اين كتاب 
م نحوه ي ارائه مطالب سنجش بوده است تا مطمئن شو   همواره برايم مالك او. از نظرات او همواره سود جسته ام. به من ارائه دهد ي خود در رابطه با هر يك از فصل هاي اين كتاب

  .براي مردي سنتي نظير او آسان و قابل فهم باشد.و ساده بوده است همواره به نحوي روشن، واضح

 »عنوان فصلي كه در حال حاضر روي آن كار مي كني چيست؟«: از من پرسيد

   » .شان نمي دهند كه برايمان ارزش و احترام قائلندزن ها نياز دارند احساس ارزشمند بودن كنند، ولي مردها اغلب به ما ن«:برايش توضيح دادم

 »نشان مي دهيد كه برايش ارزش و احترام قائلي؟) همسرش(چطور به مالني «: حاالكه زنگ زدي بذار سؤالي از تو بپرسم«: بعد گفتم

   » !چگونه به او نشان مي دهم كه برايش ارزش قائلم؟ خب، با او ازدواج كردم«: با صدايي متعجب پرسيد

در رابطه به اين معناست  صرف حضورش  فكر مي كرد كه  او نيز مانند بسياري از مردها. گفته بود فكر كردم بعد از آن كه خنده مان تمام شد و گوشي را قطع كرديم به آنچه دوستم
: دهدوجورج جواب مي» هنوز عاشقم هستي؟ جورج، آيا«:ازهمسرش مي پرسدي كه درآن زن مثل آن داستان قديم. قائل است كه همسرش را دوست دارد و برايش نيز ارزش و احترام

هميشه در باره ي زن ها داشته و  تفاهمات است كه مردها  سوء يكي از  گرچه كمي خنده دار به نظر مي رسد، اما اين لطيفه متأسفانه نشانگر» هستم؟ مگر نمي بيني كه هنوز با تو«
بايد از آن جا به بعد بداند كه شوهرش ارزش زيادي براي او قائل بوده است وديگر نگران چيزي  ين كه به كسي تعهد دادند يا با او ازدواج كردند، زناين است كه به مجرد ا دارند و آن

  !نباشد

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

 برايمان قائلند درقالب  را كه ما زن ها نياز داريم مردها ارزش و احترامي.  در رابطه نياز داردشركت شما چنانچه قرار باشد زني احساس ارزشمند بودن بكند به چيزي بيش از حضور و
  .رفتارها و گفته هايشان نيز به ما نشان دهند

در اين باره ( . ايرادگير تبديل كنيد ق نقو،به زني ن مگر اين كه بخواهيد زن خود را . خشك و خالي كافي نيست از شما معذرت مي خواهم، اما بايد بگويم كه صرف حضور:مردان عزيز
  .) بيشتر صحبت خواهيم كرد8در فصل 

  :چنانچه مي خواهيد به زني كه دوستش داريد احساس با ارزش بودن بدهيد، به اين چهار مورد عمل كنيد

  .به او نشان دهيد كه خوشحالي او اولويت اول شما مي باشد-1

  .اش عالقه مند هستيدبه او نشان دهيد كه به زندگي -2



  .به او نشان دهيد كه به او نياز داريد و اين كه براي نظرات و افكار او نيز ارزش قائل هستيد-3

   .به او نشان دهيد كه هرگز برايتان عادي نشده است-4

 به او نشان دهيد كه خوشحالي او اولويت اول شما است-يك

  . را براي زن هاي حاضر تعريف كردم كه از اين قرار استچند سال پيش در يكي از سمينارهايم لصيفه اي

  وجه اشتراك مردها و زن ها در چيست؟: پرسش

  ؟!هر دوي آنها مدام به اين فكر مي كنند كه چگونه مردها را خوشحال و راضي نگه دارند: پاسخ

خوشحال كردن ديگران دارند در و چنان هميشه سعيرا اولويت اول خود قرارداده اند ها چنان عشق قبل از آن كه به شما بربخورد، بگذاريد برايتان توضيح دهم،بيشتر زن: مردان عزيز
بايد اذعان كنيم كه اغلب مردها نيز بيشتر به فكر خودشان هستند تا آن كه  چنانچه بي پرده و صريح باشيم. كه چگونه شوهرشان را خوشحال نگه دارند كه فكر و ذكرشان اين است

چگونه زن ها لحظه  ديديم كهدر آنجا تيم هنوز به ياد داريد؟  به آن پرداخ1ها را كه در فصل  شرح حال لحظه به لحظه ي زن.  همسرشان توجه و بر روي آن تمركز كنندنيازهاي به
به اين معنا كه لحظات كمتري .تراز زنها هستند  اغلب خودشيفتهنتيجه اين كه مردها. كه اغلب مردها اين گونه نيستنددانيم اين را نيز مي. همسرشان فكر مي كنند/به لحظه به نامزد

  .بي آنكه بخواهند يا حتي بدانند. بيشتري را غرق در خود به فكر ديگران اند لحظات

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

ارزش مند بودن و   زن به عنوان يك انسان احساس  احترام مي گذارد، خوشبختي اوكه به خوشحالي و  همسر خود نشان مي دهد اولويت اول اوست و اين/هنگامي كه مردي به نامزد
  .عزت نفس مي كند

مردها معموالً پس از آن كه امور  .ت اول آنها نيس  خوشحالي زن اولويتكهبلكه تنهاچنين باور دارند. كند ها را خوشحالد كه مرد زندگي شان نمي خواهد آنزن ها هرگز فكر نمي كنن
  .خوشحالي او مي پردازند شان را رتق و فتق يا پس از آن كه صداي زنشان به آسمان بلندشود، به او و وط به كار و شغل و نيز تفريح و استراحتمرب

ها كه از من خواسته برخي زن طرفدرزيرتوصيه هايي است از.  نيستاولويت اول شماست؟ براستي زياد مشكل همسر خود نشان مي دهيد كه خوشحالي او/چگونه به نامزد:مردان عزيز
  :بودند آن توصيه ها را به شما انتقال بدهم

  .انجام دهيد كنيد و سپس تمامي تالش خود را به كار گيريد تا آن چيزها يا كارها را برايش همسرتان اهميت دارد، شناسايي/سعي كنيد چيزهايي را كه براي نامزد*

. داوطلبانه به او كمك كنيد خسته كننده اي است سعي كنيد پيش از آن كه از شما كمك بخواهد خودتان بچه ها براي همسرتان كار مشكل وبراي نمونه چنانچه مي دانيد خواباندن 
  .كلوچه ها غافلگير كنيد شكالتي مثالً فالن مغازه را دوست دارد، گاه و بيگاه او را با خريد اين همسرتان كلوچه هاي/چنانچه مي دانيد نامزد

از همسرتان مي شنويد كه  چنانچه جايي .  به تماشاي آن بنشينيد پيشنهاد دهيد كه حداقل هر ازگاهي با هم انچه نامزدتان از تماشاي برنامه تلويزيوني به خصوصي لذت مي برد،چن
شود ز هركار صبح ها به او زنگ بزنيدخوشحال ميپيش ا  نامزدتان از اين كهاگر مي دانيد. سينماي از پيش رزرو شده غافلگير كنيد فالن فيلم سينمايي، فيلم خوبي است، او را با بليط

 كه دفعه ي بعدد پيش دستي كنيد واين شما باشيدبا هم ترتيب دهيد سعي كني چنانچه چندي پيش از نامزدتان شنيديد كه دوست دارد بزودي اوقات رمانتيكي را .اين كار را بكنيد

  .ترتيب دهد  آن كه منتظر او بمانيد تا او كارها رابه جاي. صحبت آن را پيش مي كشيد

سرنخ ها، درخواست هايي   اين گرچه ممكن است بسياري از. نيازهايشان در اختيار شما قرار داده اند چنانچه دقت كنيد زن ها هميشه سرنخ هايي را در خصوص عاليق، خواسته ها و
ها معموالً مستلزم صرف وقت  اين گونه دقت .بفهميد ها رامعناي آن دقت كنيد و سعي كنيد . دثري براي خوشحال كردن آنها هستنمؤ روشن و صريح نباشند، اما معموالً راهنمايي هاي

  .اما در چشم همسرتان بسيار مهم و با ارزش تلقي مي شوند .يا تالش زيادي نيستند

  .خوشحال مي كندچيزهايي او را /چه كار كند و اين كه چه چيز از او بپرسيد دوست دارد*

هفته به برنامه ي بچه  دوست داري آخر«يا » دوست داري كجا غذا بخوري؟«يا » داري امشب چه كار كني؟ عزيزم دوست«: همسرشان مي پرسند/اين معموالً زنها هستند كه از نامزد
 پيش از آن كه حتي خواسته ها و  تخصص داريم، پذيري و هماهنگ سازي خود با آن ها خواسته ها و اولويت هاي همسرمان و سازش  ما زن ها در انطباق با» ها يه نگاهي بياندازي؟

با تعجب پيش خودمان فكر مي كنيم، اول از من . خود نمي گنجيم لذا هنگامي كه مردي اين كار را در حق ما مي كند، از شادي و شعف در پوست .ترجيحات خودمان را فاش سازيم
  .برايش مهم هستم احساس مي كنم كه خواسته هايم اهميت دارند و اين كه! كار كنم؟دارم امشب چ پرسيد كه دوست

احساس محبوب دكه آن را انجام ده كند سعي مي مهم است و  چه چيزي برايم هنگامي كه نامزدم مي داند«: بود يك بار زني به من نوشته. باور كنيد كه مبالغه نمي كنم: مردان عزيز
   » .است كه واقعاً مرا دوست دارد و به افكار و احساسات من احترام مي گذارد ه من نشان دادهزيرا ب. بودن مي كنم

ساخته است تا تو را خوشحال تر  عزيزم، آيا كاري از من« : او القا كنيد در كنار او بنشينيد و از او بپرسيد چنانچه مي خواهيد سنگ تمام بگذاريد و حسي قوي از ارزشمند بودن را به
   »ازم؟س

نيستيد بدانيد چه چيزي حاضر آياهمسرخود را دوست داشته باشيد /زدآيا چنانچه براستي نام«:پرسش فكر كنيد مدتي به ايني به اين گفته ي من اعتراض كنيد،كه با ناباورپيش از آن
  د چرا از خود او نپرسيد؟است پس به جاي آن كه به حدس و گمان روي آوري او را خوشحال تر مي كند؟ چنانچه پاسخ تان مثبت

  .برايش وقت بگذاريد*

گذاريد و برنامه ريزي مي كنيد، او احساس  همسرتان وقت مي/زمان را به ياد داريد؟ هنگامي كه براي بودن با نامزد  در باره ي زن ها و ارتباط آنها با3آيا اطالعات ارائه شده در فصل 
حتي اگر مقاديرش كم يا . به كار ببينديد و براي او وقت بگذاريد داريد توان هر آنچه را كه در  .اريد براي اين كار از شما التماس كندنگذ. شماست خواهد كرد كه يكي از اولويت هاي

  .بودن و ارزشمند بودن بيشتري را به او خواهيد داد مطمئن باشيد از هر هديه اي او را خوشحال تر خواهيد كرد و احساس خاص. باشد كوتاه

 ه او نشان دهيد كه به زندگي اش عالقه مند هستيدب-دو
  :داستان زير داستاني واقعي است

شنبه صبح مجدداً برگردد  خواهد كه پنجاز او مي.بيعي را مشاهده مي كندتخمدان هاي او چيزي غيرط زني براي چك آپ به متخصص زنان خود مراجعه مي كند و دكتر روي يكي از



كند و با نگراني شوهر خود را از ماجرا باخبر ميآن شب، زن،.وند كه آيا مشكل جدي است ياخيرهاي او به عمل آورد و مطمئن ش  بر روي رحم و تخمدانتا آزمايش هاي دقيق تري را
خودمان را نگران هاحاضر شوند بعدبگذار جواب آزمايش «: مي گويد شوهرش.چيزبدي مثل سرطان را مشخص كنندآزمايش هاي روز پنج شنبه احياناً  به او مي گويد كه ممكن است

   » .كنيم
به طرف مطب لباس ميپوشد و زن با اضطراب و گراني. نشده است او را مي بوسد و از او خداحافظي مي كند صبح روز پنج شنبه فرا مي رسد و مرد درحالي كه زنش هنوز كامالً بيدار

زن بيچاره از نگراني .زيرا همه آزمايش ها طبيعي هستند.ندارد ه عمل مي آورد و به او مي گويد كه هيچ جاي نگراني وجودهاي الزم را ب دكتر معاينات و آزمايش. دكتر به راه مي افتد
  .نفس راحتي مي كشد در مي آيد و

رسد سرگذاشته است به خانه مي ي را نيز پشتسختل هميشه خسته است و روز طوالني وكه مثاو درحالي.بيايد آن شب زن شام را آماده مي كند و منتظر شوهرش مي شود تا به خانه
 «.خوام ببينمشيه مسابقه است كه حتماً مي.كنيمرا نگاه  تلويزيون هي، اشكالي نداره كمي«:ا باساالد پر كرده است ميگويدكه دهانش رحاليدر. و سر ميز شام مي نشيند تا غذا بخورد

  . مي شودمرد تلويزيون را روشن مي كند و اشك از چشمان زن سرازير
اين اميد كه شايد پس از كمي   به .صبر مي كند مدتي .  بروم  است به دكتر حتي يادش هم نبود كه قرار. نپرسيد از آزمايش هايم هيچ چيز از من«: با ناباوري تمام با خود مي گويد

كه احتماالً ش چيزي از او نخواهد پرسيدو اينشوهر زن مطمئن مي شود كه. دي مي كندمي شود و مرد شروع به تماشاي برنامه بع اما همين كه شام شان تمام. استراحت يادش بيايد
و در حالي كه گريه امانش نمي دهد، ماجرا را براي  دوستش زنگ مي زند  و به  اصالً به آن فكر هم نكرده است عصباني و رنجيده خاطر به طبقه ي باال مي رود در تمام مدت روز نيز

   » .دارم اگر مرا دوست داشت حتماً يادش بود كه وقت دكتر. چه باليي به سر من مي آيد اصالً برايش اهميتي ندارد«: هاي هاي گريه مي كند و مي گويد. تعريف مي كند او
هاي مشابه بسياري نكنيد كه داستا مي توانيد باور. زيرا سال ها پيش براي خودم اتفاق افتاده بود: ساده است از كجا مي دانم كه اين داستان واقعيت دارد؟ پاسخ اش«:خواهيد پرسيد

  !ديگر شنيده ام را از دوستان و آشنايان و نيز زن هاي
 متوجه مرد خوبي بود و اصالً مرد داستاني كه تعريف كردم، واقعاً.تحقير كنم يا بگويم كه آن ها بد هستند از بيان اين داستان چه منظوري دارم؟ منظورم هرگز آن نيست كه مردها را

چگونه احساس ارزشمند بودن  درستي نمي دانست كه  متأسفانه به او پاك همه چيز را فراموش كرده بود، اما . كه به او گفته است نبود كه زنش را ناراحت كرده است مگر تا هنگامي
  .زن باقي نمي ماند چيزي برايخود را صرف زندگي و چالش هاي مربوط به خودش مي كرد، به طوري كه  او تمام انرژي. به زن بدهد
همينطور، اما اين كتاب خطاب به  البته بعضي از زن ها هم. (باور نكردني خودشيفته و خود مركزبين مي شوند اما گاهي اوقات مردها به طرزي. دوست ندارم اين را بگويم:مردان عزيز

. زيرا در واقع نيت شان خير است. متعجب مي شوند  و معموالً هنگامي كه به آن ها گفته مي شود واقعاًخاصي از اين كار ندارند مي دانم مردها منظور) آن ها نوشته نشده است
خودخواهي  بي آن كه متوجه باشند به دامذا آماده آن هستندكه به سادگي ول.باشند ها به نيازهاي ديگران توجه داشتهها آموزش نديده اند تا مثل مازنمرد واقعيت آن است كه بيشتر

  .بيافتند
ارزشمند بودن و مهم بودن  و اين كه زن ها نياز دارند احساس خود عالقه نشان دهند  همسرشان از /نامزد به همين دليل است كه الزم مي بينم به مردها يادآوري كنم كه به زندگي

  .بينمفراموش كار هستيد توصيه هاي زير را الزم مي  از آن جا كه شما مردان گاهي اوقات كمي. كنند
  .همسرتان مي گذرد، توجه كنيد/به آنچه در زندگي نامزد*

مي كردند، كدام يك برنده   شركت  يك آن زن را بهتر مي شناسند مسابقه ي تلويزيوني در اين باره كه كدام آيا مي دانيد چنانچه زني به همراه شوهر و يكي از دوستان زنش در يك
. دهد تا شوهرشي به جزئيات زندگي آن زن نشان ميبيشتر اين بدان دليل است كه دوست آن زن احتماالً توجه! مسابقه ها بازنده هستند وعاين نشدند؟بسياري ازمواقع مردها درمي

  .داشتند دوستان من تاريخ وقت دكتر و قرار معاينات و آزمايش هاي مرا دقيقاً به ياد باور كنيد، تمامي
يك كنگره تلويزيوني براي شركت در همين يك هفته دوستم رابين براي نمونه ميدانم كه در. ه استگنجانده شد ر برنامه ريزي ژنتيكي زن هاتوجه به عزيزان و جزئيات زندگي آنان د

دوست . ي كند، تعمير كند م اتاق خوابش را كه چكه  كيف زنانه ي نو بخرد و به اضافه ي اين كه منتظر يك پيمانكار است تا سقف عازم الس وگاس است و اين كه مي خواست يك
شوهرش همين ن كه او وهفته آينده در محل كارش يك سخنراني دارد و اي براي دريافت نتايج آزمايش مربوط به ذخاير آهن خونش مراجعه كند و اين كه ديگرم، جوليا دوشنبه بايد

  .يك مراسم هنري كه سود آن عايد خيريه مي شود، شركت خواهند كرد شنبه در
 تمامي اين  احتماالً از حك شده اند اين در حالي است كه نامزد رابين و شوهر جوليا  تقويم مغزم  جا در يع و قرارهاي مهم در كنار ديگر وقايع مهم زندگي خودم، همگي يكاين وقا

و به پيشرفت كارها و امور همسر خود جويا شوند/نامزد ه در باره اش ازنداشته باشند يا اگر هم خبر داشته باشند فراموش كنند ك اطالعات آن هم به اين ميزان كه من خبر دارم، خبر
  .دهند از خود عالقه نشان

  :به ياد دارم زني براي من نوشت. همسرتان مهم است از خود توجه و عالقه نشان دهيد/آنچه براي نامزد:مردان عزيز
براي من نيز مهم  مهم است پس هر چه براي تو  «:و خود را درگير آن مي كند، گويي به من مي گويد مي شودهنگامي كه شوهرم از چيزهايي كه در زندگي من اتفاق مي افتد جويا 

   » .است و مي خواهم همه چيز را در آن باره بدانم
  .در باره ي فعاليت هايي كه براي او مهم هستند از او بپرسيد
  .هنگامي كه واقعه اي پايان مي پذيرد همچنان وضعيت او را تعقيب كنيد .قرار دهيدهمواره خود را در جريان آخرين وقايع و اتفاقات زندگي او 

  .در باره آنچه مي خواسته با شما در ميان بگذارد، صحبت را پيش بكشيد
  .دتنها با اندكي تالش مي توانيد به او نشان دهيد كه به آنچه برايش مهم است اهميت مي دهيد و اين كه برايش ارزش قائل هستي

  .افكار و احساساتش را از او جويا باشيد
 »احساسي در باره ي آن داري؟ چه«»مي كني؟به چه چيزي فكر «رند، پرسيدن اين سؤال از اوست كهكار مي ب يكي از راه هايي كه معموالً زن ها براي ورود به رازهاي دروني مرد به

طرفي نيز اين سؤاالت، سؤاالتي گيج از وشار مي گذارند كه فوراً جواب دهدزيرا اين سؤاالت مرد را تحت ف. بيزارند يل سؤاالتدر اين جا الزم مي دانم بگويم كه بيشتر مردها از اين قب
ا زن ها اين سؤاالت اما هنگامي كه م . درباره آن صحبت كنند دوست ندارند سؤاالت به حيطه هايي مربوط مي شوند كه به طور معمول مردها عالوه بر آن، اين. كننده ومبهم هستند

  .مي گذرد برايمان مهم است مان مي پرسيم تنها منظورمان اين است كه به او نشان دهيم آنچه در درون او را از مرد زندگي
  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند



احساسات او براي شما مهم است  قع اين پيام را به او فرستاده ايد كه افكار ووادر» چيزي فكر مي كني؟ به چه«يا » چه احساسي داري؟«همسر خود مي پرسيد، /هنگامي كه از نامزد
  .او نيز ارزش قائل هستيد و براي افكار و احساسات او، و در نتيجه خود

چيزهاي بيشتري از او دستگيرتان نيز شماي ميكندوباشيد او از تالش شما قدردانطمئن م.عالقه به زندگي اوستپرسيدن اين سؤاالت از زن زندگي تان يكي از ساده ترين راه هاي ابراز
  .دانستيد كه پيش از آن هرگز نمي. خواهد شد

 به او نشان دهيد كه به او نياز داريد و اين كه براي نظرات و افكار او نيز ارزش قائل هستيد- سه
. نيازمند استبه او كه چقدرهمسرش نشان دهد/مي گويم به نامزدشمند بودن بكند به او بودن و ارز همسرش احساس محبوب/چنانچه مردي از من بپرسد چه مي تواند بكند تا نامزد
ها از اين موضوع شكايت دارند بارها شاهد بوده ام كه زن؟ر آن ها درزندگي خود نياز دارندهمسرشان چقدر به حضو/دانند كه نامزد آيا مي توانيد باور كنيد بيشتر زن ها به درستي نمي

دلشان  هرگزاحتماالً چنانچه آن ها بگذارندوبروندهستند وزندگي خود نيازمند به آن ها نشان نمي دهند كه چقدر دوست شان دارند يا چقدر به حضور آن ها در  هرگزكه شوهرانشان
در زندگي  دوست دارند و اين كه بسيار به او و هر آنچهمي كنند كه عميقاً همسر خود را  اما هنگامي كه با مردها صحبت مي كنم، در كمال تعجب اعتراف.تنگ نمي شود هم براي او

  .او انجام مي دهند، نيازمند و محتاج هستند
  اگر مردها براستي به ما زن ها نياز دارند پس چرا ما آن را حس نمي كنيم؟

همسر خود نيازمند /به نامزد و اين فكر كه د قوي، مستقل و خودكفا ظاهر شوند مردها دوست ندارن! نمي گوييد شايد به اين دليل باشد كه به ما نشان نمي دهيد يا به ما: مردان عزيز
كه آنقدرها هم ودآگاه سعي كنيدبه او نشان دهيدناخ نتيجه اين مي شود كه ممكن است گاهي اوقات البته به طرزي. وحشتناك باشد هستند مي تواند برايشان ناراحت كننده يا حتي

  :ر را معموالً به شيوه هاي زير انجام مي دهيداين كا به او نياز نداريد و
  .از او درخواست كمك يا حمايت نمي كنيد*
  .نظرات و توصيه هاي او را جدي نمي گيريد يا كم اهميت تلقي مي كنيد*
  .او را در فرآيند تصميم گيري خود منظور نمي كنيد*
  اين رفتارها چه احساسي را در زن توليد مي كنند؟. ي كنيدناامني ها و آسيب پذيري هاي خود را در رابطه با او پنهان م*

  .و اين واقعاً ناراحت كننده است. اين احساس كه به او نيازي نداريد و برايش احترام يا ارزش نيز قائل نيستيد:پاسخ
  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .ه او در زندگي خود نياز داريد به او احساس ارزشمند بودن مي دهيدهنگامي كه به روش هايي به زن زندگي تان نشان مي دهيد كه ب
  :در زير توصيه هايي است براي عملي كردن اين راز

  .به او بگوييد نيازمندش هستيد*
موقع من و نامزدم دردو جاي  آندر.  من احتياج دارد داد چقدر بهآورم هنگامي بود كه نامزدم به من نشان يكي از خوشايندترين و باارزش ترين لحظاتي كه در زندگي خود به ياد مي

هنگامي كه از يكديگر دور بوديم  بهشت بوديم و  بوديم در هنگامي كه با هم .همديگر مسافرت مي كرديم ديدار يكديگر به شهرهاي  مختلف كشور زندگي مي كرديم و به نوبت براي
  .اي او تنگ مي شدبه طرزي وحشتناك دلم بر به طوري كه. بسيار دشوار بود

را داشتم كه گويي ماه  احساس تنهايي مي كردم و اين احساس. تنها در بستر دراز كشيده بودم بازگشت،  يك شب ديرهنگام پس از آن كه در پي ديداري فوق العاده، او به شهر خود
  .تلفن به صدا در آمد هاست او را نديده ام، درست در همان هنگام ناگهان

   »سالم عزيزم، هنوز بيداري؟«: يار مهربان گفتبا صدايي بس
   » .آره، دراز كشيده بودم و به تو فكر مي كردم«:پاسخ دادم

   » .تنگ شده چون كه دلم خيلي برات. خوابم نمي برد! خواستم يك زنگ كوچولو به ات بزنم اما با اين حال. مي دانم ديروقت است«: با ماليمت و مهرباني ادامه داد
از خوشحالي آميز ازاو قلبم را لذا شنيدن اين كلمات محبت. قوي بودنتيك بودم ونامزدم مردي مستقل ومعموالً اين من بودم كه خيلي با اورما. يدن آن كلمات در خود آب شدماز شن

  .پر كرد
   » . خداحافظي كرديماين را گفتيم و. من هم برايت دلتنگ شده ام«: در حالي كه اشك در چشمانم حلقه زده بود به او گفتم

احساس «:بود صلح وآرامش چه منبع اينميدانستم كه منشأ و.ت خاطر برمن هجوم آورده اندامنيآرامش،،شدم كه احساساتي عميق ازجنس صلحگذاشتيم متوجه بعد از آنكه گوشي را
   » .خواستني بودن و مورد نياز بودن كرده بودم

توانيد زندگي بدون او را تصور  اين كه دلتان براي او تنگ شده، اين كه نمي. هر چه مي خواهد باشد. داريد گي خود نشان دهيد به او احتياجبه دنبال فرصت هايي باشيد تا به زن زند
  .احساس خاص بودن و خواستني بودن مي دهد كنيد يا هر چيز ديگري كه مي دانيد به او

  .را ايفا نمايداجازه ندهيد به شما و زندگي شما كمك كند و نقش خود *
ترس از كنترل شدن، ترس استقالل، نياز به.بسياري براي اين حالت وجود داردداليل .زني كه دوستش دارند حتي از.د چيزي را از زن ها دريافت كنندبيشتر مردها به سختي مي توانن

  :اما نهايتاً نتيجه همواره يك چيز است. شدن ناخودآگاه از دست دادن، رد شدن يا طرد
  .زن احساس مي كند كه به حساب نيامده است و اين كه آنچه براي ارائه دارد، به قدر كافي ارزشمند يا خواستني نيست

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند
  .همسر خود اجازه مي دهيد در زندگي شما نقشي داشته باشد، به او احساس مهم بودن مي دهيد/هنگامي كه به نامزد

  توانيد زن زندگي خود را تشويق كنيد نقش خود را در زندگي شما ايفا كند؟چگونه مي 
  .نظراتش را بپرسيدـ درباره سياست، اخبار، مشكالتي كه با آن رو به رو هستيد و سرانجام درباره ي هر چيز و همه چيز

  . عالقه مند و كنجكاويداين به او نشان مي دهيد كه براي او و افكارش ارزش قائل هستيد، و اين كه به نظراتش



همسرتان مهارت هاي /نمونه شايد نامزد رايب.ز خود تمايل وعالقه نشان دهيددارد ادانش و آگاهي بيشتري از شما به آموزش پذيري در نواحي و زمينه هايي كه تبحر يا. از او بياموزيد
. را در او گرامي بداريد و از او بخواهيد آن ها را با شما سهيم شود استعدادهااين قابليت ها و.  داشته باشدهنيتنيس يا مراقبه و تمركز گرفتن ذ فوق العاده اي در سازمان دهي، ورزش

  .نكنيد به او بگوييد كه چه نقش فعال و مثبتي را در زندگي شما ايفا مي كند فراموش
  .را پس بزنيداز او كمك بخواهيد يا حداقل هنگامي كه خودش كمك يا توصيه اي ارائه مي دهد آن *

  .مردها گاهي اوقات مغرور و لج باز هستند
كسي كمك بگيرند رنامه ريزي شده است كه چنانچه ازب مردها چنانطي چندين هزار سال،مغز.قت داردكه حقيراچنين صريح گفتم، اما مي دانيدمتأسفم كه اين حقيقت : مردان عزيز

  .د داشتديگر دستيابي ها و موفقيت هايش ارزش چنداني نخواه
چنين مردهايي هستند  تنهاي است كه ارزشمند تلقي شده است وتنهايي و بدون دريافت هيچ كمك خارج مشكالت، آن هم بهران ها، انجام كارها وحل مسائل ولذا از سرگذراندن بح

راهنمايي، آن هم به خصوص از جانب زني كه او را  حمايت يا  تقاضاي كمك،  او باور اشتباه اين است كه براي بيشتر مرده نتيجه ي اين تفكر. به حساب مي آيند... كه بزرگ، قوي و
  .دشوار به حساب مي آيد دوستش دارند، كاري بسيار

 و اين پيام دردناك كنيممي هنگامي كه كمك ما را نمي پذيرند احساس جداافتادگي و به حساب نيامدن. دارند اين يكي از بزرگترين شكايت هايي است كه زن ها از مرد زندگي شان
  .دادن به شما را نداريم را دريافت مي كنيم كه چيز با ارزشي براي ارائه

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند
عين حال است، اما در بانناحيه اي خاص از زندگاني خود با چالش يا دشواري هايي دست به گريدر همسرش روزهاي سختي را پشت سر مي گذارد يا/هنگامي كه زني مي داند نامزد

كندكه زنش اصوالً اطمينان كافي نداردوفكر نمي همسرش به او اعتماد يا/گويي نامزد.كنند، احساس بي ارزش بودن مي كند از زن زندگي خود تقاضاي همراهي، كمك يا حمايت نمي
  .براي ارائه دادن داشته باشد چيز با ارزش يا مؤثري

شايد برخي از زن » !خواهد كرد  استفاده اجازه نده زني بفهمد كه چقدر ترسيده اي، چرا كه از آن عليه تو هرگز«:ل هاي مغز مردها فرياد مي زنند كهاين را مي دانم كه تك تك سلو
تا از مرد زندگي مان حمايت خواهيم كرد را ش خودنهايت تال بيشتر ما زن ها ـ تنها چنانچه به ما فرصتي داده شودـ. ها چنين نيستندزن هاي آسيب ديده اين كار را بكنند، اما بيشتر

مشكل شما نداشته  حلتاً گفته هاي ما تأثير چنداني درشايد نهاي. محبت باشيممهربان و با وو با ا. به اوكمك فكري برسانيممي دانيم نظراتي براي ارائه دادن داريم، كنيم، و آن جا كه
در .احساس به مراتب بهتري داشته باشيدشد موجب خواهندبوسه هايي كه به شما خواهيم داددهم كه آغوش گرم وشما قول مي اما بهد، فوري و مناسبي نيزارائه ندهنباشند يا راه حل

  .و محبت ما باشد حتي اگر آن نقش، تنها ارائه عشق. كرد كه نقش كوچكي در زندگي شما داشته ايم اين اوقات ما نيز احساس خواهيم
  . با او رفتار كنيداز جايگاه هايي برابر*

  .بيشتر مردها هرگز اعتراف نخواهند كرد كه به طرزي ناخودآگاه حق و حقوق كمتري براي زن ها قائل هستند
مطمئنم كه اين قبيل مردان جزو . تزنان اس جايگاه دارند كه باور دارند جايگاه آنان در ازدواج باالتر و مهم تر از  بياييد با اين حقيقت رو به رو شويد حتي امروزه نيز مردهايي وجود(

خوش نيت ترين مردها نيز مستعد افتادن در اين  ترين، آزاد انديش ترين و  حتي صادق!)  ادامه دهم بنابراين مي توانم با امنيت خاطر كامل به نوشتن .خوانندگان اين كتاب نيستند
همسر خود را در اين گونه تصميم گيري ها /نامزد تأثير مي گذارند اخذ كنند، و فراموش كنند كه دو نفر رابطه هر  هستند كه يك تنه و به تنهايي تصميمات مهمي را كه بر روي دام

ه اما در اين جا نيز اشاره ي مجددي ب. بودن در زن ها مي شود  ارتباط و مرتبط  نيز صحبت كرديم و ديديم كه چه چيزي موجب توليد احساس5فصل  در اين باره در. دخالت دهند
  .آن خواهيم كرد

ممكن است برخي زن ها  گرچه. بازي مي كنند و زن ها را درمشكالت و تصميم گيري ها دخالت نمي دهند را در ازدواج» سپر بال«برخي از مردان سنتي نقش حمايتگر يا به عبارتي 
بيشتر زنان چنانچه با آنها از جايگاهي : به زبان ساده .شود توانا و قابل با آنها رفتار  فردي بالغ، بيشتر زن ها ترجيح مي دهند مانند اين رفتار پدرانه و حمايتگرانه را ترجيح بدهند، اما

  .نشود، احساس ارزشمند بودن نخواهند كرد برابر رفتار
حال چه درباره ي . كنيد  مهم با يكديگر صحبت و گفتگوتمانند يك تيم كار كنيد و پيش از اخذ تصميما يكديگر كافي است بياموزيد كه با .  نيست  چندن نيز مشكل انجام اين كار

  .ها، يا والدين سالخورده تان پول و ماديات باشد، چه خريدها يا تغييرات شغلي، بچه

 به او نشان دهيد كه هرگز برايتان عادي نشده است- چهار

) و نيز بيشتر زن هاي ديگر( من  «.چگونه مي تواند با من چنين رفتار كند؟ قعاً مرا دوست داشته باشد  وا اگر» :همسرتان از خود پرسيده ايد/آيا هرگز اين سؤال را در رابطه با نامزد
  .اين سؤال را از خود پرسيده ايم

 .درباره ي مردها شده ام كه اين پرسش را پاسخ مي دهد پس از سال ها تجربه ي شغلي و نيز روابط شخصي، متوجه حقيقتي

  .ان نحوه ي رفتار خود و احساسي را كه در پي آن در ما زن ها توليد مي كنند، نمي بينندبيشتر مردها رابطه ي مي

توانند همسرشان را نمي/نامزد است كه حتي خوش قلب ترين مردها نيز ظاهراً دليل ناراحتي و عصبانيت شايد به همين دليل. اين جمله در كمال عجيب و غريب بودنش، حقيقت دارد
  .درك كنند

او را واقعاً دوست دارم و  تواند فكر كند قدر او را نمي دانم و ديگر همه چيز برايم عادي شده است؟ من چطور مي«: نمونه، مردي به هنگام ناخوشحالي همسرش از من مي پرسدبراي 
   » !ديوانه وار عاشق اش هستم

زند و موجب مي شود   رفتارهايي را كه از مرد سر مي سپس زن فهرست بلند بااليي از تمامي. دارد پس از آن كه با او صحبت مي كنم روشن مي شود كه براستي همسرش را دوست
درخواست هاي او در اين رابطه  كند و به  به او در رابطه با بچه ها كمكي نمي: ديگر برايش عادي شده است ذكر مي كند همسرش احساس كند ديگر او را دوست ندارد و زندگي با او

در تعريف و ) كه هر دو تمام وقت كار مي كند و شاغل هستند با اين(كردن غذاـ به رغم درخواست هاي بي شمار همسرش ـ به او كمك نمي كند  ر نمي دهد، در درستنيز ترتيب اث
مرد  در بيشتر مواردم وحقايق را به رخ او مي كشانم،نموضوعات با مرد صحبت مي ك هنگامي كه درباره ي اين مسائل و... و. كار بردن عبارات رمانتيك القيد است تحسين كردن يا به

توانم بفهمم كه اين صحبت ها چه ربطي به اين احساس او داردكه ديگر محبوب اما نمي.ندارم دانم كه خيلي در اين گونه كارها مهارتحق با شماست، مي«:اعتراف مي كند مي پذيرد و



راستي نمي تواند ارتباط ميان اين دو  بدين معنا كه به.كندا صادقانه مي گويد و شوخي هم نميتوانم ببينم كه اين ر نه اوقات ميدر اين گو» من نيست يا ديگر براي من ارزش ندارد؟
  .را دريابد

رابطه ي علي ـ معلولي  نمي تواند به راستي  اين مرد. مي گردد داستان به تقسيم بندي زندگي مردها بر  ديديم، توضيح اين1خب، علت اين موضوع چيست؟ همان گونه كه در فصل 
تواند  خود او نيز نميزيرا درست به نحوي مشابه، ؟ژي همسرش و احساس نامطلوب بودن ومحترم نبودن در اوست، دريابد چراانر ميان رفتارهايي را كه نشانگر عدم احترام او به وقت و

عادت هاي رفتاري و تصميمات تاق، از دايره ي خودآگاهي آنها ودر يك ا سات مردها نسبت به همسرشان بيشتراحسا. همسرش و رفتاري كه با او دارد ببيند ارتباطي ميان احساس به
  :به عبارت ديگر. شان در اتاقي ديگر قرار گرفته است روزمره

دوستانم را براي يكي از ن هفته گذشته سعي داشتم كه اين مفهومهمي. نسبت به او دارد نيز نداشته باشد نحوه ي رفتار مرد با زن ممكن است هيچ گونه رابطه اي با احساسي كه مرد
 ميرود، پاسخ داد  پرسيدم اوضاع به چه نحوي پيش هنگامي كه از او. او مدت هفت ماه است كه با زني نامزد شده است.شده است او مدت هفت ماه است كه با زني نامزده. جا بيندازم

  .سرش خيلي شلوغ بوده است زيرا در محل كار .كه براي نمونه پنج روز تمام است كه با او حتي حرف هم نزده بودمي دانستم  اما من. كه همه چيز خوب است

   » .مطمئنم كه او بسيار نگران و ناراحت است. اليوت، پنج روز است كه حتي يك تلفن هم به دنيس نزده اي«: بالحني انتقادآميز به او گفتم

 »واقعاً اين طور فكر مي كني؟«: با ساده لوحي تمام پرسيد

كه مي خواهي با  نگران است  مطمئنم.بدون اين كه توضيحي به او داده باشي حال ناگهان ناپديد شده اي،  .او عادت داشت هر روز با تو صحبت كند. البته كه اين طور فكر مي كنم«
 » .او به هم بزني

احساساتي و نگران به نظر  صدايش هم كمي.  حالم خوب است يا نه پيغام گذاشته بود، پرسيده بود كه آيا م برايم چندينخب، راستش، روي دستگاه پاسخگوي تلفني ا«: اعتراف كرد
  «.مي رسيد

 » .احتماالً تا اآلن حالش خيلي بد شده است!بفرما«

  .» من عميقاً او را دوست دارماو مي داند كه. اما، آخرين بار كه با هم بوديم خيلي به ما خوش گذشت و همه چيز ببن ماخوب بود«

  »كه پنج روز تمام به او زنگ نزده اي كه پيغام هايش را هم جواب نداده اي؟ واقعاً؟ تو واقعاً فكر مي كني كه او مطمئن است دوستش داري، در حالي«

 » .خب، فكر مي كردم بدونه كه سرم شلوغه و اين كه هر وقت، وقت كنم، به او زندگي مي زنم«: گفت

اخيراً اين كار را نكرده اي حتي با اين  و اين كه به او زنگ مي زدي  تو هر روز  چيزي كه او مي داند اين است كه  تمام. از كجا بداند؟ مگر او فالگير يا غيب گو است كه اين را بداند«
    » .مي خواسته كه حتماً با تو صحبت كند كه مي داني او چندين بار زنگ زده و

  » .اما اين كه ربطي به احساس من به او ندارد«:تبا تعجب گف

بفهمد كه رفتارهاي هر روزه  عادي شده اند، زيرا او نمي تواند مي كنند ديگر براي مردشان  زن ها احساس  به همين دليل است كه. تا اين جا ديگر از نااميدي مي خواستم فرياد بزنم
  .كه همسرش حتماً مي داند كه او دوستش دارد ي او نيز مهم هستند و فرض را بر اين مي گذارند

را دوست داريد و اين  همسرتان هست كه همچنان او/ روش هاي براي نشان دادن اين موضوع به نامزد زير در.  براي ما مهم هستند مي كنيد يك يك تمامي كارهايي كه :مردان عزيز
  .كه او برايتان عادي نشده است

  : بگذاريدبه وقت و انرژي او احترام*

را بارها از زن هاي زيادي   اين شكايت . زنشان است  مهم تر از وقت و انرژي كند كه گويي وقت و انرژي او آيا مي دانيد زن ها از چه چيزي بيزارند؟ هنگامي كه مرد طوري رفتار مي
زن هايي كه شوهرشان فكر مي كند شغل او   :عظم مسئوليت هاي خانه بر دوش آنهاستشاغل هستند و با وجود اين هنوز قسمت ا زن هايي كه مادر هستند، زن هايي كه. شنيده ام

  .برخي از اين زن ها را آورده ام در زير گفته ها. به اين دليل كه درآمد يا وجهه ي اجتماعي باالتري دارد آن هم تنها. مهمتر از شغل همسر اوست

وقت هاي ديگر . دارم ببيند كه به كمك او احتياج  نمي تواند  گويي اصالً.  خيس عرق شده ام بچه ها ه من از دويدن دنبالگاهي اوقات شوهرم همين جوري مي نشيند، در حالي ك»
  وقتي كه از كار به خانه برمي گردم،

  «.قائل نيست ميت و احترامي براي وقت مناحساس مي كنم او ابداً اه. شام درست نكرده است مي بينم كه چندين ساعت پيش از من به خانه رسيده است، اما چيزي براي

لذا به مرخصي و حق  خسته مي شود، وكيل است و من يك مدير معمولي هستم، پس لزوماً بيشتر از من  او فكر مي كند تنها به اين دليل كه يك. من و شوهرم هر دو شاغل هستيم
سپس سخنراني مبسوطي . گويي ديوانه هستم زي يا نظافت خانه به من كمك كند، طوري به من نگاه مي كند، كهخواهم در آشپ هر بار كه از او مي. و حقوق بيشتري از من نياز دارد

  «.قائل نيست انگار كه احترام و ارزشي براي شغل يا وقت وانرژي من. پرزحمت و سختي دارد ارائه مي دهد مبني بر اين كه چه شغل

حول و حوش برنامه ريزي و  او يك تهيه كننده ي برنامه هاي تلويزيوني است و تمام زندگي او در. من است ت او با ارزش تر از وقتفكر مي كنم نامزد من چنين فكر مي كند كه وق»
مي كه از او مي پرسم آيا مثالً هنگا .توجه ندارم  به رسيدگي و من مي رسد، فكر مي كند كه مي توانم مدت ها صبر كنم و نياز اما وقتي كه به. تحويل دادن يك محصول دور مي زند

چيز  كه چنانچه كسي در رابطه با شغلش به او زنگ بزند، تنها ظرف دو ثانيه همه اين در حالي است. ميهماني بيايد، مي گويد كه اآلن نمي تواند تصميم بگيرد مي تواند با من به يك
. نيستهاي خود اين طور به من زنگ خواهد زد، تا ساعت ها اين كار را نمي كند، مي دانم كه با مشتري بيشتر هنگامي كه مي گويد بزودي. را ترتيب مي دهد و برنامه ريزي مي كند
 »احساس مي كنم كه برايش عادي شده ام

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .يد و اين كه برايتان عادي شده ايمهنگامي كه براي وقت و انرژي ما احترامي قائل نيستيد، احساس مي كنيم كه براي ما احترام قائل نيست

 راه حل

  از همسر خود بپرسيد كه آيا در كارهاي خانه يا بچه ها به كمك احتياج دارد يا نه؟*

صرف . نيازي به آن نيز ندارد حتي هنگامي كه از شما كمك نخواسته يا ظاهراً.انجام كارها به او كمك كنيد منتظر نشويد ببينيد همسرتان ديگر به ستوه آمده است، پيشنهاد كنيد در



كه اين طور باشد، چنانچه به ما كمك كنيد بسيار  بر فرض هم. لزوماً به اين معنا نيست كه از آن لذت مي بريم و خوشحال هستيم اين كه همه چيز را بدون شكايتي انجام مي دهيم،
  .خوشحال تر خواهيم شد

  .تار كنيددر قبال وقت و برنامه هاي شخصي او مسئوالنه رف*

داري يا سرتان شلوغ  چنانچه كار . نياندازيد  برنامه هاي مشترك شماست آن را پشت گوش مقابل برخي  همسرتان منتظر تلفن شما يا تصميم نهايي شما در/چنانچه مي دانيد نامزد
پيش برنامه ريزي كنيد، اما به مدت چند روز   براي تعطيالت آخر هفته تان از هستيدبه او بگوييد كه مايل .كارتان تمام شود است زنگ بزنيد كه نمي توانيد صحبت كنيد تا وقتي كه

  .قرار است دير كنيد حتماً از پيش به او خبر دهيد چنانچه.اين كار بزنيد به علت مشغله نمي توانيد دست به

  .به حقوق او تجاور نكنيد، حتي چنانچه مخالفتي نيز با شما نداشته باشد*

دوسال است كه »  مرد ادامه داد سپس. زن هاي حاضر همگي خنديدند » .من شوهر خوبي نيستم«:گفت ش و پاسخ يكي از سمينارهايم مرد خوش سيمايي برخاست ودر بخش پرس
  «.ناراحت يا عصباني هم نمي شود  دست منهرگز از. مي گذارد هر كاري كه دوست دارم انجام دهم. زيادي خوب است چطور بگم؟ او... اما. او را واقعاً دوست دارم. نامزد دارم

  »چرا فكر مي كني اين يك مشكل است«: پرسيدم

كه مي دانم زنم، حتي با اين يا مدت ها به او زنگ نمي. هميشه همه كاري را در آخرين لحظه انجام مي دهم .مشكل اين است كه من از اين صفت او سوءاستفاه مي كنم«: توضيح داد
  .تمنتظر تلفن من اس

تر بود اين جوري هميشه  كمي قوياگر.  اعتماد به نفسش پايين باشدكنمبه او توصيه مي كنيد؟ فكر مي كدام يك از كتاب هاي خود را. مي توان گفت او برايم خيلي عادي شده است
  » !در نمي رفتم)قسر(

كند با او بيشتر  مي حق شما، شما را وسوسه  دتان با خيلي خوب بودن و با گذشت بودن در كه نامز طوري صحبت مي كنيد كه گويي دليل بدرفتاري هاي شما آن است«:پاسخ دادم
  .اين موضوع مورد بحث ما نيست اما. مطمئناً نامزد شما بايد بياموزد كه حدود و ثغوري براي خودش تعريف كند .در اين كه اين مشكل اوست، بحثي نيست. بدرفتاري كنيد

اما اين . مي ايستد يا نه مهم نيست كه او مقابل شما. مي گذاريد و خوب بودن او را وظيفه اي مي دانيد انسته حدود و ثغور و نيز حقوق شخصي او را زير پامشكل اين است كه شما د
  .درست نيست كه شما با او چنين رفتار كنيد

تقصير ضعف نفس و عدم اعتماد به  بلكه. بدين معنا كه مي گفت رفتار نادرست او تقصير اونيست. بودقرباني خود  زيرا در واقع آنچه انجام مي داد، سرزنش. كمي با او سخت گير بودم
. است نمي توانم جلو خودم را بگيرم و توي سرش نزنم ولي حاال كه ان يك تو سري خور حسابي. بخواهد، با او بهتر رفتار خواهم كرد اگر از من«گويي مي گفت، . نفس نامزد اوست

  .حال چه در اتاق مشاوره بازي شود چه در دادگاه. مي كند رواني ببين مجبورم كردي چكار كنم است اين بازي همواره مرا عصباني واقع شقي از بازياين در 

. پا نگذاريد و او را امتحان نكنيدرا زير حقوق اودحتي اگر او به شما اجازه مي دههمسرتان تجاوز نكنيد/ثغور نامزد كه به شما مردها بگويم به حدود وهدفم از بيان اين داستان اين بود
  .ي اين كار را مي دهد اجازه ندهيد تنبل شويد، به او بي احترامي نكنيد، حتي اگر او به شما اجازه .حتي چنانچه به شما اجازه مي دهد

يا مرد زندگي مان را با توقعات زيادي  حقوق خودمان در برابر مردها نايستيمه براي احرازاينك. برد بوده ايمرناين قبيل شرطي شدن هاي اجتماعي دما زن ها همواره در طول تاريخ با 
مي توانيد حتي هنگامي  اما شما مردان .  التيام بخشيم كرده ايم،  تحمل صدمات و لطمات عاطفي گذشته ي خود را كه نتيجه بدرفتاري هايي است كه ما زن ها مي بايست.نترسانيم

پيروزي  عشق، كم گذاشتن در : ياد داشته باشيد به . كنيد و با احترام با ما رفتار كنيد يز بر حقوق خود واقف نيستيم و به كمتر از آن دل خوش كرده ايم، به ما كمكن كه ما خودمان
  .محسوب نمي شود و چيزي جز باخت و شكست نيست

  . ارزش بودن مي دهند، آورده شده استدر زير خالصه اي از مواردي كه به زن ها احساس ارزرشمندبودن و بي

  :آنچه موجب احساس ارزشمند بودن در ما مي شود

  توجه شما به آنچه بر ما مي گذرد

  تشكر و قدرداني كالمي

  همكاري و كار گروهي

  نشان دان اين كه به ما نياز داريد

  پرسيدن و جويا شدن افكار و نظرات ما

  ما را در اولويت قرار دادن

  م به وقت و نگراني هاي مااحترا

  نشان دادن عالقه به زندگي ما

  :آنچه موجب احساس بي ارزش بودن در ما مي شود

  خودشيفتگي شما

  تشكر و قدرداني نكردن

  خودسري و يكه تازي

  پنهان كردن نيازهايتان

  به حساب نياوردن ما

  انكار يا ناديده گرفتن نيازهاي ما

  بي توجهي به ما

  دن به ماتوجه نكر



 سخني پاياني درباره ي سه نياز پنهاني كه تمامي زن ها دارند

 نياز به ارزشمند ومرتبط بودن  نياز به احساس امنيت، نياز به احساس ارتباط واختصاص داده شده بودند، سه فصل گذشته به سه نياز پنهان كه در بين تمامي زن ها مشترك هستند،
هنگامي كه در مقطعي مشكل از رابطه ي خود قرار  به خصوص. كرديم و مي دانم كه به خاطر سپردن همگي آنها كار ساده اي نيست لب زيادي صحبتتا اين حد درباره ي مطا. بودن

  .لحظات دشوار و پراضطراب روابط تان پرسش هاي ساده ي زير را از خود بپرسيد مي توانيد در. گرفته باشيم

  :آنچه مردها مي تواند انجام دهند

  :همسرتان عاليمي دال بر نارضايتي و ناخوشحالي از خود بروز مي دهد، سؤاالت زير را از خود بپرسيد/هنگامي كه متوجه مي شويد نامزد

  چگونه مي توانم اآلن به او احساس امنيت بدهم؟-1

  چگونه مي توام اآلن به او احساس مرتبط بودن بدهم؟-2

   ارزشمند بودن بدهم؟چگونه مي توانم اآلن به او احساس-3

  .سپس يكي از توصيه هاي ارائه شده در اين سه فصل را در رابطه با هر كدام به كار ببنديد

  خودشكه چنانچهبگذاريد نمي دانيد كه چرا؟ به جاي آن كه آن را ناديده بگيريد و فرض را به اين فرض كنيد همسرتان يك شب كمي زودرنج و تحريك پذير شده و: به عنوان مثال

به : نيز اين كتاب را خوانده باشد چنانچه او» اتفاقي افتاده؟ آيا كاري از من ساخته است تا تو را خوشحال كنم؟ چه«:بخواهد حتماً در آن باره با شما صحبت خواهد كرد، از او بپرسيد
كافي است كاري كنيد احساس امنيت، . نگران نباشيد ن كتاب را مطالعه نكرده استچنانچه اي. آن لحظه چه خواسته اي از شما دارد طور واضح و مشخص به شما خواهد گفت كه در

 كه برايتان مهم است و دوستش پيش قدم شويد و به او نشان دهيدصرف اين كه بودن كند، اهميتي ندارد، چنانچه راه حلي براي مشكل فعلي او ارائه ندهيد، مرتبط بودن يا ارزشمند

  .ي خواهد دادداريد، به او احساس بهتر

رسيدگي به يكي از سه نياز .است بسيار ناچيزرف ناراحتي مداوم اوخواهيد كرد،مقايسه با وقت و انرژي كه ص به ياد داشته باشيد ميزان تالشي كه صرف تغيير احساسي او مي كنيد در
  .سودي گزاف پنهان او سرمايه گذاري اي كوچك خواهد بود با

  :م دهندآنچه زن ها مي توانند انجا

مي آيند، به به سراغ شما هنگامي كه به ناگهان احساسات بدي.تجربه مي كنيم كه دليل آن راهم نمي دانيم گاهي اوقات ما زن ها در مقاطعي از زندگي مان احساسات ناخوشايندي را
كنيد و مي يا احساس جداافتادگي وگسستگي كنيدمي ن معنا كه يا احساس ناامنيبدي.پنهان شما برآورده نشده استنيازهاي اساسي وسه وي به اين دليل است كه يكي يا هراحتمال ق

  .يا احساس ارزشمند بودن شماخدشه دار شده است

  :از خود بپرسيد

  چگونه مي توانم همين حاال احساس امنيت داشته باشم؟-1

  چگونه مي توانم همين حاال احساس مرتبط بودن كنم؟-2

  ال احساس ارزشمند بودن كنم؟چگونه مي توانم همين حا-3

خيلي كار داشته و شما  مي شويد كه شوهرتان اخيراً سؤاالت فوق را از خود مي پرسيد و متوجه . دانيد براي نمونه، فرض كنيد يك روز غمگين و ناراحت هستيد و دليلش را هم نمي
  .اافتادگي و دوري داشته ايدتمام اين مدت احساس جد ولي. نياز داشته ايد كه بيشتر با او مرتبط باشيد

نزديكي و صميميت جسماني  مي توانيد. ترتيب يدهيد مي توانيد براي خودتان برنامه اي دو نفره . مي كنيد چه كار مي توانيد بكنيد؟ به او نزديك مي شويد و احساسات خود را بيان
  .بيانديشيدمي توانيد چاره اي  حال ديگر مي دانيد كه مشكل چيست و.را امتحان كنيد

صحبت كرديم، نيازهايي نيستند  سه نياز پنهان كه درباره ي آن ها به ياد داشته باشيد .صميمي شما ندارند گاهي اوقات نيز احساسات بدي را تجربه مي كنيد كه هيچ ربطي به روابط
مي توانيد بكنيد؟ مواقع چه كار اين گونهدر.كنيد كه احساس ارزشمند بودن نميهيدشايد تشخيص د. محسوب مي شوندعمومي زن ها اين ها نيازهاي. كه فقط از مردها داشته باشيم

شايد دستيابي .ود ارزشمند مي دانيد، تهيه كنيدچيزهايي كه در خ شايد الزم باشد فهرستي از تمامي.كه براي خود قرار داده بوده ايد يا خير از خود بپرسيد به اهدافي دست يافته ايد
بزنيد و  مي توانيد به يكي از دوستان خود زنگ . داريد، دريافت كنيد استحقاقش را نيز   پاسخي مثبت و كافي را كه خود را با دوستان تان در ميان نگذاشته ايد تا هاي  ها و موفقيت

  .حالتان بهتر خواهد شد خواهيد ديد كه سريعاً. پيشرفت هاي خود را با او در ميان بگذاريد

ترتيب مي توانيد آن نوع از زندگي  بدين.خواهيد گذاشت و بيشتر تالش خواهيد كرد تا آن ها را برآورده سازيد اي پنهان خود آشنا شويد، بيشتر به آن ها احترامهر چه بيشتر با نيازه
  .ايجاد كنيد را كه استحقاق آن را داريد، براي خود

 هفت باور نادرست مردها درباره ي زن ها):7(فصل 

  »رابطه ي جنسي:  يك چيز از زن شان مي خواهندهمه ي مردها فقط«

  »مردها آشغال و عوضي هستند، براي شان اهميتي ندارد به زن ضربه ي روحي بزنند«

  »مردها به لحاظ احساس سرد و يخ زده هستند و نمي توانند احساسات خود را ابراز كنند«

  » .مردها خودخواه و بي احساس هستند«

 »همه شان دست آخر قلب ما را مي شكنند. ردها اعتماد كردهيچوقت نمي شود به م«

 »مردها مثل بچه هايي هستند كه با كوچكترين فشار و سختي جا مي زنند و از هم مي پاشند«

عقايد و .نسبت به مردها دارند باورهاي نادرستي  نيز عقايد و زن ها.توضيح دهم  جمالت فوق را  آيد، بگذاريد قبل آز آنكه از دست من عصباني شويد و فكر كنيد كه از مردها بدم مي
خود گرفته ايد،  تهاجمي بهلت تدافعي ودرحالي كه حا چنانچه يك مرد هستيد از خواندن جمالت فوق ناراحت يا عصباني شده ايد و مطمئنم. باورهايي كليشه اي كه منصفانه نيستند

 » .ز مردها اينطوري باشند، اما درست نيست آن را به همه ي مردها تعميم دهيما ممكن است بعضي.اما مطمئناً من اينطور نيستم«:مي گوييد

تعميم داده آن را به كل يك  كه خصوصيات رفتاري منفي راءتعبيرهايي هستندو يا سومعموالً سوءبرداشت ها باورهاي نادرست.باورهاي نادرست، نادرست هستند. البته حق با شماست



نبردي بي ت فوق اعتقاد دارد، خود را درگيرباورهاي نادرس كه مردي با زني رابطه دارد كه به طرزي خودآگاه يا ناخودآگاه به يكي از هنگامي. بت مي دهندگروه ـ در اينجا مردها ـ نس
ها نيز از اينكه به  اينكه قرباني يك كليشه شويد، بيزاريد ما زنمردها از  همانگونه كه شما  . كند بيند تا در برابر كليشه اي كه هيچگونه ارتباطي با او ندارد، از خود دفاع امان با او مي

نه آن گونه كه از ما به تصوير كشيده .ببينيد و عشق واقعي به آن ها به اين معناست كه آن ها را همان گونه كه هستند، درك زن ها. غلط درباره ي ما قضاوت شود، ناراحت مي شويم
احساسات شما  شده اند بر روي عقايد، باورها ودو جنس زن و مرد رايج ه چقدر هم تالش كنيد كه كلي گويي ها و كليشه هايي را كه درباره ي هراين ك صرف نظر از. يا نقل كرده اند

درباره ي زن يا مردي كه  ي يابيدـ حتيروي شما خواهند گذاشت، رهاي  بر  تأثيراتي كه خواه ناخواه جنس مخالف تأثير نگذارند، امادر هر صورت نمي تواني به طور كامل از نسبت به
  .دوستش داريد

اميدوارم .است بازگو خواهيم كرد  را كه در پشت هر يك از آن ها خوابيده بررسي مي گذاريم و حقيقتي  در اين فصل هفت باور غلط را كه درباره ي مردها رايج شده است به بحث و 
 نتيجه كمتر خود را سرزنش كنند و در عوض احترام  تا در .قع بينانه تري از خود برسند و بفهمند چرا آن گونه هستند كه هستندتر و وا زن ها از مطالعه ي اين فصل به درك عميق

دوست   او را درك كنيد ورهايي يابيد و هر چه بيشتردرباره ي زني كه دوستش داريد، اين باورهاي غلطمردان نيز كمك كنم ازاميدوارم بتوانم به شما . باشند بيشتري براي خود قائل
  .بداريد

 هفت باور نادرست مردها در باره ي زن ها

  .زن ها سيري ناپذيرند-1

  .حفظ و نگهداري آن ها مشكل است-2

  .زن ها مي خواهند مردها را كنترل كنند-3

  .زن ها حسود هستند-4

  .زن ها زياده از حد احساساتي هستند-5

  .نيازي به توجه و مراقبت ندارندزن هايي كه قوي و توانا هستند -6

  .زن ها آزادي مرد را مختل مي كنند-7

 زن ها سيري ناپذيرند):1(باور غلط 

  »هرگز نمي شود زن ها را خوشحال و راضي كرد، پس اصالً چرا خودمان را اذيت كنيم؟«

  »امي نداردخواسته هايش تم اصالً. بعداً هم چيزي ديگري. اين را مي خواهد، بعد هم آن را اول«

  » .از غرغر كردن بر سر ما انرژي مي گيرند. زن ها مدام نق مي زنند«

  » .هيچ وقت هيچ چيز از نظر آن ها به اندازه ي كافي خوب نيست. در برابر آن ها هيچ وقت برنده نيستي«

گوش مي كنند يا تالش او  همسرشان/هنگامي كه به نيازها و خواسته هاي نامزد: يكي استموضوع در هر حال  چه مردها اين جمالت را بر زبان بياورند و چه تنها به آن ها فكر كنند،
زن هاي نق نقويي را به   باور نادرست،  اين .زن ها هيچ وقت راضي نمي شوند. مهم نيست چقدر تالش مي كني: چيز مي رسند را مبني بر بهبود رابطه مي بينند، فقط و فقط به يك

لذا مردها از آن جا كه سيري ناپذير نيزهستند،. ندعصبي مي ساز سرزنش ها و گفت و شكايت هاي خود در باره ي هر چه مي كنند يا مي گويند، ام مردها را باتصوير مي كشد كه مد
 » ؟!اصالً چرا خودمان را خسته كنيم:ناخودآگاه به اين نتيجه مي رسند كه خودآگاه يا

اين حقيقت ندارد كه ما  . گرفته است  اشتباه بهبود و اصالح كارها را با پرتوقع بودن و سيري ناپذيري مزمن او و گرايش هميشگي زن مبني برچرا اين باور نادرست است؟ زيرا تمايل 
  .باشيم بلكه اين طبيعت ماست كه به فكر بهبود، اصالح و ارتقاء همه چيز. هستيم زن ها سيري ناپذير يا تسلي ناپذير

  ي ناپذير هستندزن ها سير: باور غلط

  .زن ها هميشه به دنبال آنند تا همه چيز را بهتر كنند: واقعيت

» باز هم كافي نيست؟  اين نيست كه هر چه مردها تالش كنند  معناي هر دو اين دو جمله در چيست؟ آيا خب، مگر فرق«: ممكن است جمالت فوق را بخوانيد و بگوييد: مردان عزيز
  »بهبود و اصالح اوضاع هرگز با سيري ناپذير بودن يك چيز نيست . معناي اين دو جمله يكي نيست.نه«پاسخ من اين است كه 

جديدي روي دستگاه استريوي بورد چنانچه.ه هرگز از كاركسي رضايت نداريدبه اين معنا نيست ككنداز نو تهيه  دوباره كارمندان خودبخواهيد گزارشي رابراي نمونه، چنانچه از يكي از
خود را بفروشيد تا يك مدل باالتر از آن را بخريد، به اين  چنانچه ماشين. اين معنا نيست كه هيچ وقت از هر چه مي خريد، راضي نيستيد صب كنيد يا سيستم را ارتقاء دهيد بهخود ن

  .ا مبني بر بهبود و ارتقاء چيزهايي است كه داريدگرايش در شم تمامي اعمال فوق نمودهايي از اين ميل و. ماشيني كه مي رانيد راضي نيستيد معنا نيست كه از

بايد اعتراف كنم . خوشحال كرد شود ما را نمي  هيچ وقتمي خواهيم چيزي را بهتر كنيم به اين معنا نيست كه تنها به اين دليل كه. در رابطه با زن ها هم موضوع به همين قرار است
مرد بيچاره در يك مركز  رفتار مي كنند كه گويي  شوهرشان گونه اي با  نقويي كه به  زن هاي ايرادگير و نق .  ها صدق مي كندآن زن هايي را مي شناسم كه اين شكايت در باره ي

  .اما باور كنيد همه ي زن ها اينطور نيستند. كنم چنانچه با زني اين چنين رابطه داريد، با شما همدردي مي. نه در يك ازدواج بازپروري ثبت نام كرده است

دليل است كه استاندارهاي احساسي   اين به اين و به نظر من.خود راضي نمي شوند و به كم توقعي مردها نيستند اين حقيقت دارد كه زن ها اغلب به سادگي مردها از روابط صميمي
لذا احساس مي كنند . همواره خواستار آفرينش و خالقيت هستند  كه زن هابراي زن ها عشق اولويت اول محسوب مي شود و اين: داشته باشيد به ياد. و عاطفي ما باالتر از مردهاست

  .است كه روابط صميمي خود را بهبود يا ارتقاء ببخشند وظيفه ي آنان

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

متعهد است رابطه اش را به رابطه  د يا به شما انتقاد دارد، بلكه به اين معناست كهكه شما را سرزنش مي كن هر گاه زني براي بهبود يا اصالح رابطه پيشنهادي دارد به اين معنا نيست
  .اي مطلوب تبديل مي كند

  :از اين قرار هستند)1(برخي از مشكالت ناشي از باور غلط 



  .همسرشان استفاده مي كنند/زدمردها گاهي اوقات از اين باور غلط به عنوان بهانه اي براي كم اهميت جلوه دادن نيازها و خواسته هاي نام*

دور شده است، به او   افتاده و مي كند كه از او جدا كنار شوهرش مي نشيند و به او مي گويد احساس  ژانت، پس از آن كه سرانجام پس از يك هفته جسارت الزم را به خود مي دهد
داريل .مجدداً باز يابندوصميميت گذشته ي خود را خانه كار كنند تا بتوانند نزديكي نباشندكه همه اش درشندو مجبوربا هم با هفته ها بيشتردهد كه نياز داردشب ها و آخريمتوضيح 

گفتي اين شغل جديد را انتخاب  خودت بودي كه.خوشحال كنمهركاري ميكنم،نمي تونم تو رو«:مي دهد كه گوش مي دهد و با حالتي اعتراض آميز پاسخ با نگراني به صحبت هاي او
  » .هيچ وقت از هيچ چيز رضايت نداري.كنم حاال شكايت مي كني كه زيادي كار ميكنم و 

گويد ارتباط چنداني آنچه مي ذا،ل.كه هميشه ناراضي و گله مند استهمسرش رسيدگي كند زيرا او زني است  داريل خود را متقاعد كرده است كه نيازي نيست به احساسات و نيازهاي
  .مي كند تا با ترس از بي كفايتي خود رو به رو نشود استفاده) 1(ر غلط او از باو.با واقعيت ندارد

  .خودشان استفاده مي كنند بي اعتبار دانستن نظرات و بازتابي هاي ما و رو به رو نشدن با كاستي هاي به عنوان بهانه اي براي ناموجه جلوه دادن و) 1(مردها از باور غلط *

بدين معنا كه .همسرشان گوش كنند به نظراتاستفاده مي كنندتامجبور نباشند» سيري ناپذير و پرتوقع هستند زن ها:با استناد به اين باور غلط كهمردهاي بسياري را مي شناسم كه 
شان ـ و گاهي اوقات او نيزـ مي گويند كه خود سؤال مي برند و به  همسرشان فوراً اعتبار و صحت اين گونه درخواست ها و نيازها را زير/نامزد در مواجهه با صحبت ها و خواسته هاي

  :معموالً اين قبيل مراودات و تبادالت به قرار زير پيش مي روند .كه بكنند،همسرشان راضي نخواهد شد، پس چرا اصالً خودشان راخسته كنند هركاري هم

اعتراض مي كني كه خسته هستي يا   هميشه  ظاهراً تو اما.هم كمك كنيم كه در اين كار به توافق كرده بوديم  ما.عزيزم، مي خواستم درباره ي خواباندن بچه ها با تو صحبت كنم:زن
  .من هستم كه مجبور مي شوم به تنهايي آن را انجام دهم اضافه كاري داشتي و دست آخر اين

  » .يز برات به اندازه ي كافي خوب نيستهيچ وقت هيچ چ. دوباره شروع كردي، هميشه كاسه كوزه ها را سر من مي شكني كه پدر خوبي نيستم«:مرد

زن را با كليشه اي منفي    اين ترتيب است كه مرد، حركات آن نيز به .زبان زدن مي دانم زخم  اين حالت را  .بگيرد اين تاكتيك زن را مجبور مي سازد تا فوراً حالت تدافعي به خود 
. دهدضوع كه مشكل از زنش است تغيير مياين مو بهه ها به همسرش كمك ميكند يا نه، آيا در انجام كارهاي مربوط به بچاينكه مي چزاند و سپس موضوع مكالمه را كه عبارت بود از

رد محاكمه و دهد كه از ناحيه ي قوانين سخت و غيرمنطقي همسرش مو خود و رفتار خود نگاهي بياندازد، خود را قرباني مظلوم و بي گناهي جلوه مي به جاي آن كه مايل باشد تا به
  .قرار گرفته است بازخواست

  .مردها با استناد به اين باور غلط براي خود حسي قالبي از قدرتمند بودن خريداري مي كنند*

اگر كوتاه بيايم، بدبختي ها «:ندكنپيش خودشان فكر مي.زند،برده ي نيازهاي او ميشوندهمسرخود را برآورده سا/بعضي از مردها چنين باور دارند كه چنانچه همه ي خواسته هاي نامزد
كند، واكنشي مي  او شان درخواستي ازهمسر/مجرد اينكه نامزد لذا به»!هر ساز او برقصم و چيزي نمي گذرد كه نوكر بي اختيار او مي شوم شروع مي شوند، ديري نمي كشد كه بايد به

. گذاشته اند پامامي حقوق و آزادي هاي او را زيركه گويي تكننديبه گونه اي رفتار م دهمسرش ميگويد گوش كن/آنچه نامزداز خود نشان مي دهند و به جاي آنكه به  افزوده و افراطي
  !مي كنند بايد از اول همه ي حد و مرزها را خوب ترسيم كنند تا مبادا كسي حق شان را پايمال كند اين گونه مردها فكر

صرفاً بيان خواسته يا نيازي  تصاحب قدرت و كنترل در رابطه نيست، بلكه  بي امان بر سر  هاي زن ها نبردي وارد اين قبيل خواستهدر بيشتر م. البته اين گونه مردها اشتباه مي كنند
ت مانند اين است كه ماشين كار درساين. پايه و اساس است بيبزودي تمامي اقتدار واعتبار خود را ازدست خواهد داد،» وادهدبگيرد يا  شل«ساده است و ترس مرد مبني بر اينكه اگر 

خواهد   را تعويض كند، مكانيك از شما  و موافقت كنيد كه روغن موتور مكانيك ببريد موتور يا تعويض روغن نياز داشته باشد، اما شما بترسيد كه چنانچه آن را نزد تان به يك تنظيم
  !خواست كه كل موتور را تعويض كنيد

  .همسرشان الپوشاني كنند/ي كنند تا شكست خود را در برآورده ساختن نيازهاي نامزدمردها از اين باور غلط استفاده م*

  :داستان زير را يكي از زنان شركت كننده در يكي از سمينارهايم تعريف كرد

. مرا خوشحال مي كند گرهرشب آشغال ها را خالي كندفكر مي كنم پيش خودش فكر كرده بود كه ا. است او واقعاً مردي خوب و دوست داشتني. من و شوهرم تازه ازدواج كرده ايم»
آشغال هاي تك تك اتاق ها را توي سطل اصلي خالي مي كرد و سپس با خوشحالي،سوت زنان آن را مي برد و دم در  متوجه شدم كه هر شب تمامي سطل. همين كار را هم مي كرد

  .توي سطل هاي بزرگ خالي مي كرد

با .  عصباني شد بداخالق و  بسيار در كمال تعجب. بوديم، از او خواستم تا در شستن ظرف هابه من كمك كند  به آپارتمان جديدمان نقل مكان كردهيك روز پس از آن كه به تازگي
 حد عصباني است، مگر پس از آن كه چرا تا اين راستش را بخواهيد اصالً نمي توانستم بفهمم» !هيچ وقت هيچ چيز كافي نيست .هر چه مي كنم تو را راضي نمي كند«: شكايت گفت

من هرگز از او نخواسته بودم در خالي . مرا خوشحال مي كند تصميم مي گيرد كه چه چيزي) و بي آن كه از من پرسيده باشد(او از جانب خودش  معلوم شد كه. با هم صحبت كرديم
  «.كرد كه شكست خورده است و من زني پرتوقع و سيري ناپذير هستم ي آمدند، احساس ميلذا هر باركه حدسيات او درست از آب در نم. من كمك كند كردن آشغال ها به

  .احتماالً داستان فوق براي بسياري از شما آشناست

در حالي كه . آشپزخانه ساخته بود وي قابلمه ها ت يا قفسه بندي هايي براي قرار دادن.خوشتان مي آيد و نيامده حال يا شوهرتان هديه اي برايتان خريده است كه فكر مي كرده از آن
آن هم تنها به اين دليل كه يك روز درباره ي ورزش با  يا نامزدتان بليط هايي براي تماشاي مسابقه ي كشتي تهيه كرده است. بوده ايم ما همان طور كه بوده است، از همه چيز راضي

  !به هم مي خوردبعداً متوجه شده است كه حالتان از كشتي  او صحبت كرده بوديد و

خود را به زحمت مي اندازند حدسيات، از رويو خودسرانه و او بپرسند ان را ازكه خواسته هاي همسرشمي كنند فراموشلب ترين ومهربان ترين مردها نيزيا گاهي اوقات حتي خوش ق
  .ه پرتوقع و سيري ناپذير است عصباني مي شوندمي كنند و از دست نامزد يا همسرشان به اين بهانه ك... شكست و اجحاف و و در پي آن احساس

 )1(واقعيت مربوط به باور غلط 

  :مي توانم قسم بخورم كه اين ادعا حقيقت دارد:مردان عزيز

اما !طور نيست؟ زيرا اين! شنوم  نميفكر نكنيد صداي خنده ي شما را. با كوچكترين چيزها خوشحال شان كرد زنهاـ دست كم بيشتر آنهاـ بسيار نيز كم توقع اند و مي توان به راحتي
كه چنانچه نيازهاي واقعي يك زن را درك كنيد، راضي  اين موضوع.كتاب درباره ي آن نوشته شده استكه كل شايداين همان چيزي باشد در واقع. همچنان بر سر ادعايم خواهم ماند

تمجيد  هر روز سه تعريف و: نتايج را ارزيابي كنيدكنم،توصيه زير را بيازماييد و نمي كنيد به شما پيشنهاد ميچنانچه باور . نيز عمالً بسيار ساده خواهد شد كردن و خوشحال كردن او



اآلن چه كاري «»است؟ از دست من چه كاري ساخته«: پرسيدن يك سؤال سادهآغوش گرفتن وصميميت، و يك تلفن اضافي، پنج دقيقه در: همسرتان بدهيد/و تحسين كوتاه به نامزد
  !برابرتان از خوشحالي و رضايت آب خواهد شد سپس ببينيد كه چگونه در»  توانم برايت انجام دهم؟مي

 حفظ و نگهداري زن ها مشكل است)2(باور غلط 

 » .حفظ زن ها خيلي كار مي بردـ واقعاً آدم را خسته مي كند«

  » .زن ها خيلي سفت و سخت و پرتوقع هستند«

  » .رابطه با زن ها مشكل است«

ما يكي . اينقدر كار ببره  نمي كردم با تو بودن فكر.  دشواره اوه، خيلي سخت و«: توي سرش نكوبيده باشند فكر مي كنم كمتر زني باشد كه اين باور غلط را در مقطعي از ازدواج خود
  »قابل تحمل هستم؟ استي اينقدر پرتوقع و غيرآيا حق با اوست؟ آيا من بر«:خودمان فكر مي كنيم پيش. اين جمله ما را خرد مي كند» !كه بريديم

  .قبل از آن كه سؤال فوق را پاسخ گوييم، بگذاريد ببينيم منظور واقعي مردها هنگامي كه مي گويند حفظ و نگهداري ما مشكل است، چيست

  .ما از مردها توقع داريم با ما صميمي باشند*

  . با ما درميان بگذارندما از مردها توقع داريم افكار واحساسات شان را *

  .ما از مردها توقع داريم برايمان وقت بگذارند*

  .ما از مردها توقع داريم با مشكالتي كه داريم رو به رو بشوند و از حل و فصل آن ها سر باز نزنند*

  .ما از مردها توقع داريم آن ها نيز مانند ما روي رابطه مان كار كنند*

اين توقعات، .اين باره من با شما موافق نيستم راماد» .خيلي زحمت دارد!قع هستندببين زن ها چقدر پرتو.ببين، منظور من همين بود«: را بخوان و بگويدممكن است مردي ليست باال 
  .دو انسان استرابطه ي سالم و صميمي ميان هر  نامعقول زن هاي پرتوقع و پرزحمت نيست، بلكه ملزومات زيربنايي و اساس هر توقعات فوق العاده و

غيرمنطقي طبيعي،گويي توقعاتي غير كهبه گونه اي از خود واكنش نشان ميدهندتوقعات و نيازهاي طبيعي رابطه  بدين معنا كه به. اين همان جايي است كه مردها به بيراهه مي روند
  .و غير واقع بينانه هستند

  .حفظ و نگهداري زن ها مشكل است:باور غلط

  .هداري روابط صميمي مشكل استحفظ و نگ:واقعيت

باشدـ است كه  شخصيدروابط ـ دست كم روابطي كه منعكس كننده ي صميميت واقعي، دوستي و رش پس در واقع اين زن ها نيستند كه حفظ و نگهداريشان مشكل است، بلكه اين
  .را نيز دارد اما ارزش اين سختي ها. و مشكل است و مستلزم كار و تالشبلكه بسيار هم دشوار .روابط موفق به هيچ وجه ساده نيست.حفظ و نگهداري اش مشكل است

. بدنتان و شغل و حرفه اي كه داريد خانه ي مطلوبتان گرفته يا فرزندان يا از .زحمت بوده است مستلزم كار و  چنانچه كمي بيانديشيد، خواهيد ديد هر آنچه در زندگي ارزشمند است
داند هر آنچه به راستي ارزشمند زيرا مي.اين گفته مخالف باشد كه باكرنميكنم مردي وجود داشته باشدف.توجه، تالش و حفظ و نگهداري هستند  بسيار،تمامي اينها مستلزم صرف وقت

  .مراقبت و محافظت است است مستلزم

  .مي پرورانديدماشين زيبايي كه مدتهاي طوالني رؤيايش را در سر . تصور كنيد يك ماشين كورسي داريد:مردان عزيز

را تنظيم كني و تازه  مرتب بايد روغن آن را وارسي كني، باد الستيكها . مي خواهد روز يكبار بنزين  هر چند. اين ماشين هم كه همه اش زحمت است«:آيا هرگز شكايت مي كنيد كه
  »اي خود درست كردم؟چرا آن را خريدم؟ زحمت زيادي بر اصالً. اگر آن را نشوييد، بسيار بدنما به نظر مي رسد

  .زيرا مي داند ماشين خوب مراقبت و رسيدگي خوب هم مي خواهد تا سالم بماند و خوب كار كند. نه البته كه اين چيزها را نمي گوييد

شمارا تشويق مي كنند يا از شما  به همين دليل است كه.نها به غريزه اينها را مي دانندز. و سالم بمانند روابط مستلزم توجه، كار و زحمت هستند تا سر پا. خب، روابط هم همين طور
نگهداري روابط ما زنها مي دانيم كه حفظ و... و باشيد صميمي كه ارتباط برقرار كنيد، صحبت كنيد، افكار و احساسات تان را بيان كنيد، مي خواهند و يا حتي شما را مجبور مي كنند

  .بهترين و مطلوب ترين وضعيت خود باشد ريم تا روي آن كار كنيم، تا هميشه درهمين دليل به كمك شما احتياج دا به.مشكل است

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

وده مي خواهند كه موفق خود ب  رو كه عميقاً متعهد و پاي بند عشق هستند، بلكه از آن  كه ايرادگير و پرتوقع  نه از آن رو. زن ها استانداردهاي بااليي براي روابط صميمي خود دارند
  .باشند

  :اين ها هستند)2(برخي از مشكالت ناشي از باور غلط 

  .مردها از اين باور غلط به عنوان بهانه اي براي كار نكردن بر روي رابطه استفاده مي كنند*

كل رابطه و مسئوليت هاي آن  زير قع اين پيام را به او مي دهند كه مي خواهند از سر باز مي كنند، در وا هنگامي كه مردها زني را به اين بهانه كه حفظ و نگهداري او مشكل است از
گذاشتن براي او يا تالش براي ايجاد و حفظ   نظرات او يا وقت  از گوش دادن به همسرشان مشكل است مي خواهند خود را/نامزد گويي با گفتن اين جمله كه حفظ. شانه خالي كنند

نيست، اما همان گونه كه بارها نيز گفته ام و خواهم گفت ارزش آن  ساده اي موفق كار  مي دانم همواره حفظ و نگهداري يك رابطه : مردان عزيز.كنند صصميميت با او راحت و خال
  .داشت را خواهد

 )2(واقعيت مربوط به باور غلط 

متعهد و پاي بند عشقش به  فوق العاده با زني هستيد، كه چنانچه خواهان رابطه اي : ان عزيزمرد. است زني كه حفظ و نگهداري او مشكل است، زني است كه متعهد و پاي بند عشق
وجود دارند كه اهميت زيادي   زن هايي نيز پرده باشيم، البته، چنانچه صريح و بي. مايه بگذاريد تا رابطه خود را با او حفظ كنيد شماست راهي نداريد جز اين كه از وقت و انرژي خود

دوست داريد با چنين زني باشيد، احتماالً  چنانچه. كه برايشان ايفاي نقش كند مي خواهند»والد«رابطه و اينجور حرف ها نمي دهند، بلكه تنها يك پدر يا يك  ميميت يا كيفيتبه ص
مشكلي نيز مواجه نخواهيد شد، اما واقعيت اين است كه چيز ارزشمندي   مي شويد، با  ظاهر  وقتي كه صورت حساب ها را مي پردازيد و در مواقع ضروري بهره زيادي نخواهيد برد تا

  .تواند برايتان به ارمغان آورد، محروم مي كنيد نخواهيد آورد و در واقع خود را از عشق، شادي و اعجازي كه عشق واقعي مي به دست



 »دد، كنترل كننا آن ها را تعقيب كنزن ها مي خواهند آدم را مثل سگي كه همه ج«)3(باور غلط 

  »آنقدر به آدم گير مي دهند تا سرانجام كاري را كه مي خواهند، براي شان انجام دهيد.محال است زن ها نسبت به چيزي بي خيال شوند«

 »هميشه همه چيز بايد مطابق ميل زن ها باشد و گرنه ناراحت مي شوند«

 » ـ بسازندزن ها دوست دارند از آدم يك نوكرـ بله قربان گو، زن ذليل«

ها كنترل گر و فريب كه ما زن  اين :در عين حال همان هايي هستند كه بيش از هر چيز ما را ناراحت مي كنند اين ها نمونه هاي از مورد عالقه ترين شكايت هاي مردها از ما زن ها و
 به تفصيل صحبت 2 فصل   اين باره در در. زندگي مان است اي كنترل و بهره كشي از مرداصالح روابط مان، تنها تالش هايي موذيانه بر كار هستيم و تالش هاي ما در جهت بهبود و

  .مي خواهم در اينجا نيز مجدداً به آن بپردازيم، زيرا برطرف كردن اين باور غلط يكي از مشكل ترين كارهاست كرديم، اما

براي كنترل كردن مردها و بهره  سپس آن را به اشتباه به عنوان تالشي از جانب ماحل مشكالت را مي بينندو ومردها تالش ما براي سازمان دهي، برنامه ريزي :ماجرا از اين قرار است
  .كشي از آن ها تعبير مي كنند

  .زن ها مي خواهند مردها را كنترل كنند:باور غلط

  .ساب آورده شوندزن ها مي خواهند كمك كنند، ايفاي نقش كنند، بهبود ببخشند، ارتقاء دهند و به ح:واقعيت

. به شما و رابطه ارائه دهند زن ها در واقع مي خواهند آنچه را در توان دارند از روي عشق. را كنترل كنند به طور معمول نيت واقعي زن ها اين نيست كه مردها:به ياد داشته باشيد
كند،  مي تعبير مغلوب كردن يا كنترل او تالش براي  هنگامي كه مرد اين تالش زن را به معناي. ..نظرات، پيشنهادها، جايگزين ها و سازمان دهي:حال به هر شكل كه مي خواهد باشد

  .ترني جلوه ها و نمودهاي عشق زن نسبت به خود را پس زده است در واقع يكي از اساسي

  چه چيزي در نتيجه ي اين باور غلط عايد مردان مي شود؟

  .ود را پنهان مي كنندمردها بدينوسيله احساسات و كرده هاي خ*

گذشت چندين هفته  كه حتي پس از به طوري كه. محيط كار جديد او به مراتب پراسترس و دشوارتر از شركت قبلي او است. جك، روزهاي سختي را در شغل جديد خود مي گذراند
همسرش الن از او مي پرسد موضوع چيست، چيزي   اما هنگامي كه خانه مي رسد،هرشب خسته و كوفته و افسرده به . جا افتاده است هنوز احساس نمي كند كه در شغل جديد خود

  .مبهم و ناواضح زير لب شكايت مي كند كه روز بدي را پشت سرگذاشته است به او نمي گويد و فقط به طرزي

 .رسد مضطرب به نظر مي شروع كرده است بسيار  وقتي جك شغل جديد خود را  مي داند كه از و به خوبي الن، جك را از نوجواني هنگامي كه چهارده پانزده ساله بودند، مي شناسد
شوند،نهايتاً ديگر تحمل نمي كند و يك شب  بشنود،اما تمامي درخواست هاي او در اين رابطه تنها با سكوت او مواجه مي هفته ها مي گذرد و الن همچنان منتظراست چيزي از جك

  :پيش از شام موضوع را پيش مي كشد

بار اول كه او  توست،   شركت بزرگي كار مي كند كه مشابه شركت پسرخاله ام بيل، در.به تو كمك كند جك،مي دانم كه از شغل جديد راضي نيستي و من فكري دارم كه مي تواند«
اين فكر .  بتواني با شرايط كنار بيايي كمك كند تا ا او صحبت كني به توشايد اگر به بيل زنگ بزني و ب.تور رو به رو شده بود هم در آن جا شروع به كار كرد بامشكالتي نظير مشكالت

  » خانه كار كني هفته ها من پسرها را به تمرين فوتبال ببرم تو وقت بيشتري داشته باشي تا در را هم كردم كه اگر آخر

  :اما ازعصبانيت شوهرش در حيرت مي ماند. ودالن سخت نگران شوهرش است و تنها نيت او اين است كه به او كمك كند تا اوضاع بهتر ش

خيلي دوست داري   دخالت كني؟  هم  شغل من خداي من، الن، آيا مي تواني كاري به كار من نداشته باشي و مرا به حال خودم بگذاري؟ مگرمجبوري توي همه چيز از جمله كار و«
 »تك تك حركات را كنترل كني، اينطور نيست؟

  .است بهبود شرايط كاري اش را با تالش او مبني بركنترل كردن خود اشتباه گرفته  است كه جك تالش الن براي كمك و حمايت از او وداستان از اين قرار

  .مردها بدين شكل احساس مي كنند كه همه ي كارها را خودشان به تنهايي انجام داده اند*

كه شوهرم هنگامي«:ميگفت به ياد دارم زني.مردها،در فرآيند تصميم گيري خود زن ها را دخالت نمي دهند ت كه بيشتريي از رايج ترين شكايت هاي زن ها از مرد زندگي شان آن اس
الش پس ت زنها از اين احساس بيزارند ا كه ج از آن».كرده است چيزي به من نمي گويد، احساس مي كنم كه به حساب نيامده ام تصميمي مي گيرد و تا لحظه ي آخر كه آن را عمل

 آغاز مي شود كه مرد عالقه و كمك ما را  مشكل زماني .ارائه مي دهند بدين معنا كه سؤال مي پرسند و راه حل.جريانات زندگي همسرشان وارد كنند مي كنند تا خود را به نحوي در
  .تالشي براي مداخله يا به دست گرفتن كنترل اوضاع و سلطه جويي تعبيرمي كند به معناي

اساسي ترين نيازهاي ما زن ها  در گوشه و كنار اين كتاب به كرات خواهيد شنيد زيرا يكي از بزرگ ترين و درباره ي اين موضوع.  دارند با شوهرشان مثل يك تيم باشندزن ها دوست
بلكه از آن روست كه  خواهيم او را كنترل كنيم، ل نيست كه مي دلي  به اين مي دهيم، مي شويم يا كمكي ارائه  جويا  مشكالت اش    مسائل و  درباره ي  همسرمان هر گاه از. است

آن شركت داشته  ما نيزبه بازي گرفته شويم ودرتصميم نهايي را ما بگيرم يا حرف آخر را ما بزنيم،بلكه تنها دوست داريم نياز نداريم كه هميشه.باشيم مي خواهيم ما نيز شركت داشته
  .باشيم

در )قوي بودن ومستقل بودن كنند تا احساس(مردان مبني بر اينكه همه چيز را خودشان به تنهايي انجام دهند   مبني براينكه دخالت داده شويم با اين نيازمتأسفانه اين نياز ما زن ها
همسرشان / به راحتي دست رد به سينه نامزدلذت.هستند به اين معناست كه ضعيفارندكه چنانچه كمكي دريافت كنندمردان چنين باورد گويي.رارگرفته استبرخورد زيادي قتقابل و

  .تا بدين وسيله احساس مستقل بودن و خودمختار بودن كنند سپس به تنهايي دست به كار مي شوند.كنند كه كنترل كننده يا سلطه جو هستند مي زنند و او را متهم مي

  )3(واقعيت مربوط به باور غلط 

چنانچه متوجه .كمك كنيم را ناراحت ببينيم دوست داريم به شمااگر شما. كنترل كردن و سلطه جويينه  لويت اول ما در زندگي عشق استلطفاً توجه داشته باشيد كه او:مردان عزيز
كه مي بينيم هنگامي.دهيمحمايت خود را ارائه عالقه وقب خود نيستيد، دوست داريم محبت،اگر ببينيم كه مرا.راه حلي بيابيد شويم با مشكلي مواجه هستيد، دوست داريم كمك كنيم

 مي خواهيم شما را كنترل كنيم يا بر  كارها را مي كنيم؟ نه از آن رو كه  اين چرا. است دوست داريم خود را شركت دهيم تا احساس نكنيد تنها هستيد نگراني وجودتان را فرا گرفته
   !مي ورزيم  عشقشما سلطه داشته باشيم، بلكه از آن رو كه شما را دوست داريم و به شما روي



 زن ها حسود هستند)4(باور غلط 

  » .انگار مي خواهند مردها را تصاحب كنند.زن ها خيلي حسود هستند«

  » .همه ي زن هايي كه مي شناسم از اين وحشت دارند كه روزي كسي مرد زندگي شان را از آن ها بدزدد«

  » !گرنه زن شان از حسادت دق مي كندمردهاي بيچاره حق ندارند با هيچ زن ديگري حرف بزنند، و »

 » .زن ها بدشان نمي آمد چنانچه مي توانستند ما را در غل و زنجير كنند و چشمان مان را ببندند تا اصالً نتوانيم به زن ديگري نگاه كنيم«

  :داستان هاي زير داستان هايي واقعي هستند

روز پيش به شركت  چند.دانم به او نظر داردر دفتر كار جيك كار مي كند كه ميزني د.نگران هستم خيلي«:  مي گويد.كندس تلفني با خواهرش درباره ي شوهر خود صحبت مي كند
آن هم درست .جك هاي احمقانه تعريف مي كرد و از تعريف وتمجيد جيك دست برنمي داشت. مدام كنار او مي نشست.كرد جيك رفته بودم، نمي توني باوركني چه جوري رفتار مي

  » !لو روي منج

 »چه شكلي بود؟«: خواهر كندس مي پرسد

  »راستش، وقتي به او نگاه مي كردم، خيلي حالم بد مي شد. بدتر از همه، مجرد هم بود.خب، راستش، خيلي خوشگل بود«

  »جيك دراين باره چه مي گويد؟«

 «.با چشم هاي خودم ديدم. اما واقعاً اينطور نيست. هستم و سوءظن دارموگفت من زيادي حسوده اش برخوردب خيلي. وقتي كه در اين باره با او صحبت كردم. مشكل همين جاست«

  »ميهماني كجاست؟«: تيرا از او مي پرسد. نامزد تيرا، جيمز به تازگي به يك ميهماني مجردي دعوت شده است

  »ين شهراوه، توي يه كلوپي پاي«: جيمز در حالي كه مي خواهد از موضوع فرار كند مي گويد

  » .كه نيست» آنچناني«از اون كلوپهاي » يه كلوپي؟«منظورت چيه «

  » :تيرا با صدايي ناراحت مي گويد» .خب، فكر كنم از همون ها باشه«

 »خب تو كه نمي خواهي بري اونجا، مي خواي؟«

  » .نمي تونم از دستش بدم. فيل و من توي دانشگاه همكالسي بوديم. البته كه مي رم«

  »گذره من مي دونم تو انيجور مهموني ها چي مي.كلوپ هايي سر وكله ات پيدا بشه دوست ندارم تو اينجور. مز، اين موضوع واقعاً مرا ناراحت مي كنهجي«

  » .داري بي دليل حسودي مي كني. احمق نشو«: جيمز جواب مي دهد

  دم باال برن؟بي دليل؟ اين كافي نيست كه دخترهاي برهنه و عريان از سر و كول آ«

  » .تو خودت ناامني داري. بچه نشو«:جيمز با عصبانيت مي گويد

 »ديگه هم دوست ندارم درباره ي اون چيزي بشنوم. بدت نمي اومد همه ي حركات منو به من ديكته مي كردي، نه؟ من به اون مهموني مي رم

 »رو چك مي كردي؟ E-mail» :از او مي پرسد. آلن پاي كامپيوترش نشسته است  كهمگ از جلوي دفتر كار شوهرش آلن مي گذرد و مي بيند.ساعت نه شب است

  »پيدا كردي؟ E-mail چيز جالبي توي. خيلي طول كشيد«: آيد، مگ به او مي گويد بعداً كه آلن به بستر مي» .آره، اآلن تموم مي شه«: آلن پاسخ مي دهد

  »والني از دوستم شارلوت داشتميه نامه ي ط«: آلن لحظه اي فكر مي كند و مي گويد

 »شارلوت؟ اون همون نامزد قبلي ات نيست؟«

  .خيلي قبل از اونكه منو تو همديگرو حتي ديده باشيم.اُه، آره، سال ها پيش«

 »خب، چي كار مي كنه؟«:مگ مي پرسد

  .توي فلوريدا زندگي مي كنه و يه سالن بدنسازي رو اداره مي كنه«

  »ازدواج كرده؟«

 »تازگي ها از شوهرش جدا شده. نه«: ا لحظه اي ترديد و دودلي جواب مي دهدآلن ب

 »شما دو تا زياد به هم نامه مي نويسين؟«: مگ مي پرسد

  »!چه خبره؟ اينجا دادگاهه؟ احساس مي كنم داري از من بازجويي مي كني؟«: آلن با عصبانيت جواب مي دهد

  »؟من فقط پرسيدم زياد به هم نامه مي نويسين«

  »شايد چند بار در هفته. چه مي دونم«

كشد نفسي مي» نويسد؟ او چندين بار در هفته به نامزد قبلي اش نامه مي«:پيش خودش مي گويد. كند همين كه مكالمه ادامه پيدا مي كند، مگ در ناحيه ي شكم احساس بدي مي
  :و مي گويد

 »شه به يك مرد زن دار چند بار در هفته نامه بنويسه؟فكر نمي كني براي زني مثل اون كمي نامناسب با. عزيزم«

  » .اعتماد به نفس نداري نمي تونم باور كنم چقدر حسودي و. او دوست من است. الكي از كاه كوه نساز بيخودي. تو را به خدا بسه ديگه«:آلن صدايش را باال مي برد و مي گويد

خب، متأسفم كه شما را  .هم حسود هستند هستند كه زن ها در واقع بسيار  كردم به خوبي مؤيد اين نكته  ان هايي كه من نقلاحتماالً پيش خودتان فكر مي كنيد داست:مردان عزيز
 محافظت رابطه ي خود با مردي كه دوستش داشتند، همگي آن ها مي خواستند كه از. هاي فوق در يك چيز مشترك هستند تمامي زن. اما اصالً هم اينطور نيست. نوميد مي كنم

مورد  در هر. تهديدي مواجه مي ديدند، از اين رو با حالتي تدافعي برخورد كردند همسرشان را به خطر يا /از موارد باال، زن ها پيوند صميمي ميان خود و نامزد در هر يك. كرده باشند
  .نيز مردها غريزه ي تدافعي زن ها را با حسودي اشتباه گرفته بودند

  .ود هستندزن ها حس:باور غلط

  .زن ها محافظ و نگاهبان روابط صميمي و نزديك خود هستند: واقعيت

شايد مادراني . هستيم احتمالي عزيزان خوديم و همواره مراقب تهديدات و خطرات نحوي غريزي محافظ و مدافع  ما زن ها به. سال ها تالش كرده ام كه اين نكته را به مردها بفهمانم



بعضي مادرها حتي نگران .كوران گير باشدخوابيده اند، زياد سرد يا خود هستند يا مادراني را كه نگران اند، مبادا اتاقي كه بچه ها در آن هنگام بازي مراقب كودكرا ديده باشيد كه به 
  .كه مبادا دوست شان كه سرما خورده است بچه ها را هم مريض كند اين هستند

و بايد اعتراف كنيم خود هستند رابطه با معشوق به زنگ هرگونه خطرات احتمالي درها همواره گوشزن . سازد  آشكار مي مردها نيز خود رانظير همين حس حمايتگري در روابط ما با 
واقعيات دنياي ده اي بي طرفانه ازبه عنوان مشاهانسان ها، بلكه  دربارهنه به عنوان قضاوتي درست ومعتبررا اين.همواره زنان ديگر هستند كه يكي از همين خطرات و تهديدات احتمالي

قضيه آن .تو نيست يا بي اعتمادي به مسئله اعتماد  «:پاسخ همسر او در واقع اين است كه»نداري؟ مگر به من اعتماد«: لذا هنگامي كه مردي از همسر خود مي پرسد.گويم كنوني مي
  » .است كه به زنان ديگر اعتماد ندارم

خواهد از رابطه ي خود   بلكه مي .به تازگي طالق گرفته خود ناراحت و عصباني مي شود، حسود نيست هاي مكرر به نامزد قبلي و E-mail ه خاطرهنگامي كه مگ از شوهرش آلن ب
 را تحريك كنندـ در واقعردهاي ديگرتا م ها حقوق مي گيرندنپ هاي استرپ تيز برودـ جايي كه ز به كلو نامزدش مي خواهد  هنگامي كه تيرا از اينكه. مراقبت و محافظت كرده باشد

او مي پيچد، نگران  نيز به خواهرش مي گفت از ناحيه ي زني كه در محل كار شوهرش مدام به پروپاي هنگامي كه كندس. حسودي نمي كند، بلكه مي خواهد رابطه اش را حفظ كند
 :گفتزيرا نظام هشدار مركزي آنان مي هر يك از موارد فوق، آنتن هاي اين سه زن فعال شده بودند،در. و محافظت كند بلكه مي خواست از رابطه اي مراقبت. است، حسودي نمي كرد

  .!آژير قرمز!امواج انرژي جنسي اي ثبت شده است كه به طرف شوهر شما نشانه گيري شده اند!آماده باش

بار هم مرتكب   برعكس، يك  شوهر و يا  مغرض بودن زن هاي ديگر نسبت به  خود نسبت بهسوءظن هاي الزم است در اينجا بيفزايم كه در طي سال ها روابط صميمي در شك ها و
نتيجه ي آن معلوم شود يا شوهرم  تا  فهميده بودم، آن هم تنها به اين دليل كه چند سال طول مي كشيد  درست  بعد مشخص مي شد كه گاهي اوقات شايد سال ها.اشتباه نشده ام

مي كنم نظير همين حالت درباره ي بيشتر زن هاي ديگر نيز  فكر.زن عالقه مند شده بود، يا آن زن به شوهرم چراغ سبز نشان داده بوده است  واقع او نيز به آناعتراف كند كه بله، در
  .صدق مي كند

دكان بقالي سر محل  كه شوهرشان براي خريد به  دارند و هر بارجدي  مشكالت روحي  وجود دارند كه  زن هايي نيز. زن ها معموالً بوي خطر را از يك كيلومتري تشخيص مي دهند
بحث  در اينجا موضوع .خوبي اشاره شده است  به مورد بحث ما نيستند و به اين گونه اختالالت حاد و افراطي در جاهاي ديگر مي رود،حسود مي شوند، اما اين دسته از زنان در اينجا

  .لي و روزانه اي است كه به غلط توسط مردها برچسب حسودي و ناامني مي خوردما تنها مراقبت ها و محافظت هاي معمو

تشكيل داده اند و بايد با هيچ   كه يك زوج متعهد را صميميت ميان دو نفر معناي احترام به انرژي جنسي و  حدود و ثغور آن هم به. آنچه در اينجا مورد بحث ماست حد و مرزهاست
اين حدود و ثغور براي تيرا به معناي آن بود .حساس اند قبيل حدود و ثغور و يا هر چيزي كه تماميت رابطه آن ها را تهديد كند، بسيار زن ها به اين. نندكس ديگري آن را تقسيم نك

 احتمال داشت كه اين حد ومرز مورد تجاوز  فت،كلوپ استريپ تيز مي ر  نامزدش به چنانچه  همسرش باشد و  كه مي تواند روي پاهاي شوهرش بنشيند، بايد  كه تنها زن برهنه اي
اعتقاد داشت كه  مرز مگ نيز به اين حد و. گذاشته بود  زير پا  و ثغور را زن همكار او اين حدود  حدود و ثغور كندس آن بود كه تنها اوحق دارد از شوهرش دلبري كند،اما.بگيرد قرار

  .اين حريم آنها تجاوز كرده بود اما نامزد قبلي او به. افكار و احساساتش بپردازد و نه با هيچ زني ديگري درباره يشوهرش تنها بايد با او ساعت ها به گفتگو و صحبت 

نه نيت يا قصد تيزهيچگو نامتناسب از خودشان داده اند و همكار زن يا نامزد قبلي و رقاص كلوپ استريپ آيا امكان دارد كه هر سه ي اين زن ها بي دليل ناراحت شده و عكس العمل
خواهم ص خود بوده است،اما دراينجا ميشغل خا استريپ تيز را بي منظور و خوش نيت دانست، زيرا تنها مشغول انجام وظيفه و شومي نداشته اند؟ خب، تنها شايد بتوان رقاص كلوپ

به .كنندرژي جنسي نامناسب از خود ساطع مياز مردها ان ثر آنها اين زنها هستند كه زودتركه اگر نه در همه ي موارد، اما در اك من شخصاً عقيده دارم.كنم حقيقتي را براي شما بازگو
 و   برخاسته از حس حمايتگري  واكنش آنها  نداشته بودند، منظور خاص نيز  نيت يا هيچگونه  زن هاي مقابل  كه هر سه ي اين زن ها اشتباه كرده باشند و عالوه حتي با اين فرض

  . از سر رشك و حسادتبود،نه محافظت

  :به قرار زير هستند) 4(برخي مشكالت ناشي از باور غلط 

همسرشان /كه نامزد  حمايتگرانه را با حسودي اشتباه مي گيرند احساس مي كنند مردها به غلط رفتار  هر گاه. مردها احساس مي كنند كه زن ها نسبت به آن ها بي اعتماد هستند*
. ارتباطي با اعتماد يا بي اعتمادي نسبت به مردها ندارد اما در واقع واكنش زن ها در اين گونه مواقع هيچ گونه.عصباني مي شوند  لذا به آن ها بر مي خورد وبه آن ها بي اعتماد است،

  .به موقعيتي ناخوشايند، مضر يا احياناً تهديد آميز دارد بلكه در واقع اشاره

منطقه ي خاص عنكبوت هاي سمي  آن ميگويد كه در اخبر شده و به شمادوستان شما از برنامه ي سفر شما ب يكي از. ده از كشور سفر كنيدفرض كنيد قرار است به نقطه اي دورافتا
به «: آيا به او مي گوييد ؟العملي به او نشان خواهيد داد چه عكس.اضافه مي كند كه اگر به جاي شما باشد از اين سفر منصرف مي شود اي وجود دارد كه بسيارنيز خطرناك هستند و

  .دوست خود به دليل توجه اش به شما تشكر مي كنيد بلكه در عوض از. البته كه نه» فكر مي كني نمي توانم از خودم مراقبت كنم ؟ من اعتماد نداري؟

زن ديگري كه به شما عالقه :نيستند شخصاً به نفع رابطه ي صميمي شماهمسرتان انرژي هاي جنسي نامناسبي را ثبت كرده اند كه م/حال تصور كنيد گيرنده هاي نامزد: مردان عزيز
 اين نكته را به شما گوشزد مي كند، در واقع همين كار  همسرتان/نامزد هنگامي كه... محيط يا دوستاني كه ممكن است شما را وسوسه كنند، يا  مند است، حال چه پنهاني يا آشكار،

تنها مقصود او اين است كه شما را درمقابل عوامل .خيانت خواهيد كردكه شما حتماً به او منظورش اين هم نيست. ه نسبت به شما بي اعتماد استمنظور او اين نيست ك.است را كرده
  .مشكل ساز يا خطرناك محافظت كند

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

از اين رو چشمان .قرار گرفته اند منصفانه مورد اتهام گيرند، زيرا احساس مي كنند به آنها توهين شده يا غير ناديده ميهمسرشان را كامالً /بيشتر مردها نگراني هاي حمايتگرانه نامزد
  . از آن بگريزندواقع بايد فوراً به آن توجه كنند و كه مي تواند برايشان خطرساز باشد، و خود را مبتال به خطراتي مي كنند كه در خود را بر روي موقعيت يا شرايطي مي بندند

 به شوهرش ابراز كرده و  بود جانب دختري كه دوست آنان همسر اين مرد نگراني خود را از .براي آن پرداخت مردي را مي شناسم كه اشتباه فوق را مرتكب شده و بهاي گزافي را نيز
. اثبات اين نگراني خود در دست نداشت اين زن هيچگونه مدرك يا سندي دال برالبته .چيزي بيش از تنها يك دوست باشد گفته بود كه احساس مي كند آن دختر مي خواهد

. بدن او در حضور شوهرش بود مي كرد يا عذر و بهانه هايي كه براي تلفن زدن به او مي تراشيد وحركات بود، نحوه اي بود كه به شوهرش نگاه حركاتي كه زن از دختر مشاهده كرده
اينكه همسرش چنان افكار نامنصفانه اي درباره ي دختر داشته ناراحت شده وحتي به مراتب نيز اين حقيقت كه همسرش فكر مي كرده  ازومؤدب بود،ن زن كه مردي مهربان شوهر آ

 پاسخ و. ست همسرش عصباني مي شودبه عقيده ي مرد هزگز هم چنين نبودـ از د  حركات تحريك آميزي را تشخيص بدهدـ چنانچه واقعاً اتفاق افتاده بودند؛ كه او نمي تواند چنين

نگراني وجود ندارد،  حدسيات او غلط بوده است و هيچ گونه جاي  براي اين كه به او اثبات كند،  و واكنش اين مرد به همسرش اين بود كه هشدارهاي همسرش را تماماً ناديده بگيرد



  .حتي عمداً نيز اوقات بيشتري را با اين دختر مي گذراند

كه به جهت اتفاق بدي  مي گويده بود، دختر به مرد زنگ مي زند ورا براي يك مسافرت شغلي ترك كرد يك شب كه همسر مرد، شهر. انيد بقيه ي داستان را حدس بزنيدخب، مي تو
اما .زنندم در طول راه توي گوش مرد زنگ ميمدا بت هاي زنصح ا درباره ي چيزي با او صحبت كنددارد، مرد به خانه او برود ت كه براي او افتاده است خيلي ناراحت است و اينكه نياز

كند  روي كاناپه مي نشيند، مالحظه ميودختر مي رسدكه به خانه ي  همين.برابر حسادت همسرش طغيان كند، لج بازي مي كند و به راه ادامه مي دهد براي اينكه به فكر خودش در
اينكه حق  توي سر خودش مي شنود، همچنان اصرار مي ورزد كه همسرش اشتباه مي كرده و ست و با وجود اين كه زنگ خطر رالباس هاي بسيار نازك و بدن نما پوشيده ا كه دختر

نانچه آنچه را كه دختر بدان مبادرت مي ورزد بيان كنم و چ اينجا مناسب نمي بينمدر.خراش تبديل مي شود با خود اوست، چند دقيقه طول نمي كشد كه زنگ خطر به آژيري گوش
مضحك و  طرزي ترسيده است به  شده و  مرد بيچاره كه حسابي شوكه . شما مي گويم كه نه ايد و مي خواهيد بدانيد كه آيا مرد نيز به او پاسخ مثبت مي دهد يا نه، به كنجكاو شده

 نمي تواند ديگر جلوي آن ها  او  افتاده اند و اما خراب كاري ها ديگر اتفاق.كندزند و از آن خانه فرار مي  خنده دار مثل دست و پا چلفتي ها، تمامي پيش روي هاي دختر را پس مي
. موقعيت خطرناكي قرار داد كه برايش گران تمام شد  احمقانه، خود را در عنوان حسادت  و افراطي دانستن آن ها و نيز تعبير آن به  او با بي توجهي به هشدارهاي همسرش. را بگيرد

ميان آن دو اتفاق افتاده بود در ذهنش مجدداً تداعي مي شود و به او  كه هربار دختر را در مناسبت هاي اجتماعي در جايي مي بيند، صحنه ي زشتي كه ين استكمترين آسيب آن ا
  .ناخوشايندي دست مي دهد احساس

بازي به خود دروغ نگوييد و خود را  از روي لج. ، دورانديش همسر شما را مغلوب خود كندندهيد غرور و منيت شما آيا درس الزم را از داستان فوق گرفته ايد؟ هرگز اجازه:مردان عزيز
  .محافظت كنيد» آتش هاي زير خاكستر«اين گونه خطرات احتمالي و  از خود و ازدواج تان در برابر.گول نزنيد

  . يا مختل كنيممردها عصباني مي شوند و احساس مي كنند ما زن ها مي خواهيم آزادي آنان را محدود*

  »سعي نكن به زور به من بگي با كي دوست باشم با كي دوست نباشم«

  » .اگه بخوام با زني فقط دوست باشم، اين كار رو مي كنم«

همانگونه كه ديديم مردها حس مراقبت و  .مي شنويم همسرمان  / نامزد مشكالت بالقوه در رابطه با زني ديگر از جمالت فوق برخي از گفته هايي هستند كه بيشتر به هنگام اشاره به
همسرتان سعي دارد /از اوقات، شما حتي اطالعاتي را كه نامزد در بسياري:مردان عزيز)]7(رجوع كنيد به باور علظ .[سلب آزادي خود مي بينند محافظت در ما را تالشي براي كنترل و

نگراني هاي او را  لذا !شما قصد دارد دوباره شروع كند  اطالعات و بازتاب به  با ارائه اين دهيد و احساس مي كنيد كه اونمي شنويد زيرا سريعاً از خود واكنش نشان مي  به شما بدهد،
داستان پيش  كه براي مرد همان اتفاقي بود  دقيقاً  اين. اين دليل كه به او اثبات كنيد هر كاري دوست داشته باشيد مي كنيد ناديده مي گيريد و در برابر او شورش مي كنيد؛ تنها به

  .شد كه توي دردسر و زحمت زيادي افتاد روي داد و نهايتاً اينطور

 )4(واقعيت مربوط به باور غلط 

و رابطه ه ي ما هستيدشما گنجين.هستيد شما مرداناز همين چيزهاي ارزشمند براي ما،محافظت مي كنيم و يكي  ما زن ها بنابر غريزه از هر آنچه براي مان ارزشمند باشد، مراقبت و
 نه از آن رو كه به شما  احتمالي هستيم، همواره مراقب خطرات لذا .كند  تهديد هرگز نمي خواهيم چيزي به آن آسيبي برساند يا آن را. گرانقدر است با شما برايمان بسيار ارزشمند و

  .بدهيم از دستنداريم، بلكه از آن رو كه شما را دوست داريم و نمي خواهيم شما را  اعتماد

 .زن ها زيادي احساساتي هستند)5(باور غلط 

  »زن ها خيلي نازك نارنجي و زودرنج هستندـ با كوچكترين چيزي از هم مي پاشند«

  » .به همين دليل سريعاً به همه چيز واكنش نشان مي دهند.از تفكر و منطق و اينطور حرف ها خبري در آن ها نيست. زن ها فقط احساس دارند«

  » .زندگي با زن ها مثل يك ملودرام احساساتي است«

احساس داشته كه حس كنيم و اين قابليت.منفي جلوه مي دهدگي هاي ما زن ها را مغرضانه بدوزيباترين ويژ زيرا يكي از. اين يكي از باورهاي غلطي است كه براستي مرا آزار مي دهد
و به نوبه ي خود بر شود،نقطه ضعفي مهلك معرفي مي كند اين باور غلط اين ويژگي مثبت ما زن ها را كه موهبتي محسوب مي.نيمك باشيم و اين احساسات را هم نشان دهيم و ابراز

كودكي دها درهمان پيامي است كه اغلب مرالبته اين درست .احساسات مي باشد پنهان كردن ناخواستني ترازوشان دادن احساسات كيفيتي ضعيف تراست كه ن اين باور غلط بنا شده
مستقل بودن بودن است، و نكردن، مردانه تر و بهتر از گريه كردن است، خشن و قوي بودن بهتر از ترسو اينكه گريه:هنگامي كه پسربچه هاي كوچكي بيش نبودند، دريافت كرده اند و

  .بهتر از نيازمند بودن است

هديه ها را از اين موهبت و شرطي شدني كه متأسفانه در تمام طول عمر آن.اجتماعي رهايي و التيام يابند رطي شدنبه عقيده من زندگي مردها تماماً صرف اين مي شود كه از اين ش
 نوعهواقعه آن است كه مردها اغلب احساساتي بودن را كه از مم ناخوشايند اين   يكي از عواقب و پي آمدهاي.خود را نشان دهند، محروم ساخته است الهي كه حس كنند و احساسات

گويي .مي كوبند تقبيح مي كنند و را تشكيل مي دهد روي زن ها فرافكني كرده و آن را در آنها  هاي خودشان بوده است و حال ديگر بخشي از خويشتن گمشده و از دست رفته شان
خودشان رشناسايي كرده بطرز مشابهي كه د ديگرين معنا كه آنرا دربدي. حفظ كنندوجودشاناين بخش ازدست رفته از را بااين تنها روشي است كه ارتباط خودسطحي ناخودآگاه در

تلقي مي كنند و توانايي ما در حس كردن و احساس داشتن  نتيجه آن كه مردها اغلب احساسات طبيعي زن ها را به غلط ضعف نفس.سركوب كنند سركوب شده است آن را در اونيز
  .رواني ما مي دانند ات در ما را نشانه ي از هم پاشيدگي روحي واحساسي و سرانجام ابراز احساس را به زياده روي

  .زن ها زيادي احساساتي هستند:باور غلط

  .زن ها با احساسات خود در تماس هستند: واقعيت

در اين جا منظور .خارج است سات شان از كنترل خودشان عاطفي اند و احسا تعادل احساسي و كه فاقد )مردها مانند برخي از(بار ديگر يادآوري مي كنم كه زن هايي نيز وجود دارند 
 است كه زن هايي را كه با احساساتشان در  آن اشتباهي كه مردان مرتكب مي شوند.مي كند و احساساتش را نيز ابراز مي كند ما زن معمولي، طبيعي و سالم است كه عميقاً احساس

  .تماس هستند زياده از حد احساسي معرفي مي كنند

مرد مجاز و طبيعي   احساساتي است كه براي يك  رابطه مقدار به عبارتي مالك و معيار آن ها در اين چيست؟ به عقيده ي من مبدأ مختصات يا» زيادي احساساتي«ور مردها از منظ
مشخصي است كه آن را نقطه ي  يري اين دستگاه نيز نقطه يو درجه ي اندازه گ.كه احساسات را اندازه مي گيرد گويي كه مردها واجد يك دماسنج نامرئي هستند.محسوب مي شود



وحشت كردن . مي توانند بترسند، اما نه خيلي زياد. گيرد گريه كردن مسلماً باالي اين نقطه قرار مي.دارند غمگين باشند، اما نه خيلي مردها حق.يا طبيعي در نظر گرفته اند» نرمال«
مردها خوشايند نه محسوب مي شود كه براي بعضي ازمواردي نيز جاهل مĤبا زيرا احساسي مردانه و در.اي مردان طبيعي محسوب مي شودخشم بر.پذيرفته نيست مسلماً به طور مطلق

كلي گويي كرده  دكياينجا انالبته در.دو بايد مراقب شان بودديگر آسيب پذيري محسوب مي شون سوييداشتن وتنهايي ازنياز .هست و نقطه مقابل ضعيف بودن و ترسو بودن است نيز
مردها چه چيزي طبيعي است و چه چيزي  احساسات زن ها را براساس استانداردهاي خود مي سنجند مبني بر اينكه براي مردها: اما احتماالً متوجه منظورم شده ايد.و تعميم داده ام

  .تي ارزيابي مي شونداستاندارها زن ها ظاهراً بيش از حد احساسا غيرطبيعي محسوب مي شود، لذا بر طبق اين

زن ها احساسات و عواطف را از بقيه ي  از آن جا كه. دليل ديگري نيز وجود دارد كه چرا از چشم مردها ابراز احساسات و عواطف درزن ها نشانه اي از ضعف و بي ثباتي تلقي مي شود
نيز به ياد داريد، عشق واحساسات براي زن ها ) 1(همانگونه كه از فصل  .ف خود را در دست ندارنداينگونه به نظر مي رسد كه كنترل احساسات وعواط زندگي خود جدا نكرده اند، لذا

اختصاص  ذهن زن به عشق و احساسات نيز شده است تمام اتاق هاي  اختصاص داده  به عشق  اول محسوب شده و به رغم مردها كه تنها يك اتاق از دايره ي خودآگاهي آنان اولويت
هميشه اول يك همسر، نامزد و  ما زن ها.دايره ي خودآگاهي او جاي نداشته باشد،در كل خانه نيز وجود ندارد ز ديد يك زن چنانچه چيزي در يك اتاق از خانه ي ذهن وا.يافته است

كليدي در مغز خود را روشن مشكلي مواجه شدند، نچه باناچبسادگي از اتاق عشق خارج شوندوحالي است كه مردها مي توانند در اين. معشوق هستيم، بعد يك مدير، دوست يا همكار
بلوكه  توانند احساسات خود را مي  شده است لذا ساده ترمردها چنين پارتيشن بندي از آنجا كه مغز. حسابدار، دندانپزشك يا برنامه ريز كامپيوتر تبديل شوند كنند و به يكباره به يك

  .نيافتاده است را در خود خاموش كنند و به دنبال كار خود بروند گويي كه اصالً چيزي اتفاق ل تر است كه بتوانند عواطفدر حالي كه براي زن ها به مراتب مشك. كنند

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .است ت كه احساسات شان افراطي و زياديخود را خاموش كنند،لزوماً به اين معنا نيس تنها به اين دليل كه زن ها به سهولت و سرعت مردها نمي توانند احساسات

لحاظ فيزيكي و چه روحي، احساسي  چه بهردها،مما در مقايسه با.امون خود دارنددنياي پيرزيادي با ديگران و مؤانستنيز ديديم، زنها توجه، نزديكي وهمانگونه كه در فصل هاي قبل 
  .عف نيست، بلكه يك موهبت و هديه محسوب مي شودبودن يك نقطه ض اما حساس. عاطفي و نيز روان، حساس تر هستيم

زن ها مي توانند .بياموزند  مختلف آفريده است آن است كه اين دو مي توانند چيزهاي بسياري را به يكديگر به عقيده ي من يكي از داليل اينكه خالق هستي انسان ها را از دو جنس
به نوبه ي خود مي توانند درس هاي گرانبهايي درباره ي  مردها نيز.بياموزند وضع قدرت و توانمندي و نيز بسياري چيزهاي ديگر را از م از مردها تمركز باالتر و قوي تر، حضور در دنيا

  .دانستن آنها بياموزند احساسات و گرانقدر

  :عبارتند از اين كه)5(برخي از مشكالت ناشي از باور غلط 

  . براي ناديده گرفتن يا كم اهميت جلوه دادن احساسات زن ها استفاده مي كنندبه عنوان بهانه اي) 5(مردها از باور غلط *

كار بوده و اين اواخر  تام اخيراً سخت روي پروژه اي مشغول .رستوران هاي محله شان مالقات كنند از  يكديگر را در يكي مريديت و شوهرش تام تصميم مي گيرند تا براي صرف شام
  .سفارش غذا، شروع به صحبت درباره ي وقايع آن روز مي كنند از اين رو پس از. ه استاصالً وقت استراحت نداشت

 »خب پروژه چطور پيش مي ره؟«:مريديت مي پرسد

  » .تحمل كنم افتضاح، فكر نمي كنم بتونم اين همه استرس رو«: تام پاسخ مي دهد

  » .يشايد بتونم به ات كمك كنم راه حلي پيدا كن. به من بگو مشكل چيه«

  »!تو مي خواي مشكالتم رو برام حل كني؟.جدي؟ باشه، حتماً«:تام به مسخره پاسخ مي دهد

  » .تام، من فقط مي خوام كمكت كنم«

  » .الزم نكرده، تو مي خواي تو كارم دخالت كني«

  » .مي رنجونيواقعاً منو . تام، مجبور نيستي اينطور بامن حرف بزني:مريديت مي رنجد واشكهايش سرازير مي شوند

  » .آدم اصالً نمي تونه با تو حرف بزنه. اُه، خداي من، خيلي احساساتي هستي«:تام با صدايي بلند پاسخ مي دهد

يادي را از ناحيه ي شغل ز فشار اشايد. كنديلي مؤدبانه و محترمانه صحبت نمياست در اينجا با همسرش خ در اينجا چه اتفاقي مي افتد؟ تام كه به طور معمول مردي ماليم و مهربان
كه مريديت شروع مي كند به گريه كردن،  هنگامي لذا . مي داند خود او نيز اين موضوع را . آن را روي همسرش خالي كند خود تحمل مي كند وعصبي است، اما اين دليل نمي شود

در عوض چه . كند كه اشتباه كرده و رفتارش با او بد بوده است د به خود يا به همسرش اعترافاما از آنجا كه مغرور است دوست ندار.مي شود خود تام نيز پشيمان شده بسيار ناراحت
نازك  و اگر اينقدر آسيب پذير«: به خود مي گويد .زودرنج است زياده از حد احساساتي و  آن هم به اين دليل كه. موضوع را تحريف مي كند و مريديت را مقصر مي داند .كار مي كند

  » .ود، آنقدر از گفته هاي تام ناراحت نمي شدنارنجي نب

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .را نپذيرند اين دليل كه مسئوليت گفتار يا رفتار نامهربانانه و احياناً خشونت آميز خود مردها اغلب زن ها را متهم مي كنند كه زياده از حد احساساتي هستند، به

  » !صدها بار اين اتفاق را تجربه كرده ام«:زن حتماً پيش خودشان مي گويند ها چنان رايج و مرسوم است كه اغلب خوانندگاناين الگوي رفتاري در مرد

ناگهان متوجه مي شويد كه به  بدين معنا .زن زندگي تان احساس گناه مي كنيد نيز براي اين گونه رفتارها با  چنانچه با خودتان صادق باشيد، اذعان خواهيد كرد كه شما:مردان عزيز
حد نازك نارنجي،  او را متهم مي كنيد كه زياده ازيا احساسات او را تيماركنيدو سپس به جاي آنكه عذرخواهي كنيدرا رنجانده ايد  همسر خود/چيزي گفته يا كاري كرده ايد كه نامزد

 .كنيداستفاده مي همسرتان و نيز فرار از احساس گناه يا پشيماني خودتان/احساسات نامزد  ناديده گرفتنشما از اين باور غلط به عنوان بهانه اي براي.زودرنج شده است احساساتي و يا

  .مردها از اين باور غلط به عنوان روشي براي الپوشاني احساس ضعف خود استفاده مي كنند*

است كه ممكن است مجبور شوند  او از اين ناراحت.  پيرش با شوهرش در ميان مي گذاردرا در خصوص مادر ليندا كنار شوهرش در بستر دراز كشيده است و ترس ها و نگراني هايش
 صبح با مادرش  صحبت تلفني اي را كه امروز كه بازوي شوهرش هوارد را سفت گرفته است و اشك گونه هايش را خيس كرده است در حالي.مادرش را در خانه ي سالمندان بگذارند

 به مراقبت تمام وقت نياز دارده و اين ممكن نيست، مگر  كه او برايش توضيح دادم من . من التماس مي كرد كه او را به خانه ي سالمندان نبريم ادرم بهم«:داشته است بازگو مي كند
  » .احساس گناه مي كنم... يده استگوش نمي كردو مي گفت كه خيلي ترس اما او اصالً. باشه كه تحت نظارت دقيق و داراي تجهيزات وتسهيالت ويژه باشه آن كه در جايي

ليندا بايد سعي كني » «گويد ميبه او.راي مشكل او پيدا نمي كندخواهد او را تسلي دهد، اما راه حلي ب مي. هوارد به درد دل هاي همسرش گوش مي كند و نمي داند به او چه بگويد



  » .هم بپاشي نبايد اجازه بدي اينجوري از. به خودت مسلط باشي

  » .خيلي ناراحت كننده است كه مادر تا اين حد غمگين باشه. دست خودم نيست«:دا با هق هق مي گويدلين

  » .وضع را از آنچه هست، بدتر نكن خيلي داري احساساتي مي شي«:هوارد مي گويد

اين را مي گويد و  »كه بميرهتا زماني تنها بمونهم بايدتا آخرعمرش اونجاجاييكه مادر.سالمندان صحبت ميكنم خانه يمن دارم از. قدر سردوسنگدل بشيتوني اين ميچطوراحساساتي؟«
  .تنهايي گريه كند از بستر بيرون مي آيد و به دستشويي مي رود تا آنجا به

حالي كه آن جا نشسته است  در. او چه بگويدنمي داند به . مشكل همسرش احساس عجز و درماندگي مي كند در اين داستان چه اتفاقي افتاده است؟ هوارد در ارائه راه حل براي حل
احساساتش را خاموش كند و دست آخر   ليندا  سرخورده و ناتوان، سعي مي كند كاري كند تا .كاري از دستش برنمي آيد احساس مي كند. و به گريه كردن همسرش گوش مي كند

  .ناتواني خودش سرباز بزند است تا از رويارويي با احساس درماندگي وشده است و واكنش او افراطي  هم او را متهم مي كند كه زيادي احساساتي

آن ها دوست . مي آورد اين شرطي شدن مردها را راه حل مدار بار. موفقيت هاي شان است دستيابي ها و  توانايي ها، اجتماع به مردها چنين آموزش مي دهد كه ارزش آن ها در گرو
  .قلمرو دنياي احساسات اين كار همواره امكان پذير نيست اما در.  درست كننددارند مشكالت را حل و خرابي ها را

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

سپس .ندكنشكست مي تا براي خوشحالي او انجام دهند احساس ناتواني وي از دست شان برنمي آيدكار وكه دوستش دارند رو به رو مي شوندهنگامي كه مردها با احساسات بد كسي 
  .و ناتواني داده است همان احساساتي كه به آن ها احساس ضعف. زيادي احساساتي هستند سرزنش مي كنند براي پوشاندن اين احساس شكست، زن ها را به اين اتهام كه

تا به اين حد نسبت   براستي نمي فهمند كه چرا ا خودشان نيززير.مي كنند و احساس خالصي و راحتي  هر بار كه اين الگو را براي مردان توضيح مي دهم، براستي متعجب مي شوند
يكبار مردي براي .عصباني مي شوند حتييادهند، ساكت مي شوند، مأيوس و سرخورده مي گردند، تحريك پذير، ناراحت  همسرشان از خود واكنش نشان مي/به ناراحتي يا ترس نامزد

اما دست . اين عكس العمل خود احساس بسيار بدي دارم ازخودم نيز.احت و ناراحت تر مي شوم گيرد و آسيب پذير مي شود، نارعاطفي مي هر بار كه همسرم حالت«: من اعتراف كرد
  .دهمدر عين حال كاري از دستم برنمي آيد تا برايش انجام  اين به آن دليل است كه او را دوست دارم و نمي خواهم ناراحتي اش را ببينم و .حق با شماست. خودم نيست

كه احساس محبوب بودن و آرامش  صحبت كنندهمسرخود به گونه اي با او/نامزدتا بتوانند به هنگام ناراحتي  هاي مفيدي براي مردان ارائه شده استدر فصل مربوط به ارتباط،توصيه
  .مشكالت او ارائه دهند بي آنكه مجبور باشند راه حلي براي. كند

 )5(واقعيت مربوط به باور غلط 

حقيقت آن است كه شما .كنند اما نمي توانند به راحتي احساسات خود را نشان دهند يا ابراز.همينطور مردها هم!بلكه فقط احساساتي هستند.يشتر زن ها زيادي احساساتي نيستندب
  همين حساس بودن،. داريد مردها به همين دليل ما زن ها را بسيار دوست

  !در شما توليد كنيم بودن ماست كه به ما امكان مي دهد شما را بپرستيم و احساساتي چنين خوب را زيرا همين احساساتي.ا دليل آن استاحساساتي بودن و توانايي حس كردن م

 زن هاي قوي نيازي به توجه و مراقبت ندارند)6(باور غلط 

 »نها زندگي كنندزن هايي كه خيلي قوي و مستقل و موفق هستند نيازي به مردها ندارند و بهتر است كه ت«

  » .از پس هر چيز برمي آيد.او خيلي قوي است«

  »زن هاي مستقل نيازي به شوهر ندارند«

اد او اعتم.جوليان وكيلي موفق وزني چشمگير بود.كه به طورغيررسمي چندين بار با هم مالقات كرده بوديم به تازگي در يك اردوي مراقبه و تمركز ذهني،زني از آشنايان خود را ديدم
حاضر مشغول چه كاري هستم و من گفتم  از من پرسيد كه در حال.وقت يك بار در برابر شنوندگان زيادي سخنراني مي كرد به نفس و جذبه ي زيادي داشت، به طور مرتب هر چند

تنها به اين دليل كه . بايد در اين كتاب حتماً به مردها بگويي نكته ي مهمي است كه«:چشمانش برق زدند و با هيجان بازويم را گرفت و گفت ناگهان.مشغول نوشتن اين كتاب هستم
  » .هر چند كه اينطور نيز به نظر نرسد.ندارد شغل خود موفق است به اين معنا نيست كه به شوهر، محبت، توجه و مراقبت نيازي زني در كار و

ك نسخه ي آن را به  مي خوام . بده كتاب چاپ شد به من زنگ بزن و خبر هر وقت كه  .  ديگه يه چيز!!راباربا«:زد از اوتشكر كردم وهنگامي كه مي خواستم از او خداحافظ كنم، صدا
 » ؟!هستم (سوپر زن(او فكر مي كند من. شوهرم بدهم

  :اشندمي ب) 6(درحين تحقيقات براي نوشتن اين كتاب بارها و بارها از زنان زيادي جمالتي شنيده ام كه به تصوير كشنده ي باور غلط 

كند كر ميشوم،به طوري كه او ف بسياري از اوقات قوي و شجاع ظاهر مي. آسايش خاطر و مهرباني نياز دارم نمي فهمد كه به رغم اين كه زن قوي و مستقلي هستم همچنان به نامزدم
 » .دارم مراقبت احتياجاينطور نيست و گاهي اوقات نيز به كمي همدردي، همدلي و  اما در واقع.از عهده ي هر چيز برمي آيم

باشم، اما هنوز دوست  ممكن است قوي.  احساس مي كنم كه مي خواهد نيازهايم را ناديده بگيرد".آيي مطمئنم از عهده اش برمي.تو خيلي قوي هستي":هر بار كه شوهرم مي گويد«
  » .دارم كه مردي از من محافظت كند

كه مردي تالش مي كند از من  هنگامي.ه ها از من محافظت و مراقبت كندندارم گاهي اوقات نيز كسي مثل بچ  معنا نيست كه دوستتنها به اين دليل كه قوي و توانا هستم به اين«
  »كنم مواظبت كند، احساس محبوب بودن و زنانگي مي

زيرا .كسي يا چيزي ندارم  و مهربان نيستم و هيچ گونه نيازي هم بهاما اين به آن معنا نيست كه ظريف گر چه به لحاظ مادي و اقتصادي مستقل هستم و شغلم را جدي مي گيرم،«
. ندارم آن زن جدي و خشني باشم كه از ساعت نه تا پنج بعد از ظهر بودم زيادي هم دارم وقتي به خانه مي رسم و مي خواهم با شوهرم باشم، دوست بسيار ظريف هستم و نيازهاي

  «.دوست بدارد و به من آسايش خاطر و آرامش خيال بدهد م، همه چيز را رها كنم و كسي باشد كه مرادارم اين وقت ها مواضعم را ترك كن دوست

ت بايد از آنها مراقبت و مواظب نوع اول كه آسيب پذير، ظريف و لطيف و وابسته هستند و.زن در دنيا وجود دارد به تجربه دريافته ام كه مردها به اشتباه چنين فكر مي كنند كه دو نوع
دارد كه به عنوان مثال شغلي آبرومند و با نفوذ دارد يا پويا  همسري/لذا هرگاه مردي نامزد.است، بنابراين نياز به مراقبت و مواظبت ندارند شود و يك نوع ديگر كه قوي، توانمند و قابل

 .نيست نگران او باشند كه نيازيدكسي از او مواظبت ومراقبت كندو اين گذارند كه نياز ندارمي مستقل است، بيشتر توانايي ها و اعتماد به نفس او را به اشتباه به حساب اين و منظم و

  .زن هاي قوي و مستقل نياز به توجه و مراقبت ندارند:باور غلط



  .معنا نيست كه نياز به حمايت و مراقبت ندارند تنها به اين دليل كه زن ها قوي و مستقل هستند، لزوماً به اين:واقعيت

اين معنا نيست كه هيچ گونه   به نفس است به  با اعتماد صرف اينكه زني قوي و. مي گيرند خودكفايي اشتباه  تباهي كه مردان مرتكب مي شوند اين است كه قدرت و توانايي را بااش
و مستقل هرگز خسته، ترسيده، وحشت زده و بي  نيست كه ما زن ها قوي  ا نيزبه اين معن.به شخص توانمند و نيرومند ديگري نياز ندارد و اصالً نيز به اين معنا نيست كه.نيازي ندارد

اين قابليت و  مردها.  بسيار توانمند و قوي نيز ظاهر مي شويم وظايف و كارهاي مختلف اي از در واقع بخشي از مشكل نيز همين است كه ما زن ها در انجام مجموعه.نمي شويم رمق
  .اما در واقع چنين نيست.گيري مي كنند كه به كمك آن ها نيازي نداريم  تحسين مي كنند و سپس چنين نتيجهتوانايي را در ما مي بينند و

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .پيدا نمي كنند ك كسي احتياجبه كمكي احتياج ندارند به اين معنا نيست كه هيچ گاه به كم صرف اينكه زن ها در يك يا چند مورد احساس توانايي و لياقت مي كنند و

طبقه سوم زندگي يك آپارتمان در آنها در. او و نامزدش به تازگي با يكديگر ازدواج كرده بودند.تصوير مي كشد يكي از دوستانم داستاني برايم تعريف كرد كه به خوبي مطلب فوق را به
نبود چندين بار پله ها را باال و  ورزشكار بود و برايش مسئله اي  اين دوستم از قضا.سه طبقه با خود باال مي بردرفت بايد همه چيز را تا  مي كردند و دوست من هربار كه به خريد مي

  .اما چندان نيز به اين كار عالقه مند نبود. برود پايين

كاناپه لم داده است و   و همسرش را در حالي مي بيند كه بر رويپر و سنگين است،وارد خانه مي شود يك روز پس از يك خريد حسابي و درحالي كه دست هايش مملو از پاكت هاي
  .مشغول تماشاي تلويزيون است

  »خريدها را باال بياريم؟ سالم عزيزم، مي توني كمك كن بقيه ي«:نفس نفس زنان مي گويد

 !»داري تنبلي مي كني فقط اآلن. ت تنهايي همه ي چيزها رو باال مي آريچند ماهه كه هميشه خود.هستي مي دونم چقدر قوي«:همسرش با لبخندي به او نگاه مي كند و مي گويد

  » .صندوق عقب هنوز پر از خرت و پرته. به كمكت احتياج دارم.جدي مي گم«

 «.آوردي باال همه چيزها رو مي دتهميشه خو.چت شده«:گويدمي دهدمزاحمتي ايجادشده است ميكه نشان حاليدرن برنگرفته است وكه حتي چشمهايش را نيز از تلويزيوتام درحالي

بكنم و تو از انجام اين كار  خودم بار كنم به اين معنا نيست كه هميشه بايد خودم به تنهايي اين كار رو صرف اينكه مي تونم همه چيز را«:دوستم بسيار عصباني مي شود و مي گويد
  .مبتال بود) 6(، بلكه تنها به باور غلط بي مالحظه نيز نبود در اينجا تام هرگز خودخواه ياحتي».معاف هستي

مردها فرض را بر اين مي گذاشتند  در روابط قبلي ام همواره.از اين باور غلط نيز در زندگي خودم رنج برده ام از آنجا كه خود من نيز همواره زني مستقل، قوي و موفق بوده ام، همواره
 برابر نامزدم به زانو درآمدم و در حالي كه گريه  بابت در به ياد دارم كه يك روز از اين.، پس به كمك آن ها احتياجي نداشتمبرمي آمدم كه چون از عهده ي كارهاي بسياري به خوبي

هاتو باشي حرف من انتظار داشتهازباربارا، چطور مي توني «:و گفتشده بود، به من مي خنديد  در حالي كه واقعاً برايش سؤال. از تمام نگراني هايم را به او ارائه دادم مي كردم، فهرستي
  » .تنهايي برمي آيي تو زن موفق سال هستي و از عهده ي هر كاري به.باور كنم

  » .اما اآلن خيلي احساس آسيب پذيري و ضعيف بودن مي كنم و به كمك و حمايت تو احتياج دارم«:در حالي كه هنوز گريه مي كردم به او گفتم

  » !نذار تو رو از پا در بيارن.اين ها كه ديگه چيزي نيستند.  تر از اين رو خودت به تنهاي حل كرده ايدست بردار، تو مشكالت بزرگ«

ي اين كه حق نداريم تقاضا.بدهيم اين كه بايد تاوان قوي بودن و مستقل بودن خودمان را.اين مواقع دارند در مقابل رفتار او چه احساسي داشتم؟ همان احساسي كه همه ي زن ها در
كه ديگر داريم ديوانه مي شويم حق تقاضاي دشوار يا هنگامي كه بسياري از اوقات به كمكي احتياج ندارم و تنها در شرايط بسيار بسيار كمك و حمايت كنيم آن هم تنها به اين دليل

  !داريم كمك و ياري

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

دوست داريم قدرت، توان، حمايت  در اين گونه مواقع،. خودمان نيز به تنهايي قادر به انجام آن باشيم اگر  داريم شما به ما كمك كنيد، حتيگاهي اوقات ما زن ها دوست :مردان عزيز
گاهي اوقات . ند بودن كنيمامنيت و ارزشم اين موجب مي شود احساس » ساخته است؟ چه كاري از دست من «:اوقات از ما بپرسيد و مراقبت شما را حس كنيم، دوست داريم گاهي

جانب  دوست داريم منتظر تقاضاي كمك ازگاهي اوقات. باشيم دهيد كه به كمك تان احتياج داريم حتي پيش از آن كه از شما كمك خواسته نيز دوست داريم شما خودتان تشخيص
  .ما نشويد

  :يكبار زني مي گفت

اين نگذاريد كه چون هفته پيش  چنانچه نمي دانيد، از ما بپرسيد هرگز فرض را بر. و گاهي اوقات نيز نداريم  شان احتياج داريملطفاً به مردها بگوييد ما زن ها گاهي اوقات به كمك«
  »نداشتيم، اين هفته نيز به كمك احتياج نخواهيم داشت حالمان خوب بود و مثالً به كمك شما احتياج

 اينها هستند)6(برخي از مشكالت ناشي از باور غلط 

  .به عنوان بهانه اي براي سرباز زدن از مسئوليت، حمايت احساسي و عاطفي از ما استفاده مي كنند)6(مردها از باور غلط *

شخصي خود تحت تأثير الي قرار گرفته بودكه درحرفه ي گري بسيار.مسر اولش رامي گذراندطالق از ه هنگامي كه الي باگري كه يك چشم پزشك بود آشنا شد، گري آخرين مراحل
با همسر « :كه نشستند، گري اعتراف كرد كه همين  . نزد من آمدند  براي مشاوره به اين دو.كارمند خود را به خوبي اداره مي كرد او دكوراتور داخلي خانه بود و شش.بسيار موفق بود

مي فروخت و هميشه هم خيلي  لوازم آرايش  .آن جا كار مي كرد يك روز وز اين جا ويك ر  مدام شغل هاي عجيب و غريب داشت و  او.نظر نداشتيم قبلي ام كلر سر هيچ چيز اتفاق
 با جعبه ي دستگاه  بياد؟   لوله كش كي بگم به"زنگ مي زد  تصميم ها به من  هنگامي كه با هم زندگي مي كرديم،براي كوچكترين.آسيب پذير به نظر مي رسيد شكننده، ضعيف و

  "چيني؟ چه كار كنم؟ براي شام پاستا درست كنم يا غذايماكروويوي كه تازه خريديم 

  »انگاراصالً نمي تواند بدون من تصميمي بگيرد

 »هنگامي كه با الي آشنا شدي چه احساسي داشتي؟«:از او پرسيدم

  »مواظبت كنم ه بچه نگرانش باشم و مدام از اوكسي كه مدام مجبور نباشم مثل ي.كرده ام احساس مي كرم سرانجام با يك آدم بزرگ ازدواج. احساس خالصي مي كردم»

 » .خواهمكمك ميكه از اوحتي هنگامي.اي هيچ چيز به او احتياجي ندارمكه برنيست وهميشه فكر مي كند هيچ وقت نگران مناو. دقيقاً همين طور است«: و گفتالي حرف او را بريد

 «.اين چيز رو در تو ديدم من.توني خودت به تنهايي انجام بدينچيزي نيست كه تو. به حال ديده امكه تا  زني هستيتو قوي ترين و مستقل ترين.دست بردار. عزيزم«:گري پاسخ داد



  » .بله، من زن قوي و مستقلي هستم، اما اين به آن معنا نيست كه گاهي اوقات به حمايت و محافظت تو احتياجي ندارم»

 »پس چرا بايد نگران تو باشم؟.ارياما من مطمئنم كه تو بدون من هم هيچ مشكلي ند»

از او هستم به ميزان  چون كه نمي خوام مدام با كلر مقايسه بشم و بشنوم كه چون خيلي قوي تر.هستم چون كه من زن تو«:الي در حالي كه اشك از چشمانش سرازير شده بود گفت
  » تا كسي به من كمك كنهاز هم پاشيده باشم گويي مجبورم خيلي. او استحقاق توجه و حمايت را ندارم

توانمند را مالقات مي كند كه ظاهراً به  مردي كه نقش ناجي و حمايتگر را در روابط قبلي خود بازي مي كرد زني قوي، مستقل و.اين الگو را بارها و بارها در روابط مختلف شاهد بودم
باشد، احساس خالصي و راحتي مي كند و از نيازهاي او  ت بيست و چهار ساعت مراقب همسرشسپس مثل گري از اين كه ديگر مجبور نيس .كمك و حمايت هيچ كس متكي نيست

  .رابطه با هيچ چيز از او مراقبت كند بر اين مي گذارد كه چون او قوي است بنابراين از شوهرش انتظار ندارد كه در غافل مي ماند و فرض را

مي كرده تا شوهر يا معشوق، از اين نيز  همسر قبلي خود دارد و همواره بيشتر نقش پدر در رابطه قبلي خود بازي/نامزد ن ناحيه ازگاهي اوقات، مردي كه خشم و انزجار زيادي را از اي
ي به طرزي ناخودآگاه گوي.دهدبه طرزي منفي به او پاسخ مي همسر جديدش، خشم خود را روي سر او خالي مي كند و/نياز آسيب پذيري در نامزد فراتر رفته با ظاهر شدن كوچكترين

همسر /نامزد به يا ناراحت مي كرده  همسر قبلي اش را مي رنجانده /آنگونه كه نامزد كند كه چنانچه تمامي اين احساسات بر هم انباشته را به يك باره تخليه كند، احساس امنيت مي
  .ناً او را خواهد رنجاندنزد، اما مطمئ شايد حق با او باشد و آسيب جدي به او.جديدش آسيب نخواهد رساند

  :به ياد دارم زني در يكي از مصاحبه هايم گفت

گويم احساس ناامني مي مي خواهم يا هنگامي به او بود، ولي حاال كه كوچكترن كمك يا حمايتي از او  شوهرم سال ها وقت صرف رسيدگي به كوچكترين نيازهاي همسر اولش كرده»
  «؟!اوقات نيز خواسته ها يا توقعاتي داشته باشم توانست از زن قبلي خود آن مقدار حمايت كند، اما من حق ندارم حتي گاهي چطور مي. نيستمنصفانه .دارم، از كوره در مي رود

 )6(واقعيت مربوط به باور غلط 
همچنان نياز دارم احساس  هر قدر هم كه قوي يا مستقل باشيم،. يمباشيد كه ما زن ها هنوز هم زن هست به ياد داشته. گمراه كنند را هزگز اجازه ندهيد زن هاي قوي و مستقل شما

هرقدر كه قوي باشيم از .و تكيه گاه ما باشيد به ما اطمينان دهيد توجه مي كنيد و آماده ايد از ما حمايت كنيد،  كه به ما  هنگامي .  مراقبت مي شود كنيم كه به طرق مختلف از ما
  .و مراقبت دارند كه از ديگران بيشتر حمايت و مراقبت مي كنند زن هايي بيشتر نياز به توجه، حمايت: راز را همواره به ياد داشته باشيداين .خوشحالي در خود آب مي شويم

 زن ها آزادي مرد را مختل مي كنند)7(باور غلط 
  » .همين كه ازدواج كني پاهايت در غل و زنجير مي روند«
  » .نترل كنند كه هر گونه تفكر مستقلي را از او سلب كنندزن ها دوست دارند چنان مرد را ك«
  » !تا بوده همين بوده.همين كه به زني تعهد دادي، ديگر زنداني او خواهيد بود»

هماني كه  و شكايت مي كنند،  ند از آن گله هست هماني كه هر بار مردهاي زن دار با هم.زن ها وارد مي آورند اين باور غلط يكي از بدنام ترين و انگشت نماترين اتهاماتي است كه بر
اين كه زن :از تن دادن به خواسته هاي همسرشان سر باز بزنند ازدواج ندهند و سرانجام هماني كه موجب مي شود بسياري از مردهاي متأهل موجب مي شود بسياري از مردها تن به

پايشان بيافتد و  و آرام آرام تمامي آزادي مرد را از او سلب مي كنند تا سرانجام مرد به  مي كند كه زن ها به تدريجمردها را برده خود كنند، اين باور غلط چنين بيان ها مي خواهند
 .ل توقعات اوزن و تسليم نشدن در مقاب اما چطور؟ با گوش ندادن به خواسته هاي.قيمت از اين سرنوشت شوم رهايي يابند طبيعي است كه مردها بخواهند به هر.نوكر زرخريد او شود

 
  :اين باور غلط را غالباً در بيشتر گفته ها و اشارات مردها به يكديگر در توصيف روابط شان با زن ها مي شنويد

  »!نه؟.مثل اينكه رفيق، حسابي تو رو مي رقصونه«
  » !مثل اينكه حسابي سرت سوار شده! دخلت در اومده!برادر«
  »!غلط مي گم؟! البته منظورم زنشه.ئيسش اجازه بگيرهنمي تونه با ما بياييد مگر اينكه از ر«

 «.ضعيف و تو سري خور مي شي ووي،تمامي آزادي ات را ازدست ميدهيشنكني،نوكرحلقه به گوش او مي جمعچنانچه حواست را«: يك پيام هستندهمگي حاويتمامي اين گفته ها
مي خواهيم به احساسات مان  ما از آنها.  بگذرانند  بيشتري را با ما كنند؟ ما از مردها مي خواهيم كه وقت ا سلبچرت مردها فكر مي كنند زن ها مي خواهند قدرت و آزادي آن ها ر

مي خواهيم .رندخواهيم به ما نشان دهند كه دوست مان دا مي. مي خواهيم برنامه ريزي هايشان را با ما در ميان بگذارند. احتياج دارند مي خواهيم به ما بگويند كه به ما. گوش كنند
  .مي خواهيم نزديك به ما باشند و ارتباط خود را با ما حفظ كنند.بپذيرند مي خواهيم حمايت و نظرات ما را هم.تصميم گيري هاي مهم خود دخالت دهند ما را در

  خب، همگي اين خواسته ها به چه معنا هستند؟
گرفتن مردانگي شان از آن ها؟  مردهايي كه دوست شان داريم؟ آيا اين ها روش ها موذيانه اي هستند براي بازي دادنآيا اين ها تاكتيك هايي هستند از سوي زن ها براي كنترل و 

  .يمانهصمردها براي خلق روابطي متعهدانه ودرخواست كمك از م برايا صرفاً روشهايي هستنداين روش ه!هرگز!بردگي كشاندن آن ها؟ نه آيا اين ها روش هايي پليد هستند براي به
  .زن ها آزادي مردها را مختل مي كنند:باور غلط
  .زن ها دوست دارند روابطي متعهدانه و صميمانه ايجاد كنند:واقعيت

آنها . اه مي گيرنداشتب من منطقي زن ها را مبني بر شركت در رابطه با تالش زن براي سلب آزادي مرد مردها بيشتر به اشتباه درخواست هاي طبيعي و به عقيده ي:مشكل اينجاست
 موضوعي كه مطرح كرده است با او  باره ي  بزند يا در بشوند و مثالً موافقت كنند هنگامي كه به مقصد رسيد به آنها زنگ چنين احساس مي كنند كه چنانچه تسليم خواسته هاي او

واكنش پذيري از دست دادن آن و واين ترس از باختن آزادي،. داد دست خواهندآزادي خود را از به كار ببندند،حساب بياورند و توصيه هايش را به صحبت بنشينند يا نظر او را هم به
  .و تحريك پذيري پيامد آن، ديناميسمي خصمانه و ناسالم را در رابطه به وجود مي آورد

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند
  .شود كه مرد ميخواهد از آن برنده بيرون بيايدهمسرش به نبرد قدرتي تبديل مي/زدو تبادل ميان او و نام گونه مراودههنگامي كه مرد مي خواهد به خود اثبات كند كه آزاد است هر 

 »عزيزم، امروز مي خواهي چه كار كني؟«:پتي از مت مي پرسد.صبح روز جمعه است و پتي و شوهرش مت در بستر هستند



   » .مي يادنمي دونم بذار ببينيم چي پيش «: مت پاسخ مي دهد
   » .بخريم و سري هم به مغازه ي الكترونيك بزنيم تا دستگاه فاكس جديد بخريم اما، ساعت ده شده و ما قبالً توافق كرده بوديم كه براي حمام رنگ«

هزار تا مغازه مي كشوني و تاچشم بر هم بذارم تمام روزم كوچيك بعد هم منو با خودت به اولش چند تا كار .چه خوابي برام ديدي. خوم مي دونم«: مت با حالتي طعنه آميز مي گويد
   » .رو خراب كرده اي

   » !و تو طوري حرف مي زني كه انگام مرتكب قتل شده ام.من فقط خواستم چند تا كار را با هم انجام بديم! خداي من«: پتي با ناراحتي مي گويد
   » . و جايي گير افتاده ام كه انتخاب خودم نبودهاين كه گروگان تو شده ام.خب، احساسم دقيقاً همين است«

مقابل را تا اين حددرچ كوچك موافقت كند وقدر مشكل است كه با انجام چندكاركه چرا براي شوهرش اين نمي تواند بفهمد.مكالمه پايان مي پذيرد و پتي مأيوس و سردرگم مي شود
خواست در واقع خود او نيزمي. است  احساسي دارد؟ احساس مي كند كه پيروز شده و تسليم خواسته هاي پتي نشدهچه مت.چند درخواست كوچك او از خود مقاومت نشان مي دهد

 خود حتماً آزادي او موافقت كند،  احساس كرد كه اگر با  بگويد زيرا» بله«خريداري كند، اما بخشي از وجود او نمي توانست به همسرش  كه حتماً رنگ و دستگاه فاكس را همان روز
  .را از دست داده است

مراوده ها، تهديد بر آزادي او   افتاده ترين و عادي ترين براي مرداني كه چنين باوري دارند حتي پيش پا.آورد به وجود مي) 7(اين نمونه ي مطلوبي است از نبرد قدرتي كه باور غلط 
چنانچه سريعاً پاسخ دهد آزادي اش را از دست   مي پرسد، احساس مي كند كه همسرش سؤالي از او هنگامي كه.كه دوستش دارد تلقي مي شود، نه همكاري و تشريك مساعي زني

  .چنانچه برنامه هاي را عمل كند، نوكر او شده است هنگامي كه همسرش برنامه ريزي مي كند، احساس مي كند.كن برده ي او خواهد شد خواهد داد و چنانچه به آن عمل
ي آن حرف مي زنند هنگامي  منظور مردها از اين آزادي كه مدام درباره«:به خود مشغول ساخته است بيابيم  بينديشيم تا پاسخ سؤالي را كه ذهن همگي ما راما زن ها بايد لحظه اي

 »چيست؟ آزادي در چه و در كجا؟ آزادي در انجام چه چيزي؟ كه مي گويند ما آزادي مان را مي خواهيم، واقعاً
تعريفي كه مردها براي آزادي در روابط خود ارائه  و بايد اعتراف كنم كه همچنان ازپاسخ اين سؤال انديشيده ام بط شخصي خود و چه در حرفه ي شخصي خود، بهسال ها، چه در روا

  .مي دهند، حيردت زده هستم
  :ين است كهاز بررسي هايي كه به عمل آورده ام به اين نتيجه رسيده ام كه منظورتان از آزادي ا:مردان عزير

  .همسرتان پاسخ دهيد/مجبور نباشيد به نامزد*
  .مجبور نباشيد افكار، كارها يا رفتارهايتان را براي او توضيح دهيد*
  .مجبور نباشيد كاري كنيد يا جايي باشيد كه دوست نداريد*
  .همسرتان هنگامي ـ كه حوصله اش را نداريدـ صحبت كنيد/مجبور نباشيد با نامزد*
  .ور نباشيد برنامه ريزي كنيد يا تعهد بدهيدمجب*
  .همسرتان رسيدگي كنيد و آن ها را برآورده سازيد/مجبور نباشيد به رغم ميل واقعي تان به خواسته ها و نيازهاي نامزد*
  :و سرانجام اينكه.همسرتان سروكله بزنيد/مجبور نباشيد با مسائل مربوط به نامزد*
  .همسرتان توضيح بدهيد كه چرا مي خواهيد آزاد باشيد/امزدمجبور نباشيد اينقدر به ن*

توانيد اين طوري مي!خودتان تنها باشيد و برايال رامي خواهيد؟ باشه،پس برويدتمامي آزادي هاي با«:مردها بگويم خوانم دلم مي خواهد به بايد اعتراف كنم هربار كه ليست باال را مي
   »ست آوريدبد تمامي آزادي هايي را كه مي خواهيد

كه پاسخ بدهيد،كاري را انجام دهيد به كسي يا چيزي كسي رابطه نداريد، مجبور نيستيدبسيار خب، كمي زياده روي بود؟ اما آيا ليست باال وصف الحال مجردها نيست؟ هنگامي كه با
سرور سهيم شدن زندگي تان با شخصي ها را درمقابل شادي و د برخي از اين آزاديبه نيازهاي كسي رسيدگي كنيد،اماهنگامي كه عاشق مي شوي دوست نداريد،برنامه ريزي كنيد، يا

  .اين بهايي است كه براي موهبت عشق مي پردازيد.مي كنيد»ستد داد و«ديگر 
از شما را دوست بداريم، اما  خواهيد كه ما زن ها نيزخواهيد با ما باشيد و ما را دوست داشته باشيد و مي  شما مي:اين همان چيزي است كه زن ها را در رابطه با مردها گيج مي كند

حرارت تمام از آن صحبت مي كنند ردها باآزادي اي كه م جا اين است كهپاسخ من در اين.را ازدست بدهيدهيچ يك از آزادي هاي خود حاضر نيستيد كهطرفي اصالً نيزدوست نداريدو
  .آزادي ها را هيچ وقت از همان اول هم نداشته اند در واقع آن ها اين. د، در واقع يك توهم استدادن آن تا اين حد نيز مي ترسن و از باختن و از دست

بار براي نمونه هر.كس نباشيم دور افتاده زندگي كنيم ـ به معناي فوق آزاد هستيم تا نگران هيچ چيز يا هيچ تنها عده ي بسيار معدودي از ماـ مگر اين كه در يك جزيره ي متروك و
. احترام بگذاريد...به تابلوها و عاليم راهنمايي ورعايت كنيدورانندگي رانا كه مجبوريدقوانين راهنمايي ورا از دست مي دهيد به اين مع رانندگي مي كنيد، برخي از آزادي هاي خودكه 

خواهند شما مي زيرا مجبور هستيد كاري را كه ديگران از.دهيدخود را از دست ميآزادي هاي  هر بار كه بر سر كار مي رويد، برخي ديگر از.بخواهيد دستگير يا جريمه شويد مگر اينكه
همكاران و چه كارفرمايتان راـ هر بار كه  جزء مقررات آنجاست، ديگران را خوشحال يا راضي كنيدـ حال چه مشتري ها، لباسي را بپوشيد، كه. و احياناً دوست هم نداريد، انجام دهيد

حتي .آن ها را ايجاد كرده است زيرا حواس شما توسط تصاويري بمباران مي شوند كه شخص ديگري.دست مي دهيد ديگر از آزادي هاي تان را از كنيد برخيتلويزيون را روشن مي 
  .ناخواسته اند چرخانيد اما موقتاً نيز تصاويري را مي بينيد يا صداهايي را مي شنويد كه با اينكه اين شماييد كه كانال ها را مي

كه با او رابطه برقرار  بعد شخصي چرا كه از حاال به . مي دهيد  دست  شخصي خود را از  آزادي هاي  نيز از دست به طرزمشابهي به مجرد اينكه به رابطه اي وارد مي شويد، مقاديري
را روي شما خواهد داشت، مسائل ومشكالت خود خواسته ها و نيازهايي خواهدنشان خواهد داد،از شما توقعاتي خواهد داشت،  كرده ايد به آنچه مي گوييد يا مي كنيد از خود واكنش

  .رابطه نيز اساساً چيزي جز اين نيست.داد و احساسات، انرژي ها، شخصيت و اميال و خواسته هايش تحت تأثير قرار خواهد انداخت و شما را با خلق و خوها
  .ثير بپذيريددر رابطه شما به خود اجازه مي دهيد كه از ديگران تأ

دريافت كردن بدون مقاومت ترس و عشق ورزيدن آن هم بدونبلكه به معناي آزادي در.يد بكنيدتوانكارهايي نمي و چهت كه چه كارهايي مي توانيد بكنيدآزادي واقعي به اين معنا نيس
  . و دادن و بخشيدن بي دريغ مي باشد

  :بدين قرار است)7(يكي از عواقب ناشي از باور غلط 
  .مي كنند مردها از اين باور غلط به عنوان بهانه اي براي تعهد ندادن استفاده*



  »گم؟ مي فهميم چي مي.اما از اون مردها نيستم كه آزادي خودم رو فدا كنم.باشم البته كه دوست دارم براي خودم يه دوست ثابت داشته باشم و فقط با يكي«
  » .دارم منم خب مردي ام كه به آزادي زيادي احتياج.سعي مي كرد منو گير بندازه داشت.  سريع با او به هم زدموقتي فهميدم كه سو دوست داره شوهر كنه،«

ي ديگر بندي به عشق انسان تعهد و پاي.و از دست دادنش مي ترسند،بلكه تعهد دادن و پاي بند ماندن است به رغم آنچه اين مردها ادعا مي كنند اين آزادي شان نيست كه از باختن
مردها اين ترس چنان قوي است كه براي برخي از.خريد شدگي، مورد پذيرش قرار نگرفتن و از دست دادن و فقدان را به جان مي زيرا شما احتمال آسيب پذيري، ترك.ترسناك است

 من از تعهدات مي ترسم، از اين رو «:گفت كه نخواهند  بته آن ها هرگز به شما ال .تا از نزديك شدن به زن ها يا تعهد دادن به آن ها به هر قيمت سرباز بزنند آن ها را وادار مي كند
» مردانه«خيلي ضعف اندو اين جمالت نشانه» .ترسمم يا به عشق كسي اعتماد كنم ميكه دوباره عاشق شو نامزد قبلي ام به من خيانت كرد، لذا از اين«:يا» .نمي تونم به تو دل ببندم

واقع دليل اين كه  در » .سلب كند آزادي هايم را از من  دوست دارم با زني باشم، اما به شرط اين كه سعي نكند«: بهانه مي كنند كه را)7(نه مردها باور غلط در عوض اين گو!نيستند
  . سلطه جو مي آيدكنترل كننده يا پرتوقع يا هيچ رابطه اي نمي شوند، اين است كه هر زني كه مي بينند به نظرشان خيلي برخي مردها پاي بند

صميميت بيشتر   نزديكي و زن بيچاره مبني بر است كه حتي به كوچك ترين و جزئي ترين تالش هاي  مشكل مردي كه ادعا مي كند زن ها مي خواهند آزادي او را سلب كنند اين
ديگر به عشق روز اول موجب شد همان دردي كهته ودرمندشان را التيام بخشد،كسمي دهند كه مي توانست قلب ش از خود واكنش فوق العاده اي نشان مي دهند و عشقي را از دست

  .كسي اعتماد نكنند
 )7(واقعيت مربوط به باور غلط 

تمامي تالش .نندهديه ك عشق، فداكاري، از خودگذشتگي، تعهد، پاي بندي و وفاداري خودشان به شما برعكس آن ها مي خواهد.زن ها هرگز سعي ندارند چيزي را از شما سلب كنند
  .صميمي ترين رابطه ممكنايجاد بهترين و مشكالت، براي مختل كردن آزادي شما نيست، بلكه تالشي است برايفصل مسائل و  واي با شما بودن، صميمي بودن،حلهاي ما زن ها بر

 براي غلبه بر هفت باور غلط» مانترا«هفت 

كه  به عنوان مثال به جاي اين . ايجاد واقعيت مطلوب، بايد افكار منفي خود را با افكار مثبت جايگزين كرد د براي كنترل ذهني ودر متافيزيك اصل و قاعده اي وجود دارد كه مي گوي
با توصيه هاي مثبتي براي  را به اين فكر افتادم كه اين فصل  ».موفقيت الزم است   امكانات و شرايطي را كه براي رسيدن به تمامي  من«: بگوييد» .من نمي توانم موفق شوم«:بگوييد

  .جايگزين كردن باورهاي غلط ذكر شده به پايان برسانم

بسيار .كند باال مي برد و ارتقا مي بخشد سانسكريت بوده به معناي واژه يا عبارتي است كه روح كسي را كه آن را تكرار واژه اي از زبان» مانترا«واژه . مي نامم» مانترا«اين توصيه ها را 
 همسرم«:كنيدونه هربار كه پيش خودتان فكرميبراي نم.مرور كنيمتكرار و شوند، مانتراهاي زير را در ذهن خود باورهاي غلط درذهن مان جاري مياين بار كهخواهد بودچنانچه هرمفيد

شركت داشته باشد  زندگي منهمسرم تالش مي كند در«:ر كنيدكراي ضد آن را در ذهن خود ت»مانترا» به طرزي خودآگاه تصميم بگيريد كه» .خيلي كنترل كننده و سلطه جو است
  .چنانچه چنين فكر كنيد، احساسي به مراتب بهتر نيز خواهيد داشت آيا اين طور بهتر نيست؟».و بتواند نقش مثبتي را ايفا كند

  :اين مانتراها عبارت اند از

  :باور غلط

  او پرتوقع و سيري ناپذير است 01

  لي كار مي بردبا او بودن خي 02

  مي خواهد بر سرم سوار شود و مرا كنترل كند 03

  او خيلي حسود و مالكيت طلب است 04

  او زياده از حد احساساتي است 05

  او قوي و مستقل است و به توجه و مراقبت احتياجي ندارد 06

  .او مي خواهد آزادي هايم را سلب كند و مرا برده خود سازد 07

  :مانترا

  عاً متعهد است همه چيز بهترين باشداو واق

  او واقعاً متعهد و پاي بند عشق مان است و مي خواهد كه رابطه مان موفق باشد

  او مي خواهد نقش مثبتي در زندگي من ايفا كند، زيرا مرا واقعاً دوست دارد

  او واقعاً متعهد است از رابطه مان مراقبت و مواظبت كند

  .دارداو قلبي مهربان و گشاده 

  گرچه او قوي و مستقل است، اما همچنان به توجه، حمايت و پشتيباني من نياز دارد

  .او متعهد ايجاد رابطه اي فوق العاده ومطلوب است و مي خواهد همواره با من مربوط و مرتبط باشد

  . فداكاري مردها استبازنگري و بازتعريف اين باورهاي غلط در رابطه با زن ها نشانه اي از تعهد و در عين حال

را به خود و نيز همسرتان   آن گاه هديه اي بس گرانبها  زشت ترين چهره ي او را، را ببينيد نه بدترين و همسر خود/هنگامي كه تمرين مي كنيد تا بهترين چهره ي نامزد:مردان عزيز
  .عشق ديدن و ديده شدن از پشت ديدگان:هديه كرده ايد

 ست دارند مردها درباره ي عشق، صميميت و ارتباط بدانندآنچه زن ها دو:بخش دوم

 !كاري نكنيد كه زن عاقل و سر به راه خود را به يك ديوانه ي زنجيري بدل كنيد؟):8(فصل 

مطالعه،  تحصيالت،    زندگي خود را صرفسي سال از.  بااليي دارم هوش سرشار و اعتماد به نفس. هستم اغلب اوقات منطقي، متمركز و آسان گير.خود را زن عاقل و سالمي مي دانم



با وجود اين .زندگي در اختيارم قرار داده اند عاطفيبه رو شدن براي چالش هاي رواني وهاي فوق العاده اي را براي رو  معنويات، مشاوره و روانكاوي شخصي كرده ام كه همگي مهارت
كه احساس كنم يك ديوانه ي تمام دوستش دارم ميتواند كاري كند كه در رابطه اي صميمي و عشقي هستم، مردي كهاين تجارب و توانايي ها هنگامي  اعتراف مي كنم كه با تمامي

  !عيار هستم

يك لحظه بسيار كه دربدين معنا .اند را تجربه كردهزيرا همگي بارها آن.ام، همين طوربه آن ها نشان داده  تمامي زن هاي ديگري كه اين مطلب را.عنوان اين فصل را بسيار دوست دارم
كنيم احساس مي كند و سپس لحظه اي بيش نمي گذرد كهزنده مي مامي گويد كه بدترين احساسات را دركند يا چيزي همسرمان كاري مي/نامزد آرام و عاقل هستيم و سپس ناگهان

  !به آن زني تبديل شده ايم كه به خود قول داده بوديم هرگز نباشيم؟

همسرمان اصالً هم رابطه ي ميان گفته /نامزد بدتر از همه اين كه. پرتوقع، نق نقو يا حسود و عصباني مي كند  اي را فشار داده اند كه ما را وحشت زده، ترسو،گويي دقيقاً همان دكمه
  !نامطلوبي را كه در ما رقم زده است نمي تواند ببيند ها يا رفتارهاي خود و واكنش

او را از مهلكه  درست در همين هنگام سعي مي كنم !نباشد شايد گفتنش صحيح  خب،... است كه مرا  چيزي گفته ه ام مردي كه دوستش دارمبارها در روابط شخصي خود شاهد بود
  )كنداصالح  البته با اين اميد كه بلكه متوجه معناي گفته ي خود بشود و آن را: (مي پرسم از او.نجات دهم و فرصتي به او بدهم تا وضعيت را اصالح كند

پيش خودم فكر مي كنم چنانچه  .  مرا مي رنجاني هر وقت كه اين كار را مي كني، واقعاً«يا » مرا مي ترساند اين حرف تو واقعاً«: يا جواب مي دهم»آيا واقعاً اين را جدي مي گويي؟»
 يا كرده است ايستاده  با بي خيالي تمام بر سر آنچه گفته بدين معنا كه.  فايده اي نداردبشود كمي بيشتر مراعات كند، اما انگار هيچ متوجه تأثير آنچه گفته يا كرده است بر روي من

 و خواهش هاي من كوچكترين تغييري هشدارها، راهنمايي ها   به رغم  لج بازي تمام با.  بدترين احساسات را در من زنده مي كند موضع او مرا ديوانه كرده است و و بي خبر از اينكه

  .وضع خود نمي دهدنيز در م

دانم همسرم عمداً مي«:مي گويند.كرده اند زن ديگر را نيز شاهد بوده ام كه همين سناريو را بارها و بارها تجربه هزاران.البته، اين تنها من نيستم كه چنين احساساتي را تجربه كرده ام
  پس از ديگري گلوله هاي  با مهارت تمام يكي به طوري كه!نيز بسيار استاد است ا ديوانه سازد و در كار خوداما انگار به خوبي مي داند چه كار كند تا مر نمي خواهد مرا ناراحت كند،

  «!منفجر ساخته است اظهار بي خبري مي كند خود را شليك مي كند و بعداً هم نمي داند از اينكه چه كار كرده است كه مرا

اما متأسفانه اين .در او رقم بزنند عمداً زني را كه دوستش دارند، ناراحت كنند و عكس العمل هاي ناخوشايندي را ر مردها قصد ندارندمن نيز با اين گفته موافقم به اين معنا كه بيشت
  .استما نيز در اين فصل همين  موضوع بحث.همسر خود را ديوانه مي كنند/معنا كه بي آنكه متوجه باشند، نامزد بدين.همان اتفاقي است كه هميشه مي افتد

آيا مي توانيد : زنان عزيز   جلوگيري كنيد؟  نداريد  تحمل اش را هم خود و تبديل او به زني كه لحظه اي نيز همسر/آيا دوست نداريد بدانيد چگونه از ديوانه ساختن نامزد:مردان عزيز
ها مرتكب اخت كه مردها در روابط خود با زنخواهيم پرد نيد؟ در اين بخش به اشتباهاتياعتماد به نفس به ديوانه اي وحشت زده درك ك تغيير موضع فوري خود را از زني منطقي و با

  .به پاسخ پرسش هاي فوق خواهيم رسيد سپس.ناخواسته و بي آنكه متوجه باشند،همسر خود را به لحاظ روحي تخريب كنند و موجب مي شوند كه

بخواهد او را از سر باز كند يا  بايد يك مرد بخواهد كه چنين فرمولي را مورد استفاده قرار دهد؟ خب، چنانچه اما چرا.ه استدر زير فرمولي براي ديوانه ساختن زن زندگي تان ارائه شد
  به مو اجرا كنند به طوري كه بهنمي توانند اين فرمول را قدم به قدم و مو اما آيا به آن معنا است كه. البته بيشتر مردها چنين هدف و نيتي ندارند با او به هم بزند يا ناراحتش كند و

 .نتيجه همواره يكي استبرند اين فرمول را به كارهند، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه،بخواهند و چه نخوا بدين معنا كه چه. بهترين نحو ممكن مؤثر واقع شود؟ خير، هرگز اينطور نيست

همسرتان / نامزدكارهايكدام يك از» :مكتاب انجام دادم، از زنها پرسيدنگاشتن اين ها،وتحقيقاتي كه قبل از احبهدر سمينارها، مص.در تهيه ي اين فرمول از هزاران زن كمك گرفته ام
همسرشان /زدبه عقيده من اين اطالعات براي مردهايي كه نام.كرده اند هااست كه اين زناعترافاتي  فصل نتيجه ي پاسخ هاي صادقانه واينشده در فرمول ارائه» سازد؟شما را ديوانه مي

  .گرانبها است دارند و خواهان درگيري و اختالفات كمتري در روابط خود مي باشند بسيار را دوست

اقع تنها ودر .گويد كه چه كار بكنيداين ليست به شما نمي.صفحه ي بعد را با دقت و با فكر و قلبي باز بخوانيد همسر خود را شاد كنيد ليست/چنانچه مي خواهيد دل نامزد:مردان عزيز
روابطي هماهنگ، متفاهم  در زن زندگي خود توليد كنيد و  اين ليست به شما نشان مي دهد كه چنانچه خواهان آنيد تا بهترين احساسات را .به شما مي گويد كه چه كارهايي نكنيد

اين   اين است كه هرگز خواسته اي كه در اينجا از شما دارم .بكنيد ودم چه كارهايي ب در فصل هاي قبلي از شما خواسته.باشيد، بايد از چه كارهايي برحذر باشيد و ارضا كننده داشته
  !كارها را نكنيد

 چگونه زن زندگي خود را ديوانه سازيد

  .با او حرف نزنيد 01

  .به صحبت هايش گوش نكنيد و نيازهايش را ناديده بگيريد 02

  .در مقابل او شورش كنيد 03

  .اطر و آرامش خيال ندهيدهرگز به او آسايش خ 04

  .با زن هاي ديگر الس بزنيد 05

  .از او فاصله بگيريد 06

  .از او انتقاد كنيد 07

  .مبهم، ناواضح و دو پهلو صحبت كنيد 08

  .فراموشكار باشيد و كارها را به تعويق بياندازيد 09

  .به او بي توجهي نشان دهيد 010

  . او نگوييداز افكار و احساسات خود چيزي به 011

تأثير منفي اي را كه بر روي زن زندگي  مخربي را كه از شما سرزده است و اميدوارم اين اطالعات بتواند رفتارهاي  .در ارائه ي اطالعات زير بسيار بي پرده و صريح بوده ام:مردان عزيز
. كنند عكس العمل زنان خود را در برابر اينگونه رفتارها نيز درك نميندارند و ها آگاهيود برروي ما زن نيرومندرفتار خمعتقدم بيشتر مردها از تأثير .تان مي گذارد، به شما نشان بدهد

   .ببخشيد همسرتان را بهبود/سعي دارم به شما كمك كنم ارتباط ميان خود و نامزد بلكه تنها. در اينجا مقصودم هرگز اين نيست كه مردها را بد جلوه دهم



  با او حرف نزنيد-يك

  .ي خواهيم درباره ي بعضي از برنامه ريزي ها با شما صحبت كنيم، اما شما موضوع صحبت را عوض مي كنيدم

  .مي خواهيم سر ميز شام يا به هنگام رانندگي در ماشين با شما صحبت كنيم، اما شما كمي غرغر مي كنيد و به ندرت پاسخ مي گوييد

  . است صحبتي را پيش بكشيم، اما شما مي گوييد كه نمي خواهيد درآن باره صحبتي بكنيدمي خواهيم درباره ي چيزي كه ناراحت مان كرده

  .مردها به راستي در صحبت نكردن درباره ي چيزي كه دوست ندارند صحبت اش را كنند مهارت بسيار خاصي دارند

به عالوه از ساكت .راحت نيست وائل احساسي و روحي برايتان سادهسروكله زدن با مسزيرا.ازكنيدخود را ابر اصوالً طبيعت شما اين نيست كه.كنيدمي دانم اآلن چه فكر مي:زمردان عزي
هيچ يك از اينها اشكال محسوب  .داريد  دوستش باشيد حتي زني كه  نگران هستيد و حوصله ي جواب دادن به كسي را نداشته  به خصوص هنگامي كه خسته يا.بودن لذت مي بريد

  .كند است كه سكوت كردن و حرف نزدن با زن ها احساسات بدي را در آنها زنده مي قتي كه وجود دارد ايناما حقي. نمي شوند

 «.صحبت كنيماينكه چرا بايدبيشتر سخنراني در باره يبفرماييد باز شروع شد،«:زير لب مي گوييدچرخانيد و آن سو مين خود را از ناراحتي به اين سوومي توانم تصور كنم كه چشما

  .همين است چرا كه يكي از غالب ترين و رايج ترين شكايتهاي زن ها از مردها نيز. است اولين مورد ليست نيز همين. زيرا واقعاً صحت دارد.ب، متأسفانه بلهخ

  » .منظورتان چيست؟ من هميشه با همسرم در حال صحبت كردن هستم«:عده اي از مردها به اعتراض مي گويند

منظور پاسخ به نياز زن براي  بلكه. ديگر موضوعات بچه ها يا ديگر موضوعات معمولي نيست روز، بچه ها يا  ويم كه در اينجا منظور ما صحبت درباره ي هوا، اخبارالزم مي بينم كه بگ
مسئله يا مشكلي و چه صحبت  پرداختن به    چهبراي آينده باشد،  برنامه ريزي  حال چه.او را به خود مشغول ساخته است صحبت درباره ي موضوعي مشخص و خاص است كه ذهن

  .كردن در باره ي رابطه تان

  .هاي ناخوشايند احتمالي از جانب زن ها آورده شده اند در زير برخي از اشتباهات مردان در اين باره و پاسخ

 كداميك از رفتارهاي مردان زن ها را ديوانه مي سازد

اما عمالً گفته ي ما  كنيد، هيچگونه پاسخي نمي دهيد، ساكت مي مانيد يا يكي دو كلمه مي گوييد، دوست نداريد در باره ي آن صحبتهنگامي كه موضوعي را پيش مي كشيم كه *
  .را نشنيده مي گيريد

گذاريد يا مي ترسانيد كه قيد  ت فشار ميما را تحكاري ميكنيد احساس حماقت كنيم وعصباني مي شويد و  از دست ما به اين دليل كه مي خواهيم درباره ي چيزي صحبت كنيم،*
  .آن را بزنيم

  .هيچگونه بازتاب يا اطالعات واقعي و عمل درآن باره به ما نمي دهيد يا به هنگام پاسخ دادن طفره مي رويد و.از زير صحبت كردن در مي رويد*

عمالً به اين نگاهي مي اندازيد و ماشا مي كنيد، با كامپيوترتان ور مي رويد، به روزنامه ي روي ميزتلويزيون ت مثالً.وسط صحبت كردن بلند مي شويد و كار ديگري را انجام مي دهيد*
  .طريق مكالمه را پايان مي دهيد

 .كشيم دوباره طفره مي رويدميپيش  مجدداً آن رااً مطرح نمي كنيدوهنگامي كه مامجددگيردو موضوع رانمي  مي گوييد كه بعداً درباره اش صحبت خواهيد كرد، اما هرگز پي آن را*

  .به ما نمي گوييد چه چيزي شما را ناراحت كرده است و در عوض فاصله مي گيريد،خاموش مي شويد و از ما دوري مي كنيد*

 چگونه صحبت نكردن احساسات بدي را در زن ها رقم مي زند

  .دا احساساتي را تجربه مي كنيد كه نمي خواهيد به ما بگوييددر اين گونه اوقات ما زن ها مضطرب و نگران مي شويم و مي ترسيم كه مبا*

  .اين دليل كه احساس مي كنيم كه صحبت كردن با ما برايتان اهميت ندارد احساس ناامني مي كنيم، زيرا اطالعات الزم را در دست نداريم و نيز به*

  .پس مي زنيد و رد مي كنيداحساس نيازمند بودن و محتاج بودن مي كنيم، زيرا شما ما را مرتباً *

  .سعي مي كنيم شما را وادار سازيم با ما صحبت كنيد، لذا زورگو و لجباز جلوه مي كنيم*

  .با مطرح كردن دوباره و دوباره ي آن موضوع نق نقو و پرتوقع جلوه مي كنيم*

  .كنيمبه اين اميد كه سرانجام شما را وادار سازيم به ما پاسخ گوييد، وسواسي جلوه مي *

  .نهايتاً نيز از اينكه به نيازها و خواسته هاي ما اهميت نمي دهيد از شما عصباني و بيزار مي شويم

 آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

راحت نيست، ساده و يشه براي شمادانيم كه صحبت كردن هممي.وب نبودن ومهم بودن مي كنيممحب پاسخ نمي دهيد، احساس صحبت نمي كنيد يا به حرف هاي ماهنگامي كه با ما
  .بود اما پيامدهاي صحبت نكردن حتي به مراتب نيز بدتر خواهد

 راه حل

بلكه تالشي است نيست، سلطه جويي صحبت با شما از سر كنترل كردن وهمسرتان در/كنيد كه اصرار نامزد هنگامي كه در مقابل از خود واكنش نشان مي دهيد، به خود يادآوري 01
  .رقراري ارتباط و مرتبط شدن با شمابراي ب

براي .(كار را بكنيد اينكه بعداً حتماًكنيد معينوانيداينكار را بكنيد، وقتي راو چنانچه در همان لحظه نمي تبگذاريد صحهين نياز ما كه با شماصحبت كنيم،به ا.سكوت اختيار نكنيد 02
 )..9در اين زمينه فصل  كسب اطالعات و جزئيات بيشتر

چه رسيدگي به مسئله،چه مشكل  برنامه ريزي باشد   حال چه.  برايتان مشكل تر خواهد شد ه ياد داشته باشيد كه هر چه بيشتر آن را به تعويق بيندازيد و به بعد موكول كنيد،ب 03
   .شد بگوييد كه هر چه زودتر به آن رسيدگي كنيد، متحمل درد و رنج كمتري خواهيد به خود.كوچك و ظريف



رابطه مان راضي به شما ميگوييم از. نداني نداردچ شما به خودتان مي گوييد اهميت.به صحبت هايش گوش نكنيد و نيازهايش را ناديده بگيريدبه شما مي گوييم به چه نياز داريم-دو
  .يمهست نمي كنيم،اما شما آن را به حساب آن مي گذاريد كه ما زيادي نق نقو و پرتوقع نيستيم و احساس خوشحالي

ذره هم از آنچه  حتي يك فراموش مي كنيد و  همه چيز را  اما شما به كلي   داريم، حمايت شما نياز  به شما توضيح مي دهيم كه هفته ي سختي را در پيش داشته ايم و به كمك و
  .تقاضايش را كرده بوديم به ما نمي دهيد

 درباره ي نيازها،  اطالعات زيادي را شدن رابطه، زن ها هم زمان با جدي .آنها را خوشحال كند، امتياز مي دهند نه به مردي كهنه تمام زن ها، اما بيشتر آنها با خوشحالي تمام داوطلبا
حتماً آنها را به خوبي ونده اند،اما براي آنكه مطمئن شداد ، در اختيار مرد زندگي شان قرامي شود و آنچه ناراحت و عصباني شان مي سازد خواسته ها، آنچه موجب احساس امنيت آنها

 با شما در ميان گذاشته  نيازهايشان  را كه آنها درباره ي به ما گوش نمي دهيد و تمامي آنچه اما در بيشتر اوقات شما مردان!مجدداً نيز بارها و بارها به شما مي گويند درك كرده ايد،
  .بودند فراموش كرده يا ناديده مي گيريد

و ماهها روزها، هفته ها.دهيدياما شما كوچكترين ترتيب اثري نم.او را ناديده مي گيريدكه احساس مي كند همسرتان به شما مي گويد/براي نمونه نامزد.يستندمردها شنونده ي خوبي ن
ر سفر هستيد به او زنگ بزنيد، اما باز هم شما د همسرتان به شما مي گويد بسيار خوشحال خواهد شد هنگامي كه/نامزد.نشده است نيز مي گذرند، اما گويي هيچ چيزي به شما گفته

چهارشنبه شب فرا .ن تماشا نكنند تا بي خواب نشوندخواب زياد تلويزيو يادآوري مي كنيد، چهارشنبه شب كه كالس داريد او مواظب باشد، بچه ها پيش از اين كار را نمي كنيد، به او
گوش نمي كنيد يا اين  يا شما مردان به ما:تان ها از يك چيز حكايت مي كنندتمامي اين داس.كنند  نخوابيده اند و نحسي ميبه خانه مي رسيد و مي بينيد كه بچه ها هنوز. رسد مي

  .كه به سادگي گفته هايمان را ناديده مي گيريد

ليندا هيجده سال است .تصوير مي كشيد را بهدان را و نيزپيامدهاي بد آنه مركرد كه به نحوي مطلوب اين اشتبا اخيراً يكي از دوستانم به من تلفن زد و خبرهاي تلخي را برايم تعريف
اما ظرف پنج سال .آنها ارتباط خوبي محسوب مي شود  حاصل اين ازدواج دو بچه است و همچنين ارتباطي بين آن دو كه از چشم دوستان .كه با شوهرش آيروينگ ازدواج كرده است

گهگاه نيز افسرده و كج خلق  .شخصي خودش مي باشد كار و نگراني هاي خود، يرا آيروينگ توجه زيادي به او ندارد و ظاهراً غرق دنياهاي ز.نمي كند گذشته ليندا احساس خوشحالي
گ سالهاست كه با يكديگر رابطه ي ليندا و آيروين. او چندان خوشايند نيست عموماً نيز كنار او بودن و همنشيني با.روي ليندا و حتي بچه ها خالي مي كند مي شود و خشم خود را بر

 .نداشته اند و عمالً رابطه شان بسيار بد و از هم پاشيده شده است جنسي

آيروينگ سريعاً موضوع  اما.ه ي احساساتش موضوع راپيش بكشدصحبت درباروي در ابتدا سعي ميكرد با .ليندا بارها سعي كرده است درباره ي مشكالت شان با آيروينگ صحبت كند
گفت كه بايد و هرچند ماه يكبار به آيروينگ ميبود  زمان و تغيير نكردن اوضاع، ليندا به طرز فزاينده اي مأيوس و سرخورده شده با گذشت. عوض مي كرد يا از اتاق بيرون مي رفترا 

كه ليندا  بدين معنا.اما هربار،همان كار هميشگي اتفاق مي افتاد.حبت كنندلينداص آيروينگ با بي ميلي و اكراه قبول مي كرد تا بنشيند و با.هم صحبت كنند درباره ي وضعيت شان با
ليندا به من گفت . سپري مي شدند مدتها بدون تغييري.هايش خيره مي شدو چيزي نمي گفتكاناپه قوز كرده به دست اما آيروينگ رويي كرد تاروي رابطه شان كاركنندعجز و ناله م

اما اين .وادار سازد كاري كند ازدواج شان را نجات دهند مجبور شد آيروينگ را با به ميان كشيده موضوع طالق تهديد كند تا بلكه او را يده بود كهكه ظرف نه ماه گذشته به جايي رس
  .نشده بود كار نيز مؤثر واقع

كار به خانه مي آيد، مي بيند آيروينگ از سر كهيك شب هنگامي.ز او جداشودواهد اخميم مي گيرد به آيروينگ بگويد مييك روز، ليندا متوجه مي شود كه ديگر تاب تحمل ندارم و تص
. هم جدا شويمبراي هردوي ما بهتر است ازكنم فكر مي.ديگه خسته شده ام آيروينگ، خيلي سعي كردم اما«:در حالي كه گريه مي كند به او مي گويد. است كه ليندا منتظر او نشسته

 »خواهم كه خانه را ترك كني مي

 »است؟ مگر چه اتفاقي افتاده.گويي؟ مي خواهي از من جدا شوي؟ نمي توانم باور كنم آيا هيچ مي داني چه مي«:آيروينگ در حالي كه شوكه شده است مي پرسد

پنج سال است كه به . كار كنيم روي رابطه مانبرنج سال است از تو مي خواهم كه چه اتفاقي افتاده است؟ پ چه اتفاقي افتاده است؟ چطور مي تواني بپرسي«:ليندا با تعجب مي پرسد
  !»اينكه يك بار هم گوش نكردي اما مثل. تو گفته ام احساس خوشبختي نمي كنم

 »ره اش فكر كنيم؟بايد دربا فكر نمي كني قبالً.اين خيلي ناگهاني است.داده باشي يكباره مرا ترك كني چطور مي تواني بدون اينكه فرصتي به من«: آيروينگ ملتمسانه مي گويد

  »اين چند سال كجا بودي؟. شوخي مي كني كه مي گويي تعجب كرده اي. صدها بار به تو فرصت دادم«:ليندا پاسخ مي دهد

تعجب آور است اما مثل اينكه  .بدترين قسمت داستان اين است كه آيروينگ واقعاً مرد خوبي است«گفت او. كرد كرد، گريهدا اين داستان را برايم تعريف ميدر تمام طول مدتي كه لين
 »هاي مرا نشنيده باشد؟ هاي مرا نشنيده است اما چگونه مي توانسته است هيچ يك از هشدارها و التماس او واقعاً تمام مدت اين پنج سال هيچ يك از حرف

. به او احساس شكست بدهند واسته و دوست نداشته است چيزهايي را بشنود كهبسياري از مردهاي ديگر نمي خ شايد آيروينگ نيز مانند.پاسخ سؤال ليندا را به درستي نمي دانستم
خيلي جدي نگرفته و آنها را به حساب شكايت هاي ليندا را شايد هم.ده بودكه آنها را ناديده بگيردناخودآگاه به اين انتخاب دست ز شايد راه حلي براي مشكالت شان نداشته از اين رو

  .كه پرداخت نيز از دست دادن همسرش بود اما به هر دليل واقعيت اين بود كه شنونده ي خوبي نبود و بهايي. ودگذاشته ب نق نقو بودن او

  .نزديك مخرب نباشند همسرتان به اين حد وخيم و جدي نباشند؛ يا حداقل در آينده ي/شكايتهاي نامزد شايد همواره پيامدهاي گوش ندادن شما به خواسته ها يا: مردان عزيز

چرا نبايد به خود آييد و نيازهاي   نباشد؟ چرا بايد احساسات ما را چنان وخيم، جنون آميز و تهديد كننده كنيد؟ اما چرا بايد ما زن ها را به جايي برسانيد كه نقطه ي برگشتي در كار
  ما را جدي بگيريد؟

  ز از خودمان بيزار شويم؟و در نهايت از ما بيزار شويد و وادارمان سازيد كاري كنيم كه خودمان ني

  :آن نهفته است شنوندگان صحبت كنم،لطيفه ي زير را براي آن ها نقل مي كنم كه طنز زيبايي در گاهي اوقات در سمينارهايم هنگامي كه مي خواهم درباره ي اين موضوع با

  .زني است كه به مدت چهل سال با همسر خود ازدواج كرده است

 زن را در حال بستن  خانه آمده است و يك روز شوهر به.كرده است كه چنانچه تغيير نكند،از او جدا خواهد شد ي شان هفته اي يكبار شوهرش را تهديدزن مدت سي سال آخر زندگ
  :از او مي پرسد؟.چمدانهايش مي بيند

 »آيا مشكلي پيش آمده؟! چي شده«

كه متوجه موضوع لطيفه نمي شوند  بارها از خودم پرسيده ام كه آيا به اين دليل است. به ندرت به آن مي خندند مردهاكه ارزيابي ميكنند درحالي» مزه«ا داستان فوق را بزنهاي حاضر



بور شود هرگز زن را به حدي تحت فشار نگذاريد تا مج«:كه تمامي چيزي كه سعي در گفتن آن را دارم اين است: مردان عزيز.نمي آيد يا اينكه متوجه مي شوند اما از آن خوششان
  .جيغويي بدل شود تا سرانجام شما به گوش دادن به گفته هاي او تن بدهيد تهديد كند يا به لحاظ جنسي نسبت به شما سرد شود يا به زن نق نقو و جيغ شما را به جدايي

 كدام يك از رفتارهاي مردها زن ها را ديوانه مي كند

 .گوش به دركنيدتا فوراً آن را از سپس طوري رفتار مي كنيد كه گويي منتظريد صحبت هايمان تمام شودپنداريدو نه يا اشتباه ميبه گفته هاي ما صحه نمي گذاريد يا آنها را احمقا*

  .دانيد و با خودتان يا به ما مي گوييد كه ما پرتوقع و زياده خواه هستيم خواسته ها و نيازهاي ما را بي جا تلقي مي كنيد يا آنها را وارد نمي*

  .سازيد قيد آنها را بزنيم يا نه گويي مي خواهيد ببينيد آيا مي توانيد ما را منحرف كنيد يا سرانجام وادارمان.آخرين لحظه خواسته هاي ما را به تعويق مي اندازيدتا *

  . آنها را برآورده سازيداهميت خواسته ها و نيازهاي ما را دست كم مي گيرد و اينطور فكر مي كنيد كه واقعاً مهم نيستند و لزومي ندارد*

تالشي براي برآورده گيريد و را برآورده سازيد، اما سپس كار خودتان را مي كنيد و همه چيز را ناديده مي طوري وانمود مي كنيد كه به نيازهاي ما گوش داده ايد و مي خواهيد آنها*
  .ساختن آنها نمي كنيد

 ن نيازهايشان بدترين احساسات را در آنها توليد مي كندچرا و چگونه گوش ندادن به زن ها و ناديده گرفت

  .زيرا احساس مي كنيم به ما اهميتي نمي دهيد.در اين گونه اوقات احساس ناامني مي كنيم و مي ترسيم*

  .زيرا مجبوريم براي يك چيز مدام از شما خواهش كنيم.نق نقو شده ايم و مدام از شما شكايت مي كنيم*

  .زيرا شما احساسات ما را ناديده مي گيريد.ما بيزار مي شويمعصباني شده از ش*

  .زيرا مي خواهيم سرانجام به نحوي توجه شما را جلب كنيم.پرتوقع مي شويم و شما را تهديد مي كنيم*

  .زيرا متوجه مي شويم عامدانه به ما بي توجهي مي كنيد.بدجنس و مغرض مي شويم*

 .زيرا مدام نگرانيم كه سرانجام به خواسته هاي ما ترتيب اثر خواهيد داد يا نه.ويمزودرنج، عصبي و تحريك پذير مي ش*

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

احساسات ما و پيامدهايي روي دي نميگيريدو نگران آثار آن برهرگاه به ما گوش نمي كنيد و نيازهاي مان را ناديده مي گيريد، احساس مي كنيم كه ما را دوست نداريد و ما را زياد ج
 .شويم و راضي كردن ما برايتان مشكلتر خواهد شدردهيد،پرتوقع ترونق نقوترميترتيب اثچه ديرتر به نيازهاي مار مضحكي هبه طرز. ازدواج مان خواهد داشت، نيستيدكه براي رابطه يا
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واقع كليدهاي خوشحال  گذاشتن خواسته هايمان با شمادرميانمابه گفته هايمان ودر.ه بنگريدميني براي رابطبه گفته ها،خواسته ها و نيازهاي ما گوش كنيد و آن را به چشم تض 01
  .ساختن خود را در اختيار شما قرار داده ايم و هنگامي كه شما ما را خوشحال و راضي نگه مي داريد، همسر به مراتب بهتري نيز براي شما خواهيم بود

سپس سعي كنيد اندكي از ...صحبت بيشتر، گذران وقت بيشتر با بچه ها، جمع آوري كردن لباس هاي خودتان و:ها بر روي يكي از نيازهاي ما تمركز كنيدبراي مدت يك هفته تن 02
  .آن را برآورده سازيد

يا از سر هوا و هوس نيست و برايمان بسيار نيز مهم است و اين به ما درگفته هاي خودجدي هستيم و چنانچه از شما خواسته اي داريم، به هيچ وجه احمقانه، .ما را جدي بگيريد 03
 .آن دليل است كه شما برايمان مهم هستيد

 در مقابل او شورش كنيد- سه

  .گيريدوش ميكنيد يا ناديده ميما شما به سادگي آن را فراماباس هايتان راسرجايشان بگذاريد،و ل ما كمك كنيدبارها از شما خواهش مي كنيم كه در مرتب نگه داشتن اتاق خواب به

نيستيم و دوست اما شما مي گوييدكه ما مادرشما.اراحت مي شويمبه شما مي گوييم دوست نداريم مجالت مستهجن بخوانيد يا فيلم هاي مبتذل تماشا كنيد و اينكه از اين كار شما ن
  .نداريد كه ما به شما بگوييم چه كار بكنيد و چه كار نكنيد

اما .بستر به انتظار شما بيدار نمانيمبگوييد تاما تاديروقت در»ه خيرشب ب«خواهيم شبهايي كه دوست داريد تا ديروقت تلويزيون تماشا كنيد به ما خبر بدهيد و زودتر به ما از شما مي 
  .آن ها اجازه بگيريدشما ناراحت مي شويد و مي گوييد كه دوست نداريد يك يك حركات و كارهاي خود را به ما گزارش بدهيد و براي 

همانگونه كه در فصل هاي پيش نيز ديديم،  . توضيح دهم مي دانم به اين موضوع حساسيت زيادي داريد لذا سعي مي كنم تا آنجايي كه امكان دارد با ماليمت تمام آن را :مردان عزيز
جواب پس بدهيد يا از دستورها و » زني«مي دانم اصالً دوست نداريد به .  را از دست بدهند، مي ترسندمردها بنابر غريزه نياز دارند مستقل باشند و از اينكه آزادي و خودمختاري خود

 را به يك ديوانه ي زنجيري تبديل كنيد، مي خواهيد زن عاقل و مهربان خوداما حقيقت آن است كه چنانچه. از اين كه مرتباً به شما دستور بدهند بيزاريد. فرمان هاي او اطاعت كنيد
  .رابطه يا ازدواج خود را به دست بخش شورشي وجود خود بسپاريد كافي است كنترل

مي خواهم كه تسليم شويد، ي از وجود خود احساس كنيد از شماممكن است در جاي. ممكن است در برابر من جبهه بگيريد و اطالعات ارائه شده در اين فصل را نپذيريد. همين و بس
طغيان گر درون خودتان بلكه آزاد شدن ازشورشي و.ادن آزادي نيستدست داين از.هرگز اين طور نيست.كشاندرا به بردگي بجازه دهيد شماامسرتان شويدوه/دغالم حلقه به گوش نامز

  .است كه ممكن است زندگيتان را در دست خود گيرد

چشمه مي گيرد كه مجبور بوده است روزي پيوندهاي عاطفي احساسي خود را با مادرش اما اين شورشي و سركشي از كجا مي آيد؟ اين شورشي از پسر كوچولوي درون هر مردي سر
 مردي مستقل؛ خودمختار و سالم بدل شود  اين فرآيند جدايي چنانچه قرار باشد كه پسر به. ببرد و مجدداً به عنوان موجودي مستقل و مجزا از مادرش دوباره تعريف كند تا مرد شود

باالخص اين فرآيند در سالهاي نوجواني بيشتر صدق مي كند كه در آن ميل و گرايش زيادي در .  مي آيد و مقاديري رفتار شورشي را نيز در پي خواهد داشتكامالً ضروري به حساب
  .و مستقل بدهدپسر نوجوان وجود دارد كه متفاوت از مادرش باشد و تولد دوباره اي به شخصيت واقعي و منحصر به فرد خويش به عنوان موجودي مجزا 

گاهي اوقات بدان دليل است كه مادر اجازه ي اين استقالل و جدايي  . نمي شود پس مشكل در كجاست؟ خب، در بسياري از پسرهاي جوان اين فرآيند جدايي و استقالل هرگز كامل
فوت شده، يل است كه پسر مجبور است نقش پدرگاهي اوقات به اين دل. گناه كندرا نمي دهد و بسيار كودك راكنترل مي كند يا كاري مي كند كه كودك به دليل اين تمايز احساس 



غايب يا آزاررسان خود را براي خانواده بازي كند و از نقش حمايتگر براي مادر خود سر باز بزند و گاهي اوقات نيز بدان دليل است كه پيوندهاي عاطفي ميان اعضاي خانواده به حدي 
  . كه كودك به طوري ناخودآگاه همواره به مادر خود وابسته مي ماند و اين تمايز و استقالل هرگز اتفاق نمي افتدنزديك، صميمي و قوي است

كار ناتمام را با اما هنگامي كه پسر جوان فرآيند جدايي و استقالل روحي و احساسي خود را از مادرش به پايان نمي برد، چه پيامدهايي انتظار او را مي كشند؟ در اين گونه اوقات اين 
  .از سر مي گيرد و در مقابل هر چيز كه به او احساس كنترل شدگي يا مغلوب بودن بدهد، شورش مي كند... زن هاي ديگر زندگي خود از قبيل همسر، نامزد و

چنانچه زني مهربان و با احساس با چنين مردي »احتماالً نه«:ت كهن پرسش اين اسپاسخ من به ايهانه اين كار را ميكنندياخير؟حال ممكن است از خود سؤال كنيد كه آيا مردها آگا
  ؟!كه هنوز در مقابل زن هاي زندگي اش شورش مي كند، ازدواج كند چه بر سر او خواهد آمد؟ از عصبانيت ديوانه خواهد شد

البته چنانچه مايل نيستيد، .(كرده درتعيين اين نكته به شما كمك خواهدكي وجوددارد؟ در زير آزموناز كجا مي توانيد بفهميد كه آيا شما نيز يك شورشي هستيد يا خير: مردان عزيز
  )!مجبور نيستيد به پرسشهاي آن پاسخ دهيد

  آيا شما يك شورشي هستيد؟

  كداميك از جمالت زير درست است و كداميك نادرست؟

  :براي نمونه.ر و اجبار و الزام بيش از ساير كلمات ديگر به كار برده مي شونددر جمالتي كه براي توصيف زندگي عشقي تان به كار مي بريد، كلمات فشا 01

  » .اينقدر مرا تحت فشار نگذار و اال مي گذارم و مي رم«

  » .هر بار كه خواسته ها و نيازهايت را با من در ميان مي گذاري احساس فشار، اجبار و الزام مي كنم«

  » .مثالً خواندن اين كتاب: رو كه دوست ندارم انجام بدمدوست ندارم منو مجبور كني كارهايي«

  .هرگاه زني از شما مي خواهد كاري را انجام دهيد، قوياً احساس مي كنيد كه دوست داريد خالف آن كار را انجام دهيد 02

  .تبديل شود»زن ذليل« هرگز مايل نيست تسليم شده و به يك شما از كلمه و واژه ي شورش و شورشي بيزاريد و دوست داريد خود را مردي مستقل و قوي بدانيد كه 03

  .از اين آزمون بدتان مي آيد 04

  خُب، مردان عزيز، چطور بود؟

شما يك شورشي .  پس به شما تبريك مي گويم چنانچه فكر مي كنيد آزمون فوق احمقانه بوده است و از فكر كردن به پاسخ پرسشهاي آن سر باز زديد و حتي يك بار هم نخنديديد
  !و طغيان گر حسابي و تمام عيارهستيد

همسرتان /نامزد دل كوچك، باتبامشكل شورشي بودن اين است هرمراوده و. اينجا نكته ي مهمي وجودداردكه بايد آنرا يادآورشومدر زيرا.لحظه اي جدي به قضيه نگاه كنيمحاال بياييد
بيا «: همسرتان مي گويد/براي نمونه نامزد. ه در آن شما مدام مي خواهيد استقالل و كنترل ناپذيري خود را به خودتان اثبات كنيدنبرد قدرتي ك.را به نبرد خواسته ها تبديل مي كند

بدتان نمي آيد كه كمي  نيزچندكه به طرزي پنهان خودتانهر نيد و بگوييد كه مثالً كار داريدو شما احساس مي كنيد مجبوريد كه حتماً با او مخالفت ك» .آخر هفته بريم بيرون شهر
چند كه همين ده دقيقه پيش خودتان ساس خستگي يا بي عالقگي ميكنيد،هرهمسرتان مي گويد آمادگي دارد كه با شما همبستر شود، اما شما به يكباره اح.استراحت يا تفريح كنيد

ي كند، اما شما به يكباره احساس مي كنيد كه مي خواهيد از او دفاع كنيد، گر چه پيش از آن كه همسرتان از رفتار يكي از دوستان شما انتقاد م/نامزد. نيز مي خواستيد شروع كنيد
 .همسرتان چيزي بگويد، خودتان نيز از رفتار اين دوست تان ناراحت شده بوديد و با همسرتان هم عقيده بوديد

 كداميك از رفتار مردها، زن ها را ديوانه مي سازد

  .ا خواسته بوديم كه انجام دهيد، مقاومت مي ورزيد و اغلب خالف آن را انجام مي دهيددر برابر آنچه از شم *

 .با نظر يا عقيده ي ما مخالفت مي كنيد، تنها براي آنكه متفاوت باشيد *

  .دهيددرخواستهاي ما را به عنوان فشار و اجبار تعبير مي كنيد و با ناراحتي از دست ما از خود بيش از حد واكنش نشان مي *

  .به عشق و عالقه و محبت ما مظنون هستيد و اظهار عشق ما را به خود روش هاي فريبكارانه اي براي كنترل و سلطه جويي بر خودتان تصور مي كنيد*

بر شما صورت مي گيرد و سپس گفته هاي ما را به توصيه ها، پيشنهادها، كمك ها و حمايتهاي ما به گونه اي پاسخ مي دهيد كه گويي تالش هاي ما را براي كنترل كردن و سلطه *
  .به حساب نمي آوريد، هر چند هم كه منطقي باشد

 يا احساس كنيد كه مجبوريد ايفاي  زيرا دوست نداريد از شما توقعي داشته باشيم.از آسايش خاطر دادن به ما خودداري مي ورزيد و عشق تمام و كمال خود را از ما دريغ مي كنيد*
 .نقش كنيد

 چرا و چگونه شورشي بودن بدترين احساسات را در ما زن ها توليد مي كند

  .دراين گونه اوقات ما از شما مي رنجيم و احساس محبوب نبودن مي كنيم، زيرا ظاهراً اين طور به نظر مي رسد كه مرتباً رو در روي ما مي ايستيد و جبهه مي گيريد*

 .را شما عشق خود را از ما دريغ كرده ايداحساس ناامني و محتاج بودن مي كنيم، زي*

  .عصبي، مأيوس و سرخورده مي شويم، زيرا در مقابل پيشنهادها يا پرس و جوهاي ما از خود مقاومت نشان مي دهيد*

  .احساس مي كنيم مجبوريم در حق شما مادري كنيم، زيرا مانند يك پسر بچه ي شورشي رفتار مي كنيد*

  .يرا احساس مي كنيم ما را به يك نبرد قدرت كشانده ايدمغرض و بدجنس مي شويم،ز*

  .عصباني، تحريك پذير و سلطه جو مي شويم، زيرا از انجام كوچكترين و ساده ترين كارهايي كه براي حفظ رابطه مان ضروري است نيز سرباز مي زنيد*

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .نيد از ما يك دشمن مي سازيدهرگاه كه مثل شورشي ها رفتار مي ك

هرچه بيشتر درمقابل ما و رابطه .ما زنده مي كنيدپس بگيريد، بدترين احساسات را درهنگامي كه مثل مادرتان با ما رفتار مي كنيد، مادري كه بايد استقالل و خودمختاري تان را از او 
 .يشتر تحقق مي بخشيدمقاومت بورزيد، ما را بيشتر تخريب مي كنيد و به كابوس هايتان ب
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اما (بگوييد » نه«پايتان را زمين بكوبيد و مثالً . در هر رابطه موقعيتها و زمان هايي وجود دارند كه بايد حدود و ثغوري را براي خودتعريف كنيد.نبردهايتان را با دقت انتخاب كنيد 01
همسرتان از خود واكنش افراطي نشان دهيد، مواقع و موقعيت هايي را انتخاب /بر تمامي درخواست ها و نيازهاي نامزدبه جاي آن كه به طور مستمر و مداوم در برا)نه در تمامي اوقات

 در تنهايي بي وقت گذراني با دوستانتان، تماشاي تلويزيون، وقت آزاد:ببينيد كدام يك از مسائل و موضوعات براي شما مهمترند. كنيد كه اين نوع رفتار در آنها مناسب و منطقي باشد
برابر حتي نه اينكه به طور اتوماتيك در. يدهمسرتان مذاكره كن/و سپس بياموزيد كه براي آنها با نامزد... آن كه مزاحم تان شوند، عدم اجبار در برنامه ريزي براي تعطيالت آخر هفته و

  . ميدان نبردي بدل مي شود كه مسلماً هر دو در آن مجروح و زخمي خواهيد شددر غير اين صورت رابطه يا ازدواج شما به. ساده ترين خواسته هاي او شورش كنيد

شما يك پسربچه ي كوچك، مطيع ا راكنترل كند و ازهمسرتان اين نيست كه شم/كه نيت نامزدرش مي كنيد،به خود يادآوري كنيدهرگاه در خود احساس سركشي، طغيان و شو 02
 با شما ارتباط برقرار سازد، مرتبط شود، افكار و احساساتش را بيان كند، نزديكي و صميميت بيشتري ايجاد كند و تفاهم، هارموني و هماهنگي و فرمانبردار بسازد، بلكه تالش مي كند

  .بيشتري در زندگي تان بيافريند

اما چنانچه فكر مي كنيد كه .  خيلي جالب و لذت بخش به نظر نمي رسدمي دانم كه اين كار آه، . بر روي مسائل و موضوعات حل و فصل نشده اي كه با مادرتان داريد كار كنيد 03
  .سازيد  آزاد د را از شرطي شدنهاي گذشتهخو سعي كنيد .د فرافكني كني خودهمسر/ن است آنهارا بر روي نامزدمادرتان داريد، ممكاحساسات حل وفصل نشده اي را باناتمام و مسائل

 هر چيز ديگري كه بتواند به شما كمك  از.به گروه درماني هاي مردانه بپيونديد، با ديگر اعضاي خانواده صحبت كنيد.اور يا روانكاو مراجعه كنيدمي توانيد براي چند جلسه به يك مش
 .كند از عكس العمل هاي خود چه درسطح دروني و چه در سطح بيروني آگاه شويد و آنها را تعديل سازيد، استفاده كنيد

 هرگز به او آسايش خاطر و آرامش خيال ندهيد- چهار

كه خياالتي شده ايم اما شما مي گوييد.يد،نگران هستيمبه شما مي گوييم از اين كه اخيراً از ما راضي نبوده ايد و نسبت به ما بي محبت و نامهربان شده ايد و از ما كناره گيري مي كن
مي خواهيم كه پيش از خواب د در محل كار خود بكنيم و از شماخواب به شما مي گوييم كه نگران سخنراني بزرگي هستيم كه فردا بايشب به هنگام .و اين كه بهتر است آرام بگيريم

  . مي گذاريدهاي خود پاسخ دهيد و ما را در اتاق خواب تنهاE-mail كمي ما را در آغوش بگيريد، اما شما معذب مي شويد و مي گوييد كه وقت نداريد و بايد به برخي از

يا چيزي نمي گوييد تا ما گاه مي كنيد وهيچ كاري نمي كنيداما شما همان جا مي نشينيد، ما را ن. واقعه اي تلخ از گذشته را به ياد مي آوريم و احساساتي مي شويم و گريه مي كنيم
 .را آرام كند

همسرشان را به /دوست شان و نامزد :خواهند داد تواند به آنها آرامش و احساس امنيت دهد، معموالً پاسخ چنانچه از زن ها بپرسيد كه در مواقع نگراني و اضطراب چه كسي بهتر مي 
  .اين عنوان معرفي نخواهند كرد

ش دوست داريم كه به گفته هايمان گوهرگاه ما زن ها ناراحت يا نگران هستيم، .متأسفانه اين موضوع حقيقت دارد كه زن ها در اين زمينه مهارت بيشتري از مردها دارند: مردان عزيز
و راه حل و دستورالعمل ب مارا نصيحت مي كنندمردها به جاي اينها اغلاما.دكه همه چيز خوب و رو به راه خواهد شاممان كنندو به ما اطمينان دهندآرآغوش مان بگيرند،درداده شود،

  !تنهايمان مي گذارند يا بدتر از همه اين كه به ما انگ حماقت مي زنند كه چرا اصالً ناراحت شده ايميا اين كه پس مي نشينند يا به ما پشت مي كنند و . ارائه مي دهند

كنيم يم،به طرزي غريزي تقاضاي كمك ميترسيده باشيم يا احساس ناامني كن؟ هرگاه ما زن هاآنچه را كه در فصلهاي پيش درباره ي نياز زن ها به احساس امنيت گفتيم به ياد داريد
سطح نگراني اسرزنش و انتقاد رو به رو شويم،بي تفاوتي يه به جاي تسلي وآرامش،با سردي،بنابراين چنانچ. اميدواريم كه آرامشي بيابيم تا در سايه ي آن نگراني هايمان تسكين بيابدو

نه براي آنچه . راستي ناراحت و عصباني مي شويمابتدا كمي ناراحت بوديم، اين بار بهبدين معنا كه اگر در .و ناامني ما افزايش مي يابد و احساسات مان از آنچه بود نيز بدتر خواهد شد
  !از ابتدا ما را ناراحت كرده بود، بلكه به جهت واكنش شما

طور معمولي همسرش كه ب/نياز دارد، نامزد اش زندگيش خاطر وآرامش خيال ازجانب مرددقيقاً درهمان لحظه كه زن به آساي.روابط صميمي رواج داردمتأسفانه اين الگو در بسياري از
 خواسته شده بود تا نزديكتر شود، از او  مردي مهربان و با احساس است به يك باره يخ مي زند و نقطه ي مقابل آنچه از او خواسته شده بود، از سر مي زند بدين معنا كه چنانچه از او

چنانچه از او خواسته شده بود بگويد همه چيز درست خواهد شد، ناراحتي و معذب شدن . ميدوار كننده بزند، ساكت مي شوددور مي شود، چنانچه از او خواسته شده بود تا حرفهاي ا
  .واضح و عيان او برعكس اين پيام را به زن مي دهد كه همه چيز همين اآلن هم خرابتر شده است

  :چند دليل در اين رابطه وجود دارد.  بدهندچرا مردها به سختي مي توانند به زن ها آرامش خيال و آسودگي خاطر

  .مردها احساس اجبار و الزام مي كنند كه مشكل را حل كنند و هنگامي كه نمي توانند ناراحت و سرخورده مي شوند و احساس شكست مي كنند 01

توصيه هاي ياري از شمامي پرسد،راه حلها وسؤاالت بسحليل گر مي شود،تكلي بازپرس ومشآيا تا به حال از خود پرسيده ايد كه چرا مرد زندگي تان به هنگام نگراني شما از مسئله يا 
آنها .دست شما عصباني مي شود؟ اين به آن دليل است كه مردها راه حل مدار هستنددهيد، ازبه تالشهاي او پاسخ مثبت نمي هد وحتي هنگاميكه احساس مي كندبسياري ارائه مي د

 .اس مسئوليت مي كنند كه كارها را درست كنند و براي مشكالت راه حل بيابندطوري بار آمده اند كه احس

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .بيشتر مردها اغلب درخواست زن مبني بر تسلي خاطر و آرامش خيال را با اجبار براي حل و فصل مشكالت اشتباه مي گيرند

 البته هنگامي كه ما زن ها  .مي دهد تغيير وضعيت  »حل يابي راه «حالت   فكر و ذهن او به  لذا.ان احساس مي كند بايد راه حلي پيدا كندهمسرت/بنابراين هرگاه ناراحت باشيد نامزد
مي دهد، ممكن  احساس بهتري به ما خوب مي كندوآنچه حالمان را. ترسيده ايم يا احساس ناامني مي كنيم، اين دل و جان مرد زندگيمان است كه به آن نياز داريم،نه عقل و فكر او

 :يا ».كنيمي كه چنين احساسات بدي راتجربهمتأسفم  نم چه ميگويي،كعزيزم،درك مي «:شنيدن اينكهدرآغوش گرفته شدن، بوسه و:ر استحال مؤثهراست منطقي به نظرنرسد،اما به 
آغوش بگيرم و حرف  اين است كه چنانچه فقط او را درمنظورتان«: احتماالً خواهيد پرسيد.باور نكنيدمي دانم ممكن است به راحتي : مردان عزيز» اآلن چه خواسته اي از من داري؟«

چنانچه دختر . شايد مفيد باشد، از خود بپرسيد» بله«:پاسخ اين است كه»؟!هاي آرامش بخش بزنم، عمالً احساسات او بهتر خواهند شد، حتي هنگامي كه مشكل او را حل نكرده باشم
وجود ه سراسرعشق شما بي داديدوبه او عشق مي ورزيديد؟ش ساله تان ترسيده باشد، چگونه او را آرام مي كرديد؟ آيا غير از اين است كه او را در بغل مي گرفتيد؟ نوازش مكوچك ش

در يك يك تمامي زن هاـ حتي قويترين، مستقل ترين  مشابهيخب، درست به طرز .او رخنه مي كرد و چنان احساس آرامشي مي كرد كه نظير آن از هيچ واژه يا عبارتي ساخته نبود
چه بدانيم چه ندانيم آنچه به راستي دراين لحظات احتياج داريم همان چيزي است .ود دارد كه گاهي اوقات مي ترسندو به ظاهر آسيب ناپذيرترين ماـ نيز دختر بچه هاي كوچكي وج

  .ي قوي و امن كه ما را در آغوش بگيرند و به ما احساس امنيت بدهند به ما بگويند كه تنها نيستيمبازوان. كه تمامي دختربچه ها به آن نياز دارند



عصباني مي شويد، از بيرون چنين  گاهي اوقات هنگامي كه در حل مشكالت يا برطرف كردن درد و رنج زني كه به او عشق مي ورزيد احساس ضعف و ناتواني مي كنيد و :مردان عزيز
اين من هستم كه ناراحت «: پرسماز خود مي. گيج و سردرگم ميكنداين عكس العمل شما ما زن ها را به راستي.همسرتان مي باشد/شود كه اين عصبانيت ظاهراً متوجه نامزدديده مي 

حمايت كنيد يا چرا هستيد كه چرا نتوانسته ايد از اواني البته اين ما نيستيم كه شما ازدستش عصباني هستيد، شما از خودتان عصب» پس چرا او از دست من عصباني مي شود؟.هستم
سرزنش گر، كند و شما راتحريك پذير،» چكه «اگر از آنچه در درون تان مي گذرد آگاهي نداشته باشيد، اين امكان وجود دارد كه عصباني تان به بيرون.در نجات او شكست خورده ايد

يعني احساس مي كنيم كسي كه در وقت تنگي و آسيب پذيري خود به او رو كرده و پناه برده بوديم به ما پشت . را در ما زنده مي كنداين اتفاق بدترين احساسات . انتقاد كننده كند
  .كرده و ما را تنها گذاشته است

  . شوندلذا از دست او عصباني مي.همسرشان هستند/مردها به طرزي ناخودآگاه احساس گناه مي كنند كه مسئول درد ورنج نامزد-2

 زني به شوهرش مي گويد براي نمونه .سالها طول كشيد تا من اين ديناميسم را درك كنم، اما به مجرد آن كه نسبت به آن آگاهي يافتم، توانستم علت و دليل واكنش مردها را دريابم
اما .نيازمند است به اندكي آسايش خاطر ازجانب او او نداشته باشد، ناراحت است وداليل ديگري كه ممكن است ربطي هم به  ب يا هاي شوهرش او را ناراحت كرده استرفتاركه يكي از

در اينجا چه . است... محتاج، نق نقو يا شده است و او را متهم مي كند كه زيادي احساساتي،  مرد به جاي دلگرمي دادن به او يا معذرت خواستن از او عمالً از دست همسرش عصباني
ودش كه همسرش رفتاري از او را به رخش كشيده است كه خ كرده است يا احساس حقارت مي كندكند كه همسرش را ناراحتاالً مرد دراينحا احساس گناه ميماتفاقي مي افتد؟ احت

چرا چنين احساسي به او داده كه ش ناراحت است همسرش سرزنش مي كنده از دست خودكبه جاي آن كه به خود اعتراف كندنسبت به آن كوچكترين آگاهي اي نداشته است و نيز
  .است

حقيقت آن است كه در اين .كنيدبيست برابر بدتر مي ا ازآنچه هست هنگامي كه به شما مي گوييم از چيزي ترسيده يا ناراحت هستيم و شما عصباني مي شويد، وضعيت ر:مردان عزيز
جانب شما احتياج مين دليل به كمك و آسايش خاطر ازبه ه. محبوب بودن بكنيم ميخواهيم احساس امنيت وكه تنهابل.شما انتقادكنيم خواهيم شما راسرزنش كنيم يا ازمواقع ما نمي

 .داريم

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .مردها اغلب درخواست زن ها مبتني بر آسايش خاطر، احساس امنيت و عشق را با سرزنش و انتقاد اشتباه مي گيرند

  .ردها زن ها را ديوانه مي سازدكداميك از رفتار م

  .در حاليكه تنها چيزي كه در اين اوقات بدان نياز داريم درك و محبت است.هنگامي كه نگران يا ناراحت هستيم براي ما سخنراني مي كنيد يا ما را پند و اندرز مي دهيد*

  .خالف آن را انجام مي دهيد و بدتر آن كه ازما دور مي شويدهنگامي كه از شما مي خواهيم ما را آرام كنيد و به ما آسايش خاطر بدهيد، *

  .ناراحتي ما را عكس العمل افراطي تلقي مي كنيد و نياز ما را به حمايت ناديده مي گيريد*

  .ناراحت و عصباني مي شويد و بدين ترتيب ما را ناراحت تر و چه بسا عصباني مي كنيد.از ما به اين جهت كه ناراحت هستيم*

  .ما را سرزنش مي كنيد و برچسب زياده از حد ضعيف يا محتاج و وابسته بودن به ما مي زنيد، تنها به اين دليل كه از شما تقاضاي آسايش خاطر كرده بوديم*

  .احساسات ما را بي اهميت تلقي مي كنيد و آنها را جدي نمي گيريد*

 .ا به آن نياز داريم عشق، مهرباني و ماليمت استدر حالي كه تنها چيزي كه م. منطقي و تحليل گر مي شويد*

 چرا و چگونه آسايش خاطر ندادن به زن ها بدترين احساسات را در آنها توليد مي كند

  .در اين اوقات احساس رهاشدگي و محبوب نبودن مي كنيم، زيرا به نياز ما به آسايش خاطر با سردي و بي تفاوتي پاسخ مي دهيد*

  .س ناامني مي كنيم، زيرا به ما آسايش خاطر نمي دهيدمي ترسيم و احسا*

  .پرتوقع، نق نقو و مستأصل جلوه مي كنيم، زيرا ما را وادار مي كنيد براي اندكي آرامش به شما التماس كنيم*

  .عصبي، تحريك پذير و زودرنج مي شويم، زيرا نيازها و درخواستهاي ما را درك نمي كنيد*

  .در كنار شما احساس امنيت نمي كنيمافسرده مي شويم زيرا *

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

كنيم ناراحتي ما براي شما اهميتي ندارد يت به ما پاسخ ميدهيد، احساس ميهرگاه به دنبال آرامش و آسايش خاطر به شما روي مي آوريم و شما با سردي، بي تفاوتي، دوري يا عصبان
  .يد تا از ما حمايت كنيدو شما ديگر دوستمان ندار

  .هر چه آسايش خاطر را از ما بيشتر دريغ كنيد، ترس ما بيشتر مي شود و در آن صورت نياز ما به آسايش خاطر بيشتر مي شود

  :راه حل

چنانچه .  و ما را تنها نمي گذاريد ما در كنار ما هستيد احساس كنيم كه ش ما تنها مي خواهيم.به خود يادآوري كنيد كه مجبور نيستيد مارا نجات بدهيديا مشكالت را حل كنيد 01
 براي حل مشكل ما راه حلي در  چنانچه فكر مي كنيد.مرتكب هيچ اشتباهي نشده ايد)و نيز ديگر اشكال حمايت روحي و عاطفي(ما را در آغوش بگيريد، ببوسيد، و باما مهربان باشيد 

و گاهي اوقات نيز از اين كه  استقبال خواهيم كرد  حلهاي شما  پيشنهادها و راه   توصيه ها،  گاهي اوقات خواهيم ديد كه از.ي داريم يا خيراختيار داريد از ما بپرسيد كه آيا بدان نياز
  . عاطفي شما نيازمنديمدر اين گونه اوقات تنها به شنونده بودن شما و حمايت روحي و.نمي خواهيم با راه حل ومنطق يا مشكالتمان مقابله كنيم، تعجب خواهيد نمود

تنها چيزي كه دراين .و به كمك ما بشتابيدطر شما نيازمنديم، سعي كنيد غرورخود را كنار بگذاريدآسايش خاه ايم يامي گوييم كه به آرامش وهرگاه از يك رفتار شما ناراحت شد 02
  .م شما را سرزنش كنيم يا گذشته ها را دوباره به ميان بكشيماوقات بدان نياز داريم احساس مرتبط بودن و آرامش خيال است و هرگز نمي خواهي

 قلب ما را   و محبت شما اين قدرت و توان را دارد كه عشق.ارزشمندترين چيزي كه در اين اوقات براي ارائه به ما داريد عشق تان است نه راه حل و منطق تان:به ياد داشته باشيد03
 .هر راه حل يا پيشنهادي است كه در اختيار داريدالتيام بخشد و اين با ارزش ترين از 

 با زن هاي ديگر الس بزنيد- پنج

  :بارباراي عزيز

مخصوصاً به جاي . او هميشه به زن هاي زل مي زند. اين كار او مرا ديوانه ساخته است.نامزدم كه سه سال است او را مي شناسم اين عادت بد را دارد كه با زن هاي ديگر الس مي زند



كنم و به اومي گويم هرگاه از اين رفتار او شكايت مي.ميشه اين حقيقت را انكار مي كندالبته او ه.ز به آنها چراغ سبز نشان مي دهدمن نيحتي گاهي اوقات در حضور.  بدنشانصي ازخا
كند توليد مي ي احساس ناامني هم درمن ل اينجاست كه رفتار او براستمشك. احساس ناامني دارم. كه چقدر مرا ناراحت مي كند و مي رنجاند مرا متهم مي كند كه حسودي مي كنم 

  .پس چرا اين رفتارش مرا اينقدر ناراحت مي كند؟ لطفاً به من كمك كنيد. فكر نمي كنم كه او هرگز به من خيانت كند. لذا نمي توانم از خودم دفاع كنم

سمينارهايم پيش مي كشم مردها اغلب هرگاه اين موضوع را در.داشته اندهمسرشان شكايت /كرده ام كه از اين رفتار نامزداين تنها يكي از صدها نامه اي است كه از زن هايي دريافت 
به شما بگويم مي خواهم ! خب، مردان عزيز».اما در واقع زيادي خودشون را ناراحت مي كنند.موضوع شكايت دارنداوه، آره مي دانم زن ها هميشه از اين «:گويي مي گويند. مي خندند

 يكي از مخرب ترين دشمنان در هر رابطه ي نزديك  اين نوع سهل انگاري در قبال انرژي جنسي هر چند هم كه از لحاظ اجتماعي كامالً قابل قبول باشد. كه اصالً هم اين طور نيست
  .مي پاشد روحي از همو صميمي است و حتي با اعتماد به نفس ترين، قويترين و مستقل ترين زن ها را نيز به لحاظ 

مرد مختلف در سمينارهايم صحبت كرده ام و نحوه ي  هزاران زن و پيش از آنكه برچسب انتقادگر به من بزنيد، مي خواهم به شما بگويم كه درباره ي اين موضوع با : صحبتي بامردها
چه كسي بد است، بلكه ت يا غلط چيست،حق با كيست و اينكه چه كسي خوب وصالً اين نيست كه درسدر اينجا موضوع ا. بيانم به گونه اي است كه قبالً هرگز نظير آن را نشنيده ايد

برايتان  ذهني باز گوش كنيد و اجازه دهيدلذا از شما خواهش مي كنم با.صحبت در باره ي درك تأثيرات الس زدن بر روي انرژي جنسي است كه در هر رابطه ي صميمي وجود دارد
 .نه ممكن است با دستهاي خودتان بناي زندگي عشقي خود را فرو بريزيد بي آن كه خود نيز از آن باخبر باشيدتوضيح دهم كه چگو

 حساب بانكي انرژي جنسي

ور و حرارت، عشق، نياز تصور كنيد كه هر زن ومردي يك حساب بانكي دارند كه در آن ميزان انرژي جنسي آنها كه تشكيل شده است از مقادير انرژي احساسي و رمانتيك، شهوت، ش
مثالً همه را خرج كنيد، سرمايه گذاري كنيد، .حساب بانكي مالي خود هر كاري بكنيد موجودي  درست همانگونه كه آزاد هستيد وحق انتخاب داريد كه با . ثبت شده است... جنسي و

  .سي خود هر كاري بكنيدمي توانيد انتخاب كنيد كه با موجودي انرژي حساب بانكي جن.ببخشيد يا دور بريزيد

مي مانيد تا ببينيد كه آيا بهره وري   سرمايه گذاري مي كنيد و سپس منتظر  يك رابطه ي رمانتيك به خصوص هنگامي كه مجرد هستيد، مقدار كمي از اين انرژي جنسي را بر روي
پس اين انرژي ها را پس س.مي كنيد رمانتيك خود را متوقف  جنسي، عاطفي و   گذاشتن از انرژي   مايه  نيست، هنگامي كه رابطه اي موفق. يا سودآوري الزم و كافي را دارد يا خير

كه سودهاي كالن  ست داريم جايي سرمايه گذاري كنيمدرست همان گونه كه همگي دو.و منتظر فرصت بعدي مي مانيداب سپرده ي خودپس انداز مي كنيدمجدداً درحسمي گيرد و
ه مجرد هستيم همواره دوست داريم برنده باشيم و روي كسي حساب باز كنيم كه بتوانيم تمامي عشق، اميدها، روياها و خالصه تمامي پس اندازهاي جنسي به جيب بزنيم،هنگامي ك

  .و عاطفي خود را بر روي او سرمايه گذاري كنيم

روي آن سرمايه گذاري كنيد، يي فرصتي را كه هميشه مي خواستيدكنيد،گوكسي ازدواج ميمزد مي شويديا با نا.هنگامي كه عاشق مي شويد، به طرزي جدي با كسي درگير مي شويد
كه هيچ گونه سرمايه به طوري.ن شخص سرمايه گذاري كنيدسپس تعهد مي دهيد كه خود را به طرزي انحصاري چه به لحاظ عاطفي و چه به لحاظ جنسي صرفاً روي آ.پيدا كرده ايد

كنيم خواهش مي(رتباً به حساب خود واريز مي كنيدموجودي هاي بيشتري را موز، ماه به ماه و سال به سال نيزروز به ر!وتاه مدت ديگر را جايز نمي دانيدگذاري جانبي يا پروژه هاي ك
 .اين موجوديها از چه چيزهايي تشكيل شده اند؟ صميميت، ارتباط، محبت، عالقه و عشق!)نخنديد

  :دآنچه زن ها دوست دارند مردها بدانن

كلمه ي محبت آميز كالمه اي كه با يكديگر داريد، هرمبا يكديگر در ميان مي گذاريد، هرهمسرتان ارتباط احساسي برقرار مي كنيد، هر بار كه مكنونات قلبي خود را /هربار كه با نامزد
لحظه از صميميتي كه داريد، هر بوسه، هرآغوش و البته هر مهرورزي و همبستر شدن همه يا عاشقانه اي كه بر زبان مي آوريد، هرگونه ابراز احترام و تشكري كه از يكديگر داريد، هر 

  .و همه سرمايه هايي هستند كه به حساب مشترك خود با شخصي كه دوستش داريد، واريز مي كنيد

زن زيبايي با شما همكار .شركت بزرگي مشغول به كار هستيديد و درمهندس معماري هست.مي كنيدو با خوشبختي با همسرتان زندگي حال تصور كنيدكه متأهل هستيد: زمردان عزي
چرا كه باالخره او زني زيباست و همواره احساس خوبي به شما . احساس مي كنيد كمي به او جذب شده ايد. است كه بيش از حد طبيعي باشما خوش رو، اجتماعي و خون گرم است

 E-mail صحبت كنيد، به يكديگراشكال يا ضرري ندارد با او بيشترگونه ا خود را متقاعد مي سازيد كه هيچلذا شم.شما لبخند مي زندزيرا مدام از شما تعريف مي كند و به . مي دهد
اينطور نيست؟ به رغم . يگرهيچ چيز د يك دوست است نه  فقط  باالخره متأهل هستيد و او  زيرا. كسي از شما ايرادي نمي گيرد. خب. بفرستيد و گاهي اوقات نيز با هم ناهار بخوريد

 در واقع  مي كنيد و با او مراوده مي كنيد، مي فرستيد، به او توجه ويژه  E-mail  بار با او صحبت مي كنيد،  چرا كه هر.حسن نيت شما مراوده با اين زن به هيچ وجه بي ضررنيست
اين به آن معنا است كه عمالً موجودي و سرمايه اي را كه ! و به حساب آن زن واريز مي كنيدنيدخود و همسرتان را برداشت مي كمقاديري از موجودي حساب بانكي جنسي مشترك 

  . نمي شناسيدزني مي ريزيد كه حتي او را خوب نيو به حساب زرك خود برداشت مي كنيدحساب مشتارتقاي آن اختصاص داده بوديد، ازو صراً به رابطه ي صميمي خود و حفظمنح

  در چيست؟خب، خطر اين كار 

  .اين كار به آن معنا است كه از حساب همسرتان مي دزديد و به حساب زن ديگري مي ريزيد

هاي خود را روي زن ديگري از افكار،تحسين و حتي بازي گوشيحتي هنگامي كه مقاديري .اما مي خواهم لحظه اي به آن فكر كنيد.مي دانم كه اين قضاوتي است بسيار محكم و قاطع
جاي ديگري كه سود اشد، برداشت كرده ايد و آن را دراعتباري را كه متعلق به رابطه و ازدواج تان مي بقه نشان مي دهد درواقع موجودي و آشكارا و چه پنهاني به شماعالكه حال چه

  .و بهره اش هرگز به حساب شما برگشت داده نمي شود، خرج كرده ايد

. همگي مؤدبانه هستندمكالمات ما.  را لمس هم نكرده اممن كه با او همبستر نشده ام و حتي او.ار اشتباه يا نامشروعي انجام نداده اممن كه هيچ ك! دست نگه دار«:ممكن است بگوييد
 و مراودات و تبادالتي كه با و انرژي مذكر و مردانه، كه معطوف اين زن مي كنيد خب، معتقدم كه آن نوع از توجه» چگونه مي توانيد بگوييد كه من از حساب همسرم دزدي كرده ام؟

ممكن .نه كس ديگري او داريد چنانچه برقرار باشد كه ازدواج و رابطه تان هر لحظه مستحكم تر، صميمي تر و با شور و حرارت تر شود بايد تنها و تنها صرف ازدواج و همسرتان گردد 
مي دهيد و طولي   انرژي هايي را از حساب جنسي خود هرز  مي كنيد، به تدريج د را براي زن ديگري صرفايي از خواست درابتدا متوجه تأثيرات آن نباشيد، اما هنگامي كه بخش ه

مرتبط بودن كمتري با او خواهيد وردارخواهد بود، احساس ارتباط وجذابيت كمتري برايتان برخبدين معنا كه همسرتان از.اهيد شدنمي كشد كه متوجه آثار و پيامدهاي مخرب آن خو
حرارت شورو. سرتان درخود احساس نمي كنيديك روز صبح از خواب بيدارمي شويد و مي بينيد كه جذابيت و ارتباط جنسي چنداني نسبت به هم.و احساس محدوديت بيشتريكرد، 

  .اين در حالي است كه ممكن است ندانيد چرا، مگر تا وقتي كه ديگر خيلي دير شده است.رابطه تان از بين رفته است

جاي ديگري به خطر مي انداختيد؟  كنيد،آيا سرمايه هاي خود را درحفظواعتبار را براي هميشه براي خودو اين موفقيت يدومي خواستيد فرد موفقي باشيد كار و تجارتي داشتچنانچه



جاي ديگري  تان است برداشت كنيدو آن را در با زن زندگيكه رابطه و ازدواجدپس چرا بايد موجودي انرژي هاي جنسي و عاطفي خود را از مهم ترين حساب شخصي خو.البته كه نه
  .سرمايه گذاري كنيد؟ واقعيت اين است كه هرگز اين كار را نمي كنيد مگر اين كه متوجه نباشيد كه چه مي كنيد

ها جنسي وعاطفي نيستند كه هميشه درپيرامون آننرژي هاي قدرتمند بيشتر مردها هرگزمتوجه اين نوع پنهان و نامرئي از تبادل دائمي ا. منظور من نيز دقيقاً همين است:مردان عزيز
مي گوييد مادامي بر روي روابط مي گذاريد و به خودلذا با خوش بيني و ساده لوحي تمام پا . در جريان است، هرگز هيچ كس اين آموزش ها را در كودكي يا نوجواني به ما نداده است

 نشويد، اما بايد بدانيد كه تأثيرات  ديگري همبستر همسرتان با زن  اين كُد اخالقي خوبي است كه هرگز به غير از .همسرشان خيانت نكرده ايد/كه باكسي همبستر نشده ايد، به نامزد
 .مرتكب مي شويد يا نمي شويد، محدود نمي شوند)جنسي(توجهات و انتخاب هاي شما به آنچه كه به لحاظ فيزيكي و جسماني 

  آيا از حساب جنسي مشترك خود برداشت كرده ايد يا نهاز كجا بدانيد كه

 انتظار داريد چه كار كنم؟ بايد چشم بند   چاره چيست؟ اما خب.بسيار خب، مي فهمم چه مي گوييد«: گاهي اوقات هنگامي كه مطالب فوق را با مردها در ميان مي گذارم مي گويند
. نه، البته كه نه»آيا منظورتان اين است كه چنانچه حتي اگر به يكي از آنها هم نگاه كنم از حساب مشتركمان دزدي كرده ام؟ . به چشم بزنم؟ دنيا پر از زن هاي خوشگل و زيباست

  .تفاوت بسياري وجود دارد» دامن زدن«با » مشاهده كردن«اما ميان مالحظه كردن يابه عبارتي 

زدن به انرژي جنسي كه نسبت به او   دامن  ايفا مي كند يك چيز است و د و لذت بردن از نقشي كه زيبايي او در دنيامشاهده و تشخيص زيبايي انساني كه از مقابل شما عبور مي كن
 يا هنگامي كه مردي تنها اين زيبايي را مالحظه مي كندـ درست به همان طريق كه زيبايي غروب خورشيد. اين دو بسيار متفاوت هستند.در خود احساس مي كنيد چيز ديگري است

و سپس توجه »!چه زيبا«: او اين زيبايي را مي پسندد و پيش خودش فكر مي كند. زيبايي ماشين گران قيمت را مشاهده مي كندـ در واقع به زيبايي ها اين جهان صحه گذاشته است
  .و تمركز خود را مجدداً معطوف كار قبلي خودش مي كند

براي نمونه زن زيبايي را در يك رستوران  . همان جا متوقف نمي شود دامن زدن با مشاهده كردن آغاز مي شود، اما . فرق مي كنداما هنگامي كه يك مرد دامن مي زند موضوع بسيار
 بدني تان و حال با خيره شدن، زبان حركات.بر سر ميز مي بينيد، اما سپس ميل شما پيش مي رود و تصميم مي گيريد كه با انرژي جنسي زن آن هم به طرزي جنسي شركت كنيد

  .يا با گفته ها و كالم تان و يا فقط در ذهن و تخيل تان

گذراني كوتاه ده ثانيه اي را با زني ديگر از ذهن وتخيل خودتان همسرشان فراموش مي كنيد و يك خوش/درست مانند اين است كه موقتاً تعهد جنسي خودتان را به نامزد:مردان عزيز
جا كنارتان باشد، همسرشان آن/چنانچه نامزد.ي گرديد خود خارج مي شويد، بر سر ميز او مي پريد، كام مي گيريد و سپس به جلد و كالبد خو باز مگويي لحظه اي از جلد.مي گذرانيد

 » .همين جا كنار تو نشسته ام. من جايي نرفته بودم«:شمابا معصوميت تمام پاسخ مي دهيد كه

همسرتان چنين احساس كرده بود  /اما نامزد. بوديد، بلكه داشتيد به انرژي جنسي خود دامن مي زديد، بي آنكه خود نيز متوجه باشيدخب، حاال مي دانيد كه شما فقط آن جا نشسته 
اي مختلف انرژي از حساب نيز برداشت هنها درموازنه و بيالن موجودي وما ز. كه براي ده ثانيه يا بيشتر غيب تان زده است و آن جا در كنارش حضور نداشتيد و همين طور نيز هست

ممكن است از جزئيات . چشم تيزبين زن ها پنهان نمي ماند حتي چنانچه مقادير بسيار كمي برداشت كرده باشيد، از .جنسي و عاطفي خود بسيار دقيق، حساس و باريك بين هستيم
و هنگامي يرنده هاي مان آن را ثبت مي كنندنسبت به ما حتي اندكي نيز كاسته شده باشد،گاما چنانچه از توجه و انرژي شما .بخصوص هنگامي كه حضور نداريم:آگاهي نداشته باشيم

  .كه بيالن انرژي جنسي و عاطفي موجود درحساب تنزل مي كند احساس امنيت مان نيز سريعاً نزول مي كند

و .)اما اين موضوع كتاب ديگري است!مگر اينكه خودشان هم از همان قماش باشند(.به همين دليل است كه اغلب زن ها از الس زدن،چشم چراني و دلبري كردن خوش شان نمي آيد
به منظور محافظت ار روابط خود شديداً از خود واكنش نشان نمي دهند وما زن ها به مجرد آن كه مرد زندگي مان از حساب انرژي جنسي و عاطفي مشترك مان برداشت كند بنا بر 

ناگهان احساس مي كنيم كه از سه نياز اساسي و پنهان خود محروم .و سپس به دنبال آن احساسات بسيار بدي به سراغ ما مي آيد)دير بسيار جزئي حتي مقا(غريزه متوجه مي شويم 
ز مي دهيم كه مردها تحملش را هم ندارند و و رفتارهايي را از خود برو به دنبال آن خصوصيات.نياز به احساس امنيت ،نياز به مرتبط بودن و سرانجام نياز به ارزشمند بودن:مانده ايم 

سازد و بدين و خواستني تر ميكه اين نيز به نوبه ي خود زن هاي ديگر را جذاب تر .همسرمان كاسته شود/البته، اين تنها موجب مي شود كه از جذابيت ما نيز براي نامزد.از آن بيزارند
  .ترتيب چرخه ي معيوب توليد مي شود

كه چرا و چگونه مكن است كمي عجيب تر به نظر برسدلذا م.مامي زندگاني ام آزادانه انديشيده امتاسد؛درهيچ زمينه اي همواره درمحافظه كار نمي شنوان يك فردهيچ كس مرا به عن
مشاهدات و  بلكه برخاسته از  .قي يا مذهبي نيستموضع من در عين حال برخاسته از هيچ تفكر اخال.در قبال اين مسئله موضعي چنان سخت و محكم و انعطاف ناپذير اتخاذ كرده ام

ديگران همواره   شدن انرژي جنسي با   قبال سهيم سهل انگاري در .صميمي داشته ام  روي روابط  مسامحه كاري ها بر تجربياتي است كه از آثار مخرب اين گونه سهل انگاري ها و 
موفقيت در ازدواج و روابط صميمي به خودي خود به اندازه ي كافي سخت و دشوار است كه نيازي نباشد .واج داشته استتأثيرات بسيار مخربي را بر روي روابط صميمي بخصوص ازد

  !اين معضل را نيز بر آن اضافه كنيم

  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

آنچه بتوانيد تصورش را هم بكنيد، نيد، ما زنها را بسيار فراتر ازمايه گذاري و مصرف مي كهنگامي كه انرژي عاطفي و جنسي خود را در جايي غير از رابطه صميمي يا ازدواج خود سر
  .نهايتاً اين هرز رفتن انرژي، رابطه را از منابع ارزشمند و حياتي خودمحروم مي سازد.مي رنجانيد

  :راه حل

از انجام اين كار چه هدف يا مقصودي دارم؟ : و احساسي خود برداشت كنيد، از خود بپرسيدهنگامي كه احساس مي كنيد وسوسه شده ايد مقاديري حتي جزئي از حساب عاطفي 01
سپس معادل همان ميزان را به حساب مشترك با .همسرتان را مجدداً به ياد آوريد و از برداشت از حساب تان منصرف شويد/مي خواهم به چه چيزي برسم؟ سپس تعهد خود به نامزد

  .م با عشق ورزيدن به او به هرطريق ـ واريز كنيدهمسرتان ـ آن ه/نامزد

بلكه به چشم يك شاهكار هنري زيبا به او نگاه كنيد و زيبايي اش .هنگامي كه زني زيبا و جذاب را مشاهده كرديد به او به عنوان چيزي كه مي خواهيد مال شما باشد نگاه نكنيد 02
سپس در همان لحظه زن زيباي خود يا زيبايي هاي ديگر او را .خيره نشويد.تنها نگاه كنيد.به تخريب بنياد زندگي تان دامن نزنيد.را تحسين كنيد و تنها چشم بيندازيد اما دل مبازيد

  .به ياد آوريد و به خود بگوييد كه چقدر خوشبخت و خوش اقبال بوده ايد كه عشق او را براي خود داريد و از آن خود كرده ايد

از پنج مورد قبلي به بحث و بررسي خواهيم گذاشت،زيرا بخشي از اين اطالعات ه اين شش موردرا اندكي خالصه ترالزم به تذكر است ك.نده خواهيم پرداختحال به شش مورد باقي ما
 .شده است و بخشي نيز در فصل هاي آتي بررسي خواهند شد در فصل هاي پيش بررسي



 از او فاصله بگيريد- شش

  :ين روش براي تبديل زني كه دوستش داريد به زني محتاج، وابسته، نق نقو و فاقد هرگونه احساس امنيتو اينك سريع ترين و مؤثرتر

سپس .ندهيد چيزي شمارا ناراحت كرده است پاسخو به سؤاالت او درباره ي اين كه چه گذاريدافكار و احساساتتان را با او درميان ن.با او صحبتنكنيد.و فاصله بگيريدپس بنشينيد و از ا
ديدگانتان در كسري ان لذت مي برديد،چگونه دربرابرمعاشرت شاخالق ترين زن ها كه از مؤانست ومشاهده كنيد كه چگونه قوي ترين، مستقل ترين، با اعتماد به نفس ترين و خوش 

احترام گذاشته د،مرتبط باشند و به آنها ارزش ونياز دارند احساس امنيت كننبه ياد داشته باشيد، زن ها .از ثانيه به زني پارانوييد، عصبي، مضطرب، هراسان و مستأصل بدل خواهد شد
او را مي ترسانيد، احساس انزوا و مرتبط نبودن  .لذا هنگامي كه خاموش مي شويد و از آن ها فاصله مي گيريد و سكوت اختيار مي كنيد بدترين احساسات را در او زنده مي كنيد.شود

  .شويد احساس بي اهميت بودن كندبه او مي دهيد و موجب مي 

گويي به يك باره رابطه را بي خبر  .مي نامند اما من آن را بي فكري و بي مالحظگي و بي احساسي مي نامم» !گربه را دم حجله كشتن«و » روندادن«برخي از مردها اسم اين روش را 
احساسي  كه به لحاظم اما شمارا احساس نمي كنيم چراحتي شما را لمس هم بكنيشايد.شما رامي بينيم.كنيمن نمي مي گرديم اما هيچ كجا پيدايتاما به دنبال شما.ته باشيدترك گف

  .و عاطفي ناپديد شده ايد

متعددي بر پيرامون خود ديوارها و معموالً به داليل  مردها  . نمي دهند و واقعاً آن را از روي عمد انجام.همسرشان فاصله گرفته اند/گاهي اوقات مردها حتي متوجه نيستيد كه از نامزد
فصل نشده و ناتمام گرفته تا مسائل و موضوعات حل و...ازمقاومت در مقابل صميميت، ترس از صدمه ديدن،و:موانع احساسي بر مي افرازند و از زني كه دوستش دارند فاصله مي گيرند

. شويدا فاصله بگيريد و نسبت به ما سرداين صفت عادت كرده باشيد و حتي بدون آن كه متوجه باشيد از مبه  ما زن ها مي توانيم درك كنيم كه ممكن است شما:مردان عزيز.كودكي
اين را نيز مي دانيم كه هرچه مدت طوالني تري را خاموش و .قدم پيش بگذاريم و فضاي خالي را به سوي شما پل بزنيم. به همين دليل است كه سعي مي كنيم به شما نزديك شويم

  .ه بمانيد،حال ما نيز بدتر مي شوديخ بست

فصل نشده اي كه زيرا تمامي مسائل و موضوعات حل وهمسرتان توليد نمي شود، /به ياد داشته باشيد كه هزگز نتيجه ي خوب يا مثبتي از بسته شدن و خاموش شدن نسبت به نامزد
همچون گذشته احساس آرامش و امنيت ،بطوري كه هرگز مجدداً نمي توانددي در دل او كاشته مي شودتخم بي اعتما.زني نسبت به احساسات رهاشدگي دارد مجدداً سر باز مي كنند

خواهيم اندازه ي كافي ادامه داشته باشد،ما نيز ناپديدنهايتاً چنانچه اين سيكل معيوب به . از ما بيشتر فاصله خواهيد گرفتسپس شما نيز به نوبه ي خود نسبت به ما سردتر شده.بكند
 .طوري كه هم ما و هم رابطه با ما را از دست خواهيد داد.شد

  :راه حل

به خود دروغ نگوييد و وانمود نكنيد كه اين فاصله گرفتن ها و دورشدن ها .هنگامي كه احساس مي كنيد خاموش شده و از ما فاصله گرفته ايد، سعي كنيد به طريقي مجدداً برگرديد
اما هرگز خود را كرخت و  .چنانچه مشكلي وجود دارد درباره ي آن با ما حرف بزنيد.ما مي دانيم كه شما ما را رها كرده ايد و از شما مي رنجيم.زيرا اصالً اين طور نيست.بي ضرر است

 برقرار و صميميت از دست رفته را دوباره زنده از تكنيك ها و راه كارهاي ارائه شده در فصل هاي بعد استفاده كنيد تا ارتباط خود را مجدداً.سرد نكنيد و ما را به جهت آن ترك نكنيد
 .كنيد

 از او انتقاد كنيد- هفت

تغييرخواهيم حاكمه هايشان به ما حمله كنند ماهمسر خود انتقاد مي كنند؟ آيا آنان به راستي چنين فكر مي كنند كه چنانچه مدام با قضاوت ها و م/چرا برخي از مردها مدام از نامزد
به داليلي احساس مي كنند كه عشق توأم  د؟ آيا چنانچه به طور مداوم و مستمر اشتباهات مان را توي سرمان بزنند از ما زن بهتري خواهند ساخت؟ آيا آن ها كرد و بهتر خواهيم ش

لباس پوشيدمان، خانه داري  ا به دليل وزن زيادمان، چنانچه ما ر راستي فكر مي كنند كه  با سخت گيري و خشونت سرانجام ما را سر عقل مي آورد و اصالح خواهد كرد؟ آيا آنان به 
  سرزنش وتحقير كنند به ما انگيزه ي تغيير خواهند داد؟...مان، دوست هايمان، آشپزي مان، كتاب هايي كه مي خوانيم و

. نهادهاي سازنده بخشي ضروري از هر رابطه ي سالم را تشكيل مي دهدهمان گونه كه در فصل بعد نيز خواهيم ديد اين رد و بدل كردن داده ها و بازتاب مثبت و نيز توصيه ها و پيش
هرچه بيشتر !پس، از روزي بترسيد كه زن زندگي خود را ديوانه سازيد.)كه البته خودتان مي دانيد هستيد يا نيستيد(اما چنانچه شما مردي سخت گير، سرزنش گر و انتقادگر هستيد 

احساس اهر يا سر و وضع مان انتقاد كنيدهرچه بيشتر از قيافه، ظ.خواهيد ساخت مي دهيدو عملكردمان را ضعيف تركاهش، اعتماد به نفس ما را مان بكشيداشتباهات مان را به به رخ
مر شما باقيمانده ي اعتماد به بدتري نسبت به خود خواهيم داشت و كمتر براي بهبود شرايط فيزيكي و زيبايي ظاهري خود كار و تالش خواهيم كرد به تدريج انتقاد هميشگي و مست

كه مدام نقش يخب، هنگاممشمئز كننده است، اينطور نيست؟. نفس و خودباوري ما را نيز تخريب خواهد كرد به طوري كه در همه جا تشنه ي كوچكترين تأييد شما يا ديگران باشيم
  .يدمنتقد و نقاد را بازي مي كنيد نتيجه اي جز اين نيز انتظارتان را نخواهد كش

زير پايش .همسرش زندگي مي كند، به طرزي مزمن عصبي مي شود و هرگونه احساس امنيت در زندگي را از دست مي دهد/هنگامي كه زني در ترس دائمي از انتقادهاي گزنده نامزد
  .خالي مي شودو احساس مي كند كه همه جا بايد پاورچين پاورچين راه برود

» خوبي خودشان«به آنان گفته شده است كه اين انتقادهاي گزنده و نيشدار كه ازآن ها مي شود فقط براي . ي مورد انتقاد و سرزنش زيادي بوده اندانسان هاي انتقادگر خود در كودك
اما . صالح ديگران مدام از آن ها انتقاد كنندممكن است آنان به طرزي ناخودآگاه اين را به راستي باور داشته باشند و لذا بي آنكه متوجه باشند يا قصد بدي داشته باشند براي ا.است

  .تنها از طريق عشق است كه احساس امنيت الزم جهت تغيير، شكوفايي و درخشيدن توليد مي شود. هرگز هيچ گونه رشدي تحت شرايط ترس و ارعاب امكان پذير نخواهد بود

  :راه حل

آيا قصد »چيست؟تقادها را با او درميان بگذارم،خواهم همين اآلن اين انهدفم از اين كه مي «:ز خود بپرسيدقاد كنيد اهمسر خود انت/هنگامي كه احساس مي كنيد مي خواهيد از نامزد
نماييد؟ غيير رفتارهمسرتان درخواست ت/زديا نامواسته هاي خودتان را مطالبه كنيدخيا نيازي از نيازها و.ا حل كنيدرابطه تان ركه اشتباهي را تصحيح يا مشكلي ازو نيت تان اين است 

 بهتري براي آن   ابراز كنيد، شايد راه مبادا صرفاً مي خواهيد خشم يا انزجار خودتان را روي او خالي كنيد؟ چنانچه سعي داريد داده هايي را در اختيار او بگذاريد يا احساسات خود را
 )11فصل رجوع كنيد به .(وجود داشته باشد كه كمتر و توأم با سرزنش منتقدانه باشد

 ناواضح و دوپهلو صحبت كنيد- هشت

هيچ يك از قول بر سر.يدصريح و واضحي به من ندهيد، از برنامه ريزي سرباز بزنتحريك پذير وانفجاري؛پاسخ مشخص،و اينك روشي براي تبديل من از زني صبور و آرام به زني عصبي،
بطوري كه دست آخر هم چيزي از جواب هاي دوپهلو يا .پرسش هاي من با ابهام پاسخ دهيد  رها كنيد و به سؤاالت و بگذاريد و»پا در هوا«ها و توافق هاي مان نايستيد، همه چيز را 



  !چند پهلوي شما دستگيرم نشود

بسياري از شما . برقرار كردن درمردهاست  مورد عالقه ترين روش هاي ارتباط متأسفانه اين روش يكي از. اين فرمولي است جادويي براي ديوانه كردن من و البته بيشتر زن هاي ديگر
چه بيشتر از مشخص و واضح و صريح صحبت كردن  هر .مردها در مبهم بودن و فاش نكردن افكار و احساسات خود، برنامه ها و تداركات خود و زمان اجراي آن ها تخصص ويژه داريد

  .سرباز بزنيد، حال ما را بدتر مي كنيد

 .ام نظور نگاشتن اين كتاب انجام دادهتحقيقات و مصاحبه هايي كه به مرا به آن اختصاص داده ام،در11ل است كه بخش اعظمي از فصراي من برخوردارازچنان اهميتي باين الگو 
كنند بدين معنا كه موضوع مردها هميشه مياري را ميكنم كه به همين دليل من نيز در اينجا همان ك.يكي از رايج ترين و تكراري ترين شكايت هاي زنان از مردان نيز همين مورد بود

 ؟!بعداً درباره ي آن صحبت خواهم كرد.را مبهم و سربسته رها مي كنم

 فراموشكار باشيد و كارها را به تأخير بياندازيد-نه

  .»گفتم لوله كش خبر مي كنم؟ آه، احتماالً فراموش كردم اين كار روبكنم«

  » . كردم يه وقتي توي ماه بعدهمهموني پدرو مادرت اين هفته است؟ فكر«

 .»اين كار رو بكنم«اما نمي خوام همين االن!ببين، درسته گفتم يه وقتي حتماً با جان درباره ي نمره هاش صحبت مي كنم«

  .» يادم مي ياد چند ماه پيش درباره احساسات تو در اين باره يه صحبت هايي كرديم، اما دقيقاً يادم نمي ياد چه چيزهايي گفتيم«

اوقاتي كه مردها كاري يا قراري در. خودبارها و بارها شنيده اندمطمئنم تمام زن ها جمالتي شبيه به اين را حتماً در روابط .اين جمالت همان هايي هستند كه زن ها را ديوانه مي كند
د به تعويق مي اندازند، يا فراموش مي كنند درباره ي چيزي كه ما را ناراحت كرده است با را كه قولش را داده بودند، فراموش مي كنند يا كاري را كه گفته بودند حتماً انجام مي دهن

  .ما صحبت كنند

ماً دفتر او حاضر شويد،حت  وقت مشخصي در  رمي دانيد چه چيزي ما را به راستي ناراحت و عصباني مي كند؟ اينكه مثالً چنانچه رئيس تان از شما خواسته بود كه ظهر د:مردان عزيز
اين را هم مي دانيم كه ".اُه، راستي قرار بود كه من به دفتر شما بيايم؟ احتماالً فراموش كرده ام"اين كار را مي كنيد، هرگز اتفاق نمي افتد كه فردا به دفتر او برويد و به او بگوييد كه 
مسابقه اين هفته بود؟ «:الً به دوستان خودنمي گوييد كهمث.د، هرگز تاريخ آن را فراموش نمي كنيدمثالً اگر به ورزش عالقه مند هستيد و براي تماشاي مسابقه ي نهايي بليط گرفته اي

مي خواست كه يك گزارش كار يك صفحه اي ن دالر به شما وام بدهد و ازشمامطمئن هستيم كه مثالً چنانچه قرار بود يك سرمايه گذار يك ميليو اين را هم»!فكر مي كردم ماه بعده
  .كنيدتان مييقاً همان كاري است كه با زن زندگولي متأسفانه اين دقي»!اما نه اين هفتهببين، حتماً اين كارو ميكنم،«: گفتيدنميشغلي خودتان را براي اوبنويسيد،هرگز به او از اهداف

اين .ها را انجام نخواهيد دادنقيب وپي گيري نكنيم، شما هرگز آمدام تعدر اين اوقات چه احساسي به زن ها دست مي دهد؟ اين احساس كه براي شما مهم نيستيم و چنانچه كارها را 
 سرانجام اين كه اصالً نه به ما اهميتي مي دهيد و نه به  كه به گفته ها و نيازهاي ما توجهي نداريد و احساس كه خواسته ها و احساسات ما هيچ يك از اولويت هاي شما نيستند، اين

  .رابطه مان

نق نقوتر مي شويم خصمانه تر،زورگوتر وهنگامي كه فراموش كار و غير قابل اعتماد ظاهر مي شويد، ما زن ها تهاجمي تر،.  احساسات بسيار بدي را در ما توليد مي كنندتمامي اين ها،
كنيم ا حساب كنيم لذا احساس ناامني مييم كه نتوانيم روي شمهمچنين از اين نيز مي ترس.و بيشتر به گونه اي با شما رفتار مي كنيم كه گويي شما پسربچه اي هستيد و ما مادرتان

البته هر چه زن اين قبيل احساسات و خصوصيات .مطمئن باشيم كه شما حتماً كارها را انجام خواهيد دادزيرا ميدانيم هيچگاه نميتوانيم آرامش خيال داشته باشيم و.و عصبي ميشويم
تعويق خواهد  كارها را به وبيشتردتراحساس مسئوليت مي كنكمچه مرد نسبت به همسرش سردتر شود،خواهد كرد و هر نسبت به خود سردد، مرد را بيشتر را بيشتر از خود نشان ده

  .هرچه كارها بيشتر به تعويق بيافتند، احساس ناامني زن بيشتر مي شود و اين سيكل معيوبي است كه ايجاد شده است.انداخت

  :راه حل

خواهيد به اين دليل ه چيز را گزارش بدهيد واحساس ميكنيد كه ميهمسرتان هم/چنانچه دوست نداريد محبور باشيد مدام به نامزد. چ وقت پشت مارا خالي نكنيدلطفاً هي:مردان عزيز
مي گيريد يا اينكه فقط تنبلي مي كنيد و مي دانيد كه در برابر او شورش كنيد، يا صرفاً چيزهايي كه براي زن ها مهم هستند براي شما مهم نيستند و به همين دليل آن ها را ناديده 

اينكه ما احساس مي كنيم مادرتان هستيم همان افسرمافوق شما كه بايد مدام : سرانجام ما به شما يادآوري خواهيم كرد يا به هردليل ديگر، اما بدانيد كه نتيجه همواره يك چيز است
  .از اين رفتار خوش تان نمي آيد، بلكه خودمان نيز از آن بيزاريمنه تنها شما . كارهاي تان را زير نظر بگيريم

به ياد داشته باشيد زن ها همواره تمامي .  بگيريد بايد آن ها را جدي  شما نيز  ما آن ها را جدي مي گيرم پس. لطفاً قول ها، قرارها، مكالمات و برنامه ريزي هاي تان را جدي بگيريد
كه حادثه يا رويدادي آن را از حافظه حتي اگر چنين ادعا كنيد. د داريمانچه سه هفته پيش چيزي را گفته باشيد، باوركنيد كه ما زن ها همچنان آن را به ياچن.جزئيات را در ياد دارند
متقابالً عشق، مند بودن ومحترم بودن ميكنيم وارزشمي كنيد احساس محبوب بودن،  هنگامي كه تعهدات خود را در برابر ما همواره به ياد داريد و به آن ها عمل.شما پاك كرده است

 .ارزش و احترام بيشتري را نيز براي شما قائل خواهيم بود

 به او بي توجهي نشان دهيد- ده

 تأكيد كنم كه هرگاه به ما زن ها بي  به ياد داريد كه براي يك زن چقدر مهم است احساس ارزشمند بودن بكند؟ خب، مي خواهم اين گفته را مجدداً در اينجا تكرار كنم، و6از فصل 
شويد ي و نگراني ما نميهرگاه به زندگي و نگراني ما بي تفاوت هستيد، از ما نمي پرسيد كه چه نيازهايي داريم يا متوجه ناراحت. توجه هستيد بدترين احساسات را در او زنده مي كنيد

كوچكترين اهميتي براي شما برخوردار نامرئي هستيم، وجود نداريم يا ازحس مي كنيم .ا احساس مطلوب نبودن مي كنيمو نمي بينيد كه مثالً، تنها، خسته، تكيده، بي رمق هستيم ي
  .نيستيم

در .مي شويم نيازمندتر مي گيريد محتاج تر و  درآن جا ديديم كه چرا هنگامي كه اين نياز ما را ناديده .  مراجعه كنيد و مطالب آن را در خصوص اين نياز زن ها مرور كنيد6به فصل 
 .به طوري كه احساس كنند آن ها را مي پرستيد. تكنيك ها و راه كارهايي را به شما نشان خواهم داد تا بتوانيد توجه مورد نياز زن ها را به آن ها بدهيد9فصل 

 از افكار واحساسات خود چيزي به او نگوييد- يازده

اي زن اما مي خواهم يك بار ديگر نيز در اين جا به آن اشاره كنم زيرا بر. همين طور است بله، »  بوديد؟ صحبت نكرده ره ي اين موضوعآيا قبالً دربا«:ممكن است بپرسيد:مردان عزيز
را راه نمي دهيد، احساس محترم هنگامي كه ما .رابطه با زني كه دوستش داريد باخبر باشندو فرآيندهاي دروني شما دردنياي دروني شما، افكار، احساسات ها بسيار بسيارمهم است از

 مبادا چيزهايي را از ما مخفي  شويم كهه اتفاقي افتاده است؟و نگران ميچت زده مي شويم و ميترسيم كه مگربلكه در عوض وحش.بودن، ارزشمند بودن و مورد اعتماد بودن نمي كنيم



چه چيزي ناراحت هيم كردتا نهايتاً بفهميم كه ازگرنه از شما تحقيق و بازجويي خواوني خود را بيرون بريزيد وهاي دريافته .نتيجتاً به طرزي شما را زير فشار مي گذاريم.نگه مي داريد
  .البته مي دانم هيچ يك از اين رفتارها براي شما چندان خوش آيند، جالب يا هيجان انگيز نيستند. هستيد

همسر /مذاكراتي طوالني را نداريد، بتوانيد نامزد حوصله صحبت كردن يا   داد تا هرگاه  را به شما نشان خواهم كه به موضوع ارتباط اختصاص داده شده است روش هايي 12در فصل 
  !با اين روش او دست از سر شما برمي دارد و تا هنگامي كه مجدداً آمادگي صحبت كردن با او را پيدا كنيد شما را رها مي كند. خود را آرام كنيد

چنانچه :مردان عزيز. آنچه تا به حال درباره آن صحبت كرديمتضاديا به عبارتي نقطه مقابل هرچيست؟ ماسات را درزنها توليد مي كنند،زده مورد كه بدترين احسنقطه مقابل اين كه يا
 .همسر خود را خوشحال كنيد، ذكر كرده ام/د تا نامزد؟ در زير ليستي آورده ام كه در آن كارهايي را كه بايد انجام دهي!عالقه منديد كه اميدوارم تا حاال عالقه مند شده باشيد

 بسياري از دختران آن را به  .قرار خواهند داد مي دانم بسياري از زن ها اين ليست را كپي خواهند كرد و آن را در جايي كه شوهرشان هر روز بتواند آن را ببيندـ مثالً روي يخچال ـ 
 آموخته ايد، به ياد لطفاً هرآنچه را كه تا به حال :مردان عزيز. ي ديگري به خرج خواهند داد تا مرد زندگي شان حتماً آن را بيشتر ببيندخواهند زد يا خالقيت ها E-mail نامزد خود

، ما فقط سعي داريم متعهد زيرا .هيد خودواكنش تندي نشان نداز ناراحت يا عصباني نشويد ووكتيك هاي استفاده كرد ازدست اچنين تاهمسرتان آشكارا از/ا هرگاه نامزدتداشته باشيد
 !...به دليل آن كه احساس كرده ايم احتماالً به يادآوري نياز داريد تا مبادا آموزه هاي تان را از ياد ببريد! دوستار و عاشق شما باشيم و از خود ابتكار نشان دهيم

 چگونه بهترين احساسات را در زن ها توليد كنيد

  با ما صحبت كنيد-1

  . ما گوش كنيد و به نيازهاي ما اهميت بدهيدبه-2

  .در مقابل ما شورش نكنيد، با ما همكاري و تشريك مساعي كنيد-3

  .به ما اطمينان خاطر و آسايش خيال بدهيد-4

  .انرژي هاي احساسي، رمانتيك و نيز جنسي خود را تنها و تنها بر روي ما سرمايه گذاري كنيد-5

  .اموش نشويد و از ما فاصله نگيريدبا ما مرتبط بمانيد، خ-6

  .از ما تعريف، تحسين و تشكر كنيد-7

 .به طرزي مشخص، واضح و گويا با ما ارتباط برقرار كنيد-8

  .وقت شناس باشيد و هميشه بر سر قول و قرارهاي خود بايستيد-9

  .به ما توجه كنيد-10

  .بگذاريدرازهاي درون، افكار و احساسات تان را با ما در ميان -11
 

 چگونه درخارج از اتاق خواب نيز معشوق مطلوبي باشيم؟):9(فصل 

بسيار احساس خوبي  ...  زندگي و به دور از كارو مسئوليت هاي شغلي، فشارهاي روزمره. سال ها پيش همراه همسرم به سفر رفتيم و در هتلي رويايي واقع در بيرون شهر اتاق گرفتيم
. كردمخوشحالي و سرزندگي مي ت، شادابي، صبح جمعه كه از خواب بيدار شدم بسيار احساس طراو. ن نقطه ي زيبايي با يكديگر كامالً تنها و آزاد باشيممي توانستيم در چني. داشتيم

  .اي دور و اطرف برويمصبحانه را به همراه ديگر ميهمانان در تراس زيبايي كه رو به كوه ها بود، صرف كرديم و سپس تصميم گرفتيم براي قدم زدن به زمين ه

 .آمد ديدم كه به طرف ما مي ا زني ر .قدم زنان سرازير شديم  شدمير ويدم و ازجاده اي كه از هتل دوگرفته ب  را كه دستهاي يكديگري و درحالهمين كه رستوران هتل را ترك كرديم
حيران بودم كه  .حوله بود ت و مطمئن شدم كه يكي از كاركنان هتل بود، زيرا دستانش پر از حدود پنجاه سال سن داش.همين كه مرا ديد لبخند بزرگي بر روي چهره اش نقش بست

سپس به راه خود ادامه ».عزيزم، عشق چقدربه تو مياد «: و گفت. چشمكي زد همين كه از كنار ما گذشت لحظه اي ايستاد، به من . من نيز به او لبخند زدم. چرا به من لبخند مي زند
  .داد

اين زن كه تا آن روز . گويي كسي يكي از عميق ترين حقايق دل و جان مرا به كلمه كشيده بود.سي را كه پس از شنيدن اين جمله به من دست داد حتي تا امروز از ياد نبرده اماحسا
» .عشق چقدر به تو مياد«:بيت بود و البته هم درست ميگفتو احساس محبوهرگز قبالً او را نديده بودم، به من نگاه كرده بود و توانسته بود ببيند كه قلبم خوشحال و سرشار از عشق 

زيرا خود يك . او از قدرت اعجازگونه عشق خبر داشت و آن را مي شناخت. عشق موجب شده بود مرا با اصلي ترين جوهره ي وجودم مرتبط كند. عشق مرا درخشنده و براق كرده بود
  . قيافه ي يك زن داشت، درك مي كردزن بود و تأثيري را كه عشق بر چهره و

به عالوه هيچ يك از اين چيزها نيز . توان براي او به همراه بياورد را كه عشق در زن رقم مي زند نميهيچ گونه آرايش، لباس گرانقيمت، جواهرات پرزرق و برق، هرگز زيبايي و تأللويي
توانيم بگوييم ن ها خودرا در آينه مي نگريم ميهنگامي كه ما ز. زني از ناحيه ي مرد زندگي اش احساس عدم محبوبيت نمايدقادر نيستند تا غم، اندوه، تنهايي و خأليي را بپوشاند كه 

مي توانيم  يم،  نيز مي بين هنگامي كه زنان ديگر را .چهره ي ما و چشمان مان با ما صحبت مي كنند كه هرگز نيز دروغ نمي گويند. كه در قلب خود چه احساسي را تجربه مي كنيم
 آن كه تشنه ي   محبوبيت مي كند يا تنها با نگاه به زني ديگر مي توانيم بگوييم كه آيا احساس.درست همان گونه كه سال ها پيش آن زن قلب مرا ديد.قلب هاي آن ها را نيز ببينيم

 .عشق و محبت است

اين فصل در اين باره است كه . همان نگاهي كه آن روز بر روي چهره ي من نقش بسته بود. ه ي زني بنشانيماين فصل به اين موضوع پرداخته است كه چگونه چنان نگاهي را بر چهر
بلكه  واقعي كلمه، نه تنها در بستر   به معناي  آن هم.اين فصل درباره ي اين است كه چگونه معشوقي واقعي باشيم.چگونه قلب زني را سيراب سازيم و نگذاريم در عطش عشق بسوزد
  .در بيرون اتاق خواب نيز، جايي كه عشق حقيقي معنا پيدا مي كند

به ياد دارم مقاله اي تحقيقاتي را درباره ي پرورشگاه هاي در اروپا مطالعه مي كردم كه بسياري از آن ها پر از كودكان بي سرپرستي بودند كه از بدو تولد به وسيله ي والدين خود رها 
رشد و افزايش وزن اين كودكان ود كه پزشكان و پرستاران در روندمقاله تحقيقاتي درباره ي تفاوت هاي ب.دكان مريض حال و دچار سوءتغذيه شديد بودندبسياري از اين كو.شده بودند

 رضايت بخش از خود نشان  رشدي سريع وطرزي مرموز روند   ديگر به  در حالي كه كودكان. برخي از كودكان با سرعت بسيار بيشتري رشد افزايش وزن داشتند.مشاهده كرده بودند
همگي در يك سالن نگهداري مي شدند و به يك . زيرا به تمامي كودكان فرمول غذايي يكسان و داروهايي كامالً مشابه خورانده مي شد. در ابتدا پزشكان متحير شده بودند. نمي دادند

  چرا برخي بسيار سريع رشد مي كردند و برخي رشد چنداني از خود نشان نمي دادند؟.تندميزان نور دريافت مي كردند و برنامه ي زماني غذايي يكساني داش



وغذا بدهند، بلكه مرتباً عمل آورند وبه آن ها شير كودكان به ازپرستاران برخي از كودكان عادت داشتند نه تنها مراقبت هاي پزشكي الزم را.سپس محققان متوجه موضع جالبي شدند
سطحي پرستاران ديگر در وظايف خود.دندو براي شان آواز مي خواني زدند، سرشان را نوازش مي دادندد مي كردند، در آغوش مي گرفتند، با مهرباني با آن ها حرف مآن بچه ها را بلن

محققان پس از  .  انجام نمي دادند  مي كرد براي كودكان كته دي تر بودند و با وجود آن كه با ماليمت و مهرباني رفتار مي كردند، اما چيزي بيشتر از آنچه شغل و وظايف شان به آنان
مقايسه با كودكاني كه لمس نشده و با آنان صحبت و مورد محبت قرارگرفته بودنددرنوازش ديده  نوزاداني كه درآغوش گرفته شده،بررسي اطالعات و داده ها به اين نتيجه رسيدند كه

  .ود نشان مي دادندنشده بود، رشد به مراتب سريع تري را از خ

  .از مشاهدات فوق مي توان به نيروي اعجازگونه ي عشق پي برد

با عشق است كه مي شكفيم و سيراب .غذا مي دهدعشق جان، دل و حتي جسم ما را .عشق نيروي وصف ناپذيري است كه ما را در عميق ترين اليه هاي وجودي مان سيراب مي كند
  . سوزيمبدون آن در عطش عشق مي. مي شويم

هنگامي .ـ آري ما به عشق نيازمنديم.از همان بدو تولد كه چشم به اين جهان مي گشاييم، به چيزي به مراتب بيش از غذا، آب و هوا نياز داريم كه زندگاني مان را معنا و مفهوم بخشد
عطش عشق ي مانيم، قلب مان تشنه مي ماند ودرهنگامي كه از عشق محروم م اما.شودكه با صميميت، توجه، محبت و ارتباط، قلب مان سيراب مي گردد، نيازمان به عشق ارضاء مي 

  .مي سوزيم

متأسفانه در .بودند بر اين باورم كه بسياري از مردها و زن ها بي آن كه خود نيز بدانند تشنه ي عشق، محبت، توجه، تقدير و احترام هستند، درست مانند آن كودكاني كه لمس نشده 
 محبت قرار نمي گيرند و  زن هايي است كه با كسي درارتباط هستند، اما بي آنكه متوجه باشند از جانب او به قدر كافي مورد توجه و ظورم افراد مجرد نيست، بلكه مردها واين جا من

  .قلب شان سيراب نمي شود

 احساس امنيت، محبوبيت و كنيم تاه ي باال به قدركافي دريافت نميياد شدمعناست كه از مواردهستيم به اين محبت ما هنوز تشنه ي عشق واطه داريم،ها با مردي رابنگامي كه ما زنه
موادمخدر، ي آييم؟سعي ميكنيم كه آن را باچيزهاي ديگري همچون غذا، الكل،كنار ماماچگونه با اين خأل دروني خود.كنيماين رو در درون خود احساس خأل مياز .بودن كنيمارزشمند

كنيم و تشنه اش هستيم، چيزي كه با هيچ ك چيز است كه احساس كمبودش را ميگرچه حقيقت آن است كه تنها ي.پر كنيم... اركردن، مواظبت و مراقبت از ديگران وخريد كردن، ك
  .چه فقدانش را احساس مي كنيم،عشق استآن.چيزهايي كه تنها يك نوع نشئگي موقت و احساس پرشدن گذرايي را در ما توليد مي كنند.يك از چيزهاي ديگر جايگزين نمي شود

 .كنيد مي  وغني بودنبودن احساس پر ميكند همسرتان قلب شما را سيراب/كه نامزدهنگامي.شكوفه بزندو زنده بماند.تا سالم باشدما گياهي است كه نياز به آب داردفرض كنيد قلب ش
اين همان چيزي بود كه آن زن آن روز در .بگوييد كه آيا از عشق سيراب و لبريز هستند يا در عطش آن مي سوزندهنگامي كه به چهره ي ديگران نگاه مي كنيد به سادگي مي توانيد 

  .هتل در من ديده بود

 .باشند آن آب ندادهت مانند گياهي كه به درس.اين در حالي است كه قلب برخي از مردم به قدركافي از عشق سيراب و لبريز نيست و قلب شان تشنه ي عشق و محبت و توجه است
  .زيرا تشنه هستند و از عطش در سوزش. چهره شان خشك و گرفته و خالي به نظر مي رسد گويي به آبياري نياز دارند كه البته نيز همين طور است

 آن است كه چنانچه فردي مهربان و با محبت هستيد حقيقت. در اين جا منظورم هرگز آن نيست كه چنانچه با كسي رابطه نداريد، تشنه ي عشق و محبت ايد و از عطش مي سوزيد
 داردفرد وجود ط صميمي ميان دورواب  اشاره ام به پيوندي است كه در در اينجا .لب خود را آبياري مي كنيدق هستيد و به آن ها محبت مي كنيد،و به طور مرتب با ديگران در ارتباط

.  و سالم باقي بماند بايد مقادير مشخصي از عشق و محبت همواره در ميان دو طرف درحال جريان و رفت و برگشت و مبادله باشدبدين معنا كه چنانچه قرار باشد اين پيوند مستحكم.
 .همسرتان كه متعهد شده است از شما حمايت كند و به شما عشق بورزد سيراب نمي گردد، شما تشنه ي عشق و محبت باقي مي مانيد/هرگاه قلب شما توسط نامزد

  :ه زن ها دوست دارند مردها بدانندآنچ

هنگامي كه قلب ما را سيراب مي سازيد ما را شكوفا و بالنده مي كنيد و .همسرتان يكي از مهم ترين مهارت هايي است كه بايد در روابط خود بياموزيد/سيراب كردن دل و جان نامزد
 . دريغ مي كنيد، عشق و شور و حرارت را در ما مي خشكانيدهنگامي كه مهر و توجه خود را از قلب ما.ما از عشق لبريز مي شويم

خود من نحس، تحريك پذير، كم   اتفاقي مي افتد؟  هستيد چه هنگامي كه مدتهاست غذا نخورده ايد و بسيار گرسنههنگامي كه زن ها تشنه ي محبت باشند چه اتفاقي خواهد افتاد
در واقع با  .همسرتان را تشنه ي محبت نگاه مي داريد، او نيز نحس، تحريك پذير، كم طاقت و بيش از اندازه حساس مي شود/امزدخب، هنگامي كه ن.طاقت و آماده به انفجار مي شوم

  .اين كار، شما او را به كسي تبديل مي كنيد كه ديگر تحمل اش را نداريد

 هنگامي كه براي  جويس زني شاد، پرشور و نشاط و فوق العاده مهربان بود.اني جدي شده استجويس وگاي شش سال است كه ازدواج كرده اند و مي دانند كه ازدواج شان دچار بحر
طوري كه هميشه ب. قطه ي مقابل سابق اش شده استدرست ن كرده واما اخيراً جويس بسيار تغيير.اولين بار گاي را مالقات كرد، شكي نداشت كه مرد رؤياهاي خود را پيدا كرده است

از زندگي خود را  مي دهد كه جويس مرحله اي خاص گاي نيز خود را چنين تسكين. زن شده و كامالً نيازها، گرايش ها و تمايالت جنسي خود را از دست داده استعصباني و طعنه 
بدتر شده ابا گذشت زمان اوضاع به مراتب نيزام. غرق كار و شغل خودكرده استاز اين رو خود را بيش از پيش.پشت سر مي گذارد و ديري نخواهد گذشت كه همه چيز عادي مي شود

  .است و هر دو اعتراف كردند كه چنانچه از بيرون كمك نگيرند كارشان به طالق و جدايي خواهد كشيد

  ...ود را با دوستانش مي گذراندبيشتر وقت آزاد خ.بيند را كه جويس درخانه ميكشد، نميزحمت هايي ازحدكار مي كند واو بيش:هايي كه جويس از گاي داشت گوش دادمبه شكايت

  .هر چه بيشتر صحبت مي كرد عصباني تر مي شود به طوري كه نهايتاً به گريه افتاد

  .»چرا گريه مي كني؟«:از جويس پرسيدم

توانم نمي.ازخودم بيزارم.طور نبوده امكه قبالً هيچ وقت اينبه اين دليل گريه مي كنم .من واقعاً نق نقو و جيغ جيغو شده ام.حقيقت هم دارد.زيرا مثل زن هاي نق نقو شده ام«:پاسخ داد
  «.بفهمم چه اتفاقي برايم افتاده است

 .»آيا اين واقعيت دارد؟ آيا او قبالً مهربان و خوش اخالق بوده و حاال به يك باره به زني عصباني مزاج و تندخو بدل شده است؟«:از گاي پرسيدم

  .» .فكر مي كنم همين طور است«:ده بود گفتگاي درحالي كه صورتش برافروخته ش

 .»خب، فكر مي كنيد چرا چنين اتفاقي افتاه است؟»

  .كامالً مشخص بود كه صادقانه اين را مي گويد» .به خدا نمي دانم«:گاي پاسخ داد

مردي خوب و خوش قلب بود كه  شوهر او  .  محبت بسيار رنج مي بردجويس از كمبود عشق و.هميم كه سؤاالت بيشتري درباره ي رابطه شان پرسيدم، مشكل شان را به وضوح ديدم



او داراي يك شركت . با محبت و با عاطفه باشد  مهربان، براي همين نمي دانست و ياد نگرفته بود كه چگونه در ازدواج خود.هرگز شاهد عشق ورزيدن پدر و مادرش به هم نبوده است
قلب جويس و.جه باشد،از جويس غافل شده بودنتيجه اين بود كه بي آنكه متو.ه طوري كه وقت زيادي براي چيز ديگري باقي نمي گذاشتسخت و طوالني كار مي كرد، ب.خصوصي بود

را كه درباره ي آن ها بدين معنا كه محبت، توجه، ارتباط، بيان افكار و احساسات، صميميت، وقت و زمان و تمامي چيزهاي ديگري .را با برآورده ساختن نيازهايش سيراب نمي ساخت
و دليل آن كه تا بدان يدانست كه چه اتفاقي افتاده وبدشوهرش به درستي نماو نيز مانند.، و نق نقو شده بوددر نتيجه جويس تشنه و تشنه تر، و كج خلق.صحبت كرديم به او نمي داد

 خود را از گاي مطالبه كند، از اين رو به جاي آن كه احساسات اش را ابراز كند، آن ها را اعمال به عالوه نمي دانست كه چگونه نيازهاي.حد احساس بدبختي و فالكت مي كرد چه بود
  .نتيجه ازدواجي بود كه در وضعيت اورژانس قرار داشت.مي كرد

همين كه فضايي را براي . واقعاًمشكلي داشته باشدكه مباداجويس نگران بود.ساس خالصي كردنداحح دادم هر دو نفس راحتي كشيدندوهنگامي كه داليل را براي جويس و گاي توضي
گاي نيز به نوبه ي خود نگران بود كه مبادا محاسن و اخالق  . واقعي خود كرد احساسات خود ديد و درك كرد كه از فقدان محبت و نتيجه رنج مي برده است شروع به ابراز احساسات

خوشحال  تشنه ي محبت نگه داشته بود،زيادندانسته او راكه دريافته بودنگرچه از اي.اشند از قضا بسيار و منفي بود، بوده بخوب جويس تنها فريبي براي پوشاندن طبيعت واقعي او كه
  .اما نسبت به تغييرات ممكن بسيار اميدوار بود زيرا حال مي دانست مسئله و مشكل شان حل شدني است.نبود

مردهايي كه نمي دانستند همسر خود را تشنه محبت نگاه داشته اند و زن هايي كه عاليم اين تشنگي خود را نمي شناختند و . امبه هزاران زن و مرد نظير جويس و كاي مشاوره داده
يوس كننده بوده و رابطه مأدر آن قرار دارندناراحت كننده وگرچه موقعيتي كه .از اين رو نمي توانستند نيازهاي خود را به درستي درك و سپس آن ها را به وضوح ابراز و مطالبه كنند

  .شان را در معرض تهديد قرارداده است، اما تقصير آن ها نيست زيرا نمي دانستند چگونه از وقوع آن جلوگيري كنند

مطمئنم كه تعداد اين .سالم بوده استب و مادر كداميك از ما مطلوب،خوكداميك از ما ايجاد روابطي عالي، پرشور و حرارت و مطلوب را از پدر و مادر خود ياد گرفته ايم؟ روابط پدر و
ما تنها آموزگاران  مادركنيد و چه نكنيد پدر وچه باور.والدين خودنياموخته ايممطلوب را از اي الزم براي ايجاد روابط سالم وبيشتر ما هرگز مهارت ه.نوع روابط سالم خيلي زياد نيست

ترك گفته ق وصميميت پيش از آن كه خانه راعادات ما در رابطه با عشنيز توضيح داده ام اكثر»ق بورزيمنه درهمه حال عشچگو«همان گونه كه دركتاب.در عشق بوده اندو معلمان ما 
  .و زندگي مستقل خود را آغاز كرده باشيم و در نتيجه مراودات ما با والدين مان و مشاهدات ما از آن ها شكل گرفته اند

هيچ كس به ما ياد نداده است كه  . صرفاً زيرا رفتار و روش ديگري ياد نگرفته ايم.جه باشيم همسر خود را تشنه ي محبت نگاه مي داريمدرست به همين دليل است كه بي آن كه متو
آموزش هاي الزم را براي عملي ما هرگزكار را دريافته باشيم،احتي اگر خود نيز اهميت اين.بايد روابط خود را نيز درست مانند گياهان يا كودكان مان آبياري و تغذيه كنيم تا رشد كنند

  .ساختن آن نديده ايم

محبت و توجهي را كه شق،دليل دوم اين كه تشنه ي عشق و محبت هستيد ممكن است اين باشد كه در كودكي به لحاظ احساسي و عاطفي همواره تشنه نگه داشته مي شده ايد و ع
همين قحطي همسرخود را در/جود داردكه نامزداين امكان و اي محبت سركنيد و زنده بمانيد، دركودكي آموخته باشيد كه با ذرهچنانچه.كرده ايدد به شما داده مي شد، دريافت نميباي

زيرا . مي كنيدمحبت چنداني دريافت ن كه )مثل جويس(اين امكان نيز وجود دارد كه خود شما همان شخصي باشيد .زيرا هرگز نياموخته ايد كه چگونه بيشتر بدهيد.محبت نگه داريد
  .به آن عادت داريد

همسر خود به عنوان روشي براي اعمال قدرت و در دست داشتن كنترل و سلطه جويي استفاده مي كنند كه در /دست آخر، گروه ديگري نيز وجود دارند كه از تشنه نگه داشتن نامزد
 .فصل هاي پيش به آن نيز پرداختيم

ما به دفعات كافي تسليم خواسته هاي شما نمي شود، از اين رو عشق و محبت خود را از او دريغ مي كنيدتا بدين وسليه اورا تنبيه كرده همسر ش/ممكن است احساس كنيد كه نامزد
ن ديناميسم بسيار مخرب و  متأسفانه نه تنها اي .درغير اين صورت پس مي نشينيد و سردي نشان مي دهيد.هنگامي كه رضايت شما را فراهم مي آورند با عشق پاسخ مي دهيد.باشيد

كه به فرمان ها و دستورها ادن يا ندادن پاداش آموزش ببينندكه به وسيله ي دانسان ها همانندحيوانات نيستند.ناسالمي است بلكه هرگز شما را نيز به نتيجه ي مطلوب نخواهد رساند
 . درايت خود را به كار خواهد برد و استثمارگر خود را ترك خواهد كردنهايتاً زن يا مردي كه چنين رفتاري با او مي شود هوش و.پاسخ مطلوب بدهند

  دل خوش مي كنند»خرده محبتي«چرا زن ها به 
   چرا زن ها به سختي مي توانند بفهمند كه تشنه ي محبت بوده اند؟

   حد از كمبود عشق و توجه رنج مي برند؟همشرشان نمي گويند كه تا چه /دل خوش مي كند و هرگز به نامزد» خرده محبتي«چرا زن ها بيشتر به 
  چرا براي ما زن ها فدا كردن و زير پا گذاشتن خوشحالي و خوشبختي خودمان تا اين حد ساده است؛ بي آنكه حتي متوجه آن باشيم؟

  ما زن ها هميشه اين كار را مي كنيم، اين طور نيست؟
  .هرمان در درجه ي اول اهميت قرار مي دهيمخود و احساسات مان را در درجه ي دوم اهميت و احساسات شو*
   .و مهم تر آن است كه اوضاع را متشنج نكنيم و قايق را سخت بچسبيم و تكان ندهيم مبادا واژگون گردد. به خودمان مي گوييم خواسته هاي مان اهميت چنداني ندارند*
   . سازيم كه بيش از حد پرتوقع هستيمنيازهاي خودمان را كوچك و كم اهميت جلوه مي دهيم و خود را متقاعد مي*
   .هرگز به روي او و حتي به روي خودمان هم نمي آوريم كه محبت كافي دريافت نمي كنيم*

نيزبدانند ن كه خوده بي آكان زن هاي هستندمرادمبلكه منظور و. شود صحبت نمي كنيمما دراينجا درباره بده ـ بستاني كه در هر رابطه وجود داشته و بسيار نيز طبيعي محسوب مي
   .خودشان را زير پا مي گذارند و فدا مي كنند و همواره تشنه ي محبت باقي نگه مي دارند

    :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند
   .نزجر و عصباني مي شويمما زن ها اغلب به جهت عشق خود را بيش از حد زير پا مي گذاريم و فدا مي كنيم، و درنهايت نيز تشنه ي محبت باقي مي مانيم لذا م

بگذارم تا اين كه نحس و نق نقو شوم و از درون  امروز مي خوام خودم را فدا كنم و نيازهايم را زير پا «:هرگز اين طور نيست كه صبح ازخواب بيدار شويد و خودآگاه به خودتان بگوييد
روابط صميمي بيش از آنچه سالم و مفيد باشد درهرحال اما نكته اين است كه در.امي كنيمكار ر داريم اينن نيزمتوجه نيستيم كهاغلب ما هرگز خودما» .احساس خأل و تهي بودن كنم
   .از خود ايثار نشان مي دهيم

خودآگاه مرتكب  ه زن ها تا چه حد ناكنظور طراحي شده است تا به شما درفهم ايناين آزمون بدين م.ناميده ام» آزمون ماهي«را القه ام را در زير آورده ام و آنعيكي از نمونه هاي مرد
   .اما مردها نيز مي توانند از آن آموزش بگيرند. البته اين زن ها هستند كه بايد در اين آزمون شركت كنند.اين اشتباه مي شوند كمك كند



   آزمون ماهي
دو تكه فيله ي ماهي تازه را از . غذاي اصلي انتخاب كنيد عنوان يد كه ماهي را به فرض كنيد كه مي خواهيد براي خود و شوهرتان شام درست كنيد و تصميم گرفته ا:خانم هاي عزيز

   .بقيه ي غذا را آماده مي كنيد.در حين اينكه فيله ها پخته مي شوند.يخچال بيرون آورده و آن را توي ماهي تابه مي گذاريد تا تفت دهيد
قطعه شكسته شده است به زيبايي قطعه ي ديگر كه درسته دست و ازآنجا كه به چند. وارفته استفيله ها كمي كه يكي ازمي زنيد متوجه ميشويدهنگامي كه مجدداً به ماهي تابه سر 

   .كنيدقطعات شكسته ي ماهي را برمي داريد و روي بشقاب جداگانه اي مي گذاريد و كنار آن را با سبزيجات و برنجي كه آماده كرده ايد تزئين مي .نخورده است به نظر نمي رسد
كدام يك از بشقاب ها را مقابل .دست ديگر خود داريد را دريك دست و بشقاب ديگر را دريك بشقاب.آماده استبالً براي صرف شام سر ميزنشسته وشوهرتان ق.سپس سر ميز مي آييد

   شوهرتان مي گذاريد؟ بشقاب حاوي تكه درسته ي ماهي يا بشقاب حاوي قطعات شكسته شده ي ماهي؟
به مجرد اينكه به آن قسمت از داستان مي رسم كه .زن و مردي كه در سمينارهاي گوناگون من حاضر بوده اند در اين آزمون شركت كرده اند و نتايج همواره يكسان بوده استهزاران 

 طرفي ديگر مردها همين طور به من خيريه مي شوند بدون  از. ونديكي از ماهي ها وا مي رود زن ها لبخند مي زنند و سرهايشان را تكان مي دهند، زيرا فوراً متوجه منظور من مي ش
 اينكه اصالً مراد از ماهي چيست؟ هنگامي كه داستان به اينجا  آن ها نمي توانند بفهمند كه اصالً درباره ي چه چيزي حرف مي زنيم و. اينكه بشود چيزي را از چهره هاي شان خواند

مردها طوري اما.ا مي خندند و سپس كف مي زنندهمگي زن ه. برابرشوهرتان ايستاده ايداب ديگر را در دست ديگر داريد، در يك دست و بشقمي رسد كه درحالي كه يك بشقاب را د
سپس از . راي شان تعريف نكرده استبه ما نگاه مي كنند كه گويي ديوانه شده ايم يا به لطيفه اي بي مزه مي خنديم كه از عهد باستان به يادگار مانده است و هرگز كسي قبالً آن را ب

كه گويي هنوز هم به گونه اي به مانگاه ميكنندمردها اما. دست هايشان را باال مي برند ها وسپس همه ي ز»شوهرتان مي دهيد؟چه تعداد از شما ماهي درسته را به «:زن ها مي پرسم
   !ن ماهي چيستنفهميده اند ما درباره ي چه چيزي حرف مي زنيم ومنظور از اين داستا

در تضاد  زيرا اينكار چرا؟» .خود بگذاريمبيشتر ما زن ها هيچ وقت حتي فكر آن را هم نمي كنيم كه ماهي وارفته را جلو شوهر «:اما زن ها همگي فوراً متوجه منظور داستان مي شوند
مگر اينكه به دليل (.ل همسرمان برايمان چندش آور استوارفته مقاب قراردادن ماهي شكسته وحتي فكر.با تمامي آن جيزي است كه خودآگاه يا ناخودآگاه درباره ي روابط آموخته ايم

   .و به طرزي غريزي، فوراً ماهي وارفته را جلو خودمان مي گذاريم تا او بتواند ماهي درسته و زيباتر را بخورد!) چيزي از دست او عصباني باشيم
پاسخ هايي كه مي دهند حرص من و ساير زن هاي حاضر .ش را پاسخ دهند و بگويند كه كدام يك از ماهي ها را به همسرشان مي دادندهنگامي كه از مردها مي خواهم تا همين پرس

   »پيش از هر چيز مي توانيد توضيح دهيد كه چرا قطعه ي وارفته به خوبي قطعه ي درسته نيست؟«:را درمي آورد
   »ه باشد؟نمي فهميم، مگر چه اشكالي دارد ماهي وارفت«
   ».اگر هر دو قطعه درست به يك اندازه باشند ديگر چه فرقي دارد چه كسي كدام يك را مي خورد«
   ».بشقابي را جلو او مي گذارم كه به او نزديك تر است«
دست ما عصباني  سپس وقتي كه ماهي وا ميرود، از وچيزهايي است كه زن ها هيچ وقت درباره آشپزي به ما ياد نمي دهند. به همين دليل است كه من هيچ وقت آشپزي نمي كنم«

  ».مي شوند
   »!من مي گويم يكي از بشقاب ها را هرچه زودتر به من بده كه خيلي گرسنه ام«

طبيعي است بي آنكه ه براي زن ها چقدراين نكته است كبلكه تنها هدف و مقصود آن، اشاره به .البته مقصود از آزمون ماهي اين نيست كه راز و رمزهاي هنر آشپزي را به شما بياموزد
دهيم چقدر  از خودگذشتگي به خرج دهيم و نميمتوجه باشند،خودشان را فدا كنند و به نفع شوهرشان خواسته هاي خودشان را زير پا بگذارند و اينكه هنگامي كه فكر مي كنيم بايد

 بشقاب را تشخيص  هم نمي شوند و فرق دومردها هرگزمتوجه كاري كه كرديد،اكثررچه اگر راستش را بخواهيد،گ.هيدماهي درسته را به شوهرتان بداشكالي ندارد. ناراحت مان ميكند
اما هنگامي كه صحبت زير پاگذاشتن و ناديده گرفتن احساسات، . اين عمل و فعلي است زيبا كه هنگامي كه مردي را دوست داريد و به او عشق مي ورزيد، انجام مي دهيد. نمي دهند

   .شودهي نيست موضوع، كامالً متفاوت ميبه ميان مي آيد، و صحبتفقط بر سر يك تكه ما» فداكار بودن«و » زن خوبي بودن«يازها، خواسته، خوشحالي و خوشبختي تان هم به اسم ن
كودكي در بسياري از ما، . شتگي ارثي استخودگذعادت از.ميگوينددان بي ربط هم نهنگامي كه مردها مي پرسند كه آيا اين صفت به نوعي به زن ها آموزش داده شده است يا نه، چن

شاهد ايثار و فداكاري هاي مادران و مادربزرگ هاي خود بوده ايم كه چگونه استعدادها، عاليق، رؤياها و حتي خوشحالي و خوشبختي خود را زير پا گذاشته اند و آن را فداي پدران و 
  .ريق، نظامي حمايتي براي آن ها باشندپدربزرگ هاي ما كرده اند تا از آن ط

دستيابي بزرگ ارزيابي  خودگذشتگي آنان را نوعي موفقيت ودارند و از تماع ما چنين زن هايي را بزرگ ميغالباً در اج. كانون خانواده را حفظ كنيد يا اينكه صرفاً دردسر درست نكنند
   :مي كنند و بزرگ جلوه مي دهند

 موفقي براي خود   دوست داشتني بزرگ كرد و كمك كرد جو شغل و پيشه ي ادي بسياري را در زندگي و ازدواج خود تحمل كرد، اما سه بچه ي خوب وهمسر جو درد و رنج و ناش«
   ».دست و پا كند

   ».ت لب به شكايت نگشوداو با وجود الكلي بودن پدرم داد و بيدادها و حتي آزار و اذيت هاي هميشگي او سر كرد، اما هيچ وق.مادرم يك قديسه بود«
كرد پاريس به او پيشنهاد شده بودرهامادربزرگم ظاهراً استعداد نقاشي خوبي داشت و نقاش بزرگي بود، اما به هنگام پيشنهاد ازدواج پدربزرگ بورس تحصيلي را كه براي تحصيل در «

   ».تا با او به ميلواكي بيايد
 خوشبختي خودشان را فداي شوهر يا  خوشحالي و خواسته ها،  زيرا  زن هاي بزرگي بودند   اين زن ها،  :ته است يك چيز بيش نيستپيامي كه در تمامي اين گفته ها و اشارات نهف

   .خانواده شان كردند
خودمان مايه  راي آنان كه دوست شان داريم از اين قابليت كه عشق را در اولويت قرار دهيم و ب:  نيز ديديم اين يكي از زيباترين خصوصيات زن هاست1البته همان گونه كه در فصل 

از شغل خود استعفا  . ما زن ها نيمه شب از خواب برمي خيزيم تا نوزادان خود را شير دهيم.بخشي از اين صفت از خصوصيات و ويژگي هاي مادرانه ي ما سرچشمه مي گيرد. بگذاريم
ماشين خودمان به كالس فوتبال، موسيقي ميكنيم تابتوانيم بچه ها را باچشم پوشي عاليق، تفريحات و فعاليت هاي خوداز.مي دهيم تا در خانه بنشينيم و بچه هاي مان را بزرگ كنيم

   .البته هرگز نيز اسم از خودگذشتگي بر روي آن نمي گذاريم، بلكه آن را عشق مي ناميم و حقيقت نيز همين است. يا باله ببريم
اينجا من از حالت در. اي قلبي بزرگ و سخاوتمند استهاين يكي از نشانه. اخوشحال كنيمته ها يا نيازهاي خودمان را زير پا بگذاريم تا ديگران رهرگز اشكالي وجود ندارد گهگاه خواس

    .مگر خود ما چيزي و كسي نيست  يم بدين معنا كه گاهي اوقات ما زيادي همه چيز خودمان را زير پا مي گذاريم و در اين فرآيند آنچه از دست مي ده. افراطي آن صحبت مي كنم



خويش بخش هاي بيشتري از وجود.  ميكندچه بيشتر ايثارهر. ز وجودخويش را فدا كرده استواقع بخشي ا و رؤياهاي خود را فدا مي كند درهر بار كه زني بخشي از احساسات، نيازها
   .دار مي شود و از درون احساس خأل و تهي بودن مي كندرا فدا مي كند به عبارت ديگر چيزي از خودش باقي نمي ماند و روزي بي

اين .بدهد  او نخواستم ماهي درسته را به منهي، من كه از«:زمردهاي حاضردرسمينار ميگفتبه ياد دارم يكي ا. كه اين كارلزوماً تقصير شماستدر اينجا مظورم اين نيست:مردان عزيز
خودخواه ي مان، بلكه خودمان هستيم كه خودرا تحت فشارمي گذاريم تااغلب، اين نه مردهاي زندگ. حق نيز با اوست».ن كار را بكنهنه حتماً بايد اياوست كه احساس اجبار مي كخود

  . استجلوه نكنيم و از خودگذشته باشيم و از آنجا كه فداكار هستيم هميشه خواسته ها و نيازهاي مان را به شما نمي گوييم مگر تا وقتي كه ديگر خيلي دير شده
  آنچه مردها بايد دراين باره بدانند

   .ما زن ها اغلب براي خوشحالي و آرامش شما نيازها و خواسته هاي خود را فدا مي كنيم*
   .ما براي خوشحالي شما احساسات و عواطف خود را كنار مي گذاريم*
شما احساس كنيد شوهرخوبي هايي خود را الپوشاني مي كنيم تا را ناراحت نكرده است،احساس تنبه شما مي گوييم آنچه گفتيد، ما. ما اغلب اوقات احساسات خود را فرو مي خوريم*

   .براي ما هستيد
   .هرگز جرأت نمي كنيم به شما بگوييم ما را ناراحت كرده ايد مگر آن كه به راستي از دست شما عصباني باشيم يا از پيش قلب هاي مان را به روي شما بسته باشيم*
  .تا شما را خوشحال نگه داريم، بلكه به ما افتخار كنيد. روي خود نيز نمي آوريم كه چقدر خسته و بي رمق شده ايم يا چقدر تحت فشار و اجبار هستيمهرگز به*

  راه حل
و درعوض چيزي دريافت نمي كند و خود مايه مي گذارد،همسرتان بيش از اندازه كار مي كند، بيش از اندازه مي بخشد و از / به نشانه هاي هشدار كه حاكي از آن هستند كه نامزد01

   .به عبارتي تشنه ي محبت است توجه كنيد
   .نشانه هاي هشدار حاكي از تشنه ي محبت بودن زن ها

    تحريك پذيري01
    عصبي و زودرنج بودن02
    پرتوقع بودن03
    خستگي مزمن04
    كم اشتهايي يا پرخوري05
    افسردگي06
    افراطي مشغوليت هاي07
    سردمزاجي و بي تفاوتي جنسي08
    سردي احساسي و عاطفي09

    مصرف الكل يا موادمخدر010
خيم و يا   نخواهيم گفت چقدر اوضاع بدبه شماباشيد كه ما زنها احتماالً هرگزبه ياد داشته .منتظر نشويد زن زندگي تان از هم بپاشد، منفجر شود يا بيمار، تا سرانجام به او توجه كنيد

خود را زياده  دقت كنيد مبادا كمتر از آنچه مي دهيم، دريافت نكنيم و. شده است يا اينكه چقدر افسرده هستيم با به لحاظ روحي تا چه ميزان احساس خستگي و بي رمقي مي كنيم
  . ببنديدچنانچه متوجه يكي از اين عاليم شديد توصيه هاي ارائه شده در اين كتاب را به كار. از حد فدا نكنيم

   اوضاع و احوالش را بپرسيد و جويا شويد02
و سؤاالت ، چگونه روزي را پشت سر گذاشتيد،ممكن است شما مردها هرگز متوجه نشويد كه ما زن ها چند بار در روز از شما مي پرسيم كه حال تان چطور است، چه احساسي داريد

اما شما احتماالً مانند بيشتر مردها همه . ت و اينكه بفهميم آيا خواسته اي داريد كه بتوانيم برايتان برآورده سازيم يا خيربسيار ديگري از اين قبيل تا مطمئن شويم حال تان خوب اس
» داشتند؟ چگونه رفتاري «يا »  چه كار كردندبچه ها»«جلسه چطور بود؟«:همسرتان بپرسيد/سعي كنيد گاهي اوقات از نامزد.اين چيزها را اينطوري با ما مورد بررسي قرار نمي دهيد

از او درباره ي همه » بعد از مكالمه اي كه ديروز با خواهرت داشتي چه احساسي داري؟» «سردردي كه داشتي خوب شد يا نه؟» «ماشين بعد از تعميرو سرويس چطور كار مي كرد؟«
   !چيز بپرسيد

 اين مي گذارند كه چنانچه كاري از دست شان برنمي آيد ونمي توانند مسئله را حل كنند پس چرا اصالً يكي از اشتباهات رايجي كه مردها مرتكب مي شوند اين است كه فرض را بر
   .همسرشان سؤال كنند/در آن باره از نامزد

زيرا هرچه هم كه بگويم چيزي نميپرسم، نيز در اين باره هنگامي كه مي دانم نمي توانم به حل مشكلي كه همسرم در حل كار خود دارد كمكي كنم از او«:يكي بار مردي به من گفت
   ».توفيري نمي كند

كاري ساخته نيست تا حالش را شما نيز همسرتان به شما بگويد كه حالش خوب نيست يا ناراحت است و از دست/نكته اي كه بايد به ياد داشته باشيد آن است كه حتي چنانچه نامزد
   .مؤثر واقع مي شود مطمئن باشيد توجه شما هميشه .ش مي شويد، قلب او را تغذيه كرده ايد و احساس محبوبيت به او مي دهيدبهتر كنيد همين كه از او مي پرسيد و جوياي احوال

   . از او بپرسيد چه كاري از دست تان ساخته است03
سازمان دهي و   برنامه ريزي ها،   بچه ها،  گرفته تا مواظبت و مراقبت ازاز انجام كارهاي خانه. زن ها هميشه احساس مي كنند مجبورند همه كارها را خودشان به تنهايي انجام دهند

 وظايف سنگين شكايت كنيم، اما   اين همه چنانچه گهگاهي از حتي .هماهنگ سازي برنامه هاي ديگران با يكديگر، خريد و آشپزي به انضمام يك شغل نيمه وقت يا حتي تمام وقت
از اين رو هرگاه مردي از ما مي پرسد براي كمك به ما .مي دهند خب، اين كارها همواره وظايف زن ها بوده و بخشي از زنانگي ما زن ها را تشكيل همراه به طرزي پنهان معتقديم كه 

 جمالتي نظير جمالت زير را بيان  مبسياري از زن ها در تحقيقاتي كه انجام داد.چه كاري از دستش ساخته است تعجب كرده، خوشحال شده و بسيار از او ممنون و متشكر مي شويم
با اين كارش او فكر مي كند.درخود ذوب مي شومخوشحالي آشپزخانه را سر و ساماني بدهد ازهنگامي كه شوهرم پيشنهاد مي دهد بچه ها را توي رختخواب شان بگذارد يا :مي كردند

براي من واقعاً  اما كمك هاي اوست كمي عجيب وغريب به نظر برسد،ممكن ا. دهداً به زندگي مان اهميت ميكه واقعادب و احترام را رعايت كرده است اما براي من به اين معنا است 



به جاي آنكه از اينكه همه چيز را خودم .بازيگوشي كنم ميكنم وآمادگي بيشتري دارم تابه طوري كه احساس عشق بيشتري نسبت به او. همچون پيش نوازش قبل از مهروزي مي ماند
   .هايي انجام دادم از دست او عصباني و منزجر باشمبه تن

بخواهم  راحتي از ديگران ب ن خيلي خوب نيستم و نمي توانممن در كمك خواستن از ديگرا. هرگاه شوهرم از من مي پرسد كه به چيزي احتياج دارم يا نه، خيلي خوشحال مي شوم«
شوهرم پيشنهاد كمك مي دهد احساس مي كنم  هرگاه   از اين رو  .ل خودم رها كنند هرگز از كسي تقاضاي كمك نمي كنمبه طوري كه چنانچه مرا به حا.كاري را برايم انجام دهند

   ».كه واقعاً توجه دارد و مي بيند كه من زياد كار كرده ام يا مثالً خسته ام و اين كار او را برايم خيلي عزيزتر مي كند
اما .دهيممي ه بعضي كارها را خودمان بهترانجام كيمطرزي پنهاني چنين اعتقاد دارت همشيه براحتي از شماكمك نخواهيم،زيراگاهي اوقات ب ممكن اسبايد اعتراف كنم كه:مردان عزيز

  .با اين كار قلب مان را از محبت سيراب مي كنيد. از اين كه به ما پيشنهاد كمك دهيد، هميشه خوشحال مي شويم و از شما تشكر مي كنيم
  شنگي محبتروابط و ت

اين رفتارها .صحبت كرديمهمسرشما مي شود،/گرفتن در نامزددر سرتاسر اين كتاب درباره ي انواع برخوردها و رفتارهايي كه موجب توليد احساس نامطلوب بودن و مورد امتنان قرار ن
همسر شما از محبت /ديگر رفتارهاي رايجي آورده شده اند كه موجب محروميت نامزددر برخي از .محبتي كه براي رشد خود بدان نياز دارد محروم مي كنندصاحب رابطه را از توجه و

  .و توجه مي شوند و اغلب نيز ناخودآگاه هستند
كنيم كه كامالً خالي ي پراك بنزين ماشين راتنها زمانعادت نداريم بمشكل بزرگي توليد شودهيچيك از ماهمسرتان و يا رابطه تا هنگامي كه / ناديده گرفتن و غافل شدن از نامزد-يك

محبتي را صرف كه صبر ميكند و هيچ گونه توجه وبدين معنا .با اين حال اين همان روشي است كه بسياري از مردم، به خصوص مردها، در قبال رابطه شان اتخاذ مي كنند.شده باشد
بلكه تنها به اين دليل است كه عشق . نيست كه مردها اهميتي به زندگي عشقي خود نمي دهنداين بدان دليل.رابطه شان نمي كنند، مگر زماني كه مشكل بزرگي به وجود آمده باشد

   .قرار مي گيرد... در فهرست اولويت هاي آن ها بعد از كار، عاليق، ورزش و
طرزي درست ب.دان را همواره تا آخرين لحظه به تعويق مي اندازنگويي توجه به رابطه ش.سوم نيز نيستدوم وحتي ي اكثريت مردها عشق اولويت اول وديديم براهمان گونه كه قبالً نيز

پيامدهاي  همواره   ماشين شان  گرچه اين عادت چه در مورد زندگي عشقي شان و چه درباره.مشابه كه بنزين زدن را تا زماني كه باك كامالً خالي شده باشد به بعد موكول مي كنند
  ! آنكه متوجه باشيد ناگهان در وسط جاده بنزين تمام مي كنيدبدين معنا كه بي. يكساني به دنبال دارد

يا در اينترنت گشتي  تلويزيون تماشا كنيد،  ممكن است گاهي اوقات ترجيح دهيد .مي دانم همواره ساده نيست كه وقت، توجه و انرژي خود را براي رابطه تان صرف كنيد:مردان عزيز
محبت سيراب تر كنيد، رابطه همسر خود را از/ا هرچه قلب نامزدهمسرتان را در رابطه با چيزي بشنويد ام/نباشيد شكايت هاي احتمالي نامزدبزنيد يا حتي اضافه كاري كنيد تا مجبور 

   . توليد مي كنديا ازدواج تان بالنده تر و شكوفاتر مي شود و بي آنكه متوجه باشيد دوست داريد صميمي تر و نزديك تر شويد، زيرا احساس بسيار خوبي را در شما
ايت هاي او به شك همسرتان به ستوه بيايد و بخواهد شما را ترك كند تا سرانجام مجبور شويد /قبالً به اين نكته اشاره كرده ام و مجدداً نيز بدان اشاره مي كنم كه منتظر نشويد نامزد

سرانجام به آن رسيدگي  در وضعيت اورژانس قرار بگيرد تارابطه تاناجازه ندهيد.ه شما سردشودنسبت بلحاظ احساسي بت شودتا سرانجام ازچنان تشنه ي محاجازه ندهيد.گوش كنيد
   !و توجه كنيد همين اآلن اين كار را بكنيد

» .رفتمر به سالن ورزشي مياي كاش بيشت. تلويزيون تماشا كرده بودماي كاش بيشتر.شغل خودكرده بودمصرف اي كاش زمان بيشتري را«:اهيم گفتما نخودرپايان زندگي،هيچ يك از
اي كاش به آناني كه دوست شان داشتم نشان مي دادم و . اي كاش بيشتر عشق ورزيده بودم«: به عقيده من همگي ما پيش از مرگ جمالتي نظير جمالت زير را به زبان خواهيم راند

  ».مي گفتم كه چقدر برايم عزيز هستند
  يت قرار دادن بچه ها در اولو-دو
 .است باوردارم كه حقيقت محض  وجودم  تمامي  نباشد، اما با مناسبات چندان درستو  گفتن آن به لحاظ برخي مالحظات موضوعي اشاره كنم كه ممكن است خواهم به ميينجا ادر

 به قيمت تخريب و از هم پاشيدگي   مي توان نهايتاً ايد كههنگامي كه روابط با كودكان و فرزندان خود را بر روابط با همسرتان در ارجحيت قرار مي دهيد مرتكب اشتباه بزرگي شده 
اما اين امكان وجود دارد كه  . نحو مراقبت و حمايت كنيد فرزندان خود باشيد و از آنها به بهترين پدر يا مادر خوب بودن به اين معنا است كه حامي خوبي براي . ازدواج تان تمام شود

   .دانسته از همسر خود غافل شويد و او را تشنه ي محبت و توجه نگه داريددر تالش براي اين مهم ناخواسته و ن
قسمت اعظم توجه و انرژي رواني و عاطفي خود را صرف كودكان كرده اند )زن، شوهر يا هر دو(اين الگورا بارها در خانواده هاي زيادي شاهد بوده ام كه در آن يكي يا هر دوي طرفين 

رسند  بزرگ مي شوند و به سن خاصي مي دييك روز هنگامي كه بچه ها به ح.كم چسبي بودند كه زن و شوهر را در رابطه كنار يكديگر نگه داشته بودندو بدين ترتيب فرزندان در ح
تمام مدت اما چرا؟ زيرا در. شان مرده استرابطهمي روند زن و شوهر رو به يكديگر مي كند و مي بينند كه با يكديگر مانند غريبه ها هستند و ... كه خانه را ترك كنند يا به دانشگاه و

به  را به فرزندان خود داده اند اما مي توان گفت تمام مدت همه چيز. طرفين رابطه را از عشق، توجه و صميميتي كه به منظور شكوفايي و بالندگي به آن نياز داشته محروم ساخته اند
   .فوق العاده اي بزرگ مي كنند اما ازدواج شان وجود خارجي هم نداردنهايتاً فرزندان خوب و .خودشان هيچ چيز نداده اند

والتر همسرخود گريس و چهار فرزندشان را كه همگي از . هرگز مردي را فراموش نمي كنم كه سال ها پيش آخر هفته در يكي از اولين سمينارهايم در لوس آنجلس شركت كرده بود
هر كس به آن ها نگاه .  صميمي تر شوند  با هم نزديك تر و ده بود و مي گفت همگي به اين اميد شركت كرده اند كه به عنوان يك خانواده سالگي بودند به همراه خود آور19 تا 12

   .مي كرد مي گفت كه حتماً زوجي مطلوب و خوشبخت با فرزنداني فوق العاده هستند
. و محبت محروم كنيم و او را تشنه نگه داريم عشق  باشيم همسر خود را از  بدون آن كه متوجه  نه ممكن استجمعه بعد ازظهر درباره اين موضوع در سمينار صحبت كردم كه چگو

   .صحبت كند بلند شدو فوراً شروع به گريه كردهنگاميكه از او خواستم تا. قرار شدو دستش را به عالمت اينكه ميخواهد صحبت كندبلند كرد كمي ناآرام و بيتمتوجه شدم كه گريس
 پر بيرون برم بايد راستش را بگم و با  اما اگه قرار باشه يه چيزي از اين سمينار ياد بگيرم و با دست. همه فكر مي كنند ما از اون خانواده هاي حسابي آمريكايي هستيم«:با گريه گفت

.  گذارينمي دراولويتخيلي دوست دارم اما تو هيچ وقت منوتوو بچه ها را. يكنمالتر، احساس خوشبختي نمو حقيقت اين است كه و.خودم و اون هايي كه دوست شون دارم صادق باشم
قدر چ  كه به اونها مي گي .ها مي ديتي را كه من تشنه اش هستم، به آنمحبتو تمام توجه و.اولويت قرار دادي در،جسي، متولد شد، تو بچه ها را همان لحظه كه بزرگترين فرزندماناز

هرگاه .نيستي همين طور است اما شوهرخيلي خوبيكني كه پدر مطلوبي باشي و به عقيده ي من هم تو فكر مي.كه من دوست دارم بشنوم درست همان كلماتي .كنيبه آنها افتخار مي
   ».حسادت به بچه هاي خودم و بعد از درون احساس بدبختي، تهي بودن و خأل مي كنم. تو رو با بچه ها مي بينم، حسودي ام مي شه

گونه هايشان سرازير لي دستهاي يكديگر را گرفته بودنداشك ازكه روي صندچهار فرزند آنها نيز در حالي. ردي كه گريس هق هق مي كرد والتر بلند شد و او را به خود نزديك كدر حال



   »والتر، آيا مي دانستي كه گريس چنين احساسي دارد؟«: از والتر پرسيدم. بود
. عزيزم، متأسفم« :سپس رو به همسرش گفت».راحت كنمپشت افكارم بله اما هيچ وقت نخواسته بودم كه عمداً او را برنجانم يا نافكر ميكنم در«: سخ داد لرزيد پاوالتر در حالي كه مي

   ».چرا كه واقعاً تورا دوست دارم. نمي خواستم به تو احساس عدم محبوبيت بدهم. من فقط خواسته بودم پدر خوبي باشم
   »آيا اين واقعيت دارد كه بچه ها را در اولويت قرار داده بودي؟«:دماز والتر پرسي

من مي خواستم جبران كرده باشم و    مي كنم به همين دليل است كه فكر. در بچگي پدر خودم هيچگاه در خانه حضور نداشت. بله، همينطور است«: با ساده لوحي تمام اعتراف كرد
   ».ه خودم اثبات كنم كه مي توانيم خانواده ي خيلي خوبي داشته باشيممي خواستم ب.پدرخيلي خوبي بوده باشم

بچه ها احساس محبوبيت چه فايده اي دارد. خيلي خوب استچيز يك ازدواجيك خانواده ي خيلي خوب پيش از هراما پايه و اساس .و خانواده ي خيلي خوبي هم هستيد«:پاسخ دادم
   »هم يكديگر را دوست داريد؟بكنند، اما هيچ وقت نديده باشند كه شما 

از اينكه هميشه شماره دو باشم خسته شده «: گفتوآسيب پذير به والتر نگاه كرد وگريس با چشماني معصوم » چه خواسته اي از والتر داري؟«: سپس رو به گريس كرده از او پرسيدم
   ».شممي خواهم در اولويت با.احساس مي كنم كه به اندازه ي بچه ها مهم نيستم. ام

آيا اشكالي دارد چنانچه پدر، مادر : شما بپرسمبچه ها، ميخواهم سؤالي را از«: گفتم. از بچه هاي خواستم كه بلند شوند و رو به پدر و مادرشان بايستند.سپس ايده اي به نظرم رسيدم
   »!نه«البته كه : ا هم فرياد زدندبچه هاي همگي لبخند زدند و سپس ب» را در اولويت اول زندگي اش قرار دهد، حتي پيش از شما؟

   ».خب والتر، مي خواهم رو به گريس كني و به او بگويي كه از حاال به بعد او فرد شماره ي يك زندگي توست«:سپس گفتم
عزيزم، قول مي دهم  «: هاي او را گرفت و گفت همسرش ايستاد، دست والتر در مقابل تمامي حضار رو به. هرگز نگاهي را كه بر روي چهره ي گريس نقش بسته بود فراموش نمي كنم

   .سپس هر دو يكديگر را در آغوش گرفتند و جمعيت حاضر نيز همگي ابراز احساسات كردند» .كه از همين لحظه به بعد مهمترين وعزيزترين فرد زندگي ام باشي
   »!است»شماره يك«بچه ها، از حاال به بعد مامان : مي خواهم به بچه ها بگويي. وز باقي ماندهيك چيز مهم ديگر هن! يك لحظه صبر كنيد، والتر، هنوز تمام نشده است«: سپس گفتم

چهار بچه ي نوجوان » !است)شماره يك(اما از حاال به بعد مامان . بچه ها دوست تان دارم«: و با صدايي بلند گفتغوش خود داشت به بچه ها نگاه كرددر حالي كه هنوز گريس را در آ
   .پدر ومادرشان دويدند و همگي يكديگر را در آغوش گرفتند و در همان لحظه به راستي خانواده اي فوق العاده و مطلوب بودندبه طرف 

   .شحال اندهمچنان پس از گذشت سالها، خاطره ي آن روز را با خود دارم و مي دانم كه والتر و گريس نيز براي اينكه داستان شان را با شما نيز در ميان گذاشته اند خو
خويش را تشنه قراردادن بچه ها دراولويت، همسرنيز بداند با ربان و متعهد بودكه بي آنكه خوداو نمونه ي واقعي مردي مه.با همسرش تجديد پيمان كردهمان روز والتر در ازدواج خود

خود مي باليد دري مهربان و از خودگذشته بود به بود از اينكه همسر مردي فداكار و پو گريس نيز كه نمونه ي مطلوب يك زن فداكار و از خودگذشت.ي محبت و توجه نگاه داشته بود
  .هيچ يك از آنها متوجه ضرر و زياني نبودند كه به ازدواج خود مي زدند.و از اينكه در اولويت نيز نبود هرگز لب به شكايت نگشوده بود

   .ضرر و زياني كه خوشبختانه غير قابل برگشت نبود
   .و اين مستلزم كار و تالش از جانب شماست. ن و ارزشمندترين هديده اي كه مي توانيد به فرزندان خود بدهيد ازدواجي شاد و ماندگار استبزرگتري

 همسرتان مشتركاً جا به جا  ما وبه طوري كه در نهايت عشقي را كه ش. همسر خود را با محبت سيراب مي كنيد بدانيد كه قلب كودكان خود را سيراب كرده ايد/هر بار كه قلب نامزد
  .مي كنيد به كل خانواده سرايت مي كند و كل خانواده از خوشحالي و خوشبختي لبريز خواهد شد

  همسر خود را از عشق سيراب سازيد/چگونه قلب نامزد
و بتوانيد بيرون خود را از عشق ومحبت سيراب كنيدهمسر /راي اينكه قلب نامزدو آن را بدين منظور طراحي كرده ام تا روش ساده اي باشد ب!»رژيم عشق«رژيمي ابداع كرده ام به نام 

   .اين روش ساده، عملي و لذت بخش مي تواند تفاوتهاي بزرگي را در ازدواج شما ايجاد كند. از اتاق خواب نيز معشوقي مطلوب باشيد
در ضمن حايز كمال اهميت است كه هر روز . سبزيجات، غالت، پروتئين ها و لبنيات:د گروه اصلي هستندهنگامي كه دانش تغذيه را مطالعه مي كنيد درمي يابيد كه غذاها شامل چن

تغذيه ي .دقيقاً به همين صورت هستند  انسان نيز  ،نيازهاي احساسي و عاطفي خب . حتماً يك عضو متعلق به هريك از اين گروه هاي اصلي را در برنامه ي غذايي خود داشته باشيد
توجه، محبت : نيازهاي پايه شامل سه گروه انداين. پايه واساسي او راتأمين كنيدنيازهايحتماً هر روز مقاديري از هريك ازهمسرتان و سيراب ساختن او به اين معناست كه /امزدقلب ن

بدين ترتيب . شما يا به عبارتي غذاي روح اوستهمسر/ و جان نامزدسيراب كننده دلاين سه جزء اصلي و حياتي، فرمول اصلي اكسيرعشق را تشكيل مي دهند كه در واقع .و قدرداني
  .بايد به معشوق خود توجه كنيد، به او محبت نشان دهيد و مراتب تشكر و قدرداني خود را از او اعالم كنيد

  سه عنصر سازنده ي اكسير عشق
    توجه01
    محبت02
    تشكر و قدرداني03

در اينجا از شما مي خواهم  . وعده ي كوچك و سبك سه وعده اصلي به انضمام چندين ميان :ه غذا در روز نياز داريد احتماالً پاسخ خواهيد دادچنانچه از شما بپرسند كه به چند وعد
   :كه براي غذا دادن به روح زن زندگي خود، همين تعداد وعده ها و ميان وعده ها را با رعايت فرمول هاي ارائه شده در زير تكرار كنيد

شده است از سه مورد ليست غذايي  تشكيل  عشق چيست؟ اكسير عشق  اما اكسير. همسر شما به سه وعده ي اصلي از اكسير عشق در طول روز نيازمند است/نامزد: ه هاي اصليوعد
من اين فرمول را به . توجه، محبت، قدرداني!بخورانيد ر خود همس/صفحه ي پيش بايد روزي سه بار، هر بار به ميزان سه دقيقه يك، دو يا سه عنصر سازنده ي اكسير عشق را به نامزد

زمان وعده ها را نيز مي توانيد صبح پيش از آنكه از  .مي توانيد آن را سه دقيقه ي صميميت و نزديكي نيز بناميد. بدين معنا كه روزي سه بار هر بار به مدت سه دقيقه.  مي نامم3×3
كه در محل يتلفني هنگام  هم بيدار مي شويد، سه دقيقه ظهركه باسه دقيقه صبح هنگامي: نظر بگيريدپس از آنكه بچه ها به خواب رفتند، در بستر خارج شويد، ظهر، و سرانجام شب 

   .درست مانند صبحانه، ناهار و شام. اينها وعده هاي اصلي هستند.كار خود هستيد و سه دقيقه شب پيش از خواب
اينطور نيست؟ به هر طرز . مصرف كنيد ياخوراكي هاي سبك ديگري را نيزوعده در روز غذا مي خوريد، اما با اين حال، گهگاهي نيز نياز داريد تنقالتحتي با اينكه سه : ميان وعده ها

   .خود بخورانيدرا نيزبه دل و جان همسرك و سبك  بايدچند ميان وعده ي كوچ3×3بدين معنا كه عالوه بر فرمول . مشابهي نظير همين فرمول را بايد در رژيم عشق نيز رعايت كنيد
   اما ميان وعده چيست؟



   .بوسه اي كوچك از گونه هاي همسرتان هنگامي كه از كنار او عبور مي كنيد*
   »دوستت دارم«:يك تلفن كوتاه كه فقط بگوييد*
   »سيامروز چقدر زيبا به نظر مي ر».شدي خيلي خوشگل«: براي نمونه.تعريف، تمجيد يا تحسيني كوچك*
   .نگاه يا لبخندي محبت آميز كه حاوي تمام عشق تان باشد*
   .يك پيغام يا يادداشت كوتاه و مختصر كه بر روي تلفن همراه يا كيف پول او مي گذاريد*

  .درداني، اندكي صحبت كنيمحال كه اصول كلي و اصلي رژيم عشق را آموختيد، وقت آن رسيده است تا در باره ي سه عنصر سازنده ي اكسيرعشق، توجه، محبت و ق
  توجه-يك

همسرتان يكي از مؤثرترين /توجه كردن به نامزد.همسرمان مرتكب مي شويم آن است كه به او توجه كافي نشان نمي دهيم/يكي از رايج ترين اشتباهاتي كه در تشنه نگه داشتن نامزد
   .ست و همانگونه كه ديديد نيز اولين عنصر اصلي سازنده ي اكسير عشق استروش هاي سيراب سازي قلب زن زندگي شما و توليد احساس محبوبيت در او

ما اوقات زيادي .كار را مي كنمخب، من كه هميشه اين«:است بگوييدممكن .همسرتان/ون، آن هم دركنارنامزدلحظه ي اكن درصد حضور داشتن شماست در100اي توجه كردن به معن
ممكن است سرگرم صحبت با . ت كه با هم بودن و در كنار همسرتان بودن لزوماً به اين معنا نيست كه توجه خود را تمام و كمال به او داده ايدرا با هم مي گذرانيم، اما حقيقت آن اس

مطمئناً .اين ها توجه كردن نيستند. ن باشيدممكن است كنار او نشسته باشيد اما مشغول تماشاي برنامه ي مورد عالقه تان از تلويزيو. او باشيد اما در عين حال با گربه تان بازي كنيد
   .شايد بتوان اين قبيل توجهات را يك ميان وعده در نظر گرفت اما مطمئناً وعده ي اصلي نخواهد بود. خواهد كردهمسرتان نيز آن را احساس/نامزد

تلويزيون تماشا نكنيد، مشغول باز كردن  .و با او باشيد، مشغول هيچ كار ديگري نباشيدهمسرتان به اين معناست كه تمام كمال و با تمامي وجود خود در كنارش /توجه كردن به نامزد
. حالش را از او بپرسيد. چگونه؟ به چشمان او نگاه كنيد.مشغول ور رفتن با كامپيوتر خود نباشيد، و تمامي توجه خودتان را فقط صرف او كنيد. صندوق پستي كامپيوتري خود نباشيد

   .اين توجهات قلب او را چنان سيراب خواهند كرد كه تصور آن را هم نمي توانيد بكنيد. باشيد و او را به خود نزديك كنيدشنونده ي خوبي 
نها چيزي تاو. ر روز دقيقه آن هم سه بار دگويي براي مدت سه. همسرتان، به اومي گويد كه براي شما مهم است و شما براي او ارزش قائل ايد/توجه شما آن هم به اين طريق به نامزد

همانگونه كه در بخش مربوط به .هرگاه دربست و تمام و كمال توجه مي كنيد، لحظات گرانقدر و ارزشمند صميميت مي توانند ايجاد شوند. است كه در كل اين دنيا برايتان مهم است
  .مي شودمحسوب » پيش نوازش«روابط جنسي نيز خواهيم ديد اينگونه توجه كردن از بهترين اشكال 

 محبت-دو
را با شوهرشان تجربه كنند » دخول«ه كه آيا دوست دارند تماس جنسي ودر مطالعات و تحقيقاتي كه ظرف پنج سال گذشته از هزاران هزار زن به عمل آمده است از آنها پرسيده شد

درآغوش گرفته شوند بدون اينكه دخول جنسي اي در كار ت دارند فقط ناز و نوازش شده ووس درصد از زنان پاسخ داده بودند كه د80حدود .بگيرند يا اينكه صرفاً فقط او را در آغوش
به طوري كه همگي آن را خوب درك  . نبود اما اين نتايج براي زن ها چندان هم تعجب آور .اين در حالي است كه مردها همگي از اين آمار و ارقام متعجب و حيران مانده بودند. باشد

  .اغلب زن ها، بيشتر تشنه ي محبت جسماني، اما غير جنسي از جانب شوهرشان هستند: ن سادهبه زبا.مي كردند
دستش را بگيريد، .كنيدسماني با همسر خود ارتباط برقرارمحبت يعني كه روزي سه بار، هر بار به مدت سه دقيقه به لحاظ ج. محبت دومين عنصر اصلي سازنده ي اكسير عشق است

انرژي هاي خود را در به همسرتان محبت جسماني مي كنيد،هرگاه .  كنيد، او را ببوسيد، موهايش را نوازش كنيد، و از نظر جسماني و فيزيكي با او صميمي بشويداو را به خود نزديك
ورشگاه ها و يافته هاي آنان در رابطه با قدرت التيام تحقيقات انجام شده در پر.بعدي فيزيكي و جمساني به يكديگر مرتبط كرده جريان واحدي را بين قلب هاي خود برقرار مي سازيد

  .بخش محبت و نوازش جسماني را به ياد داريد؟ هرگاه به همسر خود محبت جسماني مي كنيد قلب او را عميقاً سيراب مي سازيد
چيزي در خود دارند كه من  همسرشان محبت نشان دهند  ي و فيزيكي به چرا برخي از مردها با محبت كردن مشكل دارند؟ اين قبيل مردها كه به سختي مي توانند به لحاظ جسمان

و در ضمن  » !كه تمام و كمال انجامش دهم پس اصالً انجامش نمي دهم چنانچه امكان آن را نداشته باشم«:اين باوري است كه مي گويد.مي نامم» يا هيچ يا همه چيز«آن را سندرم 
در اين باره در بخش سوم كتاب با  .ارگاسم يا همان اوج لذت جنسي يا به عبارتي به انزال ختم شوند«م است كه تمامي احساسات جنسي بايد به برخواسته از اين باور غلط و سوءتفاه
. برقرار كنند» دخول«ط جنسي  ارتبا ذهنيت بسياري از مردها اين است كه چنانچه به لحاظ جنسي تحريك شوند، بايد فوراً دست به كار شده» .تفصيل بيشتري صحبت خواهيم كرد

  .زيرا احساس مي كنند اين كار تلف كردن يا به هدر دادن انرژي شان است.لذا چنانچه امكان كافي براي به اتمام بردن آن را نداشته باشند اجازه نمي دهند حتي تحريك شوند
مرد احساس مي كند كه مي خواهد تحريك شود ناگهان  . يك مي آيد تا شوهرش را در آغوش بگيردصبح كه زن بيدار مي شود نزد. براي نمونه،زن و شوهري در كنار هم خوابيده اند

» .بلند شومبايد. عزيزماآلن نه «: زند و مي گويداز اين رو همسرش را پس مي. هد شدبه ياد مي آورد كه تا پنج دقيقه ي ديگر بايد براي رفتن به سر كار حاضر شود و گرنه ديرش خوا
اما مرد احساس نمي كند كه مرتكب .  بي محبت است  طردشدگي و عدم محبوبيت مي كند و مي رنجد و نمي تواند بفهمد كه چرا شوهرش تا اين حد نسبت به او سرد وزن احساس

  .و اين بار اين مرد است كه نمي تواند بفهمد چرابعداً همان شب كه مرد حال و حوصله و نيز وقت ارتباط جنسي را دارد، زن سرد، بي عالقه و بي تفاوت است .اشتباهي شده باشد
كند  رو هيچكاري نمي از اين.م بگذاردتما كه همه چيز را خوب اجرا كند و سنگرد احساس ميكند وقت آن را نداردم. است» يا هيچ يا همه چيز«آنچه در اينجا اتفاق مي افتد سندرم 

داشته باشيد كه محبت جسماني  اما مردان عزيز، توجه . نخواهد شد] دخول[چرا كه احساس مي كند منجر به همه چيز .  زندو حتي از يك بوسه يا نزديك شدن ساده نيز سر باز مي
جنسي شما ميان وعده هاي عشق تأثيرات مثبت و بسزايي بر روي زندگي به عالوه اين وعده و.  از صميميتبلكه به خودي خود تجربه اي است.شه نبايد به مقصد خاصي بيانجامدهمي

خود محبتي  لحاظ جسماني نسبت به همسرتان ازچنانچه به ياد داشته باشيد، همان گونه كه در مبحث مربوط به حساب جنسي و عاطفي نيز گفتيم هر بار كه به. نيز خواهد گذاشت
خواهيم ديد هرچه هد گذاشت؟همانگونه كه بعداً نيزروابط جنسي شما خواي براينكار چه تأثير.  كرده ايدنشان مي دهيد در واقع مقاديري را به حساب مشترك خود با همسرتان واريز

 .موجودي حساب عشق و صميميت زني باالتر باشد، بيشتر به لحاظ جنسي تحريك مي شود و تمايل بيشتري به همبسترشدن با شما خواهد داشت
 تشكر و قدرداني- سه

علت آن نيز اين است كه بيشتر زن ها  شوهرشان دارند و  /هميشه از نامزد  شكايتي است كه زن ها  اين گله و» .ني نمي كندمي دانم دوستم دارد اما هيچوقت از من تشكر و قدردا»
 سخت يكنم؟ مناند بگويد كه من از اوقدرداني نمچگونه مي تو«:شوند شكايت زن ها را مي شنوند گيج ميهنگامي كه مردها اين. تشنه ي تشكر و قدرداني از مرد زندگي شان هستند

من همه كار مي كنم تا قدرداني خود را نسبت به او .براي او زيرزمين خانه را مجدداً بازسازي و تعمير كردم. مشغول كار هستم تا زندگي او و بچه ها را تأمين كنم؛ نسبت به او وفادارم
  .» .نشان دهم



 آنچه قلب زن ها به راستي به آن نياز دارد، شنيدن تشكر و  اما. ها به وسيله ي كارهايي است كه انجام مي دهيدآنچه شما از آن صحبت مي كنيد تشكر و قدرداني از زن :مردان عزيز
  .قدرداني شما در قالب الفاظ و عبارات است

كه شما از ما  دانستن اين .زبان آورده شوند  اينكه به بيشتر اوقات چيزها براي ما زن ها خيلي واقعي نيستند مگر. بيشتر زن ها به مراتب حراف تر و خوش صحبت تر از مردها هستند
گفتاري شما انه ونيز تعريف وتحسين كالمي وابراز كلمات عاشق. ما به كلمات و گفتار شما احتياج داريم.ما نياز داريم آن را از زبان شما بشنويم.قدرداني مي كنيد، هميشه كافي نيست

آنها به ما احساس  .بودن و غني بودن كنيم مي شوند احساس ارزشمند  آنها موجب . مي داريم ما آنها را جمع مي كنيم و گرامي .در هستندهمانند جواهرات براي ما ارزشمند و گرانق
  .خوشبختي و رضايت مي دهند

  چگونه بايد تشكر و قدرداني خود را ابراز كنيم؟

  .به ما بگوييد از چه چيز ما خوش تان مي آيد*

  .اميك از كارهايي را كه براي شما و خانواده مان انجام مي دهيم دوست داريد و براي آن از ما متشكر هستيدبه ما بگوييد كد*

 .براي ما بگوييد كه چه چيزي از ما را تحسين مي كنيد و به آن افتخار مي كنيد*

  .به ما بگوييد براي نقشي كه در زندگي شما ايفا مي كنيم از ما قدرداني مي كنيد*

  .ا بگوييد كه به واسطه چه چيز ما احساس غرور مي كنيدبه م*

اين است كه ممكن است از چيزهايي اما آنچه متوجه آن نيستند) كالميقدردانيحتي تشكر و(را به عمل آورده اندقدرداني الزم س مي كنند كه از نامزدشان تشكر وبيشتر مردها احسا
كه مرد زندگي تمامي زنها به ويژه نياز داشتنددر مصاحبه ها و تحقيقاتي كه پيش از نگارش اين كتاب انجام دادم .ي نكرده باشندهمسرشان مهم است قدردان/كه به راستي براي نامزد

فاً براي آنكه مادرهاي بسيار شوهرشان صرودندكه نياز دارندبسياري از زن ها گفته ب. شان براي نگهداري و بزرگ كردن بچه ها و انجام دادن كارهاي خانه از آنها تشكر و قدرداني كنند
 مي دارند يا غذاهاي مورد عالقه ي او را تهيه مي كنند   اتو شده نگه خوبي هستند يا از خانه به خوبي مراقبت و نگهداري مي كنند يا پيراهن هاي شوهرشان را هميشه شسته شده و

عين حال داشتن يك شغل نيمه وقت يا تمام  بچه ها و انجام كارهاي خانه و در رانشان از آنها براي مراقبت از مادران شاغل به ويژه نياز داشتند كه شوه.از آنها متشكر و ممنون باشند
ز روزي  دوست دارم به اين دليل كه پس ا .نياز دارم شوهرم به من بگويد كه مادري خوب و زني فوق العاده هستم «:به ياد دارم زني يكبار براي من نوشت.وقت تشكر و قدرداني كنند

دوست دارم به اين دليل كه در كنار اين همه مشغله به  . نه يا ده ساعت كار باز هم در خانه آشپزي مي كنم و غذاي مورد عالقه ي او را براي شام درست مي كنم از من قدرداني كند
 .» مپزشك و دخترمان به دكتر نيز توجه و رسيدگي مي كنم از من تشكر كندخانه مثل كوتاه كردن چمن ها، بردن ماشين به مكانيكي و گربه ي دست آموزمان به دا امور جزئي

انجام امور متفرقه ز اين قرار است كه زنها چنان دربلكه داستان ا.همسرشان متشكر و ممنون نيستند/به تجربه دريافته ام كه واقعيت اين نيست كه مردها براي انجام اين كارها از نامزد
مشاهده مي كنند و آن  لذا مردها نيز اين حالت ما را . ند كار به طور همزمان مهارت دارند كه اين كارها برايشان بسيار ساده و به طور خودكار صورت مي گيردو جانبي بويژه انجام چ

 ظاهراً ساده به  ممكن است كه: مردان عزيز .نيز نشده ايمرا بسيار ساده و بديهي مي پندارند و تصور مي كنند كه اصالً براي انجام اين همه كار تالشي صرف نكرده يا متحمل زحمتي 
 در مراسم مذهبي چه لباس هاي   صبح براي شركت امروز«:  يا »عزيزم، براي شما متشكرم:نمي توانيد تصور كنيد شنيدن عبارات يا جمالتي نظير.چنين نيست نظر برسد اما در واقع

 .و محبت سيراب مي كند چقدر ما را خوشحال كرده قلب مان را از عشق  » .ادت بود برام از دندانپزشك وقت بگيري واقعاً از تو متشكرماز اينكه ي«:يا» زيبايي بر تن بچه ها پوشاندي

 تشكر و قدرداني: تنقالت پيش از خواب

روشي ساده و :مي ناميم»تنقالت پيش از خواب«:ضافه مي كنيم و آن راوعده هاي اصلي و ميان وعده هاي رژيم عشق را به ياد داريد؟ حال وعده ي آخري را نيز پيش از خواب به آن ا
نحوه ي انجام آن نيز بدين صورت است كه تشكر و قدرداني خود را از كاري كه همسرتان در همان  . قدرداني تغذيه كنيد  همسرتان را با تشكر و قلب در عين حال بسيار نيرومند كه

  :گامي كه به بستر مي رويد به او اعالم مي كنيدروز انجام داده است پيش از خواب هن

  .» .متشكرم كه بچه ها را نگه داشتي تا من بتوانم به سالن ورزش بروم«

  .» .متشكرم كه شام مورد عالقه ي من را درست كردي«

  .» .متشكرم كه شانه هايم را امشب پس از كار ماساژ دادي واقعاً بهش احتياج داشتم«

  .» .از اينكه من خيلي غرغر كردم معذرت مي خوام. ز صبح خيلي با من صبور بوديمتشكرم كه امرو«

 باشيد ي آنها از همسرتان متشكر و ممنونتوانيد برا تعداد چيزهايي وجود دارندكه ميكه چه اين از.را پيش ازخواب نثار هم كنيد فوق العاده است چنانچه چنين تنقالتي وعالي ربسيا 
محبت چرا كه عشق و.يكي وجسماني ديگري نيز انجاميد،تعجب نكنيدبه عالوه چنانچه اين آخرين وعده به ميان وعده ي فيز.ا چنانجه توجه كافي مبذول داريدنهتهيدكرد؛تعجب خوا.

 . ...بهترين پيش نوازشي است كه وجود دارد

 به اين سه عنصراكسير عشق براي سيراب  فرزندانتان نيز ه توجه، محبت و قدرداني نياز دارد همسرتان ب/درست به همان ميزان كه نامزد سيراب سازي قلب فرزندانتان با اكسير عشق
چند دقيقه از هر سه  سعي كنيد حتماً هر روز . سيراب سازي قلب كودكانتان از عشقي كه بدان نياز دارند اكسير عشق فرمولي است بسيار ساده براي.سازي دل و جان شان نياز دارند

آنان را .حضور شما را احساس كنند  آنان توجه كنيد به طوري كه واقعاً  بدين معنا كه چند دقيقه تمام و كمال منحصراً فقط به.  محبت و قدرداني به فرزندان خود بدهيدعنصر توجه،
 بين روز نيز بارها تكرار كنيد و تشكر و قدرداني خود   كارها را در بلكه اين )آن هم نه فقط صبح يا شب كه به آنها صبح به خير يا شب به خير مي گوييد(در آغوش بگيريد و ببوسيد 

  .به اين معنا كه بگوييد به آنها افتخار مي كنيد، بگوييد از چه چيز آنها خوشتان مي آيد و هر بار كه شما را خوشحال مي كنند از آنها تشكر كنيد. را از آنها نيز اعالم داريد

از اينكه «:درست همانگونه كه توصيه كردم اين كار را با همسرتان بكنيد.ؤثر واقع مي شود اين است كه درست پيش از خواب اين كارها را با آنها بكنيديكي از روش هايي كه به ويژه م
ي آكنده از شادي، عشق و احساس محبوبيت به  دل با اين روش فرزندان با قلب و» از اينكه در شستن ظرفها به مامان كمك كردي از تو متشكرم«.امروز اتاقت را مرتب كردي متشكرم

 .خواب خواهند رفت

همسرتان را سيراب /يك يك تمامي رفتارها و حركات شما يا نامزد.هيچ يك از اعمال شما خنثي نيستند آنچه عشق را پژمرده مي سازد و آنچه در مقابل آن را بالنده و شكوفا مي كند
. سازدنزديك تر مي كند يا از هم دور مييا شمارا به يكديگر . را پژمرده مي سازد تمامي افعال شما يا ميان شما صميميت ايجاد مي كند يا آن.مي سازد و يا آن را محروم نگاه مي دارد

  .ش داريم به جا مي گذارداما بارها اين مهم را فراموش مي كنيم كه آنچه مي گوييم يا نمي گوييم، مي كنيم يا نمي كنيم تأثيرات عميق و بسزايي را بر فردي كه دوست



كند و نيز مواردي كه آن را پژمرده و محروم  راكه عشق را شكوفا و بالنده ميدر سمينارهايم معموالً از حضار كمك مي گيرم تا به همراه يكديگر بر روي تخته سياه فهرستي از مواردي
 :در زير نمونه اي از اين ليست نوشته شده است.ا يا كرده هاي ما بر روي روابط مان مي گذارنداين راه مؤثري است، براي درك تأثيراتي كه گفته ه.مي سازند، تهيه كنيم

 آنچه موجب پژمردگي و مردن عشق مي گردد

  نگه داشن و بيرون نريختن احساسات

  انتقاد و نكوهش

  الس زدن، چشم چراني با ديگران

  همسرتان/بديهي پنداشتن نامزد

  تنهايي طلبي ـ تك روي

  ع شدن انزجار و عصبانيتجم

  پس كشيدن، دور گرفتن

  زياد كاركردن

 سرزنش كردن و ديگران را مسئول دانستن

 آنچه موجب شكوفاي و بالندگي عشق مي گردد

  ابراز و بيان افكار و احساسات

  تعريف، تحسين و تمجيد

  پاي بندي و وفاداري به همسر

  تشكر و قدرداني

  نمهرطلبي، با هم يك تيم بود

  حل و فصل كردن مسائل و مشكالت

  نزديكي، صميميت

  با هم بودن

. همسرتان مطالعه كنيد/ فهرست را به همراه نامزد بسيار مفيد است اين. طبيعتاً موارد زياد ديگري نيز وجود دارند كه مي توان به فهرست فوق افزود پذيرفتن مسئوليت اعمال و رفتار
من اين است كه شما فهرست جداگانه و شخصي خودتان  در واقع، توصيه ي  . آن با يكديگر مذاكره كنيد و ببينيد كه با كداميك موافق يا مخالفيدسپس درباره ي موارد ذكر شده در

 .كنند خاموش مي و واردي آن را سرد مروابط شما شده و چه  شكوفايي عشق و   مواردي موجب همسرتان ترتيب دهيد و ببينيد كه چه/را حال به تنهايي و يا ترجيحاً به كمك نامزد
يعني درست وي يخچال آشپزخانه شان زده بودندر را ميشناسم كه فهرست خود را برزوجي. افزودن اين موارد به فهرست نوشته شده، پياده كردن آنها را به مراتب ساده تر خواهد كرد

 مواردي كه موجب  تنها به اين دليل كه نسبت به بهبود يافته بود  ابط شان به طرز فوق العاده اي دگرگون شده و بعدها براي من نوشتند كه رو. جايي كه بتوانند هر روز آن را ببينند
  :ن مي گفتندمردها اغلب به م  دليل ابداع كردم كه   به اين  عشق را  فرمول اكسير من .شكوفايي يا پژمرده شدن روابط و ازدواج شان مي شده آگاهي يافته و خودآگاه تر شده بودند

» .مي دانم نامزدم به توجه بيشتري از جانب من احتياج دارد، اما درست نمي دانم چگونه اين خواسته اش را به او بدهم«يا » .مي خواهم شوهر بهتري باشم اما نمي دانم چه كار كنم«
به عبارت ديگرمحال است .(كه حتماً درست عمل كرده ايدمحبت يا قدرداني،و مطمئن باشيد توجه،:ديكي را انتخاب كني: اكسير عشق پاسخ به اين پرسش هار ا بسيار ساده كرده است

 ! را به همسر خود خورانده باشيد3×3عشق با وجود اين اگر مي خواهيد خيلي مطمئن شويد هر سه را با هم تركيب كنيد تا اكسير!)اشتباه كنيد

تحقيقاتي كه به عمل آمده است چنين اثبات شده كه علت اكثريت  آيا ميدانيددر.بيمه كرده باشيد است كه ازدواج خود را همسرتان با اكسيرعشق مانند آن/سيراب ساختن قلب نامزد
خيانت كرده  كه به شوهر خودتحقيقات انجام شده از زن هايياز توجه، محبت وقدرداني است؟ درروابط نامشروع خارج از ازدواج نه به دليل گرسنگي جنسي، بلكه به دليل محروميت 

روابط ذكر كرده   دليل اين نوع  نياز جنسي را به عنوان بودند در ارتباط با داليل روابط نامشروع شان سؤال شده بود و در كمال تعجب تنها عده ي بسيار معدودي از آنها گرسنگي يا 
به اين دليل، با مربي يوگاي خود همبستر شدم كه بدني ورزيده و در عين حال نرم و انعطاف پذير «:يا» .زيرا مردي را با اندام و هيكلي زيبا ديدم«:هرگز زني پاسخ نداده بود كه. بودند
  «.داشت

  .به همين دليل در جاي ديگري به جست و جوي آن رفته بودند.بيشتر اين زن ها دليل خيانت خود را كمبود و محروميت از توجه، محبت و قدرداني ذكر كرده بودند

 ميان وعده ها سير كنيد، ديگر از گرسنگي  همسر خود را به دفعات كافي با وعده ها و/ي سطحي يا بي پايه و اساس نيست، بلكه حقيقتي محض است كه چنانچه نامزداين گفته ادعاي
  .به اين سو وآن سو سرك نخواهد كشيد تا خود را سير كند

يك هفته سه بار در روزهر بار به مدت سه دقيقه اكسير عشق  سازيد كه تنها به مدت  خود را متعهد .وز به كار ببنديدچنانچه با كسي رابطه داريد اميدوارم رژيم عشق را از همين امر
اهد درخشيد همسرتان از عشق خو/نامزد. را مشاهده كنيد همسر خود بگنجانيد و نتايج حيرت انگيز آن /را در سه وعده ي اصلي و نيز ميان وعده هاي نامزد)توجه، محبت و قدرداني(

 .و شما نيز عشق بيشتري به او در خود احساس خواهيد كرد

 هفت سرمايه گذاري كوچك كه سودهاي كالني براي مردها به ارمغان خواهد آورد

اين را نيز بارها گفته ام كه مردها . كار كنيده چ  فقط بايد بدانيد كه.در سرتاسر اين كتاب بارها ادعا كردم كه زن ها براستي پرتوقع نيستند و به راحتي مي توان آنها را خوشحال كرد
 هنوز نيز اين ادعاي  مي دانم كه احتماالً :خب، مردان عزيز. تعجب خواهند كرد چنانچه بدانند تنها با اعمال بسيار ساده و پيش پا افتاده مي توانند، زن زندگي خود را خوشحال كنند

محبت سرشار  دل وجان زندگي تان را از عشق وروش هاي ساده اي را كهپيش با شما صحبت كنم و فهرستي ازتا با صرافتي بيشتر از خب، شايد وقت آن رسيده است .مرا باور نداريد
 اين توصيه هاي به شما اطمينان مي دهم چنانچه. اينها همان خواسته هاي كوچكي هستند كه زن ها هميشه از شما مي خواهند برايشان انجام دهيد. خواهد كرد به شما نشان دهم

  !كوچك را به كار ببنديد، نتايجي خواهيد گرفت كه هرگز كوچك نخواهند بود

كه بسيار ادي شما به شما تلفن زده درحاليو اقتص ماليتصور كنيد مشاور. پي خواهند داشتمن اين هفت توصيه را سرمايه گذاري كوچك مي نامم كه سودهاي كالني براي مردها در 



پنجاه ميليون تومان به شما   در همان روز   پنج هزار تومان مي دهيد و او  شما به او . است رسيده زمان براي سرمايه گذاري فرا  مناسب ترين بهترين و مي گويد  زده است  هيجان
تا هر چه را كه در چنته   فوراً در ماشين تان مي نشستيد .فرض كنيد مطمئن بوديد كه با شما شوخي نمي كند چه كار مي كرديد؟ البته كه فوراً دست به كار مي شديد!برمي گرداند

  .داريد خودتان برايش ببريد

سرمايه گذاري هاي احساسي و عاطفي، اين سرمايه .پيش افتاده هستند  خب، آيا متوجه منظورم شديد؟ توصيه هاي ارائه شده در فهرست پايين همان سرمايه گذاري هاي كوچك و 
  اما اين نتايج و سودها كدام هستند؟.گرداندسودهاي كالني را به شما برخواهندكنم كه نتايج و مي اما با وجود اين تضمين .نيستندصرف وقت يا انرژي زيادي گذاري ها هرگز مستلزم 

  .زني كه خلق وخوي بهتري دارد*

  .زني كه آرام تر بوده كم تر عصبي باشد*

  .زني كه شكايت نمي كند و نق نمي زند*

  . همنشيني با او لذت بخش تر استزني كه*

  .زني كه فكر مي كند شما بهترين شوهر و مرد دنيا هستيد*

  .زني كه دوست دارد بيشتر با شما رابطه ي جنسي داشته باشد*

اين امكان .همسرتان/دادن آن به نامزدن كارت پستال وخريد:مثل. خواهيد ديد كه احتماالً انجام برخي از اقالم اين فهرست خيلي لذت بخش نخواهند بود:مردان عزيز:تذكري به مردها
. كنمدر اين دو مورد باشما همدردي مي.ديگر حتي وحشتناك نيز به نظر آيند همچون به خريد رفتن با او و نظر دادن در باره ي لباس هايي كه پرو مي كند وجود دارد كه برخي اقالم

در مقايسه با خوشحالي و رضايتي كه از داشتن همسري شاد  يت و كوچكي كه ممكن است در حين انجام اين كارها تجربه كنيد اما مي خواهم به شما بگويم كه سختي و عذاب موقع
  .شاد شاد نصيب تان خواهد شد بسيار كوچك، كم اهميت و قابل چشم پوشي خواهد بود

ممكن است نزد . مي پذيريم سرمان تحريك  روابط جنسي نيز خواهيم ديد، ما زن ها ابتدا از جانب همانگونه كه در بخش مربوط به .به اين هفت توصيه به عنوان پيش نوازش بنگريد
به كار بستن توصيه هاي اين فهرست » !.بله! بله!بله« :پاسخ من در اينجا به شما اين است كه» آيا ممكن است فرستادن يك كارت، زندگي جنسي ما را بهتر كند؟«: خودتان فكر كنيد

  .براي زن زندگي تان بسيار محبوب تر و غيرقابل چشم پوشي خواهد كردشما را 

» مثالً چه كاري؟« :اما هنگاميكه از شما مي پرسد. هميشه شكايت مي كنيد كه نياز داريد مرد زندگي تان كارهاي كوچكي در حق شما انجام دهد تا خوشحال شويد:تذكري به زن ها
همسر /فراموش نكنيد هنگامي كه اين فهرست، را به نامزد! خب، پس از خواندن اين فهرست، ديگر گيج و سردرگم نخواهيد بود كه چه بخواهيد. خودتان هم نمي دانيد كه چه بگوييد

 .خود نشان مي دهيد، خواسته هاي شخصي خود را نيز به آن بيفزاييد

 هفت سرمايه گذاري كوچك براي برداشت سودهاي كالن
  . ماكارت تبريك بدهيدبه مناسبتهاي مختلف به 01
  .برايمان يادداشت بگذاريد 02
  .در ميان روز به ما تلفن بزنيد 03
  .نزد ديگران از ما تعريف كنيد 04
  .براي با ما بودن برنامه ريزي كنيد 05
  .با ما به خريد برويد 06
  .ما را متعجب و غافلگير كنيد 07
 دبه مناسبت هاي مختلف به ما كارت تبريك بدهي-يك

در اينجا منظورم تنها به  . بدون استثناء به كارت تبريك اشاره كرده بودند در تحقيقات و مصاحبه هايم همگي زن ها. هرگز از آن سير نمي شويم.ما زن ها عاشق كارت تبريك هستيم
كارت هاي مضحك و خنده دار، رمانتيك، زيبا،  . همسر خود بدهيد / نامزدبه بهانه هاي مختلف مي توانيد كارت هاي مختلفي را به. مناسبت خاصي همچون تولدها و سالگردها نيست

  !دست ساز، و ساده هر چه بيشتر، بهتر

 به زحمت نشانه هايي مسلم از اينكه به ما فكر مي كرديد و براي آن خود را. زيرا نشانه ي توجه شما به ما هستند:مي پرسيد، چرا ما زن ها عاشق كارت هستيم؟ پاسخ ما اين است كه
  !بارها و بارها آنها را مي خوانيم و نزد دوستان مان به آنها مي نازيم. ما آنها را نگه مي داريم. انداخته ايد

خيلي چيزها در  » !الزم شد خود را مجبور كنيد حتي اگر «:  اين است كه پاسخ من نيز به شما»!حرف ها نيستم من يكي از اهل كارت و اين«:مي دانم پاسخ تان چيست: مردان عزيز
چند وقت يكبار يك كارت كوچك تنها توقع مان اين است كه هر... رعايت سرعت مجاز ومثل كراوات زدن درمحل كارتان،:اما مجبوريددارند كه دوست نداريد انجام دهيدزندگي وجود 
 به يك مغازه  . امتحان كنيد  فقط آن را . لذت ببريد  نيز نيستيد از انجام اين كار حتماًمجبور.مگر چقدر اين كار مشكل است؟ الزم نيست اين كار منطقي به نظر آيد. خريداري كنيد

 نيز بسيار عالي  كارت هاي الكترونيكي كه از طريق پست الكترونيكي فرستاده مي شوند. برويد و يك دسته كارت را يكجا با هم خريداري كنيد تا هر بار مجبور نباشيد به خريد برويد
  .ه كارت هاي واقعي كه موجوديت فيزيكي دارند و ما مي توانيم آنها را لمس كنيم يا به روي ميزمان قرار دهيم، بهترنداند گرچ

ان يا توي كيف دستي سپس مي توانيد آنها را به ما بدهيد يا آنها را بر روي بالش م.حال كه كارت ها را خريداري كرده ايد با آنها چه كار خواهيد كرد؟ خب، چيزي روي آنها بنويسيد
  .زن ها عاشق غافلگير شدن هستند. مان يا داخل ماشين، بر روي يخچال بگذاريد يا سرانجام هر جايي كه مي دانيد آن را پيدا خواهيم كرد

 Ceremonious Attention Rewarded by :حروف اول كلمات C A R D S  كه حروف دانستيد آيا مي.پيش نوازش بنگريدبه اين كارتها به چشم : كه اينكالم آخر و
 Dynamite Sex  دست كم از اين به بعد تداعي معاني اي كه با اين كلمه خواهيد داشت  !  مي باشند؟ !!!توسط سكس ديناميتي   اعطا شده  )تشريفاتي(به معناي توجه رسمي

  .سازنده تر خواهد بود مثبت تر و

خب، .ز طرف شما دريافت مي كنيم به شما احساس نزديكي بيشتري كرده به دفعات بيشتري به روابط جنسي با شما نياز پيدا مي كنيمخالصه ي كالم اينكه هرگاه ما زنها كارتي را ا
 !نظرتان چيست؟ آيا نمي خواهيد به مغازه ي محله تان سري بزنيد؟



 برايمان يادداشت بگذاريد-دو

 :باشد چه هر . خودتان ببينيم  را با دست خط گفته هايمان دوست داريم . حق با شماست بله » !گه همين يكي مونده بوددي.الشآه، يادداشت روي ب«: كهكنيد ميدانم داريد غرغر مي
. كارت است البته بسيار شخصي تر و صميمانه تر و حتي به مراتب بهتر از  كه» .دوستت دارم« : مختصر دو كلمه اي. يادداشتي كوتاه، يك نقاشي كوچك، يا فقط يك جمله ي ساده 

  !همچنين ارزان تر

كنيد كه اين ده نار بگذاريد؟ آيا مي توانيد تصورچقدر طول مي كشد يادداشت كوتاه و ساده اي را براي ما در جايي بنويسيد؟ ده ثانيه؟ آيا مي توانيد ده ثانيه از وقت خود را براي ما ك
بتوانيم تمامي اشتباهات كوچك آن روز  خوبي داشته بسيار سرحال باشيم و خواهيد شد تمام روز خلق و خوي بسياربا اين كار ساده موجب.ثانيه چه سرمايه گذاري بزرگي خواهد بود

  .شمارا ببخشيم و لباس خواب زيبا و مورد عالقه ي شما را از كمد بيرون بياوريم و بپوشيم

يك صورت .تنها چند كلمه كافي است.عرانه ورمانتيك بسياري بنويسيد نداريد و نمي توانيد عبارات شاشكسپير را الزم نيست فشار زيادي بر خود بياوريد و نگران باشيد كه قدرت قلم
و همين  كه شما تالش خودتان را كرده ايدتنها مي خواهيم بدانيم.متبسم كه فقط با چهار تا خط كج و كوله نقاشي كرده باشيد يا يك قلب، ما زياد سخت گير و مشكل پسند نيستيم

  .في استنيز كا

 صفحه يك يا دو  قسمت خالي باالي هر .  شوهرم براي كريسمس به من هديه داد بزگترين هديه اي كه در تمامي طول زندگي ام دريافت كرده ام دفترچه يادداشتي است كه يكسال
. اين دفترچه ارزشمندترين چيزي است كه دارم. پرورانديم، نوشته بودمير سر دخط درباره ي يكي از محاسن من يا خاطره ي خوبي كه با هم داشتيم يا اميد و آرزويي كه براي آينده

چرا؟ . نمي تواند با آن رقابت كند هيچ هديه ي خريداري شده اي، هيچ جواهر گران قيمت و نه هيچ چيز ديگري . هميشه آن را مي خوانم.و براستي نمي توانم قيمتي روي آن بگذارم
قلب هاي نجينه اي گرانبهاست كه تا ابد درو براي يك زن حرف هاي عاشقانه و كلمات محبت آميزي كه مرد زندگي مان به ما هديه داده است، گ. تزيرا حاوي كلمات و جمالت اوس

 .خود نگاه خواهيم داشت

  در ميان روز به ما زنگ بزنيد- سه

!!) زن ها همچنين حرفهايشان را هم زياد تكرار مي كنند!(باشيد زيرا ده ها بار به آن اشاره كرده امبايد اين حقيقت را تا به اينجا ديگر از بر شده . زن ها تشنه ي ارتباط هستند
نيستيم دوست داريم اوقاتي كه از نظر فيزيكي با شمابخصوص در. كندجنسي نيز تحريك مي ما را به لحاظ محبوبيت به ما مي دهد وحتي  ارتباط، قلب ما را تغذيه مي كند و احساس

  .ط خود را با ما حفظ كنيد، زيرا نشان دهنده ي اين است كه به ما فكر مي كنيدارتبا

شصت ثانيه از وقت خود .ن را برداريد و به او زنگ بزنيددر بين روز گوشي تلف.همسر خود را خوشحال سازيد از دستورالعمل يك دقيقه اي زير استفاده كنيد/چنانچه مي خواهيد نامزد
جمالت زير در ضمن بسيار مفيد . صرف شنيدن صداي شما ما را خوشحال مي سازد. الزم نيست چيز بخصوصي براي گفتن داشته باشيد.  سرمايه گذاري كنيدرا بر روي خوشحالي او
آه كه چقدر از شنيدن اين جمله » .تاق بگيرمهمين اآلن به هتل رسيدم و مي خوام ا«:يا» .اميدوارم كه روز خوبي داشته باشي«:يا» .داشتم به تو فكر مي كردم«:و مؤثر واقع مي شوند

  .خوشحال مي شويم، زيرا به معناي رسيدن و اعالم ورود و دقيقاً متضاد رها كردن و ناپديد شدن است

 مردي با مالحظه هستيد، مردي فوق فكر مي كنيم كه شما. لبخند مي زنيم.هنگامي كه به ما زنگ مي زنيد، چه اتفاقي مي افتد؟ خيالمان راحت مي شود و احساس آرامش مي كنيم
 آيا ارزش آن را ندارد  حال نظرتان چيست؟.  برداشت كنيد العاده، همان جا به شما هزار امتياز مي دهيم و آن را به حساب جنسي مشتركمان واريز مي كنيم كه مي توانيد بعداً از آن

  !كه گوشي تلفن خود را همين اآلن برداريد؟

. برنامه هايتان تغييركرده باشد و مي دانيد كه احتماالً نگران شما خواهيم شد، از پيش به ما زنگ بزنيد و خبر دهيد هربار كه» ترفيع«و » تشويقي«ت بيشتر و جهت دريافت امتيازا
مي كنيد نگران  اوقاتي كه احساس  .دا نكرده ايم به ما زنگ بزنيدهر بار كه با خبر مي شويد به شما زنگ زده ايم اما شما را پي. چنانچه قرار است ديرتر بياييد از پيش به ما زنگ بزنيد

براي يك كنفرانس تلفني مكالمه ي تلفني ين بود كه به من زنگ زدتا بگويديكي از شيرين ترين و دوست داشتني ترين كارهاي همسرم در همين اواخر ا. شما باشيم به ما زنگ بزنيد
به ياد دارم تمام آن . پيش خبر داشته باشم نگران نشوم و از ده بود تا چنانچه تصادفاً به او زنگ زدم و خط تلفن به مدت طوالني اشغال بود بلندي را در پيش خواهد داشت لذا زنگ ز

  .زيرا شوهرم احساسات مرا درنظر گرفته بود و بسيار مالحظه كارانه و عاقالنه رفتار كرده بود.روز احساس بسيار خوبي داشتم

تلفن جهت برقراري ارتباط لذا هرگاه از!  وجودشان مي داننددرست به همان اندازه كه مردها از تلفن بدشان مي آيد زنها عاشق آن هستند و در واقع آن را جزئي از.ه باشيدبه ياد داشت
 !...با ما استفاده مي كنيد، خب، چنانچه باهوش باشيد بايد متوجه منظورم شده باشيد

 تعريف كنيد نزد ديگران از ما - چهار

يد هنگامي كه ديگران مثالً دوستان يا اعضاي خانواده حضور دارند منتظر فرصت مناسبي باش.همسر خود را خوشحال كنيد اين توصيه را به كار ببنديد/دفعه ي بعد كه خواستيد نامزد
ورونيكا چنان آشپزخوبي است كه ديگر دوست ندارم هيچوقت در رستوران «:است بگوييد به عنوان مثال چنانچه صحبت درباره ي رستوران ها.تعريف كنيدتا درال به الي صحبتها از او

 :مثالً بگوييد صحبت به بچه ها كشانده شده گر ا»  بوده؟ رونيكا اين ماه ازتمامي همكارانش بيشتر فتم كه درآمدوگ به شما«:ي كار و شغل است بگوييداگر صحبت درباره ».غذا بخورم
 يكي كه دوست دارم ساعتها بنشينم و  من. ببينيد براي آنها ابداع مي كند، خالقانه اي را كه در جا  بازيهاي  بايد. داره كه باور نمي كنيد برخورد با بچه ها رتي در ورونيكا چنان مها«

  «.بازيهايشان را تماشا كنم

همسر / مي رسد اما بگذاريد به شما بگويم اوقاتي كه نامزد وييد اين كار مصنوعي يا اجباري به نظرممكن است بگ. احتماالً متوجه داستان شده باشيد.ديگر بيش از اين ادامه نمي دهم
همسرتان اين كار /چنانچه نامزد.حتي متوجه آن هم نمي شويد و فقط احساس خوبي مي كنيد.شما نزد ديگران درباره ي شما غلو مي كند و كلي از شما تعريف مي كند و پز مي دهد

گويي درحضور .  واكنش بسيار مهم و اساسي در زن هاست  فعال كننده ي پاسخ و اظهار و بيان نقاط قوت و خوبي زن ها در حضور ديگران. خب، بايد از اين به بعد بكند. درا نمي كن
 .كنند خود را در حضور ديگران معرفي ميدات مذكر، جفتحيوانات و جانوران نيز موجو درقلمرو.اين زن خوشبخت همسرشماستهمگان به آنها اعالم مي كنيد كه يك مرد هستيد و 

  !البته آنها اين كار را به طرق ديگري انجام مي دهند و شما مي توانيد به همان تعريف و تمجيد و تحسين ها بسنده كنيد

تحسين در حضور ديگران معادل  و  يك تعريف .زيادي به شما مي دهد  هنگامي كه زني احساس مي كند به او افتخار مي كنيد از خوشحالي در خود آب مي شود به اين جهت امتياز
 .تعريف و تحسين، نوعي پيش نوازش كالمي محسوب مي شود. ده تعريف و تحسين درخلوت ارزش دارد

  براي با ما بودن برنامه ريزي كنيد- پنج

شود از شما برنامه ريزي موجب مي. كر مي كنيداحساس كنيم شما به ما ف موجب ميشودمه ريزيبرنا.دهدا مي شود و به او احساس امنيت ميبرنامه ريزي همواره موجب تحريك زن ه



  .مهم اين است كه براي با ما بودن برنامه ريزي كنيد. بزرگ يا كوچك، فرقي نمي كند.متشكر و ممنون باشيم

چنانچه شما برنامه ريزي : پس چرا خودمان را دردسر دهيم؟ پاسخ من به شما اين است كه.ي كنندزن ها بهتر از مردها برنامه ريزي م:عذر و بهانه هاي شما را مي شناسم:مردان عزيز
 شما با افكار خود براي آينده ي ما سرمايه گذاري مي كنيد و ما هر دو با هم در  شما به ما نشان مي دهد كه برنامه ريزي .شده است كنيد احساس مي كنيم از ما مراقبت و مواظبت 

  .يش مي رويمزندگي پ

به همين دليل برنامه ريزي از هر نوع آن كه باشد احساسات بسيار خوبي را در ما توليد .بلكه نفس برنامه ريزي مهم است.توجه داشته باشيد كه موضوع و محتويات آن ابداً مهم نيست
 برنامه ي بخصوصي از تلويزيون به همراه ما يا  رنامه ريزي براي تماشاي ببا ما باشد و چه حال چه پيدا كردن يك رستوران جديد و برنامه ريزي براي بيرون رفتن براي شما . مي كند

 حساب مي آيد و به همين دليل است كه ما خوشحال خواهيم  ما بگوييد برنامه ريزي به پيش به  هنگامي كه از  تا... حتي برنامه ريزي براي كمك كردن به ما در تميز كردن گاراژ يا
چند هفته  چند ساعت بعد يا چند روز بعد ياه ياد داريد كه يكي از كارهايي كه زن ها را از دست مردها ديوانه مي كرد، پا در هوابودن و بي برنامه بودن بود؟ هنگامي كه برايآيا ب.شد

 .س امنيت مي دهدبعد برنامه ريزي مي كنيد، ما در ذهن خود چيزي داريم كه منتظر و مشتاق اش باشيم و اين خود به ما احسا

آيا »«عزيزم، براي آخر هفته برنامه ريزي بكنيم؟:و بگوييد  بنشينيد  بجوشد؟ با او آيا دوست داريد دل همسر خود را چنان نرم كنيد كه مانند چشمه اي از عشق همواره زير پاي شما 
: مدام در گوش او بخوانيد.امه و برنامه ريزي به نحو مثبتي در گفتار خود استفاده كنيدكافي است سعي كنيد از كلمه ي برن» چيزي هست كه برايش برنامه ريزي نكرده باشيم؟

 !!برنامه ريزي، برنامه ريزي، برنامه ريزي«

  با ما به خريد برويد- شش

هنگفتي درحساب بانكي عشق و صميميت اريز كردن مقاديرمنزله ي وهمان يكبارش هم به .كار را بكنيدمجبور نيستيدزياد اين: گوش كنيدكمي به منپيش از آنكه از ترس فرياد بزنيد
ها تجربه اي  دادم خريد براي بسياري از ما زنهمانگونه كه قبالً هم نيز توضيح.ها عاشق خريد كردن هستنداغلب زن!بعداً از آن برداشت كنيدما به حساب مي آيد حسابي كه مي توانيد 

 . به ما پيشنهاد خريد رفتن بدهيد، هيجاني بزرگ براي ما به حساب مي آيدلذا چنانچه.احساسي و صميمانه به شمار مي رود

ها بدينوسيله توجه زيرا زن .ي و جنسي به حساب مي آيدپوشيدن و پرو كردن لباس هاي زيباي گوناگون در حضور مردي كه دوستش داريم و پرسيدن نظر او به نوعي تجربه اي شهوان
  . و به شما نيز اين فرصت داده مي شود كه به بدن او خيره شويدشما را به بدن خود معطوف مي كنند

درست پيش . با هم به خريد بروند همسرش پيشنهاد دهد اين روش را به يكي از مراجعه كنندگانم با نام هرب پيشنهاد دادم و به رغم مقاومت هاي بسيار، سرانجام موافقت كرد تا به 
ترجيج مي دهم براي روت كانال يا كشيدن يكي از دندان  .  اين كار را بكن باربارا، اصالً نمي توانم«: همسرش به خريد برود به من تلفن زد و گفتاز آنكه خانه را ترك كند و به همراه

  «!هايم به دندان پزشك مراجعه كنم، اما به خريد نروم

سعي كن توي فكر و ذهن اش نفوذ . بكني» تمرين تمركز«فكر كن مي خواهيم . ال ات بد مي شودگوش كن، هرب، اصالً فكر نكن كه مي خواهي به خريد بروي و اال ح«: پاسخ دادم
اگر مدل دوژاكت مختلف را با هم  . واقعاً به آن دو رنگ فكر كن نگاه مي كند، تو نيز مثالً اگر به رنگ دوژاكت مختلف .به هرچيز توجه مي كند تو هم روي همان چيز تمركز كن.كني

آنها را روي بدن خودش امتحان مي كند تو نيز به آنها نگاه كن گويي كه قرار است براي اين كار و ارائه نظر حرفه اي خود درباره ي آن ژاكت ها دستمزد »تن خور«كند و مقايسه مي 
  ! مي تواني اين كار را بكنيقول مي دهم.با اين كار بزودي با سطح خودآگاهي او همراهي خواهي كرد گويي او را از خودش بيرون كشيده اي.بگيري

 .گوشي را گذاشتم و مشتاقان منتظر ماندم تا نتيجه را به من خبر دهد

خواستم يك لحظه سريع زنگ بزنم و بگويم كه موفقيت .كنددارد پول لباس هايش را پرداخت ميجوي پاي صندوق است و «:كمي بعد هرب از تلفن همراه خود به من زنگ زد و گفت
چيزي نگذشت كه احساس عجيبي به من دست .حركات او را درك كنما تمرين كردم و سعي كردم افكار واما تمركز كردن ر.ش مي خواستم فرياد بزنم و از مغازه فرار كنماول!آميز بود

ناگهان .فكر كنم كمي شوكه شده بود. او لذت مي برمخريد كردن باكه از همسرم ميتوانست ببيند.خوش گذشتعالوه بر آن خيلي هم به من .ساس كردم به او نزديك تر شده اماح.داد
  .قسم مي خورم هر دويمان تحريك شده بوديم.خيلي با من مهربان شد و هر بار كه از اتاق پرو بيرون مي آمد مرا مي بوسيد

دراز «بهتره بريم خونه كمي   برنمي گردند، اشون هستند و تا شب همجوي پيشنهاد داده است كه چون بچه ها خونه نيستند و پيش دوست.حاال داريم به خانه برمي گرديم«:ادامه داد
  !فكر كنم عاشق خريد كردن شده ام.نمي كرد اونم اين وقت عصر» سربه هوايي ها«او قبالً هيچ وقت از اين جوربازي گوشي هاي و » ؟!استراحت كنيم«و »بكشيم

چنانچه مي خواهيد امتياز بيشتري بگيريد، .اما هرجور كه شد، سعي كنيد آن را امتحان كنيد. ماد از جانب خودتان باشدپذيرفتن اين پيشنهاد من ممكن است مستلزم كمي باور و اعت
 .حتي اگر از آن خوشش هم نيايد صرف اينكه توجه كرده بوديد صميميت زيادي را ميان شما توليد خواهد كرد. لباسي را هم شما انتخاب كنيد و به او بدهيد تا پرو كند

  .ما را غافلگير كنيد 07

برنامه ريزي نشده چرا كه غير منتظره و.ك كننده استكه به نحوي جنسي وتحريچيزي در آن وجود دارد. فلگير كندما زن ها دوست داريم مردي كه دوستش داريم ما را متعجب و غا
غافلگير شدن با چيزي دلچسب و خوشايند موجب مي شود اره با هم انجام دهيم،بيست كار را يك بكنيم  سعي ميها معموالً شدن ناگهاني و از آنجا كه ما زناست، درست مثل يك اغوا

  .احساس كنيم كسي از ما محافظت مي كند

اما . غافلگير كنند ان قيمت ما را پاريس يا يك گردنبند طال يا چيزي پر زرق و برق و گر  بليط مسخره به  بايد با دو مي شنوند فكر مي كنند  هنگامي كه مردها اين خواسته ي ما را 
 هنگامي كه فرصت انجامش را نداريم غافلگير  خريدهاي خانه در ما را با انجام دادن   خانه بياييد،  با گل به.اصالً اين طور نيست با هرچيزي مي توانيد ما را غافلگير كنيد: مردان عزيز

به گربه ي دست آموزمان غذا بدهيد در حالي كه مي دانيد معموالً ما اين .ا مرتب كردن رختخواب ها غافلگيرمان كنيدهنگامي كه صبح در حمام مشغول دوش گرفتن هستيم ب. كنيد
چنانچه جايي از  .براي شام از بيرون غذا سفارش دهيد اوقاتي كه مي دانيد روز پركاري را پشت سر گذاشته ايم و احتماالً وقت يا حوصله ي آشپزي نداشته ايم . كار را انجام مي دهيم

  .خوشمان مي آيد با خريد و هديه كردنش به ما غافلگيرمان كنيد CD ما مي شنويد مثالً از فالن

  !سعي كنيد با به كار بستن و عمل كردن به ايده ها و نظرات جالبي كه در اين كتاب آموخته ايم نيز ما را غافلگيرسازيد:و سرانجام توصيه اي فوق العاده

همسرتان /نامزدبه ياد داشته باشيداز.ل مي دهندرا تشكي!)تان به همراه خواهد آوردكه سودهاي كالني را براي(ي كوچك تنها بخشي كوچك از فهرست سرمايه گذاري هافوقهفت مورد
  .بخواهيد تا موارد مشخص خود را به اين فهرست اضافه كند

همسرتان /نامزدان دهنده ي تعهد شما به ازدواج وزيرا كه اين كار نشچرا بايد آنها را امتحان كنيد؟جدي بگيريد؟ن فصل راده درايتمامي اطالعات ارائه شاما چرا بايد اين فهرست و نيز
  .مي باشد



  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .يك يك روزهاي زندگي تان، با فردي كه دوستش داريدرفتار شماست دبلكه ر.واقعي يك حلقه ازدواج،عقدنامه يا سند ازدواج يا سال هايي نيست كه با يكديگر زندگي كرده ايدتعهد

 يا پاي بند باشند كه از او و خانواده  متوجه شده ام كه مردها اغلب به تعهد به عنوان يكي موضع دروني يا يك تصميم قلبي مي نگرندـ بدين معنا كه در قلب خود پاي بند زني باشند
اين در حالي است كه زن ها كه ابرازگر و خالق هستند هر روزه به دنبال نشانه هايي دال بر تعهد و پاي بندي همسرشان به آن ها و زندگي خانوادگي ...يا.شان حمايت و مراقبت كنند

  .شوهرشان و نيز محبوبيت خود استفاده مي كنند شان مي گردند و از اين نشانه ها به عنوان مدركي دال بر عشق و محبت

تعهد و پاي بندي  هربار كه عشق خود را ابراز مي كنيد، . لحظه ي زندگي پيشه ي خود مي سازيد بلكه رفتاري است كه در لحظه.نيست)استاتيك(عيتي ايستا و ثابت تعهد واقعي موق
هرچه اين تعهد .تحكيم كرده ايدوني را در خود تقويت وين تعهددرا»چگونه مي توانم دل و جان همسر خود را سيراب سازم؟«:هربار كه از خود مي پرسيد.دروني خود را نشان داده ايد

خود احساس ميت بيشتري را نسبت به يكديگر درهمسرتان احساس ارتباط و صمي/نامزدمي كند و مستحكم تر مي شود،شما ودروني به واسطه ي ابراز عشق و محبت هاي شما رشد 
  .خواهيد كرد

و نوازش نيد و با مهرباني او را لمس كنيداو قدرداني كي كنيد به همسرتان توجه كنيد،ازهر بار كه انتخاب م. كه به وقوع مي پيونددعشق بازي فقط دراتاق خواب نيست :نتيجه اين كه
ا هر بار كه قلب معشوق تان را ام . نشود و شايد شايد گاهي اوقات به بستر منجر شود .با اين توصيف، عشق بازي واقعي هميشه از قلب شما آغاز مي گردد.دهيد به او عشق ورزيده ايد

 .واقعي مي سازد» معشوق«سيراب مي سازيد عشق بيشتري را براي هر دوي تان خريداري كرده ايد و اين همان چيزي است كه از شما به معناي واقعي كلمه يك 

 آنچه زن ها دوست دارند مردها درباره ي ارتباط و روابط بدانند

ناگهان دريابيد كه نمي توانيد بدون  نشسته باشيد و دوستش داريد  هر كس ديگري در اين دنيا  ب آورتر از اين نيست كه در برابر فردي كه بيش از هيچ چيز ناراحت كننده تر و عذا
چرا بايد اينقدر سخت باشد؟ اگر  «:ن مي پرسيدخودتا از: چنانچه تا به حال عاشق شده ايد، حتماً با اين احساس آشنا هستيد.تنش، ناراحتي، اوقات تلخي يا عصبانيت با او حرف بزنيد

 .»اين قدر همديگر را دوست داريم پس چرا نمي توانيم يكديگر را درك كنيم؟

مكان به يك خانه نقل دن و رابطه ي جنسي برقرار كردن وحقيقت آن است كه عاشق شدن، همبستر ش. سي سال گذشته ي زندگي خود را صرف يافتن پاسخ و پرسش فوق نموده ام
بسياري از .اين درحالي است كه ايجاد تفاهم، هماهنگي، هارموني و همدلي مستمر و مداوم مستلزم تحمل سختي ها و دشواري هاي بسيار است.كردن همه و همه بسيار ساده هستند

ما همگي .ه درستي نمي دانند چگونه به نحوي مؤثر با يكديگر حرف بزنندمشكالت، درگيري ها، اختالف سليقه ها، تضادها و نزاع هاي خانوادگي ناشي از آن هستند كه زوج ها هنوز ب
  .ها زبان يكديگر را بياموزند يا خيرنيد يا اصوالً امكان آن وجود داردكه مردها و زرس مانيم كه آيا زماني خواهديران مپس حي.شويم كنيم اما بيشتروقت ها موفق نميسخت تالش مي

و راه كارهايي را براي مكالمه  خود را ابراز مي كنند، وروش هادان كه بايد هر زني آنها را بداند گفته ام كه مردها چگونه فكر مي كنند، گوش مي دهند ودر كتاب رازهايي درباره ي مر
  اي كاش تمامي مردها سه فصل بعد را پيش از اولينحال وقت آن رسيده است كه همان كار را در حق مردان انجام دهم آرزو مي كنم.ومذاكره ي هر چه مؤثرتر با مردان ارائه داده ام

  :عناوين اين سه فصل اين ها هستند.اين فصل ها حاوي تمامي رمز و رازهايي است كه زن ها دوست دارند مردها درباره ي ارتباط و روابط بدانند.رابطه زندگي خود خوانده باشند

  ن هارازهايي درباره ي روش ها و سبك هاي ارتباطي ز:10فصل 

  ده عادت ارتباطي مردها كه زن ها را ديوانه مي سازد:11فصل 

  .آنچه زن ها از شنيدن آن بيزارند و آنچه دوست دارند بشنوند:12فصل 

صفحات بعد حاوي روش هاي :يزخانم هاي عز.نيدخود حتماً صحبت كهمسر/ر باره ي مطالب آن با نامزدچنانچه با كسي ارتباط داريد، اين بخش از كتاب بخش مهمي است كه بايد د
  .همسر خود داشته ايد/بسيار مؤثري براي ابراز آن چيزي است كه همواره سعي در بيان كردن آن براي نامزد

  !ايت كنيدپس از مطالعه ي اين فصل ها ديگر نخواهيد توانست از اينكه از نحوه ي برقراري ارتباط زن ها سر در نمي آوريد، شك:سرانجام اينكه اي مردان عزيز
 رازهايي درباره ي روش ها و سبك هاي ارتباطي زن ها):10(فصل

  .زن ها عاشق حرف زدن و صحبت كردن هستند، زيرا حرف زدن توليد كننده ي ارتباط است):1(راز 

  !زن ها با صداي بلند فكر مي كنند و با صداي بلند نيز احساس مي كنند):2(راز 

  .زئيات همه چيز را بيان مي كنندزن ها همواره با ذكر ج):3(راز 

  .زن ها از صحبت كردن و حرف زدن به عنوان روشي براي تخليه ي تنش هاي خود استفاده مي كنند):4(راز 

 .زن ها هميشه ناراحتي و نگراني خود را كمتر از آنچه به راستي هست نشان مي دهند):5(راز 

 .»ن هستند زيرا حرف زدن توليد كننده ي ارتباط استزن ها عاشق حرف زدن و صحبت كرد«):1(راز ارتباطي 

: گويدزن به شوهرش رو ميكند و مي. را روشن كندتلويزيونن را بلند ميكند و آماده است تاشوهرش كنترل تلويزيو. زني پس از صرف شام به همراه شوهرش بر روي كاناپه مي نشيند
 .»عزيزم، بيا اول يه خورده صحبت كنيم«

 .»چرا؟ مگه مشكلي پيش اومده؟«: ه سريعاً حالت تدافعي به خود مي گيرد مي گويدمرد در حالي ك

خانه هاي ه هر روزه شايد ميليون ها باردرنظير همين صحن.آيا تبادل فوق براي تان آشنا نيست؟ چنانچه تا به حال با كسي رابطه داشته ايد، مطمئنم كه تبادل فوق براي تان آشناست
براي .قيمت كه شده از آن سرباز بزنندد ومردها نيز سعي ميكنندبه هربدين ترتيب كه زن ها سعي مي كنند با شوهرانشان صحبت كنن. ها و مردها اتفاق مي افتدسراسر دنيا ميان زن 

دهند ،دندان هايشان را به هم فشار مي مي كنندبه محض اين كه اين سه كلمه را مي شنوند، آه مي كشند، غرغر.كلمات وحشتناكي هستند» بيا حرف بزنيم«بسياري از مردها كلمات 
بذار يه دقيقه آسايش داشته « :يا» اُه، خداي من، اين دفعه چي شده؟«:يا» مگه مجبوريم؟«پاسخ گويند و چه با » مگه مشكلي پيش اومده«حال چه با .و خود را مهياي نبرد مي كنند

 .»نمي خواهم با تو صحبت كنم«: خابره مي شود در هرحال يك چيز استپيامي كه به زن ها م» .تمام روز سخت كار كرده ام. باشم

چرا؟ .شويم و سرخورده مي  گونه پاسخ سر درگمگذشته از اين كه چقدر مردها را خوب درك مي كنيم يا اينكه چند بار اين اتفاق برايمان مي افتد، اما با وجود اين مي رنجيم و از اين
آيا بايد داليل ديگري نيز داشته باشيم؟ آيا  .به عالوه صحبت كردن موجب توليد ارتباط، نزديكي و صميميت مي شود.هستيم بخصوص با شوهرمانزيرا ما زن ها عاشق صحبت كردن 

» بيا صحبت كنيم« گوييم به همين دليل است كه وقتي مي. صرف ميل و نياز به احساس نزديكي و صميميت با مردي كه دوستش داريم كافي نيست كه بخواهيم با او صحبت كنيم 
  .كه مشكل بزرگي وجود داشته باشدويي تنها هنگامي مي شود صحبت كردگ.گيج و سردرگم مي شويم» .اَه، دوباره شروع شد«: يا» چرا؟ مگه چي شده؟«: و در جواب مي شنويم كه



  :آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  .كردن با مرد زندگي شان ندارندزن ها نياز به دليل خاص به خصوصي براي صحبت 

  .ما فقط به اين جهت دوست داريم با شما صحبت كنيم كه دوست داريم با شما مرتبط باشيم.الزم نيست هدف يا مقصود خاصي را از اين خواسته شان دنبال كنند

برقرار كردن   ارتباط است براي عشق ورزيدن، صحبت كردن روشيراي زن ها حرف زدن وب.ا بياموزيدهت كه بايد درباره سبك ارتباطي زناين يكي از مهمترين رازهايي اس:مردان عزيز
كه  اين.  شنيدم كه هنوز آن را به ياد دارم اين باره يك روز تمثيل جالبي در.هدف تنها صرف فرآيند ارتباط برقراركردن است ونه هيچ هدف يا نتيجه ي خارجي ديگر. و تبادل انرژي

بيا عشق «: به اين مي ماند كه هرگاه مردي از همسرش مي خواهد  دنبال هدف و مقصود خاصي هستند، همواره به» بيا صحبت كنيم«: اين درخواست زن شان كهمردها در مواجهه با
  »چرا؟ مي خواهي بچه درست كني؟«: زن در جواب به او مي گويد«بازي كنيم

 اما آيا اين همان عكس العمل مردها نيست؟ گرچه  نين فكر خواهد كرد كه همسرش به راستي عجيب و غريب است،چنانچه زني به اين درخواست شوهرش چنين پاسخ گويد مرد چ
 هدف آنكهكنيم بي ي به اين كار اقدام م عشق بازي به راستي مي تواند زني را آبستن كند و تولد بچه اي را در پي داشته باشد، اما ما انسان ها معموالً از سر لذت طلبي يا عشق ورزي

داشته باشد، اما بيشتر ت شودو تبادل اطالعات را در برموجب حل و فصل مشكالشابهي نيز با اينكه صحبت كردن ميتواندبه طرز م.ذهن خود دنبال كنيمو نتيجه ي خاصي را از آن در
  .هدف از آن خود فرآيند مرتبط شدن آن هم توسط واژگان و كلمات است و نه هيچ چيز ديگري

همسرشان /سر نامزدزگاليه ها و شكايت هايشان را برتا بمبي كالمي ادرواقع به دنبال بهانه اي مي گردند» بيا صحبت كنيم«:ها ميگويند مي كنم كه گاهي اوقات هنگامي كه زناعتراف
خواهند درعوض دورنمايي از آنچه راكه مير حذر داشته و پيشنهاد كرده ام كه در كتاب رازهايي در باره ي مردان كه هر زني بايد آن ها را بداند، زن ها را از انجام اين كار ب.خالي كنند

  .همسرشان آمادگي صحبت كردن را دارد يا نه /درآن باره صحبت كنند از پيش به او ارائه دهند و از او بپرسند كه آيا اآلن وقت مناسبي براي صحبت كردن هست و اين كه آيا نامزد

 بريزيد او درمقابل هرگونه  خود را ناگهان بر سر او همسرتان حمله كنيد و بازتاب منفي / اين عادت را داريد كه بدون اطالع قبلي به طرزي ناگهاني به نامزدچنانچه:اما خانم هاي عزيز
  .ش صحبت كنيد ناخوشايند و گزنده باشد خواهد ترسيد درباره ا  مي خواهيد دعوت شما مبني بر مكالمه و گفت و گو از خود مقاومت نشان مي دهد و همواره از اين كه آنچه را كه

  :در زير رازي بسيار مهم درباره ي زن ها آورده شده است كه هم مردها و هم خود زن ها بايد آن را درك كنند

  .اصي را تعقيب نمي كنندزن ها فرآيند مدار هستند وتنها نفس فرآيند براي شان با معنا و لذت بخش است و از آن هيچ هدف، مقصود يا نتيجه ي خ

به .همواره به خود فرآيند نيز به همان ميزان تمركز و توجه داريم چنانچه به دنبال هدف خاصي نيز باشيم، . صرف فرآيند انجام يك چيز براي ما ارزش دارد.زن ها فرآيند مدار هستند
تواند مادر مي يا باز به همين دليل است كه يك.خاصي باشندبي آنكه به دنبال هدف يامقصود» صحبت كنيمبيا «: همين دليل است كه دو زن مي توانند در كنار هم بنشينند و بگويند

ها مي توانند يك روز باز به همين دليل است كه زن.موزدبنشيند و ساعت ها با فرزندش بازي كند، بي آنكه هدف خاصي را تعقيب كند يا به دنبال آن باشد كه مطلب خاصي را به او بيا
به همين دليل است كه ما . تمام را از خودشان مرخصي بگيرند و هيچ كاري انجام ندهند ولي با وجود اين درانتهاي همان روز كامالً احساس شادابي كنند و پر از انگيزه و انرژي باشند

يا باز به همين دليل است كه نوشتن .است حتي اگر چيز مهمي نيز گفته نشودزن ها مي دانيم كه تنها صرف بودن در كنار عزيزي كه دردمند است بسيار تسلي بخش و التيام دهنده 
بنابراين هنگامي كه .مطالبي در دفترچه ي يادداشت شخصي مان بسيار براي ما زن ها آرام كننده است و توان بخش، حتي اگر هنوز نيز راه حلي براي مشكالت مان پيدا نكرده باشيم

گويي . فرآيند مكالمه و برقراري ارتباط با او است همان  مقصودم  حبت كنيم بيشتر وقت ها هيچ هدف خاصي را از گفت و گو دنبال نمي كنم و تنها از همسرم مي خواهم تا با هم ص
  »بيا عشق بازي كنيم منتها نه با بدن هايمان بلكه فقط با كلمات«: مي گويم

پاسخ من اين است كه احتماالً  خب، »زن ها اين قدر صحبت مي كنند؟  چرا«:خ گويم كه مردها هميشه از من مي پرسنددر اينجا مي خواهم از فرصت استفاده كنم و به پرسشي پاس
خودمان خصوصي خصي وكلمات مانند پل هايي هستند كه ما را از دنياي ش. مي دانند كه يكي از راه هاي ايجاد ارتباط، صميميت و نزديكي با مرد زندگي مان استفاده از كلمات است

  .همسرمان وارد مي سازند و برعكس/بيرون برده و به دنياي نامزد

  .درون بشناسيم و او نيز از رازهاي درون ما آگاه شود كلمات سكوت هاي ما را به هم مي پيوندند تا بتوانيم معشوق خود را از

 احساسات ما را سيراب سپس اين انرژي شكل يافته، . بسته بندي كند رد و آن را در جعبه هاييعقيده دارم كه وجود كلمات بدين منظور الزم است كه انرژي بدون شكل عشق را بگي
هربار .داريمانيميگرانبها كه به معشوق خود ارزاز عشق ومحبت،تشكر وقدرداني وامتنان،هديه اي است زيبا وگونه ابرره.آنها را به پاي همسرمان بريزيمطوري كه بتوانيم مجدداً ميسازدب

با اين توصيف مكالمه و گفت و گو شكلي از .يزي از خودمان ـ حال چه فكري و چه احساسي ـ را با همسرمان سهيم مي شويم، گويي بخشي از وجود خود را به او هديه داده ايمكه چ
 با تفصيل بيشتري  در اين باره در بخش سوم اين كتاب( .كنندتلقي مي  به همين دليل است كه زنان آن را گونه اي از پيش نوازش . عشق بازي به گونه اي كالمي. عشق ورزي است

 )دصحبت خواهيم كر
 چرا مردها مانند زن ها از صحبت كردن لذت نمي برند

مردها .را اساساً هدف مدار هستندزي.شكل دارندمردها بيشتر در اين زمينه با زن ها م.اگر زن ها تا بدين حد از صحبت كردن لذت مي برند، پس چرا مردها نمي توانند از آن لذت ببرند
 .صرفاً با شركت در يك فرآيند، احساس ارزشمند بودن نمي كنند، بلكه بايد حتماً به نتيجه يا هدف مشخصي برسند

برقراركردن، وقت گذراني با فردي ديگر يا  فرآيند، حال چه مكالمه باشد و چه ارتباط  آن ها بايد حتماً احساس كنند كه شركت آن ها در يك.مردها هدف مدار و راه حل مدار هستند
  .شركت در يك فعاليت، هدف و منظور مشخص يا از پيش تعيين شده اي را تأمين خواهد كرد

  :در زير برخي از داليل اين كه چرا مردها به همان طريقي كه زن ها از صحبت كردن لذت مي برند، از آن لذت نمي برند آورده شده است

  . و گو بدون يك هدف مشخص يا از پيش تعيين شده مردها را آزار مي دهد،زيرا احساس مفيد بودن و مؤثربودن نمي كنندمكالمه و گفت 01

 ):يا دست كم اين جمالت از ذهن شان خطور مي كند(به همين دليل است كه مردها بيشتر به هنگام مكالمه و گفت و گو با زن ها چنين جمالتي را بر زبان مي آورند 

  ا اين مكالمه نتيجه اي هم خواهد داشت؟آي*

  آيا نكته اي در اين گفت و گو نهفته است؟*

  ميشه لطفاً بري سر اصل مطلب؟*

  ...خب، نتيجه و خالصه ي كالم اين شد كه*

  از اين صحبت ها مي خواهيم به كجا برسيم؟*



كنند مي بهتر با شما ارتباط برقرار ميبه همين دليل كه مردهاهنگادر آنها مستتر است مالحظه كرديد؟خاص آيا كلماتي را كه به نحوي اشاره به هدف و منظور و رسيدن به نتيجه اي 
  .آنها مي خواهند بدانند هدف ومنظور از مكالمه چيست و اين كه زن زندگي شان چه خواسته يا چه نيازي از آنها دارد.كه از پيش بدانند مي خواهند به چه چيزي برسند

بنابراين هنگامي كه هدف از چيزي را ندانند گيج  .  اجراي خوبي داشته باشند  دهند و عملكرد و  درست انجام طرزي ناخودآگاه احساس فشار مي كنند كه بايد همه چيز رامردها به 
براي يك فكر و .داده شود خود را در مكالمه اي درگير كنند» خط «به همين دليل مردها بيشتر دوست ندارند بدون اينكه از پيش به آنها.مي شوند و نمي دانند كه بايد چه كار بكنند

  .فكر و ذهني كه همواره مي خواهد مفيد و مثمرثمر باشد.ذهن مذكر، پرداختن به يك مذاكره و گفت و گو بدون آگاهي از هدف و منظور آن به معناي بيهوده و بي ثمر بودن است

عميق آنها به ارتباط و گو با كسي كه دوستش دارند نيازصرف شركت در فرآيند گفت .مقصود ويژه اي را دنبال كنند تا از مكالمه لذت ببرنداز سوي ديگر زن ها نياز ندارند كه هدف و 
بدين معنا كه . گفتاري مردها استظاهراً نقطه ي مقابل سبك نيز خواهيم ديد، سبك گفتاري ما زن ها )2(همان گونه كه در راز ارتباطي . برقراركردن و مرتبط بودن را ارضا مي كند

در نتيجه بي عالقگي و بي حوصلگي او را به معناي .ن صحبت كنيم او را آزار مي دهيمهمسرما/لذا نمي توانيم بفهميم چرا هنگامي كه مي خواهيم با نامزد! متمركز و هدف دار نيست
  .بي عالقگي به ما و فرار از صميميت بينابيني تعبير مي كنيم

  .ها دوست ندارند كاري را انجام دهند كه در آن احساس تسلط ومهارت الزم نمي كنندمرد 02

از همان زمان كه مردان پسربچه هاي كوچكي هستند به .براي بسياري از مردها دنياي پر رمز و راز درون واحساسات، مانند دنياي افكار و ذهنيات قلمرو شناخته شده و آشنايي نيست
ارتباط با احساسات ربه اندازه ي زنها د بيشتر مردها ها اين است كه يك نتيجه ي اين شرطي شدن.ميشوندها به ابراز احساسات و نشان دادن عواطف خود تشويق ناندازه ي دختر بچه 

عواطف شان را در قالب الفاظ  اين كه احساسات و يا .كننداس برقراربه سرعت زن ها با احساسات شان تمممكن است مردها نتوانند.نميكنندو عواطف در خود احساس اعتماد به نفس 
  .و عبارات بيان كنند

از اين رو به طرزي طبيعي . هويت خود را با اين ارزش ها تعريف كنند به يدا داشته باشيد مردها دوست دارند احساس توانايي، لياقت و موفق بودن كنند و چنين آموزش ديده اند كه 
موضوعات عاطفي كه صحبت كردن درباره ي احساسات ومسائل وپرواضح است .ي لياقتي و ناامني به آنها بدهدند كه احساس كاستي، ناتواني، ضعف، بدوست ندارند به كاري دست بزن

  .قطعاً براي آن ها جزو همين دسته از امور قرار مي گيرد

مرد » .عزيزم، بيا درباره ي خودمان و رابطه مان صحبت كنيم«:ا شور و اشتياق تمام به او مي گويدهمسر خود روي مي آورد و ب/آيا مي توانيد درك كنيد چرا هنگامي كه زني به نامزد
سنگين و طوالني از بدنسازي ايروبيك   براي او به منزله ي يك جلسه ي  عشق به حساب مي آيد فوراً خود را پس مي كشد و سرباز مي زند؟ آنچه براي زن جشنواره اي صميمانه از 

 !ي شودمحسوب م

ن درباره  تالش كردم تا بفهمم چرا از صحبت كرد ماه ها. عصباني مي شد هرگز فراموش نمي كنم كه هر بار كه با اولين مرد زندگي ام درباره ي چيزي صحبت مي كرديم، ناراحت و 
پا به پاي تو صحبت ون كه نمي تونم به پاي تو برسم وچ«:داد»لو«وضوع را و منفجر شدسرانجام يك شب از شدت عصبانيت م.مربوط مي شد، بيزار بود» ما«ي هر چيز كه به نحوي به

  !كنم

  از اين كه مي گويي به پاي تو نمي رسم، منظورت چيست؟«:پرسيدم.منظورش را نفهميدم

گويي يك آماتورهستم كه . آمادگي ندارمدازه ي تو هم تمايل وكنم و به انمنظورم اين است كه نمي توانم با سرعت و به رواني تو صحبت كنم به خوبي تو با احساساتم تماس برقرار «
  » !به گرد پاي او هم نمي رسم.با يك قهرمان دو المپيك مسابقه داده ام

او مردي بسيار .اي او را درك كنمسالها گذشتند تا سرانجام توانستم معناي گفته ه.به ياد دارم احساسات بدي را آن لحظه تجربه كردم اما هنوز به درستي متوجه منظور او نشده بودم
تعجبي .باهوش بود اما در قلمرو احساسات و عواطف، احساس اعتماد به نفس چنداني نداشت بنابراين سعي مي كرد تا حد ممكن از صحبت درباره ي اين طور چيزها با من طفره برود

  .نيست از اين كه در باره ي رابطه مان صحبت كنيم بيزار باشد

زن ها فكر مي كنند كه .همسرشان را خسته كننده و طاقت فرسا مي دانند/يد با اين داستان ارتباط برقرار كنيد؟ به همين دليل است كه بيشتر مردها صحبت كردن با نامزدآيا توانست
ا مانند ماراتوني است كه دوست نداريد در آن شركت كنيد احساسات براي شم اين گفته ي مردها بهانه اي بيش نيست اما من مي دانم كه اين طورنيست و براستي صحبت در باره ي

  .و بدويد

چرا نامزدم تفكراتش را با من در ميان نمي گذارد؟ هيچ گاه «:زن ها با سرخوردگي از من مي پرسند.مردها فرآيند تفكر را دروني كرده و تنها نتيجه ي نهايي آن را اعالم مي كنند 03
زيرا نمي خواهد و دوست ارش را با تو درميان نمي گذارد،افك«: كه پاسخ اين سؤال شان را مي دهم خوشحال شان نمي كندهنگامي»كارش مي گذرد؟ چيزي در افنمي توانم بگويم چه

احساسات شان را به وضوح ندوافكار و جواب رسيده باشزيرا مردها فقط هنگامي دوست دارند خودشان را ابراز كنند كه به» «چرا نه؟«: سپس مي پرسند» .ندارد اين كار را انجام بدهد
  .درك كرده باشند نه پيش از آن، آن ها فرآيند تفكر خود را دروني كرده تا هنگامي كه به راه حل يا عقيده اي كه از آن مطمئن باشند نرسيده اند، صبر مي كنند

مطالعه ي اين كتاب، به  شما يك مرد هستيد و مشغول   براي نمونه چنانچه  . وكاو نمايندمردها دوست دارند در سكوت و درخلوت خودشان بر روي مسائل درنگ كرده آن ها را كند
ممكن .مي كنيدكمي فكر.)نار شما نيز نشسته باشدحتي چنانچه ك(همسرتان يا هركس ديگري صحبت كنيد /احتمال قوي پس از مطالعه ي هرنكته پيش از آن كه در آن باره با نامزد

همسرتان /اين در حالي است كه چنانچه يك زن هستيد احتماالً به سرعت با نامزد.اما چيزي نمي گوييد.ا به عالمت توافق تكان دهيد يا زير لب هوم هوم كنيداست حداكثر سر خود ر
 اين بدان دليل است كه زن ها. يا هر كس كه دردسترس شماست شروع به صحبت كرده ايد

  [.رجوع كنيد)2(اطالعات بيشتر در اين زمينه به راز ارتباطي به منظور كسب .[با صداي بلند فكر مي كنند

وقت نمي دهد تا بر روي موضوع درنگ  صحبت كند و به شما » اآلن«  همين حاال  زيرا زن مي خواهد.همسرشان احساس آمادگي نمي كنند/بيشتر مردها براي صحبت كردن با نامزد
بلكه .به وقت بيشتري احتياج داريدل هستيد يا پيش از آن كه بتوانيددرباره چيزي صحبت يا مذاكره كنيد نمي دانند كه شما مشغول تأمالبته زن ها اين را.كرده آن را كندوكاو نماييد

 .بعداً در اين باره بيشتر صحبت خواهيم كرد. فوراً احساس مي كنيم كه نمي خواهيد با ما حرف بزنيد

  راه حل
مي دانيم كه بيشتر .مسائل احساسي وعاطفي صحبت كنيدنمي توانيد به راحتي درباره ي اين رانيز مي دانيم كه شما! نيمشتر از شما حرف مي زمي دانيم كه ما زن ها بي: مردان عزيز

   .ترجيح مي دهيد فقط ساكت باشيد ولي ما شمارا دوست داريم و نياز داريم كه با صحبت كردن با شما ارتباط برقرار كنيم
هرچه . اصالً با ما حرف نزنيد تا اينكه آن را انجام دهيد  » دست و پا شكسته«دانيد در صحبت كردن درباره ي احساسات مهارت كافي نداريد بهتر است همان  حتي با اين كه مي 01



  .درست مثل هر چيز ديگر. بيشتر تمرين كنيد مهارت بيشتري كسب مي كنيد
و احساس راحتي  صحبت كردن را زودتر خواهد فهميدمنظور ازبا اينكار هدف و.خواهد حرف بزند درباره ي چه چيزي مي  هنگامي كه زني شروع به صحبت مي كند، از او بپرسيد02

حتي .در اين اوقات زن ها فقط مي خواهند كمي صميميت توليد كنند . حرفش را باور كنيد صحبت كند  فقط مي خواهد  چنانچه پاسخ داد چيزخاصي نيست و.بيشتري خواهيد كرد
  .شايد هم فقط مي خواهند احساس نزديكي روحي بيشتري با شما بكنند تا بتوانند آمادگي نزديكي جسماني و جنسي با شما را پيدا كنند

  !زن ها با صداي بلند فكرمي كنند و با صداي بلند احساس مي كنند): 2(راز ارتباطي 
   ».باهوشي است اما خيلي از اوقات پريشان فكر و حواس پرت به نظر مي رسدمي دانم زن . هرگاه همسرم با من صحبت مي كند، همه جا مي رود«
كنم كه صحبت در اين اوقات احساس مي.ع به صحبت ميكند هي آن را كش ميدهداما هر وقت كه شرو. نامزدم را بسيار دوست دارم و هميشه سعي مي كنم به نيازهايش پاسخ دهم«

   ».هايش تمامي ندارد
گويي .اما راستش را بخواهيد نيمي از اوقات اصالً نمي دانم درباره چه چيزي صحبت مي كند. كنم وقتي همسرم از چيزي ناراحت است بيشتر از او حمايت كنممدتي است سعي مي«

   ».يك يك افكاري را كه از سرش عبور مي كنند با صداي بلند به من مي گويد
بسيار گيج، حيران،   را ابراز مي كنيم   چرا ما زن ها گاهي اوقات هنگامي كه افكار و احساسات مان .صادق باشيم است با خودمانبگذاريد در رابطه با يك چيز كه مردها را گيج كرده 

را به نظر مردها پرچانه زنيم؟ چميپريشان افكار، حواس پرت و از هم پاشيده به نظر مي رسيم؟ اما با وجود اين ادعا مي كنيم كه خيلي هم خوب مي دانيم در باره ي چه چيزي حرف 
متوجه هستيم كه حرف هايمان را چندين بار تكرار   آيا ما زن ها خودمان  اما باوجود اين هميشه بعد از صحبت كردن احساس بهتري داريم؟.هستيم و صحبت هاي مان تمامي ندارد

   صحبت مي كنيم؟مي كنيم؟ آيا خودمان آگاهي داريم كه تنها ظرف پنج دقيقه درباره بيست چيز مختلف 
   .ما زن ها جريان افكارو احساسات خود را با صداي بلند گزارش مي دهيم:نهفته است)2(پاسخ تمامي اين سؤاالت در راز ارتباطي 

از برنامه هايي كه براي آن روز سپس تصميم مي گيريد او را رتان مشغول خوردن صبحانه هستيدوهمسيزي حرف مي زنم؟ تصور كنيد شما ومي دانيد درباره ي چه چ:خانم هاي عزيز
   :در نظر گرفته ايد باخبر كنيد

حتماً پيش پس بايد.افرتت بهشون احتياج داريمي دونم هفته ي ديگه براي مس. عزيزم، مي شه حتماً كت و شلوارهاتو بذاري بيرون روي تخت چونكه مي خوام بدمشون خشكشويي«
كه نزديك چون .ه بوديم به ويديوكلوپ پس بدمتونم فيلم هايي رو كه براي آخر هفته كرايه كردي حاال كه دارم مي رم خشكشويي ميسترا.از ظهر ببرمشون تا بتونم فردا پسشون بگيرم

داشت يادم .اُه. و نمي برمپس حاال كه اينجوري شد فيلم ها ر خب، .طور نيست؟ آره، نديدي اين .  نديده اي اُه، اما او فيلمي رو كه خيلي هم دوست داشتي ببيني هنوز.خشكشويي يه
هايي شكر براش نفرستادم تا به خاطر گلهنوز يه كارت ت.خوب شد يادم اومدآيا عالي نيست؟. ه شون فروش رفتهگفتند كه خون.زنگ زدنداستيوو آرلن ديروز آيا بهت گفتم كه.مي رفت

خواستم برم خشكشويي آيا كار ديگه يي هست به هرحال، راستي مي.شب اينجا بودكجا گذاشتم؟ ديراستي دفترچه يادداشت مو .كه براي سالگرد ازدواج مون فرستاده بودن تشكر كنم
   »برايت سر راه انجام بدم؟

هد كه هرفكر كند و اجازه مي د مي گذرند با صداي بلند تجربه ميسرشي كند؟او يك يك افكاري را كه ازاما آيا اين زن به راستي چه كاري انجام مي دهد جزاين كه شوهرش را عصب
اين زن .اما همان گونه كه هر زن ديگري نيز مي داند، اصالً اين طور نيست.از ديد شوهرش او فقط دارد شلوغ مي كند.به فكر ديگري بيانجامد كه آن هم با صداي بلند بيرون مي ريزد

   .مي نامم» پيچ و تاب خوردن«مشغول كاري است كه من آن را 
به عقيده .ها درست به مانند يك پلكان مارپيچ دوراني استمسير جريان فكري مازن. داع كردمس از مطالعه ي تفاوت هاي فرآيند تفكر در مردان و زنان ابعبارت پيچ و تاپ خوردن را پ
كنيم، تدا آنچه را كه درباره اش فكر ميت كه ابها بدين شكل اس زنجريان تفكر ما.اساً نيزگرد، مدور و حلقوي استكه اسهت بسيارزيادي به زهدان او داردمن نمودار فكري يك زن شبا

به زودي مجدداً آنچه را كه در ابتدا مي خواستيم درباره اش .و در پي آن شروع به صحبت درباره ي آن فكر مي كنيم.سپس آن فكر موضوع ديگري را به ياد ما مي آورد.ابراز مي كنيم
شود اس به فكرو احساس بعدي منتقل ميفكرمان دوران پيدا كرده و از يك فكر و احس و همين طورالي آخر در دوايري مدامصحبت كنيم به ياد مي آوريم و به آن سو پيچ مي خوريم 

يم فراموش مي خواستيم درباره اش صحبت كن اينطور به نظر مي رسد كه موضوع اصلي اي را كه درابتدا !)در اينجا مذكر(از ديد يك شاهد عيني غير حرفه اي .و پيچ و تاب مي خورد
دوراني ديگر به همان جايي كه از آنجا  يك چرخش  چنانچه مدتي به گوش دادن ادامه دهيد خواهيد ديد كه نهايتاً با .زيرا مدام حاشيه مي رويم، اما در واقع اين طور نيست.كرده ايم

   !چندين بار تكرار كنيمآيند را درطول يك مكالمه ي واحدحتي ممكن است اين فر.يده اموردن نامپيچ و تاب خ همين دليل است كه اين فرآيند رابه.شروع كرده بوديم باز مي گرديم
  .چرا ارتباط برقرار كردن آن هم به اين طريق براي زن ها مؤثر واقع مي شود و كارآيي دارد؟ زيرا ما زن ها فرآيند مدار هستيم

  آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند
   .سعي داريم آن ها را بفهميم و درك كنيمفكار و احساسات خود با صداي بلندما با بيان ا.حبت هاي خودمان درمي يابيم كه در اندرون مان چه مي گذردما زن ها با گوش دادن به ص

ديم ـ همانگونه كه مالحظه مي كنيد من نيز در برگر چرا؟ خب، چنانچه به تمثيلي كه در ابتدا به آن اشاره كردم، . اين عادت پيچ و تاب خوردن زن ها بيشتر مردها را عصبي مي كند
بي شباهت به اندام جنسي مذكر مسير فكري مردها نيز  شباهت دارد،هازهدان آن ـ خواهيم ديد همان گونه كه جريان فكري زن ها به!بين افكار خود مشغول پيچ و تاب خوردن هستم

مي توان گفت كه معادله ي تفكر آنان خطي است به همين   يك خط مستقيم فكر مي كنند و  همواره در امتداد مردها .نيست كه اساساً مستقيم بوده همواره به يك نقطه اشاره دارد
 و زنانه  و زن ها از تمثيل اندامهاي جنسي مردانه در سمينارهايم همواره به موقع شرح تفاوت هاي فكري مردها.دليل است كه مردها هميشه دوست دارند در پايان به نكته اي برسند

   .استفاده مي كنم زيرا هم سرگرم كننده است و هم به خاطرسپاري و يادآوري اطالعات ارائه شده را سهل و آسان مي كند
خب، «:كنندخودشان فكرميپيش .هستندسازمان نايافته ها در تفكرات خود نامنظم وكه زن ،بيشتر فرض را بر اين مي گذارندكنندچ هاي دوراني افكار زنها گوش ميبه مارپيهرگاه مردها

از ديد ».شاخه به آن شاخه پريدن وقت ديگران را تلف نمي كنيم هرگز با حاشيه رفتن و از اين . حداقل ما وقتي كه حرف مي زنيم مي گوييم چه مي خواهيم و كاري انجام مي دهيم
   .اكنده و بي نظم و ترتيب و حتي اندكي زيادي و افراطي به نظر مي رسديك مرد كه ذهن اش هميشه سعي مي كند به نكته و نتيجه اي برسد فكر كردن زن ها پر

   چرا هنگامي كه زن ها پيچ و تاب مي خورند، از ديد مردها پريشان افكار و از هم پاشيده به نظر مي رسند؟
   . ما هيچ چيز را ويرايش نمي كنيم01
   .ر نمي كنيمفك»منطقي «  از يك موضوع به موضوع ديگري مي پريم و ظاهرا02ً
   . حرفهايمان را بارها، بارها و بارها تكرار مي كنيم03



   . بسيار احساساتي، حساس و زودرنج و تحريك پذير به نظر مي رسيم04
يك كلمه از به بن بست نرسيده ايم وستيم، گيج و سردرگم ني.نشده ايم»پرش افكار«مردان عزيز، آنچه زن ها دوست دارند شما بدانيد اين است كه هرگاه پيچ و تاب مي خوريم دچار 

از .اين را نيز مي دانيم كه از يك موضوع به موضوع ديگري مي پريم. ما در اين اوقات كامالً آگاهيم كه حرفهايمان را تكرار مي كنيم! تمامي آنچه را كه گفته ايم هم فراموش نكرده ايم
و منطقي به نظر مي رسند، زيرا ما   كامالً طبيعي  براي خودمان، تمامي اين چيزها.  شده و دستخوش تغيير مي گردنداين حقيقت آگاه هستيم كه احساسات و عواطف ما پايين و باال

   .افكار و احساسات خود را با صداي بلند پردازش مي كنيم و هنگامي كه اين كار را به پايان مي بريم حالمان به مراتب بهتر شده است
و منظورت اهي به حرف زدن ادامه دهي؟ مقصودخوچقدر مي«:ي زني به زن ديگر بگويدهرگز نمي شنويد در وسط يك مكالمه ي طوالن.درك مي كنندالبته زن هاي ديگر خيلي خوب 

گز نمي توانيم فكر آن را هر. اين حرف ها براي زن ها حتي خنده دار به نظر مي رسد» از اين صحبت ها چيست؟ مي خواهي به كجا برسي؟ چندين بار حرف هايت را تكرار مي كني؟
كنيم اين درحالي است كه اين آن را خوب درك مي. آن آشنا هستيمزيراپيچ و تاب خوردن را خوب مي شناسيم و با.ين سؤاالتي را از يكديگر بپرسيمهم بكنيم كه به هنگام گفتگو چن

  .نش مثبتي در قبال آن از خود نشان نمي دهندعادت زن ها بيشتر براي مردها آزار دهنده و ناخوشايند است و بيشتر پاسخ و واك
  اشتباه مردها

چگونگي بيان احساساتشان را درك نمي كنيد به اين معنا  دليل كه شما منطق افكار زن ها وتنها صرف اين: مردان عزيز. فرض را بر اين مي گذاريد كه ما گيج و سردرگم شده ايم01
در يك ك بچه يا يك بيمار رواني هستيم وطوري با ما حرف مي زنيد كه گويي يين كه با ما مهربان و مفيد باشيدش هايتان به منظور اگرچه در تال.نيست كه ما گيج و حيران هستيم
را از ظلمت  ما نشان دهيدوماروشنايي را بهبا ما صحبت كنيد بلكه بتوانيد راه »روشمند«صدايي منطقي با قاعده ودراين گونه اوقات سعي مي كنيد با .آسايشگاه رواني بستري شده ايم

بلكه فقط مشغول پردازش افكار و .اين كار تنها ما را ناراحت مي كند و مي رنجاند زيرا برخالف آنچه ممكن است حتي خودمان بگوييم اصالً نيز گيج و سردرگم نيستيم.جهالت برهانيد
كنيد، كل افكار ما را متوقف يامختل مياما هنگامي كه فرآيند دوراني ش.وضوح و روشني كامل خواهيم ديداحساسات خود هستيم و به زودي در اين مكالمه يا در مكالمه ي ديگري به 

   !تنها موجب مي شويد همه چيز كش پيدا كند و طوالني تر شود
   .نخواهد داشت  حرف ما را قطع مي كنيد زيرا فكر مي كنيد صحبتهايمان پاياني02

درست . ت و توانايي را دارند كه مدتها بدون آنكه پاياني براي آن وجود داشته باشد همينطور صحبت كنند وبه پيچ و تاب خوردن خود ادامه بدهنداعتراف مي كنم كه زن ها اين قابلي
اين كار به ما كمك . لذت مي بريماما حقيقت آن است كه ما از پردازش افكار و احساسات خود با صداي بلند .مانند درويشي كه درخلسه ذكر مي گويند و مشغول رقص سماع هستند

اين در حالي است كه شما مردان بيشتر به ما فرصت كافي نمي دهيد و عمالً پيش تر از گفتن تمامي ) بعداً در اين باره بيشتر صحبت خواهيم كرد. (مي كند تنش خود را تخليه كنيم
كل فرآيند را از همان م به ما نمي دهيدكه شروع كنيم وگاهي اوقات حتي اجازه ي اين را ه.طع مي كنيدايمان را قصحبت هوسط حرفهاي ما مي پريدو م بگوييم،هرآنچه مي خواستي

 البته مي ترسيد چنانچه» .وقت ندارم«:يا » آيا اين را هم يكي ديگر از آن ماراتون هاي اعتراف هميشگي خواهد بود؟«: ابتدا با گفتن جمالتي نظير جمالت زير در نطفه خفه مي كنيد
اما هنگامي كه . زيرا گاهي اوقات اين صحبتهاي ما واقعاً طوالني مي شوند. ادعا نمي كنم كه غير ممكن است اين اتفاق بيافتد!ما را متوقف نكنيد تا طلوع خورشيد پيش ما گير بيافتيد

 موجب مي شويد فرآيند به درازا بكشد و بيش  عصبي تر و مضطرب تر مي سازيد واحساس مي كنيم با بي حوصلگي بي صبرانه منتظر نشسته ايد تا ما به نتيجه اي برسيم تنها ما را 
   .تر از آن كه قرار بود، به درازا بكشد

   . معناي تحت اللفظي آنچه را كه مي گوييم برداشت مي كنيد03
حساب خواسته هايمان را اظهاركنيم ن است كه بگذاريدما صحبت كنيم وايخب، توصيه ام به شما » .خب، پس بايد چه معنايي را از گفته هاي شمابرداشت كنم«:ممكن است بپرسيد

براي نمونه ممكن است زني .بدون اينكه شما خود را مجبور كنيد به هر اشتباه كوچك ما رسيدگي كنيد و در رابطه با هر نكته ي مبهم و مستتر در گفته هاي ما از ما توضيح بخواهيد
مي شنويد و پيش شما اين جمله را» .كار، كار، كار. احساس مي كنم همه اش مجبورم كار كنم. ما هيچوقت تفريح نمي كنيم. استرس زيادي دارم.خيلي خسته ام«: به شوهرش بگويد
: سپس به او مي گوييد» .زيادي دارد غلو مي كند. او زياد دقيق صحبت نمي كند.همين يك هفته پيش بود كه به سينما رفتيم. يك دقيقه صبر كن ببينم«:خود فكر مي كنيد

   ».همين هفته ي پيش به سينما رفتيم. عزيزم، حقيقت ندارد ما خيلي زياد هم تفريح داريم«
مي كه او پيا .اتفاقي كه در اينجا مي افتد اين است كه شما به ميزان صحت و دقت گفته هاي او فكر مي كنيد بدون اينكه پيامي را كه در پشت گفته هاي او نهفته است دريافت كنيد

بي احساس م كه شما به ما اهميتي نمي دهيد،كنيود كه هميشه دست آخرما احساس مينتيجه اين مي ش.در تمام مدت سعي داشته است با كلمات و جمالت خود به شما منتقل كند
   .هستيد، و اينكه اصالً نمي شود با شما صحبت كرد

   . مشخص و واضحي نمي رسيد مأيوس، سرخورده و دلسرد مي شويد زيرا به نتيجه ي04
كسي بنشيند بي آنكه طرف شان  صحبت را پاي  از اين رو براي شان بسيار مأيوس كننده و دلسرد كننده است كه مدتي طوالني . از آنجا كه مردها هدف مدار و راه حل مدار هستند

اما شايد او مشغول تكرار . به نظر برسد  همسرشان هنوز هم ناراحت  حتي شايد. انجام داده اند  در اين اوقات احساس نمي كنند كار مفيدي. نيز به نتيجه ي مشخص و واضحي برسد
حتي هنگامي كه به نظرتان نمي رسد كه گفت و گو پيشرفت خاصي داشته و .  شما را گمراه كند  اجازه ندهيد اين چيز . صحبت هايش هم گفته بود همان چيزي باشد كه در ابتداي

   . باشد باوركنيد كه رسيده استبه جايي رسيده
به طوري كه يك ساعت يا يك روز بعد در كمال شگفتي خواهيد ديد كه ناگهان در . صرف اين حقيقت كه پاي صحبت ما نشستيد، قلب مان را سيراب مي كند و آرام ترمان مي سازد

  .رابطه با آنچه سعي داشتيم بفهميم به وضوح و روشني مي رسيم
  راه حل

گوش دادن محض ار و احساساتش را پردازش ميكند،چنانچه تأييد كرد كه اين دقيقاً همان روشي است كه او افك. ه مفهوم پيچ و تاب خوردن با زن زندگي خود صحبت كنيد دربار01
   .گوش داده بدون چشمداشت به هيچ نتيجه ي مقصودي نهايي: را تمرين كنيد

ياد طول مي كشد و شما از اين بابت ناراحت و نگران هستيد، محدوديت هاي زماني خود را از پيش با او در ميان بگذاريد، به جاي آن همسرتان ز/ چنانچه پيچ و تاب خوردن نامزد02
   . حرف نزنيمزن ها ترجيح مي دهيم كه مكالمه ي كوتاه و مختصري با شما داشته باشيم تا اين كه اصالً با شمادر هر حال ما. كه يك دفعه صحبت هاي او را قطع كنيد

توي اين ده دقيقه تمام توجهم اما. يش از او ده دقيقه وقت دارمبايد دوش بگيرم، پ. خيلي دوست دارم همه چيز رو درباره ي روزي كه پشت سر گذاشتي برام تعريف كني: عزيزم:مثال
  .به تو خواهد بود



  دزن ها همواره با ذكر جزئيات همه چيز را بيان مي كنن)3(راز ارتباطي 
   .داستان زير داستاني واقعي است كه يكي از بهترين دوستانم آنجال درباره ي مكالمه اي كه با نامزدش هوارد داشته است برايم تعريف كرد

   .پس از آن كه آن را برايم شرح داد با كمال ميل موافقت كردم» .بايد اين داستان رو حتماً توي كتابت ذكر كني«:آنجال به اصرار گفت
يك از آن ها سفارش داده بودند آورد و روبه رويشان   پيشخدمت شامي را كه هر  . آنجال و هوارد در يك رستوران درجه يك و گران قيمت نيويورك مشغول صرف شام بودنديك شب
   .آنجال به هوارد مي گويد بيا پيش از آن كه شروع كنيم يك آرزويي بكنيم. گذاشت

   .هوارد اين را مي گويد و شروع به خوردن مي كند» .دويمانباشه با آروزي خوشبختي براي هر «
   ».اين طوري قبول نيست! اين كه نشد. هوارد«:آنجال شكايت مي كند

  »چرا؟ مگه چه اشكالي داشت؟«
   ».بايد كمي رمانتيك تر و صميمانه تر باشه. اين خيلي رسمي و غير رمانتيك بود«

   »!عزيزم، با آرزوي خوشبختي و موفقيت هاي بسيار. دوباره شروع كنيمباشه، بيا : هوارد آهي مي كشد و مي گويد
   »!يعني چه؟ اين كه فرقي نكرد«: آنجال مي پرسد

   »اصالً اين اداها براي چيه؟. مثل اين كه مي خواهيم شام بخوريم. تو را به خدا دست بردار. چه مي دانم يعني چه«:هوارد با بي صبري و عصبانيت پاسخ مي دهد
تو بايد به زني كه دوستش داري ومي خواهي باهاش ازدواج كني حرفهاي زيبا .خوريم بايد يه كمي رمانتيك باشهين اداها براي اينه كه تازه نامزد شديم و اولين شامي كه با هم مي ا«

   ».و شاعرانه بزني تا احساسات خوبي بهش بدي
   ».چه چيزهايي بگم؟ تو بهم بگوباشه، بسيارخوب، بايد «: هوارد با حالتي مسخره مي پرسد

تو .تصور كنمبدون تو نمي تونم زندگي ام را . يمن زنده مي كنتو احساسات خوبي را در.ي خوشبختمهستم خيلعشق من از اينكه با تو.رم بشنومخب، دوست دا«: آنجال پاسخ مي دهد
   ».هيچ وقت نمي تونستم تصور كنم كه روزي تا اين حد عاشق باشم.ونه هيچ زن ديگه اي ر.من فقط تورا مي خوام. فوق العاده ترين زن دنيا هستي
» ؟!گفتيهمون چيزهايي كه تو! ايضاً«:گويدومي هواردلبخند بزرگي مي زند.مي تپدسينه اش هيجان شنيدن آنچه منتظرش است درقلب آنجال در.داردهوارد كارد وچنگال خود را برمي

   .كنداين را مي گويد و شروع به خوردن غذا مي 
   »شوخي مي كني؟«: همين كه آنجال داستان را به پايان برد از او پرسيدم

   ».خيلي هم جدي مي گم. نه اصالً«: با اعتراض گفت
   »تو چيكار كردي؟«: از او پرسيدم

   »"؟!قربونم بري": كارد و چنگالم رو برداشتم و گفتم.توي چشمهايش نگاه كردم«
مضاف بر آن به . زيرا داستان آن ها شرح مطلوب تفاوت هاي ارتباطي مردها و زن ها بود.تفاق افتاده بود برايم تعريف مي كرد از خنده دل درد گرفتمتمام مدتي كه آنجال آنچه را كه ا
 داريم همه چيز را با جزئيات آن بشنويم ما هميشه دوست.خواهنديشه همه چيزرا با ذكر جزئيات ميزن ها هم.كشيدي درباره ي زن ها را به تصوير ميطرزي مطلوب دومين راز ارتباط

   !هرچه جزئيات بيشتري را با ما در ميان بگذارند، چه بهتر.و هنگامي كه چيزي را به ديگران توضيح مي دهيم خودمان هم همه ي جزئيات را ذكر مي كنيم
كند جزئيات خودداري مي ابراين از ذكر بن.تنها نتيجه ي نهايي را اعالم مي كنند.  دهندبيشتر مردها تبادل اطالعات را به حداقل ممكن كاهش مي. گرچه مردها بسيار متفاوت هستند

   :براي نمونه. و به جاي آن يك ديد كلي اجمالي ارائه مي دهند و از ما نيز مي خواهند كه همين طور باشيم و فقط به ارائه يك ديد اجمالي بسنده كنيم
درباره چه چيزي صحبت كرديد؟  رستوران رفتيد؟چي سفارش داديد؟كجا غذا خورديد؟به كدام«:است مي پرسيم  با يكي از دوستانش خوردههنگامي كه نامزدمان مي گرويد ناهار را*
   »!بچه جال«:اين در حالي است كه چنانچه ما به او گفته بوديم ناهاررا با يكي از دوستانم خورده ايم، او تنها مي گفت. بدين معنا كه طالب جزئيات هستيم«
چه افكاري داشتيم و هر چيزي . با كي تلفني صحبت كرديم. كجا رفتيم«: هنگامي كه شوهرمان درباره ي روزي كه پشت سر گذاشته ايم، مي پرسد تمام جزئيات را به او مي گوييم*

   ».بد نبود«:باره ي روزي كه پشت سر گذاشته است مي پرسيم فقط مي گويداما هنگامي كه ما از او در!) البته او از شنيدن اين همه جزئيات خوشحال نمي شود. (كه فكرش را بكنيد
مكالمه و گفت و گو تبادل اطالعات و  براي مردها هدف از  . فرآيند مدار هستند  هدف مدار و زن ها منشأ اين تفاوت ها همانگونه كه قبالً نيز ديديم به اين مربوط مي شود كه مردها

ميان گذاشتن جزئيات افكار، احساسات بنابراين در. دن وصحبت كردن استصرفاً خود حرف زاز مكالمه و گفت و گو براي زن هابجاست در حالي كه هدف داده هاي مربوط، مناسب و 
ها ات همچنين همان روشي است كه زنئيتبادل جز.كنيمن خود و مرد زندگي مان برقرار ميو تجربيات براي ما زن ها روشي است كه به وسيله ي آن ارتباطات كوچك و بسياري را ميا

اما چنانچه .يان خود و ديگران ايجاد مي كنيمما زن ها با تبادل اطالعات و داده ها با يكديگر پيوندهايي صميمي م. براي برقرار كردن ارتباط ميان خودشان نيز از آن استفاده مي كنند
جمالت كلي تر، تعميم . پيش از هر چيز اين دو از كلمات بسيار محدودتري استفاده مي كنند. اوت رو به رو خواهيد شدبه مكالمه ي ميان دو مرد گوش فرا دهيد با تصويري كامالًمتف

   .يافته تر و به لحاظ محتويات مشخص تر و خاص تر و واضح تر هستند
 مكالمه ي مشابه ميان دو زن  ه و شنيده اند و اين مكالمه معموالً بسيار كمتر ازتنها با همين مقدار حرف زدن هدف شان تأمين شده است و هر چه را كه بايد به هم گفته باشند گفت

   .طول خواهد كشيد
   :اما هرگاه يك مرد و زن با هم به گفت و گو مي نشينند، بيشتر اوقات نتيجه ي زير حاصل مي شود

   .زن فكر مي كند مرد به اندازه ي كافي صحبت نمي كند
   . بيش از حد لزوم صحبت مي كندمرد نيز فكر مي كند كه زن

خواست او مي.جال به جزئيات بيشتري نياز داشتاما آن.يش ازشروع به صرف شام كافي بودنظر هوارد آروزي خوشبختي پاز. ميان آنجال و هوارد افتاده بوداين درست همان اتفاقي بود كه
پرواضح است . ميان آن دو مي آفريند، بشنودشاخص هايي كه لحظه اي صميمي را وجزئيات  عشق مي ورزدو كه چرا به آنجالدليل اينب ات هوارد در آن لحظه ي بخصوص، از احساس

  !همان چيزي نبود كه او منتظرش بود» ايضاً«كه 
  اشتباه مردها

سين «به بازجويي و  ما را مبني بر به حرف كشيدن شمايشما مردها تالش ها اين راز ارتباطي آورده شده است،در زير يكي از مشكالت بزرگ ناشي از عدم شناخت و آگاهي مردها از



سپس با اشتباهات .تلقي مي كنيد» وراج«ا موجوداتي عادت زن ها در ارائه ي جزئيات بسيار به هنگام صحبت كردن خسته مي شويد و سپس ما ركردن تعبير مي كنيد و از اين» جيم
   :زير از خود واكنش نشان مي دهيد

   .غول حرف زدن هستيم، وسط حرف هاي ما مي پريد و صحبت هاي ما را قطع مي كنيدهنگامي كه هنوز مش*
   .با بي حوصلگي و بي تفاوتي به صحبت هاي ما گوش مي دهيد*
  .از سؤاالت بسياري كه از شما مي پرسيم، تحريك پذير و عصباني مي شويد*

  آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند
 به خلوت شخصي او و ذكر جزئيات بسيار به هنگام صحبت  و نيز تجاوز» بازپرسي«و » بازجويي« ها به جزئيات و زير و بم هاي زندگي شوهر خود را به مردها به غلط عالقه مفرط زن

   .به جاي آن كه درك كنند هدف از اين تالش هاي ما تنها برقراري ارتباط با آن هاست. كردن را هدر دادن وقت تعبير مي كنند
ما با اين كار فقط سعي داريم عشق .نيد، از يك نكته غافل مانده ايدهنگامي كه فكر مي كنيد ما زن ها زياد حرف مي زنيم و يا سعي داريم شما را وادار كنيم زياد حرف بز:يزمردان عز

  .ر چه مستحكم تر كنيمصميميت بيشتري ميان خود و شما ايجاد كنيم و پيوندهاي موجود ميان خود و شما را ه. بيشتري به شما بورزيم
  راه حل

اما براي هرگونه يات بسيار ابراز كنيدجزئا افكار واحساسات خودرا با ذكريا پا به پاي مبوط به هرموضوع عالقه مند باشيدتوقع نداريم به اندازه ي ما به جزئيات مرما زن ها از شما مردها
   .اهيم كردتالشي در اين زمينه از خود به خرج دهيد از شما قدرداني خو

كوچك مان درباره ي روزي كه پشت مامي دانيم چنانچه فرزند.  كنيد هنگامي كه جزئيات مربوط به چيزي را با شما در ميان مي گذاريم، سعي كنيد با عشق و محبت به ما گوش01
به جاي آن كه حرص بخوريد و ما را .اوان به تمامي سخنان او گوش مي كرديدسر گذاشته است با ذكر جزئيات يك مسابقه ي مهم را براي تان تعريف مي كرد، با توجه و عالقه ي فر

   .به پرچانه بودن متهم كنيد به اين واقعيت دقت كنيد كه ما چقدر سعي داريم به شما نزديك شويم و خودمان، افكار و احساسات مان را با شما سهيم شويم
به خود يادآوري كنيد كه ما سعي نداريم شما را ناراحت يا عصباني كنيم، .زئيات بيشتر را داوطلبانه با ما در ميان بگذاريد هنگامي كه خودتان با ما صحبت مي كنيد سعي كنيد ج02

شما داريم جنسي با ي وعاطفي احساس نزديكي بيشتري به شما داشته باشيم تمايل بيشتري به نزديكي جسمانحاظ احساسي وچه به لهر.سعي داريم صميميت توليد كنيمبلكه فقط 
  .نيز خواهيم داشت!.... و هرگاه زمان مناسب فرا رسيده باشد

  زن ها از حرف زدن و صحبت كردن به عنوان روشي براي تخليه ي تنش هاي خود استفاده مي كنند)4(راز ارتباطي 
تا پياز براي شما تعريف مي شود و مي خواهد همه چيز را ازسيراتاق خواب وارد فوراً به . همسرتان همين االن تلفني با مادر خود مشاجره كرده است و بسيار ناراحت و عصباني است*

   .كند
دارد تا حسابي درتاكسي تلفن همراه خود را برميطاقت فرسايي را پشت سر گذاشته است و به هنگام بازگشت به خانه زمشتري ها جلسه ي سخت، طوالني وهمسرتان با يكي ا/نامزد*

   .با شما درد دل بكند
مجدداً شروع به صحبت ت پيش از آنكه شب خواب تان ببرد،درس. كنيدعصبي، ناراحت ومضطرب استو به خانه ي ديگري نقل مكانكه قرار است خانه تان را بفروشيداينهمسرتان از*

   .مي كند و مزايا و مضرات اين كار براي بيستمين بار براي شما برمي شمارد
. البته شوخي مي كنم.به عقيده ي من يكي از داليل اين موضوع آن است كه زن ها خيلي حرف مي زنند. متوسط عمر زنان بيشتر از مردان استآمار و ارقام نشان مي دهند كه طول 

ما .شتر مردها از آن بي بهره اندبه اين معنا كه ما زن ها به هنگام اضطراب و تنش روشي را به كار مي بريم كه بي. اما ممكن است حقايقي هم در اين فرضيه ي من وجود داشته باشد
   .درباره ي آنچه آزارمان مي دهد، صحبت مي كنيم و بدينوسيله استرس و تنش خود را تخليه كرده، احساس بهتري پيدا مي كنيم

  .و بارها بيان مي كنيمگاهي اوقات يك چيز را بارها .حرف زدن يكي از طبيعي ترين روش هايي است كه زن ها براي مقابله با اضطراب به كار مي برند
اين كار را تكرار مي كنيم تاسرانجام مجدداً احساس !) چنانچه الزم باشد(گاهي اوقات براي دومين، سومين، دهمين يا بيستمين بار .ترس ها، نگراني ها، عصباني ها و رنجش هايمان را

» صحبت نكرديم؟آيا درباره ي همين موضوع ديروز«:به ما نمي گويندهمند و درك مي كنند وآنها هرگزفزن هاي ديگر اين عادت ما را مي .آرامش كنيم و نگراني هايمان برطرف شوند
   »؟!چند بار مي خواي يك موضوع را هي تكرار كني؟ همان بار اول شنيدم كه چي گفتي«يا 

بيشتر زن .هت است كه مردها تنش خود را به روشي كامالً متفاوت تخليه مي كننداين بدان ج.اين درحالي است كه مردها هميشه اين راز ارتباطي درباره ي زن ها را درك نمي كنند
مكرراً درباره ي نگرانيها  همسرتان /كه نامزدبنابراين هنگامي: مردان عزيز.ندريزي خورند و به درون خود ميمي كنند در حالي كه مردها آن را فرو م» بيرون ريز«ها نگراني هاي خود را 

  .با شما صحبت مي كند به اشتباه چنين نتيجه گيري مي كنيد كه به مراتب ناراحت تر و نگران تر از آنيم كه در واقع هستيمو ناراحتي هايش 
 اشتباه مردها

لزوماً هيچ پيشرفتي درحل و فصل همانگونه كه قبالً نيز گفتيم مردها چنين فرض نمي كنند كه چون ما زن ها صحبت درباره ي نگراني هاي خود را بارها و بارها تكرار مي كنيم پس 
 .درواقع نقطه ي مقابل اين فرضيه صحت دارد.اما اين واقعيت ندارد.آنها نكرده و احساسات مان بهتر نشده اند

 آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

  . فصل و تعديل مي كنندزن ها به وسيله ي تكرار صحبت هايشان نگراني ها و اضطراب هايشان را تخليه و احساسات خود را حل و

به طوري كه به تدريج ديگر  هر بار كه صحبت درباره ي يكي از نگراني هايمان را تكرار مي كنيم، آن ترس و نگراني ضعيف تر و درك شناخت و تسلط ما بر روي آن قوي تر مي شود 
 ساعت كامل را صرف گفت و گويي تلفني بكنند و يك مرد در اين ميان دزدكي به صحبتهاي به همين دليل است كه چنانچه دو زن يك. كنترلي بر روي احساسات ما نخواهند داشت

درحالي كه با اطمينان تمام به شما قول مي دهم .آنان گوش فرا دهد، ممكن است فكر كند كه آن دو زن فقط گله و شكايت كرده و نق زده اند و هيچگونه كمكي به يكديگر نكرده اند
  . ساعت هردوي زن ها احساس وضوح،روشني و قدرت بيشتري كرده به مراتب كمتر از پيش احساس ضعف و استيصال مي كنندكه در پايان آن يك

 بيشتر برخي از اما دراينجا به منظور تأكيد. ناشي مي شوند) 2(هنگامي كه مردها اين راز ارتباطي را درك نمي كنند، اغلب اشتباهاتي را با خود به دوش مي كشند كه از راز ارتباطي 
  .آنها را بار ديگر ذكر مي كنم

  .از دست ما خسته و سرخورده مي شويد و صحبت هايمان را قطع مي كنيد زيرا احساس مي كنيد قبالً يكبار آنها را شنيده ايد*



عالقه و محبت كافي و به نحوي  كه با توجه،  به جاي آن.ي دهيمبا بي حوصلگي و بي عالقگي به صحبت هاي ما گوش مي كنيد واحساس مي كنيد كه ما زياده از حد آن را طول م*
  .حمايتگرانه به سخنان ما گوش فرا دهيد

  ؟!گويي بچه اي گيج و بي دست و پا هستيم كه يك موضوع را اينقدر تكرار مي كنيم. براي ما سخنراني مي كنيد و پند و اندرزمان مي دهيد*

است كه  اما آنچه واقعيت دارد آن.نهم به روشي كه مختص به خودمان است به حساب پريشان افكار بودن و حواس پرت بودن مان مي گذاريدپردازش احساسات و عواطف در ما را آ*
نيم تا بتوانيم مجدداً احساس كيزاد مآخود راكه درما انباشته شده اند،ما نه از هم پاشيده ايم و نه در حال فروپاشي، بلكه فقط داريم احساسات و عواطف سركوب شده و فرو خورده ي 

 .خوبي داشته باشيم
 راه حل

كه موضوع اصلي همان چيزي نيست كه او ظاهراً هد شروع كندبه خود يادآوري كنيدد به صحبت درباره ي آنچه آزارش ميهمسرتان ناراحت و نگران باشد و/دفعه ي بعد كه نامزد 01
بلكه سعي . را از او شنيده ايد يا نه  آيا قبالً همين صحبت ها به اين موضوع فكر نكنيد كه. خواهد احساساتش را تخليه و خود را آرام كندبلكه او تنها با اين كار مي.از آنها شكايت دارد

  .او باشيد دست خود را بر دور گردنش بياندازيد يا در آغوشش بگيريد و سعي كنيد شنونده ي خوبي براي.دستش را بگيريد.كنيد از او حمايت كنيد

به او آسايش خاطر دهيد كه چنانچه . باشد هرگاه كه صحبت هايش به پايان رسيد به او بگوييد اميدواريد كه صحبت كردن با شما به او كمك كرده باشد و احساس بهتري داشته 02
  .)صميميت شماست وواريزمبلغ هنگفتي در حساب عشق  به منزله ي كه اين پيشنهاد شمابه ياد داشته باشيد.( خواهيدكردبه سخنانش گوش نياز داشت تا باشما صحبت كند،مجدداً

ها  دليل اين را درك كنيد كه چرا زنشايد شما نيز .سعي كنيد بار ديگر كه خودتان از چيزي نگران يا ناراحت بوديد شروع به صحبت كنيد تا احساسات خود را تخليه كرده باشيد 03
 !تا اين حد حرف زدن را دوست دارند

 زن ها هميشه ناراحتي و نگراني خود را كمتر از آنچه براستي هست نشان مي دهند)5(ز ارتباطي را

بخصوص با مردي كه دوستش  دهيم تا عشق آفريني كنيم ري ازدست مان برمي آيد انجام ميلذا هر كا زنها عشق در اولويت قراردارد،از آنجا كه براي ما.زن ها هماهنگ كننده هستند
سخت مشتاق آنيم كه .روي رابط مان كار كنيمسوءتفاهمات را برطرف كنيم و بر. مشكالت را حل و فصل كنيم. ين دليل است كه هميشه دوست داريم ارتباط برقرار كنيمبه هم.داريم

  .همسر خود راخوشحال سازيم/روابط موفقي داشته باشيم و نامزد

 .و مثبت است، اما برخي از آثار و پي آمدهاي آن هميشه به نفع رابطه و يا خود ما نيستقصد و نيت ما در تالش براي خلق هارموني و هماهنگي خوب 

 آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

همسرشان كمتر /زداز حق خودشان دفاع نمي كنند يا درجه ي نارضايتي و ناخوشحالي خود را از نام.به منظورحفظ صلح و آرامش، زن ها بيشتر ناراحتي خودشان را نشان نمي دهند
  .از آنچه هست نشان مي دهند

بلكه اين حالت را به طرزي غريزي انجام مي دهيم تا به هر قيمت كه بشود صلح و آرامش موجود را حفظ كنيم و آن را بر هم . البته ما زن ها اين كار را خودآگاهانه انجام نمي دهيم
  .رايش و الپوشاني مي كنيم كه خودمان نيز آنها را فراموش مي كنيمگاهي اوقات چنان ناشادي و نارضايتي خود را وي.نزنيم

مشكل هنگامي شروع مي شود كه مردها با استناد به گفته هاي خودمان متوجه نمي شوند كه چقدر در رابطه با مسئله يا موضوع خاص ناراحت، ناراضي يا ناشاد هستيم و البته هيچ 
 :براي نمونه.زيرا اين خود ماييم كه احساسات مان را كم اهميت جلوه مي دهيم يا ناراحتي هايمان را پنهان مي كنيم.يردكس نيز نمي تواند خرده اي بر آنها بگ

  :مي گوييم

  » .به اين موضوع فكر مي كردم كه مدتي است با هم ارتباط جنسي نداشته ايم«

  :اما منظورمان در واقع اين است كه

  » ين بابت كه مدت هاست با هم همبستر نشده ايم ناراحت و عصباني هستمماه هاست به طرز وحشتناكي از ا«

  :مي گوييم

  »فكر نمي كني به كمك يك پرستار بچه براي مواظبت از بچه ها نياز داشته باشيم؟«

  :اما منظورمان در واقع اين كه

  »ي خسته، فرسوده و بي رمق اماز اين كه مدام گرفتار بچه ها هستم ديگر ديوانه شده ام و احساس مي كنم حساب»

  :مي گوييم

  »نه، اصالً ناراحت شم اگه نتووني با من به عروسي خواهرم بيايي«

  :اما منظورمان در واقع اين است كه

 » و به آن اهميتي نمي دهياحساس مي كنم رابطه مان را اصالً جدي نمي گيري. از اينكه نمي خواهي با من به عروسي خواهرم بيايي خيلي ناراحت و مأيوس شده ام«

» كجا بايد بدانم كه از چيزي ناراحت است؟ش چيزي نميگويد من ازكه خودخب، وقتي«: ي اندازيد ومي گوييدمي دانم پس از خواندن اين جمالت شانه هاي خود را باال م:مردان عزيز
حتي هنگامي كه زن ها به صراحت نيز نارضايتي  در يكي ازفصل هاي پيش نيزگفتم،اما همانگونه كه.نيست از شما توقع داشته باشيم ذهن خواني كنيد منصفانه. البته، حق با شماست

بايد اعتراف .بنابراين، بله.ي او راچندان هم جدي نمي گيرندو صحبتهاي يا نارضايتي او صحه نمي گذارندخود را در قبال مسئله يا موضوعي بيان مي كنند، مردها هميشه نيز به ناراحت
كه زن ها بايد بياموزند در رابطه با احساسات نه چندان خوشايند خود صادق تر باشند و شما مردها نيز بايد به دنبال آن به گفته هاي ما توجه كنيد و به آنها ترتيب اثر بدهيد نه كنم 

 .اينكه آنقدر صبركنيد تا ديگر از پا درآمده باشيم

 اشتباه مردان

خود .و كله بزنندن اميدكه مجبور نباشند با آن سركنند به ايمي  گيرند و آن را كم اهميت تلقي ي زنان از درجه ي ناخوشحالي خود را دست كم ميبيشتر مردها اظهارات و شكايت ها
  .جهي نكنم از بين خواهد رفتبدين معنا كه چنانچه به آن تو.است»انكار«مي توان گفت اين نوعي از .را تسكين مي دهند كه آنقدرها هم كه به نظر مي رسد اوضاع بد نيست

  .گاهي اوقات شما مردان غم ها و اندوه هاي جدي را با گله و شكايت هايي معمولي اشتباه مي گيريد*



  .به خود مي گوييد از آنجا كه هنوز مهربان و خوش اخالق هستيم پس آنچه مي گوييم يا آنچه از آن شكايت داريم زياد جدي نيست*

  .را به حساب استرس و تنش پيش از دوره ي ماهانه مي گذاريدگاهي اوقات نيز آن *

براي نمونه .رسد تخمين بزنيدباالتر از آنچه ظاهراً به نظر ميهمسرتان را /عاقالنه تر است كه ميزان ناراحتي و نگراني نامزد به مراتب:اين نكته را همواره به ياد داشته باشيد: مردان عزيز
به احتمال قوي بسيار مضطرب و  و نگران است  مي گويد كمي عصبي  چنانچه .ريك پذير يا ناراحت است به احتمال قوي بسيار عصباني و كفري استچنانچه زني مي گويد كمي تح

  .چنانچه مي گويد كمي ناشاد و غمگين است به احتمال قوي احساس بدبختي مي كند.تنيده است

هنگامي كه مي بينيد از جايي دودي به آسمان بلند شده است بهتر است به دنبال آتش .هاي زن را به عنوان دود در نظر بگيريديك راه خوب نگاه كردن به قضيه آن است كه شكايت 
  .هنگامي كه ما زن ها از چيزي شكايت داريم معموالً قضيه ده برابر وخيم و بدتر از آن چيزي است كه ظاهراً به نظر مي رسد.بگرديد

كه براي  هنگامي .ندروت و اسپنسر هشت سال است كه با هم ازدواج كرده اند و سه بچه ي كوچك دار.وجي را براي تان تعريف كنم كه از آشنايان من هستندبگذاريد داستان واقعي ز
  . شان زبان زد خاص و عام بودبه طوري كه عشق. اولين بار در دوره ي كارشناسي ارشد با يكديگر مالقات كردند رمانتيك ترين زوجي بودند كه تا به حال شناخته ام

در محله اي اعيان نشين   روت خانه اي بزرگ و گران قيمت را  سپس او و. بود و به زودي كار و بار خوبي را براي خود دست و پا كرد) ارتودونتيست(اسپنسريك دندان پزشك ترميم 
تمام   استعفا داد تا يك مادر  شغل بازاريابي خود روت از.خانواده ي مطلوب را براي خود درست كرده بودندهنگامي كه بچه ها نيز از راه رسيدند زندگي و . براي خود خريداري كردند

  .وقت باشد و بچه ها روز به روز از عشق مادرانه ي او سيراب و سيراب تر مي شدند

  » .ديگر نمي دانم با چه كسي صحبت كنم. تي مي كنماحساس بدبخ«: پارسال، يك شب روت درحالي كه گريه مي كرد به من تلفن زد و اعتراف كرد كه

  »موضوع چيست؟ آيا اتفاق بدي افتاده؟«: پرسيدم

يك . خسته شده ام...  بچه داري و  به خودم گفتم كه حتماً از . عجيب و غريبي دارم هيچ اتفاقي نيافتاده است فقط مدتي است كه احساسات. مشكل هم دقيقاًهمين است«: پاسخ داد
اصالً در . ديگر نمي توانم بيش از اين خودم را گول بزنم اما .  برسد حالم خوب خواهد شد  ديگر خودم را اين طور تسكين دادم كه چنانچه كار تعميرات و دكوراسيون خانه به اتمامبار

  » .اين ازدواج احساس خوشبختي نمي كنم

  »شوهرت اسپنسر چطور؟ آيا او هم همين احساس را دارد؟»

. گويي فقط براي او يك دوست خوب هستم نه همسرش.اديده مي گيره و ازمن غافل شدهكنم كه او به كل مرا ناحساس مي. ونم او چه احساسي داردچه مي د«: عصبانيت جواب دادبا 
من هم  .  سرش درد مي كند زود بيدار شود يا يا بايد صبح .دمي آور هرگاه كه مي خواهم شروع كننده باشم بهانه اي .دو سال است كه هيچ گونه ارتباط جنسي بين ما وجود نداشته

به او گفته .ما از هم بريده ايم و هر بار كه من مي خواهم در اين باره با او حرف بزنم او اصالً به صحبت هاي من گوش نمي دهد. ديگر هيچ تالشي نمي كنم و به كلي قيد آن را زده ام
. به او گفته ام كه دوست دارم مجدداً با او ارتباط جنسي داشته باشم.نيم و به يك مشاوره مراجعه كنيمبايد بر روي ازدواج مان كار ك ته ام كهام كه احساس خوشبختي نمي كنم و گف

  » .او را دوست دارم اما احساس نمي كنم مثل گذشته عاشقش باشم. اما هيچ چيز كارگر نمي افتد

  » .ار كنم؟ نمي خوام طالق بگيرم اما اين طوري هم نمي تونم ادامه بدمآه باربارا، چه ك«: با هق هق ادامه داد

باركه روت  توانستم تصورم كنم هرمي. ز هر نوعش كه باشد بيزار استاسپنسر را خيلي خوب مي شناختم و مي دانم كه از رويارويي و برخورد ا.از ناراحتي و ناشادي او قلبم به درد آمد
شد كه اوضاع د اين او بايدبه طريقي متوجه ميبا وجو. درباره ي مشكالت زناشويي شان را با او پيش بكشد چگونه آزار مي ديده و ناراحت مي شده استمي خواسته موضوع صحبت را 

  .صبر كندبه روت گفتم كه فرصتي پيدا خواهم كرد تا بتوانم با اسپنسر در اين باره صحبت كنم و روت را تشويق كردم تا كمي .تا چه حد وخيم است

تا با هم قهوه . به ديدن من بيايدوقت استراحتي كه بين جلساتش دارداز او خواستم تا در .دو هفته بعد اسپنسر به من زنگ زد و گفت براي يك مسافرت شغلي به شهر من خواهد آمد
  .چند دقيقه اي را درباره ي دوستان مشترك مان صحبت كرديمو احوال پرسي كرد والم وقتي كه به رستوران رسيدم، او به گرمي با من س. او نيز با خوشحالي قبول كرد.اي بنوشيم

 »خب، اوضاع خانه چطور است؟«:خيلي عادي از او پرسدم.حال وقت آن رسيده بود تا موضوع را به آرامي با او مطرح كنم

هم همين طور باشند  اما فكر مي كنم كه همه ي پدر و مادرها .  تعدادشون هم كم نيستالبته توي تعميرات به روت خيلي سخت گذشت اونهم با بچه ها كه. بدك نيست«:جواب داد
 »ديگه، نه؟

 »آيا شما دو تا با هم خوب تا مي كنيد؟«

 اون موقع هم كه حسابي خسته  .ان اواخر خيلي كار مي كنم و زودتر از هفت و هشت شب هم به خونه نمي يام. البته بيشتر تقصير منه.خب، راستش ما خيلي با هم تنها نمي شيم«
  » .اما روت خيلي مهربون و خوش اخالقه و شرايط منو درك مي كنه. و داغونم

  :منتها اين بار كمي جدي تر. بنابراين يك بار ديگه از او پرسيدم» !مهربون و خوش اخالق؟ آيا واقعاً جدي مي گي؟ روت كه مي گفت احساس بدبختي مي كنه«: از خودم پرسيدم»

ها مهارت نما ز. خوشحالندياخوشحال نيستندمي دوني اسپنسر، يكي از چيزهايي كه در رابطه با زن ها به واسطه ي شغلم ياد گرفته ام اينه كه هميشه به راحتي نمي توني بگي كه آيا
  نه از اون چيزي كه تو فكر مي كني يه خورده ناراحت تر باشه؟فكر نمي كني ممك. به نظر مي ياد روت يه خورده مضطرب و نگران باشه.زيادي در سركردن با آدم ها داريم

اعتراف مي كنم كه اين اواخر تحمل كردن من خيلي براش .نه، او خيلي قوي يه و من فكر مي كنم كه از عهده ي اين همه استرس برمي ياد«:اسپنسر چند لحظه فكر كرد و بعد گفت
 » !ساده نبوده اما اون خيلي سخت جونه

كه همسرش فقط يك خورده ناراحت است توانست فكر كنديچطور م او . دادمدر تمام راه در ماشين از حيرت سرم را تكان مي. ان را تمام كرديم و به همديگر خداحافظ گفتيمقهوه م
  اسپنسر چطور مي توانست تا اين حد از مرحله پرت باشد؟. در حالي كه روت به جداشدن از او فكر مي كرد

بدين معنا كه او هيچ گاه . تالش هاي روت براي ابراز ناخوشحالي ها و نگراني هايش درزندگي به شوهرش همگي بسيار نرم، پنهان و مؤدبانه بودند: خ خود را من مي دانستمالبته، پاس
اسپنسر نيز دود را جدي نگرفته و آتشي .  هايش را به او بيان كرده بوداو را تهديد يا سرزنش هم نكرده بود بلكه به تنهايي و ناراحتي.جيغ نكشيده بود و بر سر شوهرش فرياد نزده بود

 هربار كه روت به من زنگ مي زنديك قدم به طالق اما.روت و اسپنسر هنوز با يكديگر زندگي مي كنند. را كه در برابر چشمهايش در خانه ي خودش داشت تنوره مي كشيد، نمي ديد
اين گونه اوقات نجات و معموالً در.اً او را تهديد كندمگر آنكه روت مستقيم.و متوجه وخامت اوضاع نشودپنسر به موقع پيام الزم را نگيردكه استرس من از آن است .شده استنزديك تر

 .ازدواج تا حدي مشكل و ناممكن مي نمايد



 راه حل

به جاي آن كه عجله . او را ناراحت كرده است با شما صحبت مي كند به او توجه كنيدهمسرتان بيان مي كند كه احساس خوشبختي نمي كند يا در باره ي چيزي كه/كه نامزدهنگامي
چشم مي آيد وخيم  كه احتماالً اوضاع از آنچه بهفرض را بر اين بگذاريد.صحبت كنداحساسات خود با شما بيشتر درباره ياز او بخواهيدتمام كنيد شته باشيد مكالمه را هر چه زودتردا

كه با شعله اي سر به فلك از آنپيش  رو به رو شويد و كاري صورت دهيداما آيا بهتر نيست كه با چند جرقه ي كوچك. كه اين صحبت ها چندان نيز خوشايند نباشندمي دانم. تر باشد
  كشيده مواجه شويد؟

صرف اين حقيقت كه مايليد به ما گوش كنيد،حال ما را به مراتب .ه صحبت كنيمحتي اوقاتي كه به نظر نمي رسد آنقدرها هم ناراحت يا عصباني باشيم باز هم از ما بخواهيد در آن بار
محبت شما سيراب  محبوبيت كرده قلب مان با توجه وها احساستان را با ما قطع نميكنيد،ما زنهنگامي كه با ما ارتباط برقرار مي كنيد و ارتباط : به ياد داشته باشيد.بهتر خواهد كرد

 .در خواهيم بود آنچه را كه آزارمان مي داد سريع تر فراموش كنيمبه طوري كه قا.مي شود

 ده عادت ارتباطي مردها كه زن ها را عصبي مي كند):11(فصل 

تحقيقاتي كه دريافت كرده مقاله هاي  اين ليست را براساس تحقيقات و مصاحبه هايم با زوج ها، .اين ده عادت ارتباطي را كه زن ها هميشه از آن شكايت دارند در زير ليست كرده ام
  .ام و صحبت هاي هزاران زن كه در سمينارهاي مختلفم شركت كرده و داستان هايي از زندگي خود را با من در ميان گذاشته اند، ترتيب داده ام

سرخورده شده ايد بختي چنداني نمي كنيد يا مأيوس وحساس خوششايد در رابطه با ازدواج خود ا.مطالعه اين فصل براي خود شما نيز از اهميت زيادي برخوردار است:خانم هاي عزيز
همسرتان نيز ازشما مي پرسد كه چه چيزي آزارتان مي دهد نتوانيد به درستي به او توضيح دهيد كه به راستي از چه چيزي ناراحت يا /شايد هنگامي كه نامزد. اما نمي دانيد كه چرا

همسرتان صحبت / آتي به شما كمك خواهد كرد موارد و نواحي مشكل ساز رابطه خود را دقيقاً مشخص كنيد و درباره ي آن ها با نامزداطالعات ارائه شده طي صفحات. نگران هستيد
  .كنيد تا بتوانيد كمتر به نزاع بپردازيد و بيشتر عشق بورزيد

و حركات ونق زدن هاي بسيار جلوگيري كنيدمخالفت دعوا، تنش، بداخالقي و ترش رويي،د از موجب خواهد ش.بود اطالعات ارائه شده در اين فصل برايتان گرانبها خواهند:مردان عزيز
  .همسرتان توليد مي كند، شناسايي كنيد/و رفتارهايي از خود را كه به طرزي ناخودآگاه موجب توليد تنش در رابطه تان شده است و احساسات بدي را در نامزد

عادات ارتباطي خود حتي آگاه  معتقدم كه بيشتر مردها از اين . اين ليست از موارد ده گانه بدين منظور طراحي نشده است تا از شما انتقاد كندپيش از هر چيز توجه داشته باشيد كه
بگذاريد .قصير را به گردن شما بياندازم ليست ت  آن نيست كه با اين در اينجا هرگز مقصود و منظورم.هم نيستند و به همين دليل است كه آموختن آن ها بسيار مهم و مفيد مي باشد

 رابطه با مردان  ها درزنها و اشتباهات آورده ام كه زنبه شما بگويم كه در كتاب رازهايي درباره ي مردان كه مي بايست بايد هر زني بداند ليست مشابهي نيز از اينگونه عادات ارتباطي 
  .مرتكب مي شوند

 وصفي بر روي آن ها گذاشته بودند كه برايم بسيار  همسرشان اسم هايي/م با خبرشدم كه بسياري از زن ها براي اين عادت هاي ارتباطي نامزدهنگامي كه اين ليست را تهيه مي كرد
را فرو مي خورد و سپس ناگهان به اصطالح آن ها  شوهرش احساساتش را درخود مي ريزد و  براي نمونه يكي از زن هايي كه به من مراجعه مي كرد مي گفت از آن جا كه .جالب بود

دوستان هم جنس و با او حرف نمي زد گفت كه او وزن ديگري كه نامزدش به يكباره ساكت و عبوس مي شد!ناميده بود»آقاي آتشفشاني«د و آنها را بيرون مي ريزداو رامنفجر مي شو
 .مي نامند» آقاي نامرئي«ورا ـ هر بار كه چنان رفتاري از نامزدش سر مي زد ا!آن خانم ـ البته بين خودشان

  » !حدس مي زني امروز صبح كي سرو كله اش پيدا شد؟ آقاي نامرئي:مثالً مي گفتند

طي ضعيف همسرمان اين ده عادت ارتبا/كه نامزدو احساسات سركوب شده خودـ هنگاميما زن ها به اين دليل از اين اسامي و القاب نه چندان افتخارآميز استفاده مي كنيم تا با خشم 
خواهيد ديد كه هر يك .ظور خود را بهتر بيان كرده باشمفكر كردم مفيد باشد من هم از اين ايده استفاد كنم تا شايد من.را از خود آشكار مي سازندـ كنار بياييم و آن ها را خالي كنيم

هاي ي مردها كه زن ها را عصبي مي كندبه همراه شخصيتاين ده عادت ارتباط. بخصوص استاز اين عادات ارتباطي به شخصيتي نسبت داده شده اند كه نام آن نماد ويژه ي آن رفتار 
 !!البته اميدوارم تنها فقط هنگامي اين ليست را به مرد زندگي تان نشان دهيد كه مطمئن باشيد ديگر نمي خواهيد او را ببينيد.نمادين آن در ليست زير آورده شده اند

 ن ها را عصبي مي كندده عادت ارتباطي مردها كه ز

  آقاي اسرارآميز:..... مردهاي كه همه چيز را ناواضح و در پس پرده اي از ابهام باقي مي گذارند 01

  آقاي لغزنده:...... مردهايي كه از حرف زدن طفره مي روند 02

  آقاي نامرئي: ...... مردهاي كه ساكت و عبوس مي شوند 03

  آقاي مرموز: ...... ايشان را به ما نمي گويندمردهايي كه خواسته ها و نيازه 04

  آقاي آتشفشان:...... منفجر مي شوند مردهايي كه احساسات شان را فرو مي خورند و به يكباره 05

  )فراري(آقاي گريزپا : ...... مردهايي كه وسط صحبت و مذاكره اتاق جلسه را ترك مي كنند 06

  آقاي فرمان فرما.... : ..مردهايي كه زياد دستور مي دهند 07

  آقاي نيش و كنايه زن: ...... مرداني كه احساسات ما را مسخره مي كنند 08

  آقا مرغه: ...... مردهايي كه به منظور فرار كردن از چيزي ناخوشايند به دروغ متوسل مي شوند 09

 آقاي ترقه:...... هندمرداني كه سريعاً ناراحت شده و به دنبال آن فوراً ازخود واكنش نشان مي د 010

  آقاي اسرارآميز-يك

  .هنگامي كه از اينگونه مردها سؤاالتي مي پرسيد هيچ چيز واضح و روشني دستگيرتان نمي شود

  .از اين كه درقبال چيزي تعهد كالمي بدهد، بيزار است

  .دهمسر خود را براي شنيدن پاسخي روشن از او با شكست مواجه مي كن/تمامي تالش هاي نامزد

 .پس پرده اي از ابهام باقي مي مانند هميشه در دهند سخ روشني نميپا همسران ما كه به هيچ چيز /نامزدآن دسته از.اسرارآميز معرفي كنم شما را به آقايخانمهاي عزيز اجازه دهيد
شما صحبت او با.نه. اصالً با شما حرف نزنداينطورنيست كه .چه احساسي داردديارمي گذ زير شما هرگز نخواهيد توانست بفهميد چه در افكارش. آقاي اسرارآميز شخصيتي آزارگر دارد

  .اما مشكل اين است كه هرگز پس از آنكه صحبت هايش تمام شدند نمي توانيد بگوييد به شما چه گفته است. مي كند



با شوهرش برايان در باره ي دختر چهارده ساله شان كه براي نمونه،مارتين سعي دارد.استآقاي اسرارآميز متخصص صحبت كردن و ارتباط برقرار كردن بدون دادن كمترين اطالعات 
  .به طور نيمه وقت با آنها زندگي مي كند صحبت كند

  .من يه چيزي به او گفتم اما او دوباره عصباني شد در را كوبيد به هم. برايان، ديشب شارلوت دوباره داشت توي اتاقش سيگار مي كشيد: مارتين

  .من يه كاريش مي كنم:رايانب

  .خب، مي خواي بهش چي بگي؟ قبالً چندين بار در اين باره با او صحبت كرده اي:مارتين

  .مارتين، من حل اش مي كنم:برايان

روي همين اصل دوست دارم .و با هم هستيمچون كه باالخره من و ت.اما خيلي خوب مي شد اگه بگي مي خواي چه سياستي را با او در پيش بگيري.مي دونم حل اش مي كني:مارتين
  .بدونم كي مي خواهي باهاش حرف بزني تا من قبلش با صحبت هاي اضافي خراب نكنم

  ولم مي كني؟.ببين، گفتم باشه:برايان

اشاره ي خاصي نمي كند هيچ يك از  به هيچ چيز. ارائه نمي دهداو هيچ گونه جزئياتي را.پاسخ هاي او همه مبهم و ناواضح هستند. در اينجا برايان مانند آقاي اسرارآميز رفتار مي كند
 برايان آنكه مسئله سيگاركشيدن دخترشان را   شوهرش مارتين اصالً نمي تواند بگويد.پرسش هاي مارتين را اساساً پاسخ نمي گويد و به هيچ يك از نگراني هاي او رسيدگي نمي كند

كه آيا مسئله را جدي گرفته است اين را هم نمي تواند بفهمد.داردت يا اينكه اصالً حتي ناراحت هم نشده است اين مسئله برايش اهميتي نبه رخ او كشيده است از دست او ناراحت اس
  .!به عبارت ديگر اصالً نمي داند درون برايان چه مي گذرد. يا نه

  :در زير نمونه ي ديگري از اين عادت ارتباطي ذكر شده است

  .نامزد خود در باره ي برنامه ريزي براي تعطيالت آخر هفته شان صحبت كندزن سعي دارد با 

  »دوست داري جمعه با ماشين يه دوري بيرون شهر بزنيم؟«: مي پرسد

  » .بد نيست«: مرد پاسخ مي دهد

  »خب، مي خواي بپرسم چه جاهايي مي تونيم بريم؟«

  «!خب، اگه دوست داري اين كار را بكني، بكن«:هد، مي گويددر حالي كه توجه درست و حسابي نيز از خود نشان نمي د

  » .زياد هيجان زده به نظر نمي رسي. اونجوري كه بوش مي ياد خيلي دوست نداري بريم«:زن مي گويد

 »من همچين چيزي كفتم؟«:مرد پاسخ مي دهد

تواند احساس واقعي م حرف مي زند كه نامزدش هرگز نميمرد چنان مبه.  عصبانيت جيغ بزنداين احساس كه مي خواهد از. فكر مي كنيد چنين مكالمه اي چه احساسي به زن بدهد
  .چكار بايد بكند و چكار نكند او را در اين باره بفهمد و بداند كه

آره، «:زنيم و مي گوييم ازدوستان نزديك خود زنگ مي زنيها بها زنمين ميكند كه چيزي ازشما بفهمد؟صرف اهمسرتان چه ميزان ازوقت خود را/نامزدميتوانيد حدس بزنيد:مردان عزيز
فكر » با توجه به جوابي كه قبالً داده بود فكر مي كني دوباره موضوع را مطرح كنم يا يه كمي صبر كنم ببينم چي مي شه؟«:يا»حاال فكر مي كني منظورش چي بود؟.ديشب اينو گفت

زيرا شما مردان مبهم صحبت مي كنيد و زير بار هيچ چيز نمي رويد و نمي گوييد كه در افكارتان چه مي گذرد و ما را وادار به :مي كني زن ها چرا اينطور سؤاالت را از هم مي پرسند
  .ذهن خواني و حدس زدن مي كنيد

 زنگ مي زند و از شما مي خواهد كه با او به كوهنوردي به شما فرض كنيد يكي از دوستان تان .در زير تمثيلي است كه به خوبي نشان مي دهد چرا زن ها از اين عادت مردها بيزارند
خب، «:از او مي پرسيد .موقع مي رسد و هر دو به راه مي افتيد او سر.آمد  به دنبال شما خواهد  شما با خوشحالي تمام موافقت مي كنيد و دوستتان مي گويد كه فردا با ماشين.برويد

  »مي خواهيم به كجا برويم؟

   » .دت مي بيني جاي خيلي زيبايي يهخو«:پاسخ مي دهد

   »خب، خيلي دوره؟«

   » .نه زياد«

   »چقدر طول مي كشد با ماشين به اونجا برسيم؟«:مي پرسيد

   » .آخرش مي رسيم.زياد طول نمي كشه«

 پر از شك، ترديد و عدم قطعيت  نيد از سفر لذت ببريد زيرا سفرتاننمي توا. مي شويد از دوست تان براي آنكه مبهم صحبت مي كند و سؤاالت شما را بدون پاسخ مي گذارد ناراحت 
 .زن ها نيز هنگامي كه با آنها اينطور صحبت مي كنيد درست دچار همين احساس مي شوند: خب مردان عزيز.است

 چرا مردها خود را اسرارآميز مي كنند

  .دمردها به داليل زير در ارتباطات خود مبهم و ناواضح رفتار مي كنن

  .مبهم بودن برايشان يك مكانيزم امنيتي به حساب مي آيد 01

روشي براي حمايت و محافظت از خود   اسرارآميز بودن را به عنوان   ناخودآگاه مبهم بودن و گاهي اوقات آنان به طرزي. همانگونه كه قبالً نيز ديديم مردها دوست ندارند اشتباه كنند
با اين روش چنانچه مرتكب .دهند پاسخ مي »چند پهلو«ه طرز مبهم و  سؤالي مطمئن نباشند يا در رابطه با چيزي هنوز تصميمي قطعي نگرفته اند، بچنانچه از پاسخ.انتخاب مي كنند

سيگار كشيدن  جزئياتي را دررابطه بانهتوانست هيچگوبه همين دليل برايان نمي.ابت شودزيرا هرگز چيزي نگفته اند تا خالف اش ث.اشتباهي شوند كسي آنان را بازخواست نخواهد كرد
  .دخترشان در اختيار همسرش قرار دهد زيرا خودش هم به درستي نمي دانست مي خواهد چه كار كند و به جاي آنكه به اين موضوع اعتراف كند ترجيح داده بود اسرارآميز باشد

 .مبهم بودن شكلي از استقالل و خودمختاري محسوب مي شود 02

هرگاه مردي به سؤالي .ي است براي غرور و منيت مرد داريد كه آزاد بودن و مستقل بودن براي مردها تا چه حد برايشان اهميت دارد؟ مبهم بودن در ارتباطات درحكم بيمه اآيا به ياد
چنانچه اطالعات زيادي در اختيار .همسرش قرار گيرد/نامزدبي آنكه مورد سرزنش اه داشته است تا نظرش راعوض كنداين حق را محفوظ نگ واضح نمي دهد، درواقع براي خودپاسخي



نتيجه احساس ويد،تعهد كمتري را تقبل كرده درخودش بگهر چه كمتر از.د را هم نبسته استبا اين روش دست و پاي خو.او قرار ندهد هرگز مورد نكوهش و توبيخ قرار نخواهد گرفت
 .آزادي بيشتري خواهد كرد

زيرا هرگز موفق . گفتگو با مردان مرموز و اسرارآميز ما زن ها را مأيوس؛ سرخورده و عصبي مي كندزن ها را وادار مي سازند تا از آنها بازپرسي و بازجويي كنندچگونه مردان اسرارآمير 
 و نمي توانيم جلو برويم، مگر آنكه اطالعات و  ت مي شويمبنابراين بي حوصله و كم طاق. نمي شويم اطالعاتي را كه براي احساس امنيت و رهاكردن موضوع نياز داريم، به دست آوريم

  .نتيجه اين مي شود كه مي ترسيم و احساس رهاشدگي، ناامني و عصبانيت مي كنيم.داده هاي بيشتري دريافت كنيم

: مي گوييم.»بازجويي«و » بازپرسي«!رو به رو شدن با آن بيزارندبه طرزي اجتناب ناپذير مردان مرموز و اسرارآميز هميشه درنهايت آن روي ما را در مي آورند كه خودشان هم از 
گي چه اتفاقي افتاده كه اينقدر ناراحت چرا نمي»« تعطيالتمان فكركردي؟آيا درباره ي» «توني تاريخش رو به من بگي؟مي.زنگ مي زني تا بياد باالخره نگفتي كه كي به يك حسابدار«

زيرا ما زن ها نياز داريم احساس امنيت .  اجتناب ناپذير است تقريباً حتمي و نگامي كه مرد در ارتباطات خود مبهم و ناواضح رفتار مي كند بازپرسي و بازجويي ه» و عصباني هستي؟
 !ي اين ها به جزئيات نياز داريمكنيم، برنامه ريزي كنيم و تصميم بگيريم بي آنكه مجبور باشيم تا ابد منتظر شما بمانيم تا سرانجام شما تصميم تان را بگيريد و براي همگ

 راه حل

تصميم تان مطمئن چنانچه هنوز از.رتان قرار بدهيدهمس/به هنگام ارتباط برقرار كردن سعي كنيد اطالعات الزم و مكفي را در اختيار نامزد!سعي نكنيد اينقدر از دست ما بگريزيد 01
  .يدنيستيد و به درستي نمي دانيد چه احساسي داريد، به او بگوي

بعداً .مي خوام چند ساعت در آن باره فكر كنم .  بايد بكنم درست نمي دانم چه كار«: مي توانست بگويد» .يه كاريش مي كنم«: براي نمونه در مثال پيش برايان به جاي آن كه بگويد
   » .به تو خواهم گفت چه تصميمي گرفته ام

شويم نيم، عصبي ترميرابطه با چيزي بداته باشيدهر چه ما زن ها كمتردربه ياد داش.عات را از او مخفي نگه داريد، نگاه نكنيدهمسر خود به چشم يك دشمن كه بايد اطال/به نامزد 02
  !رو به روشويد» خانم بازپرس«و احساس ناامني بيشتري مي كنيم و سپس شما بايد با 

يك ديد كلي و اجمالي  كافي است .ما بازگو كنيد الزم نيست يك يك جزئيات را به .د با ما در يك تيم هستيددر ميان گذاشتن اطالعات با ما، روشي است براي اينكه به ما نشان دهي
 .به ما بدهيد

  آقاي لغزنده-دو

  .چنين مردهايي هيچ وقت حوصله حرف زدن ندارند

  .نمي رسدالبته اين وقت مناسب هيچ وقت نيز فرا .مدام مي گويند اآلن وقت مناسبي براي حرف زدن نيست

  .به طوري كه هيچ وقت خبر نخواهيد شد كه اوضاع از چه قرار است و چه پيش خواهد آمد. تصميم گيري،را همواره به تعويق مي اندازند

سعي مي كند حتي .ت و گو فرار مي كنداو با مهارت تمام جا خالي مي دهد و از مكالمه و گف» !آقاي لغزنده«. درست حدس زديد. آيا چنين مردي را مي شناسيد؟ بله:خانم هاي عزيز
  .المقدور كمتر با شما، نگراني هاي تان يا قول هايي كه داده است مواجه شود

ر گرفتارترين طوري حرف مي زند كه انگا هنگامي كه به او گوش مي كنيد،  . زيرا نمي خواهد با چيزي سروكله بزند. است» موضوع«و فرار از »ليزخوردن«مرد لغزنده استاد تمام عيار 
هميشه يك چيز در محل كار يا زندگي او است كه اجازه نمي دهد با موضوعاتي كه هميشه از . هيچ گاه وقت ندارد به آنچه شما را ناراحت كرده است گوش كند. مرد روي زمين است

تشريك مساعي  ر ميرسد كه از روحيه ي همكاري و، لذا در اوايل رابطه ظاهراً چنين به نظاز آنجا كه مرد لغزنده اساساً اهل رويارويي و برخورد نيست. آن ها فرارمي كند رو به رو شود
  .البته تا هنگامي كه دست او را نخوانده اند و بر همگان مشخص نشده است كه او با ظرافت و هوشمندي تمام با غير قابل دسترس بودن شمارا بازي داده است. خوبي برخوردار باشد

زمين «او نيز مانند آقاي اسرارآميز از اينكه او را . انگيزه هاي اين دو اساساً شباهت هاي بسياري با يكديگر دارند.  واقع دوست و فاميل پرو پا قرص آقاي اسرارآميز استآقاي لغزنده در
رفتار تخاصمي فت كه طبيعت لغزنده ي او شكلي ازشايد بتوان گ.جان سالم بدر ببرداه كردن وكنترل شدن توسط يك زن،ممكن از اشتبدد بيزار است و سعي ميكند تا سرحكنن» گير

  اما مرد لغزنده چگونه عمل مي كند؟. بلكه فقط از دست تان در مي رود.بدين معنا كه هيچوقت مستقيماً با شما رو در رو قرار نمي گيرد.  انفعالي اوست- 

  .هنگامي كه مشكلي پيش مي آيد از آن فرار مي كند 01

به زماني نامعلوم يك متخصص  موكول كردن آن ها  او در به تعويق انداختن كارها و .هرگز چيزي را كه مي تواني تا ابد به تعويق بياندازي، امروز انجام نده: لغزنده اين استشعار آقاي
:  بهانه هايي كه او هميشه از بر دارد اين است كه يكي از .اصي نيستمشكل خ زبردست و زبده است و همواره بهانه ي خوبي در دست دارد كه چرا اآلن زمان خوبي براي پرداختن به 

توانيد هرگزنمي.حل و فصل خواهندشد»رگزه مشكل آن است كه مسائل، موضوعات، تصميمات و نگراني ها هميشه در مكاني مجهول و زماني نامعلوم به نام» .بذار درباره ش فكر كنم«
  .زم خواهد شد يا خيرمطمئن باشيد كه آيا به آنها رسيدگي ال

  .همسرش را از روند پيشرفت كارها باخبر نمي كند/نامزد 02

شما معلوم نيست گزارشگر اطالعات به داليلي كه بر. ودگوش ميكنيدفرض كنيد كه به فوتبال عالقه مند هستيد و به گزارش مستقيم مسابقه اي كه از راديو پخش مي ش: مردان عزيز
 حساب امتيازات را اعالم نمي كند و نمي گويد كه تا پايان مسابقه چقدر  .مثالً نمي گويد كه دو تيم در كدام يك از دو نيمه بازي مي كنند. وندگان نمي گذاردزيادي را در اختيار شن
مي پردازد و گه گاهي اشاره ي » كليات فوتبال«اره ي در عوض تمام وقت به طرزي مبهم به صحبت هايي درب. و ضربه در چه فاصله اي از دروازه زده مي شود. زمان باقي مانده است

با عصبانيت .طبيعتاً عصباني و سرخورده خواهيد شد. چه احساس به شما دست خواهد داد.دارد و سپس دوباره از موضوع اصلي پرت مي شود.مختصري نيز به آنچه در زمين مي گذرد
  »چرا هيچ اطالعاتي نمي دهد؟. ستنده» چندـ چند«مي خواهم بدانم دو تيم «: فرياد خواهيد زد

پيشرفت مسائل، ن آخرين گزارش ها در باره ي روندجرياما زنها خواهان آنيم كه در . دهدخب، اين درست دقيقاً همان احساسي است كه در مواجهه با آقاي لغزنده به زن ها دست مي
. كنيد و از جديدترين تغييرات همواره باخبر شويم» به روز«ما نياز داريم مرتباً ما را .  هر دوي ما مهم استموضوعات و تصميماتي قرار بگيريم كه به عنوان يك زوج، مشتركاً براي

 .بدون اين گونه اطالعات در تاريكي تنها مي مانيم

پيش از آن كه مهلت انقضاي بيمه ي قبلي سرآيدـ   كنيدـ همسرتان قول داديد كه بيمه ي درماني بهتري براي خانواده مان پيدا/براي نمونه فرض كنيد همين يك ماه پيش به نامزد
 انقضاي بيمه ي قبلي نزديك  به خوبي آگاهيم كه مهلت) 3فصل . (از آنجا كه زن ها هميشه حسان زمان را خوب دردست دارند. هفته ها مي گذرند بدون اين كه شما چيزي بگوييد

به «:خارج ميكنيدا باعكس العمل شديداللحن از دورسعي مي كنيم درباره اش با شما صحبت كنيم، اما شما ما ر. قرارداد ببنديمشده است و بايد آن را تمديد كنيم يا با شركت ديگري



   » .اين هفته سرم خيلي شلوغ است.تو گفتم كه يك كاريش مي كنم

 .سرانجام آن را انجام دهيدتا شما.مدام به جان شما نق بزنيمكه كنيم يا ايناين كار را بدانيم كه آيا اصالً خودمان نمي!ا ميدهد؟احساس ناامني مطلقاين عكس العمل چه احساسي به م

 !خانم نق نقو: آقايي لغزنده

تصميم بگيريم، باشيم، زندگي حركت به جلو داشته در.ي كنيم، مسائل را حل و فصل كنيمنمي توانيم برنامه ريز. آقايان لغزنده مهارت ويژه اي در پا در هوا نگه داشتن ما زن ها دارند
به طرزي طبيعي و بي آنكه چاره اي داشته باشيم  بنابراين  . اين ها همه و همه تنها براي آن است كه آقاي لغزنده ي زندگي ما از برقراري ارتباط و تبادل اطالعات با ما سرباز مي زند

را با او فيصله دهيم  همه جا او را تعقيب مي كنيم تا سرانجام تصميمات ضروري. م كه با ما صحبت كندمي دهي» گير«مدام به او : بدل مي شوم»نق نقو«در كمال تأسف به زن هايي 
پرواضح است كه كل !كنيم دار مدام صداهاي نابهنجار توليدخش CD و تمام مدت مسائل و موضوعات حل و فصل نشده و باقيمانده ي گذشته را پيش مي كشيم تا آنجا كه مثل يك

شما مردان احساس فشار بيشتري خواهيد  بدين معنا كه هرچه ما زن ها بيشتر تالش مي كنيم تا شما را گير بياندازيم، .مچون چرخه اي معيوب توليد اشكال خواهد كرداين ماجرا ه
  !لغزنده تر شده و از دست مان بيشتر فرار خواهيد كرد.كرد و هر چه شما احساس فشار، اجبار و الزام بيشتري بكنيد

طفره رفتن هاي او در تصميم غزنده اهميتي نمي دهندچنانچه ازاينكه بديهي پنداشته مي شود مردهاي ل. گامي كه زني با مردي لغزنده رابطه دارد احساس مي كند او را نمي بينندهن
كند  پيدا مي  دل و دماغ صحبت كردن رابا وجود اين هنگامي كه خودش. اردگيري اذيت و آزار شويم براي او اهميتي ندارد، چنانچه با مسامحه كاري هايش مدام ما را پا در هوا نگه د

همسر /نامزددرنهايت آقاي لغزنده از.باشيمانتظار دارد در آن وقت ما هم با خوشحالي و خوش اخالقي تمام به صحبت هاي او گوش كنيم و مانند قبل آماده ي گفت و گو و مذاكره با او
 . سازد كه بيشتر مثل مادربزرگ ها با او رفتار خواهد كرد تا يك معشوق يا همسرخود زن غرغرو و نق نقويي مي
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بگذاريد كنيد، به جاي انيكه بي خبر ما راما صحبت  چنانچه نمي توانيد در همان لحظه با.همسرتان مي خواهد درباره ي چيزي با شما صحبت كند، طفره نرويد/هنگامي كه نامزد 01
  .بگوييدو برويد، به ما 

اين فرمول را فرمول سه مرحله اي .نداريد، ارائه شده استيا آمادگي آن را گفتگو نيستيد مواقعي كه قادر به همسرتان در/هربانانه تربا نامزدزير فرمول ساده اي براي برخوردهر چه مدر
  .ناميده ام

  :هنگامي كه آمادگي صحبت كردن را نداريد چه كار كنيد

  :يفرمول سه مرحله ا

  .به عبارت ديگر به اين نياز و گرايش در او صحه بگذاريد. دريابيد كه او نياز دارد با شما صحبت كند 01

  .به طريقي پاسخ دهيد 02

كنيم اين را هم ميدانم هيم چه كار بخواي مهمه ازحاال بدوني تعطيالت ميعزيزم متوجه ام كه برايت خيل:براي نمونه بگوييد)اتعيين كنيدزمان ديگري ر(مجدداً برنامه ريزي كنيد  03
  كنيم؟ كالس فوتبال رفتن،درباره اي صحبت  كه بچه ها بهموقعياما االن كمي سرم شلوغ است بهترنيست شنبه يه وقتي پيدا كنيم تا.مرتب كنيكه دوست داري ازپيش همه چيزرو

  :براي نمونه. ه ما بدهيد و ما را از روند پيشرفت كارها با خبر كنيدهستم مرتباً ب اطالعات جديد درباره ي آنچه را كه مي دانيد منتظر آن 02

  »ترتيبي مي دم كه اين هفته حتماً انجام اش بدم. راستش هنوز فرصت آن را پيدا نكرده ام. عزيزم، مي دانم كه قول داده بودم بيمه ي مان را تمديد كنم«

  :يا

وجودم با اين   بخشي از  .احساس مي كنم هنوز نمي تونم اين كار رو شروع كنم.  رنگ كردن اتاق خوابمان داشتيم فكر كردمدرباره ي گفت و گويي كه هفته ي پيش درباره ي «
  »تو چه فكر مي كني؟. ببينيم شايد خانه را اصالً فروختيم.كار موافق است اما بخشي از وجودم هم مي گويد صبر كنيم

م نداده باشيد يا به درستي از احساسات خودتان آگاه نيستيد، ما حتي از كمترين اطالعات و داده ها در آن باره نيز خوشحال مي شويم و براي اگر كاري را كه قولش را داده بوديد انجا
 .آن از شما متشكر و ممنون خواهيم بود

  آقاي نامرئي- سه

  . مجسمه مي نشينند و به شما زل مي زنندعميق ترين احساسات خود را با آن ها در ميان مي گذاريد، اما آن ها همان طور مثل

ايشان مي پرسيد چه اتفاقي افتاده است  گرفته هستند و از هنگامي كه متوجه مي شويد از چيزي ناراحت يا . هنگامي كه نظرشان را درباره چيزي مي پرسيد، مي گويند نظري ندارند
  .اسخي ندارندبه گونه اي رفتار مي كنند كه گويي حرف شمارا نشنيده اند و پ

صحبت كردن با چنين مردهايي مثل . ؟ آقايان نامرئي اغلب به تالش هاي زن به منظور برقراري ارتباط با سكوت پاسخ مي دهند!چه بالهايي كه آقايان نامرئي بر سر زن ها نياورده اند
اين دقيقاً همان اتفاقي است كه به هنگام تالش براي گفت و گو . ويد، اما خبري نمي شودمنتظريد صدايي از كف چاه بشن.انداختن سنگريزه در چاهي است كه ژرفاي آن بي انتهاست

  » !غيبش مي زند«بدين معنا كه فقط .با آقاي نامرئي مي افتد

او به گونه .مي بينيد، اما احساس اش نمي كنيد و را ا!  با شماست و هم نيست او هم.گاهي اوقات رابطه داشتن با آقاي نامرئي اين احساس را به انسان مي دهد كه با اشباح رابطه دارد
  .اي رفتار مي كند كه گويي حضور دارد، اما چيزي نمي گويد

ندگي ادامه همين طور به ران.سكوت» آيا از چيزي ناراحت هستي؟عزيزم،«:مي پرسيد.ظاهراً اوقاتش تلخ است. با ماشين و به همراه نامزدتان به طرف رستوراني مي رويد تا شام بخوريد
  .مي دهد

  .چيزي نمي گويد.روزنامه اش را مي خواند.سكوت».فكر مي كردم به زودي مي تونيم از تعطيالتمون استفاده كنيم«:سر ميز صبحانه به شوهرتان مي گوييد

آيا «:پرسيدون آن كه كلمه اي بگويد ازاوميدهد بده شما گوش مياو ب» .دناراحت هستيفني با نامزد قبلي اش مي گذراند،از اينكه وقت زيادي را به مكالمه ي تل«:به نامزدتان مي گوييد
  .سكوت.تكان مي دهد» نه«سرش را به عالمت » باره به من بگويي؟ چيزي هست كه بخواهي در اين

داند شايد نمي.اب دادن را به خود بدهدخواهد زحمت جويشايد هم نم. ي حرف زدن را نداردكسي چه مي داند؟ شايد حوصله سرآقاي نامرئي مي گذرد؟رچيزي ددر اين برخوردها چه 
. بنابراين فقط آن جا مي نشيند. شايد ناراحت يا نگران است يا احساس گناه مي كند يا فقط گيج و سردرگم است و نمي داند احساسات اش را چگونه به كلمه بكشد. چه جوابي بدهد

  .ئي اصوالً بر طبق تعريف، قرار نيست حرف بزندزيرا آقاي نامر. البته اين ها حدسياتي بيش نيستند



گرديد هنگامي كه باز مي.اريد و ميرويدماشين را چند ساعت آن جا مي گذ. آن را به تعميرگاه مي بريد تا نگاهي به آن بياندازيد. فرض كنيد ماشين تان خوب كار نمي كند:مردان عزيز
  :از مسئول تعميرگاه مي پرسيد

  »كل ماشينم چي بود؟خب، متوجه شديد مش«

  .كندندوشروع به ورق زدن روزنامه مياو رويش را برمي گردا»پرسيدم فهميدين مشكلش چي يه؟. دببخشيد، مثل اينكه صدامو نشنيدي«: او به شما خيره مي شود و چيزي نمي گويد

  .چه احساسي به شما دست خواهد داد؟ مطمئنم از عصبانيت منفجر خواهيد شد

از او .هيچ بازتابي از او دريافت نمي كنيد چند روزي مي گذرد و . هفته ها روي گزارشي كه رئيس تان از شما خواسته بود كار مي كنيد تا سرانجام آن را تحويل مي دهيد: مثالي ديگر
  .هنگامي كه وارد مي شويد پاي ميزش نشسته است.وقت مي گيريد كه يك روز در دفترش اورا ببينيد

در حالي كه نگران شده . او آهي مي كشد و چيزي نمي گويد» چيزي درباره گزارشي كه تهيه كرده ام از شما نشنيده ام، آيا فرصت كرده ايد نگاهي به آن بياندازيد؟هنوز «:مي پرسيد
همان جا نشسته است و با نگاهي كه هيچ   گيره كاغذ ور مي رود او در حالي كه با يك» مي خواهيد آن را دوباره از نو بنويسم؟» آيا اشكال يا ايرادي در آن ديده ايد؟«: ايد مي پرسيد

  .چيز را نمي توان از آن خواند، به شما خيره مي شود

صالً درست ا:متوجه منظور من شده ايدمطمئنم حاال ديگر.را فرامي گيردوحشت شما  ترس اين كه قرار است اخراج شويدچه احساسي به شما دست خواهد داد؟ احتماالً از:مردان عزيز
مطمئناً چنانچه چنين برخوردهايي با شما بشود شما نيز همين  . غيرانساني نيز هست به عالوه بي ادبانه، گستاخانه و.دارد با شما صحبت كند پاسخي ندهيد نيست به كسي كه سعي

  مي شويد چه احساساتي را تجربه خواهد كرد؟» امرئيآقاي ن«همسرتان هنگامي كه شما /خب، فكر مي كنيد نامزد. احساسات را در خود تجربه خواهيد كرد

  :مطلبي است درباره ي سكوت كه مي خواهم به شما مردان بگويم

 پيام نيست بلكه تنها به معناي عدم حضور كلمات حضور  عدم سكوت به معناي غيبت يا.رومنداستگو نياست كه به همان ميزان صحبت و گفتبلكه حاوي پيامي .سكوت خنثي نيست
مي دهد،زن احساس   ارتباط با او با سكوت پاسخ  هنگامي كه مردي تالش هاي زني مبني بر ايجاد. بلكه تنها پاسخي تهي و خالي است.سكوت عدم حضور پاسخ نيست.و واژگان است

  .درد آورده استبلكه احساس خواهد كرد پيامي شنيده است كه دلش را شكسته و قلبش را به . نمي كند كه به او پاسخي نداده اند

  هنگامي كه مردها پاسخي نمي دهند زن ها چه مي شنوند؟

  :زن ها در اين اوقات مي شنوند كه

  .آنچه گفته اند آنقدر مهم نيست كه به آن پاسخي داده شود 01

  .همسر خود ندارند كه به آنها جواب بدهد/اهميت چنداني براي نامزد 02

  .ستحقاق آن را ندارد كه به آن پاسخي داده شودآنچه گفته اند احمقانه است و ا 03

 .همسرشان آن را در خود نگه مي دارد و بروز نمي دهد/پاسخي كه قرار است به آنها داده شود چنان ناراحت كننده و ناخوشايند است كه نامزد 04

 خانم ترسو:آقاي نامرئي

ظرف چند دقيقه كامالً به هم بريزيد و او را به لحاظ احساسي و عاطفي از هم بپاشيد؟ با سكوت به او پاسخ دهيد، از آيا مي خواهيد بدانيد چگونه مي توان وضعيت روحي زني را تنها 
  .سپس ببينيد كه چگونه به زني ترسو بدل خواهد شد. و هيچ چيز نگوييد.ارتباط خود را با او قطع كنيد؛ تنهايي طلب باشيد.او فاصله بگيريد

 ؟ مان دچار استرس و اضطراب مي شويمدر چه اوقاتي از زندگي

كنار .حضور ناگهاني آقاي نامرئي دارندحساسي است كه زنها در مواجهه بااين دقيقاً همان ا.هنگامي كه چيزي وحشتناك يا گيج كننده ـ آنهم به طور ناگهاني ـ برايمان اتفاق مي افتد
اما او به كجا .اگهاني ناپديد ونامرئي مي گردد هنگامي كه چيزي ازگفته هايمان به مذاق او خوش نمي آيد، به طرزي ناما يك دقيقه بعد. او نشسته ايم و حال او خوب به نظر مي رسد

  .سپس خانم ترسو ظاهر مي شود در حالي كه احساس رهاشدگي و تنهايي مي كند و بسيار ترسيده است. رفته است؟ پاسخ آن را نمي دانيم

هرچه . جهت مخالف فرار كند خانم هاي ترسو هميشه موجب مي شوند آقاي نامرئي هرچه سريعتر در . ا خانم ترسو مواجه مي شود نامرئي تر مي شودالبته هنگامي كه آقاي نامرئي ب
  .ز مي شوداو نامرئي تر مي شود ما بيشتر وحشت مي كنيم، هرچه ما بيشتر بترسيم او نيز بيشتر فرار خواهد كرد و بدين ترتيب چرخه ي معيوب ديگري آغا

گويي مي توان . حرف هايش شنيده نمي شوند زيرا .  ناپديد شده است ندارد يا به طرز مضحكي، آقاي نامرئي مي تواند موجب شود زن نيز احساس نامرئي بودن كند، گويي كه وجود 
دهد، ن احساسي است كه به انسان دست ميبله، اين هما».رتم در را به هم كوبيده باشدانگار توي صو«:به ياد دارم زني براي من نوشته بود. آنچه را كه در پشت ما واقع شده است، ديد

 .شايد هم بدتر
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زين در زير جايگ.همسرتان سعي دارد با شما صحبت كند،گذشته از اينكه چه احساسي داريد به او پاسخ دهيد و به يكباره در برابر چشم او در هوا ناپديد نشويد/هنگامي كه نامزد 01
  »اما نياز دارم مدتي در باره اش فكر كنم. ممنونم كه بهم گفتي. متوجه ام چي مي گي«: هاي خوبي براي سكوت ارائه شده اند

 » .بذار بعداً صحبت كنيم.اصالً تمركز حواس ندارم.اآلن وقت بسيار بدي براي صحبت كردن با من است«

  » .به كمي دقت نياز دارم تا جواب دلخواه تو رو بدم. ادگي اون رو ندارماما اآلن آم. مي دونم نياز داريد آالن صحبت كني«

شام صحبت  ميتونيم بعداز. استراحت نياز دارمكار به كمي به اين دليل كه خسته ام و بعد ازكنم فكر مي. ز خود مقاومت نشون مي دماحساس مي كنم كمي در برابر صحبت كردن ا«
  »كنيم؟

 /غذا /چرت /استراحت فكر ميكنم بعد از كمي. مركز كنمتونم روي گفته هاي تو تبه سختي مي  مشغوله واما ذهنم اآلن خيلي.يت خيلي مهمهين موضوع برااينطور كه متوجه شدم ا«
  » . احساس بهتري داشته باشم ...ورزش و

به او نزديك شويد، او را لمس كنيد يا از  .  ارتباط برقرار كنيد همسر خود/طريق نامزدشده ايد، به طرزي ملموس تالش كنيد تا مجدداً به » آقاي نامرئي«هرگاه متوجه شديد كه  02
 !پيدا خواهد شد» خانم ترسو«سكوت هرگز نتيجه ي مثبتي در پي نخواهد داشت و دير يا زود سر و كله ي :به ياد داشته باشيد. او درباره ي گفته هايش سؤال كنيد

 آقاي مرموز- چهار

آيا به چيزي هنگاميكه از آنها مي پرسيد ؟!ستنيد فهميد چه چيزي را مي خواهند به شما بگويند، مي دانيد سعي دارند چيزي بگويند، اما نمي دانيد كه آن چيز چيهيچوقت نمي توا



گويد كه همه قتي كه از اومي پرسيد،ميست ناراحت است اما وبه دليل يكي از گفته هايي كه از شما سرزده ا. اما كامالً مشخص است كه واقعيت را نمي گويند.نياز داريد؟ مي گويند نه
  .چيز خوب است و هيچ مشكلي وجود ندارد

. تماجرا اساما اين تنها نيمي از:م هاي عزيزخان. آمدن با او نيزبسيار ساده استاو بسيار شيرين، مهربان، جذاب، و خوش برخورد بوده كنار.معرفي كنم» آقاي مرموز«بگذاريد شما را به 
 او همه ي آنها را همچون يك راز از  .به طوري كه هرگز نمي توانيد بفهميد در اندرون او چه مي گذرد. آقاي مرموز با مهارت تمام نيازها و خواسته هاي خود را از شما پنهان مي كند

كنيد ممكن است فكر.شما در ميان بگذاردوفق شويد كاري كنيد تا اسرارش را با و هر چه قدر تالش مي كنيد باز هم نمي توانيد م! شايد حتي از خودش هم. شما مخفي نگه مي دارد
ممكن است به ظاهر خوشحال و راضي به نظر آيد، .توانيد ببينيدز واقعيت را همواره به سادگي نمياو را خوشحال كرده ايد، اما نمي توانيد زياد مطمئن باشيد زيرا در رابطه با مرد مرمو

همين پاسخ .و اينكه شما عالي و مطلوب هستيد»نه«نياز دارد اصرار مي ورزدكههر بار كه از او مي پرسيد آيا به چيز ديگري از جانب شما . ينطور است؟ كسي نمي دانداما آيا واقعاً هم
  كند؟ا از شما پنهان مياستي تحقق يك رؤياست يا اينكه چيزي راحساس مي كند؟ آيا او بر آيا او واقعاً چنين.فاصله داريد» مطلوب«زيرا شما مي دانيد كه از . شما را مظنون مي كند

همينطور، نيازها نارضايتي هاي خود را نيز. مي كنداو مخزن االسرار است و چيزي را كه نخواهد به كسي فاش ن. پاسخ البته آن است كه آقاي مرموز استاد تمام عيار پنهان كاري است
  .و بدتر از همه اين كه همه اينها را بايد خودتان به تنهايي كشف كنيد.دو خواسته هايش نيز جزو اسرار او هستن

طرزي ناخودآگاه   البته به  همسر خود راـ/اينگونه مردان كه نيازها و خواسته هايشان را چه به لحاظ احساسي ـ عاطفي و چه به لحاظ جنسي بيان نمي كنند معموالً سعي دارند نامزد
لذا » .كشف خواهد كرد خواسته هاي مرا  نيازها و  .اگر او براستي همان گمشده ي من باشد و اگر براستي نيز مرا دوست داشته باشد«: خودشان فكر مي كنندآنها نزد. ـ امتحان كنند

توانيد نيستيدونمي» غيبگو«از آنجا كه . د خواهيد شدكامالً طبيعي است كه در اين امتحان مردو: خانم هاي عزيز.مي نشيند، راحت تكيه مي دهد تا شما خودتان را براي او اثبات كنيد
به اين نتيجه مي رسد چه ناراحتش ميكند ادامه مي دهيديا بي خبر از همه جا به انجام آنواسته هايش را برآورده نمي سازيدخهر بار كه او را مأيوس ميكنيدوذهن خواني كنيد سپس 

  .لذا او نيز عشق و قلب خود را تمام و كمال به شما نخواهد داد.ر مناسبي براي او باشيدكه شما همان گمشده ي او نيستيد و نمي توانيد همس

شكست مواجه مي كند و   اوست كه رابطه ي او را با  به طرزي مضحك همين ترس. ترس ازصدمه ديدن و مأيوس شدن: در واقع ريشه و علت اصلي رفتار مرموزانه او نيز همين است
مأيوس كند بيشتر مي ود  زيرا هر چه زني اطالعات كمتري از خواسته ها و نيازهاي او داشته باشد احتمال اينكه او را .زي به سرش بيايد كه از آن مي ترسدموجب مي شود همان چي

  .و هر چه آقاي مرموز بيشتر مأيوس و سرخورده شود، مرموزتر مي شود و خواسته هايش را بيشتر پنهان مي كند

كه شما را مدام به محك مي كشد  به همين دليل است . الً توسط زن يا زناني در مقطعي خاص از زندگي خود به لحاظ احساسي و عاطفي صدمه و لطمه ديده استآقاي مرموز احتما
اما او از اينكه پاسخ اين سؤال را » دوست داشته باشد؟همه مرا   دارد كه اين  واقعاً زني وجود آيا اين همه خوب بودن او قالبي و مصنوعي نيست؟ آيا«: از خود مي پرسد. و مي آزمايد

  .بيابد، مي ترسد بنابراين به شما فرصت نمي دهد تا خود را نشان دهيد

 نيازها و خواسته هايش را  فكر مي كند كه در تمام مدت در واقع او چنين. مأيوس كننده ترين چيز در رابطه با آقاي مرموز اين نيست كه براي برقراري ارتباط با شما تالش نمي كند
ضعيف، مبهم برازخودش بسيار پنهان،ناملموس،مشكل آن است كه تالشهاي او براي ا.تشخيص نمي دهيد شگفت زده مي شودبدرستي است و هنگامي كه شما نيازهايش رابيان كرده 

ذهن خواني ين معنا كه بايد نكته بين باشيد،بد. تا درخواست هايي رك و مستقيمهت دارندبيشتربه سرنخ شبا. ارندبه طوري كه مي توان گفت اصالً وجود خارجي ند. و ناواضح هستند
 :براي نمونه. كنيد؛ مدام حدس بزنيد و به آزمون و خطا متوسل شويد

 داشته باشي مي تونيم به يك رستوران مكزيكي بريم البته اگه دوست«: سپس اضافه مي كنيد» .البته«: از نامزد خود مي پرسيد آيا دوست دارد غذاي چيني بخورد يا نه؟ او مي گويد
خب، دوست داري كدوم يكي رو «: در حالي كه گيج شده ايد و نمي دانيد كه براستي كداميك را ترجيح مي دهد» !مكزيكي؟ خيلي خوبه«: پاسخ مي دهد» .و غذاي مكزيكي بخوريم

  » .هر كدوم كه تو بخواي عزيزم«:  پاسخ مي دهد«امتحان كني؟

رستوران به خانه مي آييد، مي بينيد سپس همان شب پس ازآنكه از.تخاب ميكنيدرستوران چيني را اننداشت به كدام رستوران برويد شماآنجا كه ظاهراً براي نامزدتان تفاوتي سپس از
» .هي، يه كمي: مي گويدخچال باقي مانده بودي پيش درا است كه ازپيتز درحاليكه مشغول جويدن برشي از»مگر گرسنه اي؟«: با شگفتي مي پرسيد. كه او در يخچال سرك مي كشد

 » مگه توي رستوران سير نشدي؟«

  » .راستش غذاي چيني هيچوقت حسابي ته دلم رو نمي گيره«:پاسخ مي دهد كه

: كه در پاسخ به پيشنهاد ديگر شما گفتگاميهن. ه غذاي چيني بخورداو اصالً از اول هم رستوران چيني را دوست نداشت و نمي خواست ك: به ناگهان همه چيز را به روشني مي بينيد
توانستيد چنين نتيجه  در ابتدا زياد هم از لحن او نميگرچه! بايد خودتان همه چيز را همانجا متوجه مي شديد و مي فهميديد كه اين جمله يعني همان بله» !مكزيكي؟ خيلي خوبه«

  .اي بگيريد

 باخبر  خواسته هاي خود اما فقط تصور كنيد چند بار در هفته اتفاق مي افند كه آقاي مرموز شمارا از .ازدواجي بشود ت كه بتواند موجب از هم پاشيدگياين حادثه چندان جدي نيس
 مرموز انزجار،   كه مثالً به يكباره بداند كه آقايبراي يك زن چقدر وحشتناك است! نمي كند و نمي گويد كه از چه چيزهايي ناراحت بوده يا اينكه در بستر او را راضي مي كنيد يا نه

چنانچه مرد مرموز مراقب نباشد، روزي تمامي اين احساسات سركوب شده طغيان مي كند و . تنفر و احساسات سركوب شده و فروخورده ي بسياري نسبت به او در خود انباشته است
 .كه درباره ي آن توضيح خواهيم دادـ تبديل خواهد كردمنفجر خواهد شد و او را به آقاي آتشفشان ـ شخصيتي بعدي 

  خانم بازپرس:آقاي مرموز
اين سؤاالت همواره او را راضي نگه داشته ام ياخير؟آيا اسي دارد؟ به چه چيزي نياز دارد؟چه احس. هنگامي كه زني به مردي مرموز عشق مي ورزد همواره در فقر اطالعات بسر مي برد

خانم بازپرس همواره مراقب عاليم، نشانه ها و سرنخ هايي است تا از آنچه .  مرموز را به خود مشغول نگه مي دارد و ناگزير او را به خانم بازپرس تبديل مي كندهمسر آقاي/ذهن نامزد
   .در افكار و احساسات آقاي مرموز مي گذرد، اطالعاتي كسب كند

در اين . بنابراين به بازپرس تبديل شده ايد. يا اورا زير نظر گرفته ايد» مي پاييد«همسر خود را مانند قرقي /چنانچه همواره نامزداز كجا بدانيم به خانم بازپرسي تبديل شده ايم يا نه؟ 
  !)زن هاي ديگر يا به عبارتي دستياران دادستان يامعاونين بازپرس(اوقات معموالً از دوستان خود 

بازپرس بودن . رفتار او پيداكنيميله بينش بيشتري نسبت به اعمال وتا بدين وس. همسر ما چه فكر مي كنند/ي رفتار يا واكنش نامزدنظرشان را جويا مي شويم و مي پرسيم كه درباره 
بته او شاهد آن است كه ال.زيرا هميشه نگرانيد، مبادا سرنخ اصلي را كه فاش كننده حقيقت مرد زندگي تان است از دست بدهيد. هيچ گاه آرامش نخواهيد داشت. كار ساده اي نيست

هميشه مضطرب و نگران هستيم و از اين رو چنين نتيجه گيري مي كند كه از او خوشحال و راضي نيستيم و احساس خوشبختي نمي كنيم و اين نيز به نوبه ي خود موجب مي شود 



   !مرموزتر و تودارتر هم بشود
زيرا آقاي مرموز اصالً اطالعات زيادي را در باره ي خودش فاش نمي سازدـ . بر تجربيات او از آقاي مرموز مي باشندمشكل اصلي اين جاست كه روش هاي خانم بازپرس همواره متكي 

» حدس زدن«هميشه مشغول بازي  بنابراين .  فهميده ايد يا نه دست كم به طور مستقيم ـ با اين حال چنانچه تصادفاً حقيقتي را از او كشف كنيد به شما خواهد گفت كه آيا درست
   :خواهيد بود و پرسش هايي نظير پرسش هاي زير را مطرح خواهيد كرد

   »آيا احساس نمي كني كه اين اواخر زياد به تو زنگ زده ام؛ به طوري كه آزادي تو را مختل كرده ام؟ آيا به آزادي و فضاي شخصي بيشتري نياز داري؟«
   »ام تورا نارحت كرده اند؟آيا صحبت هاي طوالني ديشب من درباره مشكالت كاري «
  »آيا ازاين كه قرار است خواهرم هفته ي بعد پيش ما بيايد و مدتي را با ما باشد ناراحت شده اي و ترجيح مي دهي كه تنها باشيم؟«

اما اين الگو . حل كنيمده ايم معماي قلب او راهمسرمان به يكي از پرسش هاي فوق پاسخ مثبت مي دهد احساس موفقيت مي كنيم،زيرا احساس مي كنيم موفق ش/هنگامي كه نامزد
حل كنيم مترين كمك و راهنمايي از جانب اوپس از مدتي بسيار تكراري خسته كننده خواهد شدزيرا مدام مجبوريم قطعات مختلف پازل شخصيت گيج كننده ي او را آن هم بدون ك

  .و كنار يكديگر بچسبانيم
  راه حل

خوشحال كرديم يا كاري كرديم كه شما از آن لذت چنانچه شمارا.خوشحال و راضي كندهمسرتان بدهيد كه شما را / نيازهاي تان اين فرصت را به نامزد با بيان كردن خواسته ها و01
 به اين اميد نباشيد كه ما خودمان آن را هنگامي كه از چيزي ناراحت شده ايد يا مسئله اي شمارا نگران كرده است» .از اينكه فالن كار را كردي خيلي خوشحال شدم«: برديد بگوييد

مي خواستم درباره چيزي كه مرا ناراحت كرده است با تو صحبت كنم تا بلكه «:در عوض با گفتن اين جمله ما را راهنمايي كنيد. زيرا احتماالً موفق نخواهيم شد.به تنهايي كشف كنيم
   ».كدورت مان برطرف شود

» .هر چه تو بخواهي«:تنها هنگامي بگوييد.يات كافي اينكار را انجام دهيدروشن و با ارائه ي جزئبت ميكنيد به طور واضح واولويت هاي تان با ما صح هنگامي كه درباره ي نيازها و 02
چه اطالعات و داده هاي بيشتري  بنابراين هرظيفه ي خود مي دانيمباشيد ما زن ها عشق ورزيدن را شغل و وبه ياد داشته. كه واقعاً حقيقت داشته باشد».براي من فرقي نمي كند«:يا

   .را در اختيار ما قرار دهيد، بهتر خواهيم توانست نيازها و خواسته هاي تان را برآورده سازيم
، ما سعي داريم از احساسات شما باخبر شما خيلي خوب مي دانيد كه در اين اوقات. هرگاه متوجه شديد كه از شما بازجويي مي كنيم، بار را از دوش ما برداريد و به ما كمك كنيد03

  !شويم بنابراين كار ما را سخت نكنيد
  آقاي آتشفشان- پنج

   .اينگونه مردها مسئله اي را بهانه قرار مي دهند و سپس بدون تناسب منفجر مي شوند
هيچ وقت  آنجا كه چيزي به شما نمي گويند،از. اگهان از كوره در مي رونداما چيزي نمي گويند و سپس ن. خودخوري مي كنند«به دليل ناراحتي يا عصبانيت از دست شما در سكوت 

   .سپس مدت ها مي گذرد و تنها با يك سؤال ساده و كوچك شما منفجر مي شوند. نمي فهميد كه عصباني هستند
   . زيرا آقاي آتشفشان وارد مي شوديگان ويژه ي خنثي سازي بمب را خبر كنيد، لباس ايمني خود را بپوشيد و از منطقه ي خطر دور بايستيد،

كه اصالً انتظار وبه طرزي كامالً ناگهاني هنگامياصرار مي ورزد كه حالش خوب است تا سپس به يكباره . مي خورداو احساساتش را فرو. او را خيلي خوب مي شناسيد:خانم هاي محترم
كس  بوده است منفجر شود وشما يا هرمدت مثل يك بمب ساعتي تيك تيك مي كرده و اينكه دير يا زود قرارفقط آن وقت است كه مي فهميد در تمام .آن را نداريد، منفجر مي شود

   .ديگري را كه در آن حوالي است مجروح كند
 بيرون ريخت، حالش  احساساتش را يه كردوشودوفشار اضافي را تخلكه منفجر ي آورده است زيرا هميشه پس از آنالبته او هرگز متوجه نمي شود كه با انفجار خود چه آسيبي به بار م

شايد اگر تا اين حد خودخواه نبود . و هنگامي كه عالقه ي چنداني به اين كار در شما نمي بيند گيج و حيران مي شود!حتي شايد پس از آن احساس نياز جنسي بكند. خوب مي شود
   .فهمد كه چرا تا اين حد شكسته و بي رمق شده ايدمي توانست جراحتي را كه خشم او به شما وارد ساخته است ببيند و ب

پدر يا مادري معموالً او فرزند. د خالي ميكنداز اين رو آن را بر روي كساني كه دوست شان دار. آقاي آتشفشان كيست؟ او كسي است كه نمي داند با اضطراب و تنش خود چه كار كند
بسيار وحشت زده اي در دوران او پسربچه ي كوچك و. ست ي احساسات و عواطف، فرياد زدن، تهديد كردن و ترساندن اين و آن اتنها راه تخليه. آتشفشاني است كه به او آموخته اند

ي دهد پيش از آن كه ناخودآگاه وبي آنكه آن را به ياد آورد تصميم گرفته است كساني را كه مي توانند به او آسيب بزنند با خشم خود بترساند و فرار) دركودكي(وجود دارد كه روزي 
   .فرصت آن را بيابند كه خشم خود را به او نشان دهند و از دست او عصباني شوند

تهديد مي كند، اذيت مي كند، و از  او آتش زيرخاكستر است، از اين رو . همسر خود ارتباط برقرار نمي كند ونمي گويد كه چه مي خواهد يا نمي خواهد/آقاي آتشفشان هرگز با نامزد
كلمات د و نيشدار، نگاه هاي خشم آلودوچنانچه زني سعي كند كه با او درباره ي چيزي صحبت كند كه او دوست ندارد درباره ي آن صحبت كند،او با نگاه هاي تن. وره به در مي رودك

ها مؤثر واقع مي شود معموالً اين روش برروي زن. كندميدان به درازما را چنانچه اين سالح ها مؤثر واقع نشوند به باال بردن صدايش متوسل مي شود تا . و عبارات زشت پاسخ مي دهد
   .زيرا بيشتر ما زن ها دوست نداريم بر سرمان داد كشيده شود

نمي تواند واكنش ها و عكس  ي كه كس.  ندارد قابل تحسيني در آقاي آتشفشان وجود مردانه يا  براي ما زن ها هيچ چيز جذاب تر، . بگذاريد لحظه اي با شما صريح باشم:مردان عزيز
  .همسرش استفاده مي كند، ترسوست نه شجاع/كسي كه از تهديد و ارعاب براي رو به رونشدن با احساسات نامزد.العمل هاي خود را كنترل كند ضعيف است نه قوي

  چگونه آقاي آتشفشان موجب مي شود زن ها پاورچين پاورچين راه بروند
به همين دليل است .تكه تكه شويدي كنيد روي مين ها پا نگذاريدتانفس تان را در سينه حبس مي كنيد و دعا م. مانند راه رفتن در يك ميدان مين مي باشدرابطه با آقاي آتشفشان 

كه موجب انفجار شوهرشان نديا كاري بكنندآن ميكنند تا مبادا چيزي بگويكه همسران مردان آتشفشان هميشه پاورچين پاورچين راه مي روند و وقت و انرژي و تالش خود را صرف 
  !بشود

اين طور نيست؟ اما هنگامي كه در ترس دايمي  ! جذابي؟ چه خصوصيات و ويژگي هاي . محال است زني با آقاي آتشفشان زندگي كند و ترسان و لرزان، پارانوييد و وحشت زده نشود
  .زندگي مي كنيد اين دقيقاً همان چيزي است كه انتظارتان را مي كشداز توهين بعدي، دعوا وجر و بحث بعدي، و بزن بزن هاي بعدي 



  راه حل
آتشفشاني ذكر اليمي را كه در باره ي مرداز او بپرسيد آيا ع.فكرش را مي كنيد آتشفشاني هستيدهمسرتان دور و برتان پاورچين پاورچين راه مي رود شايد بيش از آنكه /چنانچه نامزد

   .سپس منفجر شوندو. ز آن كه در شما انباشته گردندسپس سعي كنيد درباره ي احساسات، ناراحتي ها و نگراني هاي تان صحبت كنيد پيش ا. هيد يا خيركرديم از خود نشان مي د
حل ) بدون كمك حرفه اي(ايي به راستي مشكل است تمامي اين خشم را خودتان به تنه.  چنانچه حدس مي زنيد مرد آتشفشان هستيد مشاوره و كمك حرفه اي دريافت كندي02

زير خشم تان واقع شده اند كمك فراواني ميتواند به شما درحل وفصل كردن مسائل و موضوعاتي كه در» ريت خشممدي« اوقات يك مشاور خوب يا يك متخصصدر اين. و فصل كنيد
  .خود آزاد سازيدهمسرتان را از زندان خشم و غضب /شما استحقاق آن را داريد تا خود و نيز نامزد. كنيد
  آقاي گريزپا- شش

اآلن دوست ندارم درباره اين موضوع «: با اين بهانه كهد مي شوند و اتاق را ترك مي كنندهنگامي كه مي خواهيد به اين گونه مردها بگوييد كه مثالً اين اواخر اصالً با هم نبوده ايد، بلن
   ».چيزي بشنوم

ريزي هر وقت اين جوري به هم مي«: او ميگويد. دوسپس گريه تان مي گيردكنيرستاده شده است شكايت ميهاي اعتباري براي تان فاز صورت حساب هاي سنگيني كه به جهت خريد
   .اين را مي گويد و از خانه خارج مي شود» .نمي تونم با تو صحبت كنم

و مي گويد كه خسته شده است و بيش از اين تحمل اين قبيل  بلند مي شوديرسيد كه يك بارهفكر مي كنيد سرانجام در مذاكرات خود با او درباره ي بچه ها داريد كم كم به جايي م
   .سپس به اتاق ديگري مي رود تا تلويزيون تماشا كند. صحبت ها را ندارد

يك لحظه مثل يك مرد مهربان شيرين و خوش اخالق كه . درو به رو نشده باش) فراري(فكر نمي كنم زني وجود داشته باشد كه دست كم يك يا دو بار در زندگي خود با آقاي گريزپا 
 نمي كند، اما حداقل شما متوجه  فرقي در كل ماجرا ايجاد گاهي اوقات علت رفتنش را توضيح مي دهد كه البته . عاشق هستيد مقابل تان نشسته است اما به يك باره غيبش مي زند

گردد ته اي ناخوشايند از اتاق خارج ميذكر گفتوستر بيرون مي پرد، مي جهد و با صندلي اش درست مثل يك تكه نان از دستگاه مي شويد كه اتفاقي افتاده است، گاهي اوقات از روي
ي كند، اما نتيجه از اين كه به كداميك از اين روش ها اتاق را ترك مصرف نظر.و گاهي اوقات نيز پيش از آن كه متوجه شويد چه اتفاقي افتاده است در سكوت صحنه را ترك مي كند

  .احساس رنجش خاطر، رهاشدگي و عصبانيت مي كنيد، زيرا با صداقت و به طور شسته و روفته دليل ناراحتي اش را به شما نگفته است. همواره يك چيز است
  اين پديده ي ناخوشايند و آزاردهنده را چه چيزي سبب مي شود؟

 آن ها در برابر درجه ي خاصي قرار مي گيرد  براي مذاكرات احساسي و عاطفي دارند و هنگامي كه عقربه ي دستگاه نشانگرشايد بتوان گفت كه مردها ظرفيت مشخص ومحدودي را 
رسيده  به سر اعالم مي كنندوقت مذاكرهاين است كه. خارج كنند مي گيرند كه بايد آن را از مداربه يك باره فشار ديگ بخارشان به مرحله ي بحراني مي رسد و سپس ناگهان تصميم

كه اتفاقي نيافتاده است از واقع شايد خوداو نيز تا زماني. ي استشايد به همين دليل است كه عقب نشيني آقاي گريزپا چنين ناگهاني، غير منتظره و بدون اطالع قبل. و تمام شده است
   !مگر تا موقعي كه ديگر اتفاق افتاده است. قريب الوقوعش اطالع چنداني ندارد

كند كه با سه شماره  عاطفي ازحدچند جمله تجاوز نميتحمل و ظرفيت اين گونه مردها براي صحبت ها و مذاكرات احساسي و. ز مردها آستانه ي صميميت بسيار پاييني دارندبرخي ا
. ها را برانگيخته كنيدا حساسيت هاي آنيكي از نقطه ضعف ها يبدين معنا كه .ناپديد مي گردند برخي ديگر آنقدر ادامه مي دهند تا يكي از كليدهاي حساس آن ها را اشتباهي بزنيد

گونه اوقات است كه به يك چشم به هم زدن در منطقه ي ناامن خود در اين. ي خاص به آنها نگاه كنيدزبان بياوريد يا به گونه امثالً شروع به گريه كنيد يا جمله يا عبارت خاصي را به
با تمامي اين اوصاف برخي ديگر واقعاً بيشتر وقت ها هم صحبت . و به دنبال آن ديري نمي كشد كه اثر يا رد پايي نيز از آن ها پيدا نمي كنيدقرار مي گيرند و احساس خطر مي كنند

در اين .تحمل كرده باشندار كار زيادي راباشند يا فشمثالً يا خيلي خسته . همسرشان هستند مگر اينكه با شرايط سختي رو به رو شوند كه از كنترل آن معذور باشند/خوبي براي نامزد
   .اوقات است كه استعداد و گرايش آن ها به ناپديد گشتن افزايش مي يابد

روشهاي »  ترينبي اتيكت«دتشان يكي از بدترين وبه اصطالحاما متأسفانه اين عاهمسر خودرا نداشته باشند/ نامزداين امكان وجود دارد مردان گريزپا و فراري واقعاً قصد ناراحت كردن
همسرتان آن هم هنگامي كه وسط يك مكالمه يا مذاكره ي دو طرفه هستيد نه تنها محترمانه نيست و بي ادبي است بلكه گستاخانه و رنجش آور نيز /ترك كردن نامزد. ارتباطي است

   .هست
ها آنجا بنشينيد و مذاكرات به چشم نميخورد ساعته پيشرفت قابل مالحظه اي در صحبت هالطفاً توجه داشته باشيد كه در اينجا منظور من هرگز آن نيست كه هنگامي ك:مردان عزيز

اما كاري كه . اوقاتي وجود دارند كه يك تنفس و استراحت كوتاه و موكول كردن ادامه ي مذاكرات به بعد براي آرامش و تجديد قوا بسيار نيز مفيد و عاقالنه است. و خود را رنج بدهيد
مي دهد پريدن از هواپيماي در حال سقوط با  آنچه او در واقع انجام. هر چند كه خود او ممكن است فكر كند كه اين روش را به كار برده است.  مي كند چير ديگري استآقاي گريزپا

   .چتر نجات است بدون خبر دادن به همسرش و تنها گذاشتن او در داخل هواپيما
مردها از مذاكرات :اسراين كتاب به آن پرداخته ايمسرتي شوند؟ اين همان چيزي است كه در گاهي اوقات به يكباره به آقاي گريزپا تبديل مچرا مردهاي بسيارخوب و خوش اخالق نيز

گويند، والني ميت هاي طهمسرشان در اين گونه صحب/مردها از چيزهاي ناخوشايندي كه نامزد. مارپيچي احساسي و پيچ و تاب خوردن هاي عاطفي زن ها خسته و بي تاب مي شوند
پردازش اينگونه اطالعات و داده ها قابليت وتوانايي مردها در.كنندگونه صحبت ها گوش ند از اين رو دوست ندارندبه اينخوش شان نمي آيد و احساس سرزنش و كنترل شدگي مي كن

به هنگام صحبت درباره ي صميميت و نزديكي . اين داده ها به وقت بيشتري نياز پيدا مي كنندبه يكباره بااختالل مواجه مي شود به طوري كه براي درنگ و ژرفانگري بيشتر بر روي 
   .و هراس مي شوند» فوبيا«درست مانند كساني كه از قرار گرفتن در مكان هاي بسته دچار . مردها احساس خفگي مي كنند و حس مي كنند كه نياز دارند فرار كنند

 هرگز نمي توان در  .شدن وجود دارد اين است كه مكالمه و مذاكره را با بن بست رو به رو مي كند و برخالف مقررات و قوانين گفت و گو و مذاكره استمشكلي كه در رابطه با ناپديد 
  .غيبت يكي از طرفين پايان مذاكره را اعالم كرد يا نتيجه و حاصلي را براي آن در نظر گرفت

  خانم بي سرپرست:آقاي گريزپا
گو وسط يك مكالمه و گفت  آن هم در  اقخود از ات ه با آقاي گريزپا و فراري چه احساسي به زن ها دست مي دهد؟ به عبارت ديگر هنگامي كه زني شاهد خارج شدن شوهر در مواجه

ي بي سرپرستي كه پدر و مادرش او را رها كرده اند و او مانند بچه . اينكه او را مثل فردي بي سرپرست رها كرده اند. است، چه احساسي به او دست خواهد داد؟ احساس ترك شدگي
نبايد تو را همين .عزيزم، متأسفم«: گويدب بگيردوچشم به در مي دوزيم تا مرد گريزپايمان برگردد، ما را در آغوش. منتظر است تا نجات دهنده اي پيدا شود و او را با خود به خانه ببرد

. خب، شايد اين كمي زياده خواهي باشدبسيار» .ا اينطور ترك نخواهم كردديگر هرگز دوباره تو ر.  يكدفعه خيلي مأيوس و سرخورده شدمراستش فقط. جوري مي گذاشتم و مي رفتم



   .رقرار كند، راضي هستيمو يك بوسه از گونه هايمان يا هر چيز ديگري كه مجدداً ارتباط ميان ما و معشوق مان را ب» متأسفم، يكدفعه حالم خيلي بد شد«بنابراين ما به همان 
گونه اوقات مي رنجند و احساس زنها در اين.ه آسيب پذير هستيدبسيار دشوار است، شما را ترك كنند و احساس بي پناهي و بي سرپرستي نكنيد آنهم به خصوص در لحظات دشوار ك

اينكه تمايل شكست در.ار سوء تفاهم شده بوديمسرش دچبرو فصل و ترميم آنچه شكست درحل . به طرزي عجيب ممكن است احساس شكست نيز بكنند. وحشت و تنهايي مي كنند
 رو حفظاز اين. شق همواره در اولويت استشكست در اينكه او را براي خود نگه داريم به ياد داشته باشيد براي زن ها ع.مرد زندگي خود را جلب كنيم تا بر روي مشكالت مان كار كند

 بيشتر ما زنها از جرو بحث و مشاجره ي لفظي  ليل است كهبه همين د.  و همخواني به هر قيمت كه شده باشد از مهمترين نيازهاي آنها به حساب مي آيدارتباط، هارموني، هماهنگي
كاري كه گسستگي ها اصوالً از انجام هرما زن.يم آنكه مجدداً بتوانيم آشتي كنفصل كنيم تاشينيم مسئله را درميان خود حل وبيدار بنح ميدهيم تا صبح هم كه شده باشدترجيو.بيزاريم

ما احساس مي كنيم كه فريب همسرمان ناپديد شدو/اي آن نامزداما به ج.ارتباط ميان ما و معشوق مان را مجدداً ترميم كند و بتوان آن را به حالت اوليه بازگرداند روي گردان نيستيم
  .اع محروم شده ايمخورده ايم و ازفرصت ما اصالح و بهبود شرايط و اوض

  راه حل
راه كارهايي كه سعي كنيد با استفاده از روش ها ولطفاً كمي طاقت بياوريد و . همسرخود را ترك نكنيد/لطفاً هرگز به يكباره و ناگهاني در وسط يك مكالمه يا مذاكره نامزد:مردان عزيز

دست كم تالش كنيد چنانچه حصول تفاهم مقدور نبود،.دهمسرتان را حل و فصل كني/و نامزد موجود ميان خودومسائل ومشكالتدر اين كتاب آموخته ايد، به راه حل و تفاهم برسيد 
   .مهربان باشيد

  .تاق را ترك كنيدنشويد ال خود قرار داريدبه يكباره بلندكنيد كه در آستانه ي تحمتبديل شده ناپديد شويديا فكر ميخواهيد به آقاي گريزپا چنانچه احساس كرديد كه مي:ن عزيزمردا
   در اوقاتي كه مي خواهيد ناپديد شويد چه كار كنيد

   :همسر خود خبر دهيد كه/به نامزد
   .اهميت مكالمه و مذاكره را درك مي كنيد*
   .همچنان مايليد كه مكالمه را در وقتي مناسب ادامه دهيد و مسئله را حل كنيد*
   . ديگر نمي توانيد مؤثر يا مفيد واقع شويدبه آستانه ي تحمل خود رسيده ايد و مي دانيد كه*
   .را استراحت كنيد) يكساعت يا تمام عصر(مي خواهيد تنفس اعالم كنيد و مدتي *
  .كامالً متعهد هستيد كه مكالمه را مجدداً در زماني كه براي هر دو طرف مناسب باشد از سر گيريد تا به نتيجه اي مشترك برسيد*

  آقاي فرمان فرما- هفت
   .ن مردهايي مدام با صداي بلند به شما دستور مي دهند، گويي رئيس شما هستند چني

   .به گونه اي با شما صحبت مي كنند كه گويي شما بچه اي كوچك هستيد و نمي دانيد چه كار بايد بكنيد
شايد هم قهرمانان .ي را ازجان وين تماشا كرده اندنه مردها احتماالً فيلمهاي زياداينگو!زنيدي دانيد درباره ي چه چيزي حرف ميهر بار كه به آنها پيشنهاد مي دهيد، مي گويند كه نم

كافي است كه سعي كنيد .آشنا شويد» آقاي فرمان فرما«مي خواهم با .باشند مورد عالقه شان ترميناتور باشد و امكان دارد اساساً و از نظر سرشتي مردهايي رئيس مĤب و سلطه جويي
 پاي مي فشارد و مي گويد كه او خود بهتر مي داند چه  ببينيد كه چگونه فوراً به شما اعالم مي كند كه مقام و مرتبه ي او از شما باالتر است و بر اين ادعاي خودبا او صحبت كنيد و 

را به شما رها، بكن نكن ها، راهنمايي هاد بااليي از انواع دستوكافي است سعي كنيد كاري را خودتان به تنهايي و به روش خودتان انجام دهيد و ببينيد كه چگونه فهرست بلن. كار كند
و پند و اندرزتان دهد و بگويد  كافي است بخواهيد در برابر او عكس العمل نشان دهيدـ البته بهتر است كه اين كار را نكنيدـ مگر اينكه بخواهيد برايتان سخنراني كند .ارائه خواهد داد

   .تر، كامل تر و فهميده تر از شماتكه چقدر با تجربه تر، عاقل 
درستي آنها را هرگز هاي او را مو به مواطاعت كنيد وشما انتظار دارد فرمان مدام به شما دستور ميدهد واز.ودآقاي فرمان فرما عاشق آن است كه زن ها را كنترل كرده بر آنها چيره ش

ممنون باشيد كه راهنمايي هايش   متشكر و  رما است و راه درست انجام هر كاري را مي داند و شما بايد خيلي هم از اوچرا كه خب باالخره ناسالمتي او يك فرمان ف. زير سؤال نبريد
   .را بي شايبه به شما ارائه مي دهد

او حرف مي زند و شما گوش مي كنيد . ه و موعظه اندبلكه سخنراني، خطاب. نيستند» مكالمه«مكالمه و گفت و گو با آقاي فرمان فرما يك طرف است، اين گونه صحبتها در واقع اصالً 
بيهوده و  بنابراين تالش براي مكالمه و برقراري ارتباط با او. و آن يك نفر البته فقط اوست. هنگامي كه با آقاي فرمان فرما رابطه داريد تنها يك نفر صالحيت دارد و تام االختيار است

   .رباز خواهد زد، مگر آنكه بخواهد درباره ي چيزي با شما بحث كندزيرا او از اين كار س.محكوم به شكست است
   :اين بدان جهت است كه او عادت دارد. ارتباط با آقاي فرمان فرما براي اعتماد به نفس و خودباوري زن گران تمام مي شود

   .شما را در نزد ديگران تحقير كند*
   .همچون زيردست با شما رفتار كند*
   .ار كند كه از شما مهم تر استبه گونه اي رفت*
   .شما را نكوهش كند، گويي كه تمامي آنچه انجام داده ايد اشتباه بوده است*
   .صدايش را بر روي شما باال ببرد تا اينكه جا بزنيد و عقب نشيني كنيد*

چنين باور دارد كه فقط ، شما را براستي دوست داردوقلبشدر. فتار مي كندهمچون كماندوها رعجيب ترين چيز درباره ي چنين مردي اين است كه براستي خودش هم نمي بيند كه 
با چنين رفتار آنچه او تشخيص نميدهداين است كه هرچه بيشتر. باشد» مرد«ك برايتان ي:مي خواهد مفيد واقع شود و به شما كمك كند، آموزش دهد، تربيت كند، حمايت كند و بله

او با او رفتار كند، » افسر ارشد« جنسي نسبت به كسي كه همچون   به لحاظ  زير هيچ زني چرا؟. د از عشق و عالقه ي ميان شما كاسته خواهد شدنامحترمانه اي با شما رفتار مي كن
  .تحريك نمي شود
 خانم منفعل:آقاي فرمان فرما

درستي انجام دهد و  نمي تواند كارها را ب مي شود كه كه به اين دليل كسي نكوهش هنگامي. هنگامي كه با زني مانند بچه رفتار مي شود به تدريج احساس بچه بودن هم خواهد كرد
خالقيت و قوه ي ابتكار كار نكندو چگونه هم انجامش دهد،هنگامي كه به او مي گويند چه كار بكند و چه . از او انتقاد مي شود، او اعتماد به نفس و خودباوري اش را از دست مي دهد



  .بدين معنا كه به زن منفعل و انفعالي تبديل مي شود. اين دقيقاً همان اتفاقي است كه براي زني مي افتد كه با آقاي فرمان فرما زندگي مي كند.  دهدعملش را از دست مي

. بدين معنا كه ابراز وجود نمي كند. بي آموخته استاما زن منفعل كيست؟ او زني است كه تمامي قابليتها و مهارتهاي الزم براي زندگي كردن و سر كردن با آقاي فرمان فرما را به خو
رفتارهاي او نيز  حتي در اوقاتي كه با گفته ها يامنطق و قضاوت خود را زير پا مي گذارد و با منطق و قضاوتهاي بهتر آقاي فرمان فرما جايگزين مي كند، به روش هاي او تن مي دهد،

بالنقطاع روحي، تمام و كمال وا مي دهد   منظور حفظ حيات و بقاي احساسي و عاطفي خود و برحذر بودن از زد و خوردهاي مداوم و موافق نيست، هرگز با او بگو مگو نمي كند و به
  .و خود را تسليم مي كند

ان او، او را زني قوي، با اعتماد به نفس و نيرومندـ اين امكان وجود دارد كه دوستان يا همكار. ممكن است زن هاي منفعل به غير از شوهرشان با هيچ كس ديگر انفعالي به نظر نرسند
 !باشند احتماالً او را نخواهند شناخت يا اگر هم.همسرش نيستند/نقطه ي مقابل منفعل ـ بدانند اما آنها هرگز شاهد مراودات وتبادالت او با نامزد
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درنهايت رفتار :كنيد اين است كهدرهر حال، آنچه مايلم به آن فكراما . پذيرفتواهيد احتماالً توصيه ي مرا نخچنانچه شما نيز آقاي فرمان فرما هستيد و مشغول مطالعه ي اين مطالب،
  .مانند كماندوها با زني كه مي گوييد دوستش داريد روح او را خفه خواهد كرد

گذشت زمان خواهيد ديد كه گرماي نگاهش به شما به سردي گراييده است و در خواهيد همسرتان زن بسيار خوب و فرمانبرداري است، اما با /در ابتدا ممكن است فكر كنيد كه نامزد
ب  مطمئن باشيد قل شايد هيچگاه او را به لحاظ جسماني و فيزيكي از دست ندهيد، اما. يافت آنچه را كه شما احترام او نسبت به خودتان تلقي مي كرديد چيزي جز ترس نبوده است

كنيد، هربار كه شما مانند زيردست با اورفتار ميخرابه هايي كه .س او باقي مانده مدفون گشته استاعتماد به نفو درزير خرابه هايي كه ازخويشتن واقعي ازيرا.وداو هرگز باشما نخواهد ب
  .بيشتر و بيشتر فرو مي ريزند و بر سر او خراب مي شوند

به اين پرسش  زنده نشده است؟چنانچه پاسخ شمانند؟ آيا كمترين احساس گناهي از مطالعه ي اين بخش در شماآيا براستي هيچيك از توصيف هاي فوق درباره ي شما صدق نمي ك
قاق استحعاشقانه اي راكه هر دوشما نيزتا بتوانيد رابطه ي سالم و. همسرتان/هم به همراه نامزدهم به تنهايي و.نزد مشاور برويدپس لطفاً كمك حرفه اي دريافت كنيد،  ها مثبت است

 .آن را داريد ايجاد كنيد

 آقاي نيش و كنايه زن- هشت

  » !دوباره اشكهاش سرازير شدن. ه طفلي، مي گه دوباره احساساتش رو جريحه دار كردم ُا «

  » .اُه، دوباره لب و لوچه ات آويزان شدند؟ بله خانوم دوباره عصباني شدن«

  »!المعارف پزشكي ازدواج كرده ايم؟دوباره وقت دكتر گرفتي؟ مثل اينكه ما با يه دايره «

حتي هنگامي كه ناراحت هستيد، سعي مي كنند شما را با حرف هايشان از . هيچ گاه هيچ چيز از گفته هاي شما را جدي نمي گيرند. اين نوع مردها فكرمي كنند خيلي بامزه هستند
اما . گر اينكه حوصله ي خنديدن را نداشته باشيد م. او هميشه يك عالمه خنده در آستين آماده دارد. ا كنممي خواهم شما را با آقاي نيش و كنايه زن آشن. احساسات تان خارج كنند

  .اينكه آن ها را مسخره كند و اين به معناي آن است كه شما را مسخره مي كند. او طريق ديگري براي برخورد با احساسات نمي شناسد

چطور مي توانيد از مردي كه مدام مي خندد و خوشمزگي مي كند . زيرا هميشه مشغول شوخي كردن است و لطيفه گفتن. به نظر مي رسدمرد كنايه زن در ابتدا بي ضرر و بي خطر 
كه موضوعي هنگامي.د برخورد فرار ميكن يي ودر واقع او به هر قيمت باشد از هر نوع رويارو. كه او هرگز نمي خواهد در مكالمه اي جدي شركت كند عصباني شويد؟ مشكل اين جاست

گويد ا او درباره ي چيزي صحبت كنيد مي ب هنگامي كه به او مي گوييد مي خواهيد. نيست» خيالي«مي كند و آن را طوري جلوه مي دهد كه گويي » اَه و اوه«را با اومطرح مي كنيد 
 گفته هاي تان را كم اهميت جلوه دهد و سپس با اين   هستيد، تالش مي كند وييد عصبانيهنگامي كه جرأت آن را به خود مي دهيد كه بگ. بچه شده ايد يا شما را احمق مي خواند
  .عنوان كه احمقانه است از آن طفره برود

او تالشي  هاي نيشدارگوشه وكنايه.ته استصميميت واقعي نهفيم و رو در رو، ترس ازاحساسات وترس از مكالمه ي مستق)آقاي نيش و كنايه(در پشت تمامي رفتارهاي مرد كنايه زن 
به همين دليل تالش براي ارتباط با آقاي كنايه .ز رويارويي با آنها واهمه داردآن هم فقط به اين دليل ا. هستند براي پس زدن مسئله يا موضوعي مهم و يا فرار از شكايت هاي ديگران

لذا .  او را آزار مي دهد و ناراحت مي كند هر چيز كه مذاق او سازگار نيايد. ناخوشايندي سرباز مي زندبه زبان ساده او از رو به رو شدن با هرچيز . زن نبردي بس سخت و دشوار است
 .مشكل نيز اينجاست كه در نهايت شما را مضحكه ي لطيفه هاي خود مي كند.به طنز و شوخ طبعي متوسل مي شود تا عصبيت خود را بپوشاند

 خانم خشك و جدي:آقاي كنايه زن

. شويدفته تر، غمگين تر و ناراحت ترميهرچه او بيشتر همه را به مضحكه مي گيرد شما گر. دارد نازل مي شود اتفاقات و بالهاي دنيا بر سرزني كه با آقاي كنايه زن رابطهعجيب ترين 
حتماً صحبت من وتو بايد بنشينيم و. گمخيلي جدي مي» «.در بياركمتر مسخره بازي . اَه، دست بردار«: به او مي گوييد. تا آن جا كه به زني خشك و بيش از حد جدي بدل مي شويد

زيرا او استاد اين است كه صحبت يد،مجبوريد ازخودتان دفاع كنيدبا آقاي كنايه زن صحبت كنهرگاه كه ميخواهيد» .اي من مهمهاصالً هم خنده دار نيست، موضوع خيلي بر» «.كنيم
 و كنايه به راستي شكلي از خشم و  به همين دليل است كه طعنه  آيا تعجبي است كه همواره در پايان احساس كنترل شدگي مي كنيد؟.هاي شما را احمقانه يا بي اهميت جلوه دهد
آن هم تنها به .بدهد مسخره بودن به شما   و احساس حماقت و اين رفتار بدين منظور طراحي شده است كه شما را از صحنه خارج سازد. رفتاري تهاجمي ـ انفعالي به حساب مي آيد

  .اين دليل كه فكر ابراز خويشتن را به ذهن خود راه داده ايد

اما گوشه .ضربهاي خود را فرومي آورد نه هر چند كه او به طرزي سرگرم كننده و شوخ طبعا. بودن با مرد كنايه زن بي شك به احساس عزت نفس و احترام شخص شما لطمه مي زند
به همين دليل احساسات تان ارزش جدي .يش ازحد حساس واحساساتي هستيدبراي مخابره كردن اين پيام به شما كه بند تحقيرهاي استتار شده اي هستعمالًو كنايه هاي نيشدار او
 .گرفته شدن را ندارند
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اُه، آيا «:و او به مسخره به شما جواب مي دهد كه.  كنيد، با او صحبت كنيدفرض كنيد نزد رئيس خود رفته و به اوگفته ايد كه مي خواهيد در رابطه با برنامه اي كه بر روي آن كار مي
و احساس واهد داد؟آيا عصباني نخواهيد شدچه احساسي به شما دست خ»! اين برنامه ناراحت شده است و ميخواهد كمي گريه كند، اُه، طفليرابطه باي درچيزكارمند كوچولوي من از

  .همسرتان با گوشه و كنايه پاسخ مي دهيد به او دست مي دهد/ده است؟ اين دقيقاً همان احساسي است كه هر گاه به درخواست هاي نامزدنخواهيد كرد كه به شما توهين ش

د كه او همان زني است كه همسرتان پيش آمده است كوچك يا سبك جلوه دهيد، لحظه اي بايستيد و به ياد بياوري/  بين شما و نامزد هرگاه متوجه شديد كه مي خواهيد آنچه را كه



 فرزند كوچك تان گريه كنان به دليل اين كه توپ خود را  چنانچه. اهميتي ندارد براي شما مهم باشد يا نباشد. او مي خواهد درباره موضوع مهمي با شما صحبت كند. دوستش داريد
به طرز مشابهي ».زش كه اين قدرگريه كردن ندارهبي ارتوپ مسخره ويك . اَه، چه بچه ي نق نقويي«: گم كرده است نزد شما بيايد او را مسخره نخواهيد كرد و به او نخواهيد گفت كه

  چرا بايد به معشوق خود و آن كس كه به او عشق مي ورزيد اين گونه برخورد كنيد؟

 . كتاب استفاده كنيد و گوشه و كنايه را كنار بگذاريدهمسر خود گوش بسپاريد و سعي كنيد كه از تكنيك ها و روش هاي ارائه شده در اين/به گفته هاي نامزد
 آقا مرغه- ده

  .تا درباره ي سرمايه گذاري هايي كه با شكست مواجه شده اند صحبت كندخواهد باحسابدار خود مالقات كندبه شما مي گويد كه بايد تا دير وقت كار كند در حالي كه در واقع مي 

خوش تان نمي آيد قبالً ناهار  است يا خير مي گويد معده اش درد مي كند و به شما نمي گويد كه در واقع با يكي از دوستانش كه شما زياد از او هنگامي كه از او مي پرسيد، گرسنه 
  .خورده است

 در حالي كه به همسر قبلي خود قول داده است كه  .وي داردهفته سختي را پيش ر  نمي تواند زيرا  به نامزد خود مي گوييد مي خواهيد جمعه را با او بگذرانيد و او بهانه مي آورد كه
  .درمرتب كردن حساب هاي مالياتي اش به او كمك كند

  .او هيچ گاه قصد و مرضي ندارد و مغرض و ناپاك هم نيست. عاشق مرد بسيار خوب و مهرباني شده ايد

كسي كه دوست دارد مسائل و موضوعاتي را كه شما را مي رنجاند يا ناراحت مي كند از شما .است ! زيرا او آقا مرغهچرا؟. اما با وجود اين مدام مچ او را به هنگام دروغ گفتن مي گيريد
غ صفت واقع مرد مردر. ت ها دروغ هاي اوكوچك هستندبيشتر وق. در اين جا منظور دروغ هاي بزرگ نيست. از اين رو عادت مي كند كه گاه و بي گاه به شما دروغ بگويد. مخفي كند

همسرش را ناراحت مي كند، حذف /نامزد مي كند  از مطالعه ي اين بخش بسيار ناراحت خواهد شد، زيرا اصرار مي ورزد كه او در واقع دروغ نمي گويد، بلكه تنها اطالعاتي را كه فكر 
مرد مرغ صفت يا به . خود را فرافكني مي كند ي در محافظت از شما ندارد بلكه تنها اما واقعيت امر آن است كه او به هيچ وجه سع. كرده است تا بدين وسيله از اومحافظت كرده باشد

مرغ صفت اين بدان جهت است كه مرد. ني كنداو هميشه در حال پوشاندن چيزي است كه فكر مي كند كسي را از دست او عصبا. است» الپوشاني«شغل و پيشه اش » بزدل«عبارتي 
بديهي است كه اين . كسي كه از روي استيصال مي خواهد همه را خوشحال و خرسند نگه دارد. نيز ناميد» آقاي دل نازك«هست پس مي توان او را به طور معمول بسيار حساس نيز 

  .ماند اين است كه دروغ بگويدو باقي مياً تنها راهي كه براي ا نهايتميزند تا مباداكسي از او برنجدرا مثل مرغ سركنده اي پرپر بنابراين او قسمت اعظم وقت خود. كاري است ناممكن

و لذا فقط ما را .معموالً ما زن ها فوراً حس مي كنيم كه او دارد چيزي را مخفي مي كند. مشكل مرد مرغ صفت اين است كه در واقع هيچ گاه نيز موفق نمي شود چيزي را پنهان كند
حسابدار شركت به زنش مالقاتش با ده است درباره ي قرار جاي درستي سرمايه گذاري نكرود كه پول هايش راصفت متوجه ميشهنگامي كه مرد مرغ . مي ترساند و مضطرب مي كند

 ه او را آنجا پيدا نمي كنيم احساسكتر كار او زنگ مي زنيم و هنگامي دف از اين رو نگران مي شوم و به. ما زن ها مي توانيم احساس كنيم كه مشكلي پيش آمده است. دروغ مي گويد
ها به راحتي ي گويد كه دلش درد مي كند، ما زنم  غذاي ما را رد مي كند و  هنگامي كه مرد مرغ صفت پيشنهاد. مي كنيم كه به ما خيانت كرده است و مثالً با زن هاي ديگري است

سعي در پنهان ما نمي دانيم او.معه در مي رود او از زير برنامه ريزي براي جهنگامي كه. اما فكر وخيال مان هزار جا مي رود. مي توانيم بفهميم كه دروغ مي گويد و با ما صادق نيست
  .مي بريم كه ممكن است كاسه اي زير نيم كاسه باشد و در عوض تمام روز حال مان بد مي شود»بو«اما . كردن چه چيزي دارد

نه تنها ما را از چيزي   فراركردن ها و الپوشاني هاي او  دروغ گفتن ها، دارد اين است كه  جود تضاد مضحكي كه در رابطه با تالش هاي نافرجام مرد مرغ صفت براي محافظت از ما و
هرگز به اين تنش واهمه داشت براي ما بيان كندگف حقيقت را بگويد و آنچه را كه ازبدين معنا كه چنانچه قرار بود. محافظت نمي كند، بلكه ما را ناراحت تر و عصباني تر نيز مي سازد

 ها تنها كاري كه ازمان داده بدون اطالعات و اما.كنار بياييمتوانستيم طوري با آن حداقل آن بود كه چنانچه ميدانستيم اوضاع از چه قرار است مي. ديماندازه ناراحت يا عصباني نمي ش
  .خواهند شدكه به ذهن ماحمله ورو افكار منفي وناخوشايندهاخيال و و اقسام فكرن نخواهدرفت وانواعه بزودي نيز از بيعصبيتي كنگراني و.كه نگران وعصبي باشيماين است برمي آيد

زيرا حقيقت هميشه نهايتاً رو مي شود و وقتي كه اين اتفاق افتاد دروغ هاي او . از آن فرار كند. در نهايت مرد مرغ صفت به همان نتيجه و محصولي مي رسد كه سخت تالش مي كرد
 .صباني؛ مأيوس و سرخورده مي شويم و احساس مي كنيم كه به ما خيانت كرده اندهمگي رو مي شوند و ما ع
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 لحن مضطرب صداي او، تالش مداوم  اين حقيقت را از. مي شويد كه او چيزي را از شما مخفي مي كند فرض كنيد كه بامردي كه دوستش داريد مشغول حرف زدن هستيد و متوجه
دارد اين است كه نمي دانيد چه چيزي را  مشكلي كه در اين اوقات وجود .  كردن موضوع صحبت و پرهيز او ازبرقراري تماس چشمي به خوبي مي توانيد تشخيص دهيداو براي عوض

ترسد؟  اش ميصحبت كردن دربارهكي است كه او ازع كم اهميت وكوچاز شما پنهان مي كنندـ آيا موضوعي بزرگ و وحشتناك مانند رابطه ي نامشروع با زني ديگر است يا تنها موضو
» ديوونه خانوم«به طوري كه حال ديگر به  . اين كار شما را ديوانه كرده است او دارد دروغ مي گويد و با: اما يك چيزقطعي است. هيچ راهي براي يافتن پاسخ پرسش فوق وجود ندارد

  !بدل شده ايد

 احساسي كامالً متضاد آن را  اما هنگامي كه ما زن ها بر مرد مرغ صفت در ارتباط هستيم،. هاي پايه و اساسي هر زن نياز به احساس امنيت استهمانگونه كه به ياد داريد يكي از نياز
يم كه بالهاي بيشتري نيز از آسمان بر بدين معنا كه پارانوييد، مضطرب و هراسان مي شويم و احساس مي كنيم كه به ما اعتماد ندارند و هر لحظه منتظر آن. در خود تجربه مي كنيم

گويد دروغي كه مرد مرغ صفت مي. رد شوداو مي ترسد مبادا ضربه اي كاري نهايتاً بر او وا. مدام منتظر شواهدي است دال بر اينكه بدبختي در راه است» زن ديوانه«. سرمان نازل شود
چه تمام، همه ي مكالمه لذا با عصبيت هر.  چقدربزرگ استتوليدكرده استه آن رااما هرگز نمي دانيم آتشي ك.دهيما از هزار فرسنگي تشخيص ميما بوي دود ر. است» دود«در واقع 

  .هاي او را كنترل مي كنيم و يك يك مراودات او را زيرنظر مي گيريم تا نسبت به آنچه درحال وقوع است سرنخي بدست آوريم

. ببين چقدر ترسو و عصبي است«: فكر مي كند پيش خودش  در اين اوقات مرد مرغ صفت .ين ترسهاي مرد مرغ صفت تحقق مي يابندتبديل مي شويم بدتر» زن ديوانه«هرگاه ما به 
ت اين است كه آنچه او از آن غافل اس.وردن با دوستم چيزي به او بگويمشام خ. هايم، ماليات هاي همسر قبلي امدرست تشخيص دادم كه نمي توانم در باره ي شكست سرمايه گذاري

خير باشد، اما بي صداقتي او هرگز يت او از اين دروغ گويي ها خوب وگرچه ممكن است ن.نه اشتباهات اوازهمان اول ما راديوانه كردند،كه ها و پنهان كاري هاي او بوداين دروغ گويي 
 .قابل توجيه نيست

 راه حل

. هميشه حقيقت را به ما بگوييد.  احساسات را در ما زنده كرده اعتماد ما به شما را سلب مي كند  بدترين ا ديوانه مي سازد ودروغ ما ر. لطفاً به ما زن ها دروغ نگوييد:مردان عزيز 01
نانچه بفهميم به ما اما به ياد داشته باشيد كه چ.  شنيدن حقيقت ناراحت شويم احتماالً همينطور هم باشد و از. حتي هنگامي كه مي ترسيد از شنيدن آن خيلي هم خوشحال نشويم



  .دروغ گفته ايد به مراتب ناراحت تر خواهيم شد

كه احتماالً چه احساسي به ما دست به ما بگوييد مي دانيد.راز كنيدبه همراه آن اباحتي هاو نگراني هاي خود را نيزمي گذاريد نار هنگامي كه موضوع ناراحت كننده اي را با ما در ميان
  :براي نمونه. خواهد داد

خودم هم . مي دونم كه از شنيدن اين موضوع زياد خوشحال نخواهي شد. عزيزم، مي خواستم بهت بگم كه قول دادم جمعه حساب و كتاب هاي مالياتي همسر قبلي ام رو انجام بدم»
مطمئن باش . نهاست و بايد خودش به تنهايي حساب و كتابها رو انجام بدهاما فكر كردم بهتر باشه به او كمك كنم چون كه اين اولين سالي كه او ت. ترجيح مي دادم با تو باشم تا با او

  «.كه رفتن من به اونجا به معناي هيچ چيزي نيست و به محض اينكه كارم رو انجام دادم فوراً بر مي گردم پيش تو

در .  چنانچه همه چيز را خودتان به ما بگوييد احساس به مراتب بهتري خواهيم داشتاما. البته نه خوشحال خواهيم شد؟  برويد،  آيا از شنيدن اين كه قرار است به ديدن همسر خود
  .كنيد غريب رفتار مي  به اين حد عجيب ومقايسه با زماني كه مجبور باشيم همه چيز را به تنهايي خودمان حدس بزنيم و كشف كنيم كه چرا نمي خواهيد با ما باشيد و اينكه چرا تا

هنگامي كه حقيقت را به ما مي گوييد اين فرصت را . د فرصت دهيد تا به شما نشان بدهد چقدر شمارا دوست داشته و چقدر نسبت به شما محبت و عالقه داردبه زن زندگي خو 02
 .به ما مي دهيد كه خود را باال بكشيم و بهترين عملكرد خود را ارائه دهيم

  .واهد بودهنگامي كه دروغ مي گوييد بدرفتاري اجتناب ناپذير خ

كه چيزهايي ممكن است متوجه شويد. ايديا خيرقش مرد مرغ صفت ظاهر شده نازخود بپرسيد آيا اين اواخر درپيدا شده است » زن ديوانه« كنيد سر وكلههنگامي كه مشاهده مي03
اسرار درون خود را بيرون مي ريزيد، نهايتاً ما نيز آرام خواهيم شد گرچه ممكن است هنگامي كه سفره ي دل خود را باز مي كنيد و . را از ما پنهان كرده يا با ما در ميان نگذاشته ايد

 .اندكي طول بكشد بنابراين صبور باشيد

 آقاي ترقه- ده

  .اما او شما را متهم مي كند كه مي خواهيد روز او را با شروع كردن دعواي ديگري خراب كنيد. مي گوييد مي خواهيد با او صحبت كنيد*

  .ن صحبت با او اشك در چشمان تان حلقه مي زند اما او به شما برچسب مي زند كه عصبي هستيد و هيستري داريد و او حوصله ي گريه و زاري شما را ندارددر حي

  .چند سال پيش اتفاق افتاده است مثالي مي زندادعا مي كند به اين دليل نمي تواند احساساتش را با شما در ميان بگذارد كه شما از هم مي پاشيد؛ و سپس از واقعه ي مشابهي كه 

. شودبه منزله ي بيماري رواني تلقي ميايجاد ارتباط با او هر گونه تالش شما مبني بر.ندازيدهرچيزي را كه بگوييد او را به جان خود مي ا.در اين گونه شرايط شانس برنده شدن نداريد
مردي كه متخصص .»آقاي ترقه«:بله درست حدس زديد.ارها و بارهاشود آن هم بتتان كوبيده مينجش خاطر او مي شود توي صوراست و موجب ر هر چيزي كه در گذشته اتفاق افتاده

  .بدهد و عصباني بشود حتي هنگامي كه مكالمه هنوز آغاز نشده است آن است كه بدترين احتماالت را از پيش تشخيص

تواند  و با قطعيت اصرار مي ورزدكه مياومطمئن است. كندم اين چيزي است كه خود او فكر مينيروهاي فوق طبيعي است؟ دست كآيا مي دانستيد كه آقاي ترقه يك پيشگو و داراي 
  :چگونگي پيش رفتن مكالمه اي را از قبل حدس بزند و پيشگويي كند

  »مي دونم اگه شروع به صحبت كنيم بايد تا صبح بيدار بمونيم«

  » .هستم)بي ارزشي(روع به گريه و زاري مي كني و منو متهم مي كني كه شخص تو ش.مي دونم چي منتظرمونه«

 »پس چرا اصالً خودمونو اذيت كنيم؟. هر بار كه درباره ي اين موضوع صحبت مي كنيم، نتيجه يك چيز بيشتر نيست، مثل دفعه ي پيش است«

يا چيزي كه مي ترسد در .  سالها پيش اتفاق افتاده باشد واقع به چيزي واكنش نشان مي دهد كه ممكن استاو در . زندگي نمي كند» حال«آقاي ترقه در لحظه اي اكنون و در زمان 
ن  فرض را براي ايلذا.  و تحريك پذير بوده است شايد در گذشته نامزدي داشته است كه به لحاظ روحي از هم پاشيده بوده است يا مادري داشته كه عصبي، تنيده. آينده اتفاق بيافتد
توان مي.الي نسبت به زمان گير مي افتدخي در يك گسستآنكه شروع به صحبت با اوميكنيدلذا به مجرد. بيايدي با شما نيزمثل هميشه از آب درگويه مكالمه و گفتگونمي گذارد كه هر
زيرا او از پيش تصميم گرفته است كه چه اتفاقي چرا؟.د نخواهد كرداوت خاصي ايجاتفآنچه مي گوييد يا مي كنيد. كردنصحبت درگير حديث نفس است يعني با خودگفت او به نوعي

  .لذا سعي خواهد كرد كه مكالمه با شما در نطفه خفه كند چه اين كاراو را دوست داشته باشيد و چه نداشته باشيد.خواهد افتاد

ممكن است سه سال .ا شما حرف بزند،به رخ شما بكشدخواهد بي را به عنوان دليل اينكه چرا نمروش مورد عالقه ي آقاي ترقه آن است كه بدترين اتفافات گذشته را به ياد بياورد و آن
كه آن را فراموش كنيد آقاي ترقه به شما چنين اجازه اي نخواهد ،حتي چنانچه خودتان نيز بخواهيدخب.صبح گريه كرديدو بحثي شديد عصبي شده بوديدوتاپيش يكبار در حين جر 

خواي بيدار بموني و سر تا صبح مي! آخرش چي از آب دربيادمي دونم قراره «:واهيد مكالمه ي ساده و كوتاهي نيز با او داشته باشيد آن را به شما يادآوري خواهد كردهر بار كه بخ! داد
  » !من داد بزني و گريه زاري بكني

، »صلب«مشكالت روشي ش او براي رويارويي با چالش ها و؟ رو!سوخته اي لج باز و يك دنده استچنانچه بخواهيم رك و بي پرده صحبت كنيم، مي توانيم بگوييم كه آقاي ترقه پدر 
به همين دليل در .به نظر مي رسد، از خود دفاع كنداز اين رو همواره حالت تدافعي دارد و آماده است كه درمقابل هر چيز كه از ديد او خطرناك . سفت و سخت و انعطاف ناپذير است

. برچسب عصبي بودن نخوردحرف بزندوكه تالش كند با اومشكل اين جاست كه زني وجود ندارد.ي شودو به مكالمه پايان مي دهدكوچكترين احساسات و عواطفي، منفجر ممواجهه با 
 .صرف اين حقيقت كه مي خواهيد درباره ي چيزي صحبت كنيد، نشانگر آن است كه از قبل احساساتي و حساس هستيد
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هم هميشه هيم گذاشت اتفاق بيافتدـ اما بازنخواتي چنانچه به خودمان قول بدهيم وقسم بخوريم كه ديگرجلوگيري از آن ـ حه رغم تمامي تالش هاي مامبني برب!ناپذير استاجتناب 
چند دقيقه  حواس داشته باشيم اما هميشه پس از  چنانچه درابتدا آرامش و تمركز حتي . هرگاه سر و كله ي آقاي ترقه پيدا شود ما نيز به خانم ترقه تبديل مي شويم. اتفاق مي افتد

  :صحبت كردن با آقاي ترقه، ما نيزحالت تدافعي به خود مي گيريم

  » !چطور مي توني بگي من عصبي هستم؟ من عصبي نيستم«

  » .ازموضوع پرت نشم و ديگران رو سرزنش نكنممنظورت چي يه من هميشه غيرمنطقي حرف مي زنم؟ اين منم كه هميشه سعي مي كنم «

  » !اين منصفانه نيست)قبرستون كهنه نشكاف(خواهش مي كنم «

  » .من كه هنوز چيزي نگفتم بجز اينكه پيشنهاد دادم درباره ي تعطيالت آخر هفته صحبت كنيم)آروم باش(اينقدر به من نگو

اگر او به شما مي گويد عصبي و هيستريك هستيد و كنترل خود .واكنش نشان دهيد آقاي ترقه كاري مي كند كه شما از خود . حال متوجه منظور من شديد؟ هيچ راه ديگري نداريد



واهد داشت درباره ي چيزي تمامي نخ او ادعا ميكند كه صحبت هاي شماچنانچه. بگوييد چنين به نظر مي رسد كه حالت تدافعي به خود گرفته ايد را از دست داده ايد، هر چيزي كه
هرحال شما ت كند كه شما غيرمنطقي هستيد، درچنانچه او به وقايع گذشته استناد مي كند تا اثبا. چگونه خواهيد توانست اثبات كنيد اشتباه مي كند بدون اينكه با او مخالفت كنيد

 .آن خارج نخواهيد شده بدون مجروح شدن ازن در يك دام كالمي ـ گفتاري است كصحبت با آقاي ترقه گير كردن و گرفتار شد. را از لحظه ي اكنون و زمان حال خارج ساخته است

  راه حل
 با اين كار پيش زمينه ي  زيرا. خواهد كرد حتماً به طريقي خاص رفتار  نگذاريد كه او  همسر خود قضاوت نكنيد و فرض را براين/ هرگز پيش از شروع يك مكالمه درباره ي نامزد01

اگر به او بگوييد كه  .چنانچه او را متهم كنيد كه حتماً از هم خواهد پاشيد، او نيز شكننده تر شده از هم خواهد پاشيد. ايجاد مي كنيد كه فقط به نفع خود شماستخودخواهانه اي را
   .اريد مكالمه و مذاكره شكل بگيرد و پيش بروداو را از عنصر احتمال وتعليق برخوردار كنيد و بگذ. او عصباني است او را با گفتن اين جمله عصباني نيزخواهيد كرد

 او كمياگر. نام گذاري نكنيد» هيستريك «چنانچه او اندكي گريه مي كند او را عصبي و.  از مبالغه و اغراق به منظور ترساندن ايجاد جو رعب و وحشت در مكالمه خود داري كنيد02
همسرتان احساساتش را ابراز كند و اين احساسات را پيش از آنكه او حتي فرصتي براي بيان /بگذاريد نامزد. منفجر مي شودتحريك پذير و ناراحت شده است نگوييد كه دارد از خشم 

   .كردن شان داشته باشد، سركوب نكنيد
نيز به خودتان فرصت به او و. گذشته را به ميان نكشيديج هرگز وقايع، واكنش ها و نتا.همسرتان در زمان حال يا لحظه ي اكنون باقي بمانيد/ در حين مكالمه و گفت و گو با نامزد03

   .دوباره اي بدهيد تا اين بار بتوانيد مسائل و مشكالت را حل و فصل كنيد
ورد از اين عادات ده گانه درباره  تنها يك يا دو م شايد. اميدوارم از مطالعه ي اين فصل درباره ي عادات ارتباطي مردانه آگاهي؛ شناخت و بصيرت كافي كسب كرده باشيد: مردان عزيز

داريد  كه حال اين قابليت و توانايي رانكته ي اميدوار كننده آن است. شايد هم به رغم ميل باطني تان متوجه شده باشيد كه بسياري از آنها درشما وجود دارند.شما صدق كرده باشند
سپس با استفاده ! مچ خودتان را بگيريد،آنها را درخود شناسايي كنيدو...)سرارآميز، آقاي گريزپا، آقاي آتشفشان وآقاي ا(كه پيش از درآمدن به رنگ يكي از اين شخصيت هاي ده گانه 

   .براستي هستيداز راه كارها و روش هايي كه آموخته ايد، مي توانيد آگاهانه انتخاب كنيد كه اين راه كارهاي ارتباطي را تغيير دهيد و همان مرد مهربان و با مالحظه اي بشويد كه 
آنان درباره برديم،اما مطمئنم كه برخي از گرچه از اين عادات ارتباطي به عنوان عاداتي مردانه نام.روي سخن مان تنها با مردها نبودتوجه داشته باشيد كه در اين فصل :خانم هاي عزيز

چنانچه به راستي خواهان آنيد .كنايه زن رابطه داشته اندا خانم نيش وخانم نامرئي يم فرمان فرما ياته اندكه با خانميليون ها مرد از اين واقعيت شكايت داش!ي شما نيز صدق مي كند
اده همسرتان اين عادات ارتباطي ناسالم را در خود رديابي و برطرف كند، به عادات ناسالم خود نيز در حضور او اعتراف كنيد و از همين راه كارها و روش هاي ارائه شده استف/كه نامزد

  .كنيد تا راه هاي سالم تر و مكالمه و گفت و گو با مرد زندگي تان را بياموزيد
  آنچه زن ها از شنيدن آن ها بيزارند و آنچه دوست دارند بشنوند):12(فصل 

اماخود او نيز صباني كرده باشد؛تي عميقاً شما را ناراحت يا عچند بار اتفاق افتاده است كه بامرد زندگي تان مشغول صحبت باشيد و او به يكباره چيزي بگويد كه براس: خانم هاي عزيز
: مي كنيدوشما پيش خودتان فكر»  بدي زدم؟چه حرف«يا » مگر من چي گفتم؟«: اصالً متوجه نباشد كه چرا اينقدر شما را ناراحت و عصباني كرده است؟ با ناباوري از شما مي پرسد

. زنان ديگر معموالً خيلي خوب متوجه منظور شما مي شوند و شما را درك مي كنند» چطور متوجه نيست كه چه مي گويد؟» «اشد؟چطور مي تواند تا اين حد از مرحله پرت ب«
   از شنيدن آن بيزارند؟ها اهي اوقات حرفهايي مي زنند كه زناما چرا خود مردها متوجه نيستند كه گ. داستان را براي هر زني كه تعريف كنيد، براحتي با آن ارتباط برقرار خواهد كرد

آن صورت مي توانست شما مات و واژه ها بيان مي كردكه درهمسر خود مي خواهيد كه اي كاش عشق خود را بيشتر با كل/فرض كنيد از نامزد. اكنون، حالت ديگري را در نظر بگيريد
خب، راستش، « : شما پاسخ مي دهيد »  بگم؟ ي چه چيزي از من بشنوي؟ دوست داري چيمي خواه«: كه گيج و مبهوت شده است از شما مي پرسدرا واقعاً خوشحال كند او درحالي

 مي شود و از او مأيوس مي شويد؛ زيرا مي بينيد  همين كه آن جمله را از او مي شنويد توي دلتان خالي» مثالً چي؟«: او به شما زل مي زند و مي گويد» .حرفهاي قشنگ و رمانتيك
   »چطور نمي داند من چه چيزهايي دوست دارم بشنوم؟«: با حيرت از خودتان مي پرسيد. باره ي چه چيزي با او حرف مي زنيدكه اصالً نمي داند در
مؤثر واقع خواهد يدور روابط شما با مردها بسيار مفبنا به درخواست هزاران زن ليستي را تهيه كرده ام كه د! اين فصل پاسخي است به دعاها و راز و نيازهاي شما:خب، خانم هاي عزيز

پسري كه به سن بلوغ مي رسد بدهند  شايد بهتر باشد كه اين ليست را به هر . اين ليست حاوي آن مواردي است كه زن ها از شنيدن آن بيزارند و نيز آنچه دوست دارند بشنوند. شد
اما فكر بسيار خوبي است چنانچه .  نمي گويم ؟ البته اين را خيلي جدي!و لطمه ي روحي وارد نكندتا بتواند همگي موارد آن را از بر كند تا در آينده به زن مورد عالقه ي خود آسيب 

   .اين ليست را به هر مردي كه دوستش داريد و هر مردي كه زني را دوست دارد نشان دهيد
تا مردها درك كنند چه كار .كه چرا زن ها ازشنيدن اين عبارت بدشان مي آيد. داده ام توضيحآن گاه پس از هر مورد. در ابتد با مواردي كه زن ها از شنيدن آن بيزارند شروع كرده ام

بگذريم  از اين. كند، پرداخته امكه اين عبارات دل ما را آب ميني سپس داليل ا سپس در ادامه به آنچه زن ها دوست دارند بشوند و. مي كنند كه تا زنشان را عصبي و كفري مي سازد
سعي كرده ام تا حد ممكن موارد بيشتري را براساس . قرارمي دهند!) عمل جنسي: ترجمه براي مردان(الوه بر آن ما را در شرايط بسيار مطلوبي براي ارتباط رمانتيك كه اين عبارات ع

. خص خود را نيز مي توانيد به اين ليست اضافه كنيدبا اين حال مطمئنم كه هر يك از شما موارد مش. شكايت ها و درخواست هايي كه از زن ها شنيده ام در اين ليست بگنجانم
   .همسر خود در ميان بگذاريد/توصيه مي كنم اين موارد را حتماً به ليست اضافه كنيد و آنها را با نامزد

جا كه الزم ديديد  حين مطالعه هرينكه دربه عالوه ا.نده باشديتواند بسيارسرگرم كنم.همسرتان مخالفتي ندارد مي توانيد اين فصل را به همراه يكديگر بخوانيد/چنانچه نامزد:زنان عزيز
كه به مطالعه ي ليست دليل آن را بعداً هنگامي.ي برندلذت بسياري مه ي ليست اول به همراه زنان ديگرزن ها در عين حال از مطالع. مي توانيد اشارات شخصي خود را نيز اضافه كنيد

   .اول پرداختيد، خواهيد ديد
دريغ نكرده ام زيرا براستي خواهان آنم   و اطالعات به هيچ وجه  در ارائه ي اين ليست از اداي توضيحات! هم اكنون در آستانه ي دريافت اطالعاتي بسيار گرانبها هستدي: زمردان عزي

 پيشنهاد مي كنم تمامي موارد ليست   زندگي جنسي خود، به شما يزبه منظور اصالح و بهبود فوري زندگي عشقي و ن.تا آنچه را كه زن ها تالش مي كنند به شما بگويند، درك كنيد
  .اول را از دايره ي لغات و واژگان خود حذف كنيد و سپس فوراً تمامي موارد ليست دوم را درمكالمات و گفت و گوهاي روزمره ي خود با زن زندگي تان بگنجانيد

  آنچه زن ها از شنيدن آن بيزارند
   .تا احساسات ما را كم اهميت جلوه دهندآنچه مردها مي گويند *
   .آنچه مردها مي گويند تا از صحبت كردن و برقراري ارتباط با ما سرباز بزنند*
   .آنچه مردها مي گويند تا مكالمه وگفت و گو با ما را متوقف كنند*



   ».آنچه مردها مي گويند تا خود را متعهد و پاي بند چيزي نكنند و بتواند آزاد باشند*
   .مسئوليت گفتن اين جمالت با خودتان است:پتك هاي كالمي*
  بدترين پتك*

  آنچه مردها مي گويند تا احساسات ما را كم اهميت جلوه دهند
   آروم باش:عبارت/جمله

   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله
اين يك روش تضميني !/ما را معاينه كنند» فورسپس« متخصص زنان باشيم و بخواهند با  ر مطب دكتر زن ها د به يك زن درست مانند اين است كه ما» آروم باش«:گفتن اين جمله

هنگامي كه به ما دستور مي دهيد آرام باشيم، براي ما . لحظه اي كه اين جمله به گوش ما برسد فشار و اضطراب ما را باالمي برد.است براي آن كه ما را آرامش خود را از دست بدهيم
از آن باالتر از اين كار بوي .  برآييم  نمي توانيم از پس چيزي ين معنا است كه احتماالً فكر مي كنيد زيادي از خود واكنش نشان مي دهيم، از هم پاشيده و غيرمنطقي شده ايم وبه ا

   .فخرفروشي مي آيد
   !سخت نگير: عبارت/جمله

   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله
و ضمناً به اين معناست كه زيادي موضوع  يا مذاكره ميكنيم كوچك جلوه ميدهدو نيز آنچه را كه درباره اش صحبتميت احساسات ما؟ اين جمله اه!اي و بي تفاوتي تا چه حدبي اعتن

ما فقط مي خواهيم صحبت كنيم نه اينكه روي شما عمل .خودت سخت نگير«:پاسخ ما» .نمي خواهم درباره اين موضوع با تو هيچ صحبتي بكنم«:ترجمه. را جدي و مشكل گرفته ايم
   »!جراحي قلب باز انجام دهيم

   به اعصابت مسلط باش:عبارت/جمله
   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله

 به اعصاب خودتون مسلط  خانم جونز،« . مار رواني زده ايداين احساس به ما دست مي دهد كه گويي به ما برچسب بي! حتي به مراتب بدتر» سخت نگير«و » آروم باش«درست مانند 
   !روشن شد؟! هي، تنها اگر كمي با ما درباره ي آنچه آزارمان مي دهد حرف بزنيد آرام خواهيم شد» !باشين اآلن مي گم آرام بخش بهتون تزريق كنن

خواهيم درآن باره صحبت چه فكر مي كنيد؟ اگرمي:ان عزيزخب،مرد.ست كه از كاهي كوهي ساخته ايمبراي ما به اين معنا» بر اعصاب خودت مسلط باش«هنگامي كه به ما مي گوييد 
   .كنيم پس حتماً موضوع مهمي است

   داري دوباره جوش مي آوري:عبارت/جمله
   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله

اما چنانچه در باره اين كه چه رئيس بدي داريد كه به شما اضافه حقوق » داري جوش مي آوري«: يد مي گوييدهنگامي كه از آنچه مي گوييم خوشتان نمي آ. به راستي مضحك است
   ؟!نداده مدام صحبت كنيم و در دفاع از شما از او شكايت كنيم، هرگز فكر نمي كنيد كه زيادي داريم جوش مي آوريم

راستي، .را ابراز كنيم كرده ايم وتنها ميخواهيم آنهاتجربه احساسات وعواطفي را درخوداما. از نظر ما تنها يك واكنش استآنچه از نظر شما واكنش اضافي و نامتناسب به شمار مي رود 
  !آن وقت خواهيد ديد كه جوش آورده ايم» داري دوباره جوش مي آوري«: چنانچه به ما بگوييد

   داري از كوره در مي روي:عبارت/جمله
   :عبارت بيزارند/ هچرا زن ها از شنيدن اين جمل

   !اما به محض آنكه اين را بگوييد، قطعاً يك قدم ما را به جنون و ديوانگي نزديك تر مي كنيد. قبل از آن كه اين را بگوييد به راستي طبيعي هستيم و حالمان خوب است
كه هرگاه درست مانند اين.زچشمان ما بچكدمه و نجوا باالتر برود يا مثالً يك قطره اشك افكر كنم تعريف شما از در رفتن از كوره، زماني باشد كه صداي ما از حد يك زمز: مردان عزيز

ببينيد، ما خودمان .هيدبا اينكارما را اذيت كنيدخوااس و بدسليقه هستيد و مطمئناً مياز لوستر جديد كه خريده ايم خوش تان نيامده باشد شما را متهم كنيم كه بيش از حد بي احس
كه حق با شماست با وجود اين چنانچه اصرار داريد.اما باور كنيد هرگاه ما اين جمله را از شما مي شنويم اصالً ارزيابي درستي نداريد.  به ديوانگي و جنون نزديك شده ايممي دانيم كه

   !در آن صورت شاهد نمايش زيبا و مؤثري از ديوانگي نيز خواهيد بود
   »خيلي احساس ناامني داري» «خياالتي شده اي/زياد احساساتي» «شواحمق ن» «اينقدر بچه نشو«: عبارت/جمله

   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله
. ات داديدشما با اين گفته هاي تان ما را از بدبختي و فالكتي كه در آن غوطه ور بوديم، نج. حال، خيلي حالمان بهتر شد. از راهنمايي ها و دلسوزي هاي شما متشكريم!خداي من

   ؟!؟!چطور نمي توانستيم ببينيم كه تا اين حد احمق هستيم
هنگامي كه چنين چيزهايي را به ما مي گوييد واقعاً انتظار داريد چه پاسخي از ما بشنويد؟ اساساً جمالتي از اين قبيل همگي توهين و بي احترام تلقي مي شوند و بسيار : مردان عزيز

   .جش ما مي شوند كه ببينيم مردي كه دوستش داريم، رودر رو به ما توهين مي كندناراحت كننده اند و موجب رن
   يه نفس عميق بكش:عبارت/جمله

   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله
نفس مي كشيم زيرا خيلي از دست شما و زبان تان چيست؟ مرگ ما نفس نمي كشيم؟ ما نه تنها نفس مي كشيم، بلكه بسيار تند هم » نفس بكش«: منظورتان از گفتن اين جمله كه

هستيد كه » ذن«يا مثالً استاد  گويي مربي روحي عرفاني ما هستيد.جمله خيلي خودپسندانه و افاده اي است اين.ما زن ها از شنيدن اين جمله از شما مردها بيزاريم! عصباني هستيم
كنم هنگامي اما خواهش مي.  كامالً طبيعي است»كالس هاي زايمان و وضع حمل«در » الماز« مثل مربي يوگا يا مربي هي، شنيدن اين جمله از كسي» !نفس عميق بكش«مي گوييد 

   .درعوض سعي كنيد كمي به آنچه به شما مي گوييم گوش كنيد. كه مي خواهيم درباره ي چيزي كه ناراحت مان كرده است با شما صحبت كنيم، اين جمله را به ما نگوييد
   .احتماالً باز وقت دوره ي ماهانه ي توست:عبارت/جمله

   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله



گاه جمالتي تمسخرآميز به خصوص هر.به آن مبتال ميشوندطور مرتب ماهانه ؟ بيماري اي مزمن كه زنها ب!يدنام» سندرم ترحم و بنده نوازي مذكر«شايد بتوان عادت ماهانه ي زنان را 
   ؟!ر اين جمالت را مي شنوندنظي

 يا ناراحتي ما از شما منشأ  اما اين درست نيست كه عصبانيت. اين كامالً درست است كه ما زن ها گاهي اوقات دستخوش تغييرات هورموني مي شويم. بسيار خب، الزم نيست برنجيد
  .است براي فرار كردن از حرف زدن با مااين بهانه اي سطح پايين و غيرمنطقي از جانب مردها . فيزيكي و جسماني دارد

  .آنچه مردها مي گويند تا از صحبت كردن و برقراري ارتباط با ما سرباز بزنند
   .دوست ندارم درباره ي آن صحبت كنم: عبارت/جمله

   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله
پوشك بچه را عوض كنيم، و  مي كند تحمل كنيم،  كه مسابقه ي ورزشي پخش   فرچه بكشيم، صداي بلند تلويزيون را خب، ما زن ها نيز دوست نداريم ظرف ها را بشوييم، توالت را

.  شددرباره ي آن صحبت كنيد؟ خيلي بدحال شما دوست نداريد. اما به هر حال هر طور كه بشود اين كارها را انجام مي دهيم. بسياري كارهاي ناخوشايند ديگر را نيز انجام دهيم
   آيا به راستي اين مردها هستند كه بايد حرف اول و آخر را در رابطه بزنند و زن ها زيردست هستند؟. زيرا ما زن ها دوست داريم صحبت كنيم

  .باشي اراحتمهم نيست كه ن «»ت ندارد اهمي احساس شما براي ما«: باشيد گويي به ما گفته. باشد دهكوبيي آيدانگار كه محكم توي صورت مادهان مردي بيرون مهرگاه اين حرف از
   ».اصالً نمي خواهم هيچ وقت روي اين رابطه كار كنم

   چقدر ديگه مي خواي ادامه بدي؟: عبارت/جمله
   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله

هرگاه تصور آن را هم .كرده ايم» نقره داغ«خواهد كرد كه شما را نچه كسي نداند تصورچنا.مردها استجانب اهي تمسخرآميز همراه با تحقير ازاين پرسش معموالً با آهي دردناك و نگ
گويي مجبوريم براي اندكي . و حالت تدافعي به خود مي گيريم؟ به مجرد آن كه با ما چنين حرف مي زنيد احساس ناامني مي كنيم!نخواهد كرد كه خواسته بوديم با شما حرف بزنيم

   .اين موجب مي شود احساس كنيم هرگز براي شما يك اولويت تلقي نمي شويم. ما التماس كنيماز وقت شما بايد به ش
زيرا حال از آنچه در ابتدا بوديم، ناراحت تر !و فقط صرف اين سؤال شما ده دقيقه ي ديگر نيز به آن اضافه كرد» تا هر وقت كه طول بكشد«:راستي در ضمن پاسخ سؤال فوق اين است

   .شده ايمو عصباني تر 
   .مثل اينكه بايد دوباره تا صبح بيدار بمانيم تا درباره ي اين موضوع حرف بزنيم: عبارت/جمله

   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله
! خ داديد حتي از آنچه قرار بود نيز طوالني تر خواهد شداما حاال كه با تمسخر و كنايه و بي ميلي و اكراه تمام به ما پاس. خب، راستش ما هرگز وقتي براي آن در نظر نگرفته بوديم

اما الزم است بدانيد به مراتب بيشتر از سؤال قبلي ما را ناراحت و عصباني مي كند، زيرا پيش فرض آن به اين معناست كه رؤياي . اين پرسش شباهت بسيار نزديك با سؤال قبلي دارد
  . شما دعوا كنيمما از يك شب رمانتيك اين است كه تا صبح با

   ديگر تحملش را ندارم: عبارت/جمله
   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله

رنجيده خاطر و بسيار خشمگين و عصباني  بدين معنا كه اين را مي گوييد و ناپديد مي شويد و ما را دل شكسته و . اين جمله معموالً با يك خروج فيزيكي و جسماني نيز همراه است
چنانچه آمادگي صحبت كردن را نداريد،  .دهد زن احساس نااميدي و درماندگي ميرا به ياد مي آوريد؟ اين جمله مهلكه اي عاطفي است كه به)گريزپاي(آيا آقاي فراري . ها مي كنيدر

   )]1(ك فصل .ر.[راه ها و روش هاي مؤدبانه تري نيز براي بيان آن وجود دارند
   ددوباره شروع ش:عبارت/جمله

   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله
را !)حرف زدن( و هولناك   اين شكنجه ي عظيم دستان خود را باال مي اندازيد گويي نمي توانيد باور كنيد كه ما چگونه مي خواهيم. چشمان خود را به اين سو و آن سو مي چرخانيد

   .بي رحمانه در حق شما اعمال كنيم
هفته ي آينده، زمان بيشتري عزيزم آيا امكان داره چند:پرسيممي ازشما. والً شما اين جمله را در ابتداي مكالمه و پيش از آن كه هنوز چيزي گفته باشيم ادا مي كنيدمعم:مردان عزيز

گوييد درواقع آنچه شما مي ه كار كنيم؟اين جمله چه بگوييم يا چدانيد كه قرار است بعد از چي دوباره شروع شد؟ از كجا مي»شددوباره شروع «:را با هم بگذرانيم؟ شما پاسخ مي دهيد
به داليلي عجيب و غريب  زيرا .  صحبت كنيم مي خواهيم در باره خودمان ـ ما و شما ـ. بله درست است» دوباره مي خواهد درباره ي رابطه يا ازدواج مان صحبت كند«: اين است كه

   . داريم و عاشق شما شده ايمشما را دوست!)كه خودمان نيز نمي دانيم(
   اين دفعه چيه؟: عبارت/جمله

   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله
ا ه اين معناست كه فلسفه ي وجودي زناين جمله به.روشي و افاده اي به مراتب بيشتركم طاقتي و فخرفاما با بي حوصلگي و» .ره شروع شددوبا«:اين صورت ديگري است از جمله قبل

   :تنها اين است كه با مسائل و موضوعات كم اهميت و احمقانه مثل
  .شوهر خودشان را زجر بدهند... حال واحوال بچه ها، تفاهم ما و شما، زندگي جنسي مان، مراقبت و نگهداري از خانه و«

در اين گونه اوقات چاره اي نداريم جز اين كه تسليم خواسته .  خواهيد ما را بترسانيدهنگامي كه اين جمله را به ما مي گوييد،احساس مي كنيم كه از پيش به ما اخطار داده ايد و مي
   !كه احتماالً همان چيزي است كه شما دوست داريد بشنويد» !باشه، اصالً هيچي«:شما شويم و بگوييم

   .فكر كردم قبالً درباره اين موضوع به اندازه ي كافي صحبت كرده بوديم: عبارت/جمله
   :عبارت بيزارند/ ها از شنيدن اين جملهچرا زن

كه  نمي دانستم كه براي دفعاتي كه بايد درباره ي موضوع خاص صحبت كنيم، تا اين.  بود1998شايد هم در سال . هشت ماه پيش آن هم به مدت هفت دقيقه. همين طور است. بله
آيا صحبت كردن هم تاريخ انقضا دارد؟ هر بار كه با اين عبارات با ما صحبت مي كنيد، مي توانيم بفهميم ! آن را براي هميشه فراموش كنيم محدوديت هاي زماني خاصي وجود دارند



فصل ه عيان است اين است كه هنوز حل وخب،قدر مسلم، آنچ.موضوع را حل و فصل كرده باشيمبت كنيد و اميدوار بوديدكه ديگركه براستي نمي خواهيد دوباره درباره ي چيزي صح
اين گفته ي شما موجب مي شود احساس كنيم هميشه مجبوريم شما را به زور متقاعد كنيم تا رضايت دهيد سرانجام . ست و گرنه نمي خواستيم دوباره در آن باره حرف بزنيمنشده ا

   .درباره ي چيزي با شما صحبت كنيم كه البته از اين احساس بيزار هستيم
   زديدوباره نشستي با دوستات حرف :عبارت/جمله

   :عبارت بيزارند/چرا زن ها از شنيدن اين جمله
  فصل كنيم توسط زن هاي ديگر مي خواهيم موضوعي را حل و هستيم يا  آيا منظورتان از اين جمله اين است كه ما فكر، ذهن و تفكر مستقل نداريم؟ يا هر بار كه از چيزي ناراحت 

خواهيم در باره اش صحبت كنيم ازدرجه ي اهميت همان ابتدا آنچه را كه ميرفته است اين است كه ازپيش و ازحمله به كار مهارتي كه در اين داده شده ايم؟» شست و شوي مغزي«
  . روي آن بگذاريدكه وقت تان رااست وبنابراين ارزش آن را نداردعقل و منطقي را در آن به كار نرفته ياخوب درباره اش فكر نشده است وگويي كه احمقانه است . كندواعتبار ساقط مي

  آنچه مردها مي گويند تا مكالمه و گفت و گو با ما را متوقف كنند
   حاال راضي شدي؟. باشه، باشه مثل هميشه حق با توست و من اشتباه مي كنم: عبارت/جمله

   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله
كردن، درك بلكه فقط ارتباط برقرار.ري نيستر درست و غلط، برد و باخت يا حق به جانب جلوه كردن و محكوم كردن ديگزيرا صحبت كردن و برقراري ارتباط بر س. نه، راضي نشديم

اموش كرده گو را فرمقصود و منظور از مكالمه و گفتهنگامي كه مردي جمله ي فوق را بر زبان مي آورد مؤيد اين نكته است كه .متقابل و برگرداندن تفاهم، هماهنگي و هارموني است
   هنگامي كه چنين چيزي به ما مي گوييد ديگر چه مي توانيم بگوييم؟. بلكه نوعي ارتباط است.مكالمه يك مسابقه نيست كه بايد در آن برنده شويد:مردان عزيز. است
   .اصالً بابا فراموشش كن: عبارت/جمله

   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله
كنيد د يا به آن بپردازيد يا احساس ميكه مي خواهيد در آن وارد شوي يا مربوط به حيطه اي ميشودح است كه چيزي گفته ايم كه به مذاق تان خوش نيامده است،پرواض.اُه، خداي من

اين اوقات احساس بسيار بدي به ما دست مي دهد در.ه خفه مي كنيدنطفا درميان بگذاريد،مكالمه را دركه شما را درست درك نمي كنيم، اما به جاي اينكه اين احساسات خود را با م
   .به عالوه قادر نخواهيم بود آن را فراموش كنيم و شما اين را خود نيز مي دانيد. زيرا ما را از اين فرصت كه بر روي مسئله و مشكل كار كنيم محروم كرده ايد

   .متأسفم كه چنين احساسي داري: عبارت/جمله
   :عبارت بيزارند/  جملهچرا زن ها از شنيدن اين

متأسفم كه اين احساسات به سراغت آمده اند  . تو را با احساساتت تنها مي گذارم. شنيدم چي گفتي اما نمي خواهم و قصد آن را نيز ندارم كه در آن باره صحبت كنم«:به عبارت ديگر
   .ضوع دخالتي بكنمو قرار است مدتي با آن ها دست به گريبان باشي چرا كه قصد ندارم در اين مو

شما با حالتي .ت وارده به آنها تسليت مي گويندبراي مصيبكه به خانواده ي داغدار صاحب عزااز دست رفته ادا مي شود اين جمله معموالً با لحني شبيه صداي مداح مراسم ختم عزيزي
   .به تماشاي تلويزيون خود ادامه دهيدگويي همين كافي است و اكنون شما مي توانيد . حاكي از همدردي به ما نگاه مي كنيد

   .خودم مي دونم دارم چه كار مي كنم:عبارت/جمله
   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله

براي افكار و  .توضيح بدهيد هم به ما  ا  نمي خواهيد چيزي ر مضاف بر آنكه.بهتر است راه خود را در پيش بگيريم و برويم زيرا شما به نظر و بازتاب ما احتياجي نداريد:به عبارت ديگر
ود و به دنبال كارهايي كه فقط به ما مربوط مي ش»خفه شويم«بنابراين بهتراست كه ما.ين و بسهم.را به روش خودتان انجام دهيدنآمي خواهيد .ساسات ما نيز اهميت قائل نيستيداح

البته ...مختومه اعالم مي كند ودريك چشم به هم زدن مكالمه را!»مي گيردحال ما را«اين جمله حسابي. اريمه شما بسپامورات مهم را با برويم وبچه همثل مراقبت و مواظبت از شما و
   ؟!ما مي توانيم مجدداً آن را از سر بگيريم و البته مسئوليت عواقب آن به عهده ي خودتان است

   .خودم درستش مي كنم:عبارت/جمله
   :رت بيزارندعبا/چرا زن ها از شنيدن اين جمله

گويي خرج خودتان را جدا كرده ايد و خط .  يك فرمان و دستور شباهت دارد زيرا بيشتر به. البته با پيازداغي افزوده» .خودم مي دونم دارم چكار مي كنم«: صورت ديگري از جمله ي
اريم به آن تجاوز كنيم اين جمله ي آقاي فرمان فرماست كه فقط با مقام و درجه و رسته از اين جا به بعد حوزه استحفاظي شماست و ما حق ند. قرمزي ميان خودتان و ما كشيده ايد

   !قربان...اطاعت... بله» مرخصيم«سر و كار دارد و به ما اين احساس را مي دهد كه جايگاه چنداني نداريم و لذا 
   .الزم نيست شما خودتونو نگران كنين:عبارت/جمله

   :عبارت بيزارند/ هچرا زن ها از شنيدن اين جمل
كه نگران يا قيم كودك صغيري به او مي گويدگويي سرپرست .ف نوازانه تر و ترحم آميزتر استالبته اين يكي بنده نوازانه تر، ضعي. صورت ماليم تر اما كامالً مشابه با دو جمله ي پيش

  !»تشويقي«يقي فرستاده اند، منتها نه با توبيخ و سرزنش بلكه با در اينجا مجدداً ما را به مرخصي تعل. نباشد او ترتيب همه چيز را خواهد داد
   اگه فكر مي كني شوهر خيلي بدي هستم پس چرا نمي ذاري بري؟: عبارت/جمله

   :عبارت بيزارند/چرا زن ها از شنيدن اين جمله
 !كارمانت داريم بايد بگذاريم و برويم پيچنانچه از چيزي شكايتتان داشته باشيم ياه هستيد دوساينكه يا همين جوري ك.مطرح است»هيچ يا همه چيز«وضوع م همان ًمجددا اينجا در

بدي نيستيد الفت كنيم، و بگوييم كه شما شوهرحال ما را در موقعيت قرار داده ايد كه با گفته ي شمامخ. شمرديد و زنگ ها را به صدا درآورديد60 تا 0گويي تنها ظرف پنج ثانيه از 
چطور مي توانيد از ما انتظار داشته باشيد كه در اين اوقات ما به شما تسلي خاطر و دلداري بدهيم در حالي كه اين ما بوديم كه در ابتدا از !نيستيم» رفتني«سادگي ها و ما هم به اين 

  چيزي ناراحت بوديم و مي خواستيم درباره اش با شما صحبت كنيم؟
  .ند چيزي نكنند و بتوانند آزاد باشندآنچه مردها مي گويند تا خود را متعهد و پاي ب

   .نمي تونم اينقدر جلو جلو فكر كنم:عبارت/جمله



   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله
چنانچه رئيس تان از شرط مي بندم  گويي برنامه ريزي چه بار سنگين و چه معضل جان گدازي است؟ . بي شك حاكي از سست عنصري گوينده ي آن است. چه جمله ي بچگانه اي

مي خواهيد :سرگرم چه كاري هستيدي خوب ميدانيم دراين اوقات شماها خيلما زن.چنين چيزي به او نمي گفتيدشما خواسته بود در آينده در يك كنفرانس كاري شركت كنيد هرگز 
  .به خودمان واگذار شده ايم صرف نظر واقع شدن ويم،شايسته چشم پوشي ايم و موردشود احساس كنيم اهميت نداراين كار شما موجب مي.و فرار كنيدشانه خالي كنيد، طفره برويد 

   .يه كاريش مي كنيم:عبارت/جمله
   :عبارت بيزارند/چرا زن ها از شنيدن اين جمله

دهيد مي وشما اين پاسخ را به مايا مشكلي را حل و فصل كنيم كه سعي داريد براي آينده برنامه ريزي كنيم هنگامي.پاسخ شما را باور ميكنيمآيا به راستي چنين فكر مي كنيد كه اين 
» مي كنم« فعل  مي كنم بايد به اين دليل كه به جاي فكر . البته به روش نرم و ماليم و زيركانه.مي دانيم كه فقط مي خواهيد ما را سر كار بگذاريد و وعده ي سر خرمن به ما بدهيد

؟ اما حقيقت اين است هنگامي كه اين عبارت را !و خود را مايل به همكاري و تشريك مساعي جلوه داده ايد از شما متشكر و ممنون هم باشماستفاده كرديد » مي كنيم«از فعل جمع 
   .از شما مي شنويم مي خواهيم از درد و عصبانيت جيغ بزنيم

   چرا كه نه؟: عبارت/جمله
   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله

مشكل اين عبارت » چرا كه نه؟«:شما مي گوييد» رستاني من بيايي؟ديدار دوستاي دوران دبيست داري همراه من به مراسم تجديددو«: مي گوييمما:به كمي توضيح نياز دارداين يكي 
از طرفي به معناي .حال خواهيد شدخوشت كه از آمدن با مااين موضوع نيسنيست و لذا واجد هيچ بار احساسي و هيجاني نيست و نشان دهنده ي » بله«اين است كه دقيقاً به معناي 

واقعيت امر آن است . به عنوان هديه دريافت كرده ايمكه يك جعبه ي خالي راارت، اين احساس به ما دست ميدهدبا وجود اين هميشه در انتها پس از شنيدن اين عب. نيز نيست» نه«
   .يد، اما گويي چنانچه نمي آمديد برايتان تفاوت چنداني هم نمي كردكه در اينجا عمالً با خواسته ي ما موافقت مي كن

   .در ضمن اين جمله فاقد هرگونه حس تعهد و پاي بندي واقعي است. اين عبارت موجب مي شود زن احساس كند كه انتخاب دوم، سوم، يا چهارم است
   .من هم همين طور: عبارت/جمله

   :بيزارندعبارت / چرا زن ها از شنيدن اين جمله
من هم همين «: شما مي گوييد» .خيلي خوشحالم تونستيم درباره آن موضوع با هم صحبت كنيم«:مي گوييم»من هم همين طور«و شما مي گوييد » .دوستت دارم«:ما مي گوييم... 

  »طور
وحوصله نداريد همان فكر اظ گفتاري ـ كالمي تنبل هستيديا به لح! رج نيستاز دو حالت خا.استفاده از اين عبارت درست مانند اين است كه پس مانده هاي شخص ديگري را بخوريد

» دوستت دارم«مثل يك نصفه » من هم همين طور«. يا احساس را تمام و كمال دوباره ابراز و بيان كنيد يا اينكه عمداً دوست نداريد آن را بر زبان بياوريد و اعتقادي هم به آن نداريد
   . حال اين عبارت اين احساس را به ما مي دهد كه در حق ما اجحاف شده استدر هر. به حساب مي آيد

   دوست.من همين طوري هستم:عبارت/جمله
   :عبارت بيزارند/ چرا زن ها از شنيدن اين جمله

ير و رشد شخصي، طفره رفتن از كار كردن بر روي خودتان رابطه و و اينك بزرگ ترين عذر و بهانه براي سرباز زدن از انجام آنچه نداريد يا نمي خواهيد انجام دهيد، سرباز زدن از تغي
من انتخاب «: دقيق تر و روشن تر نمي گوييد كه خب، چنانچه نمي خواهيد تعهد و پاي بندي خود را به چيزي نشان دهيد چرا.فرار كردن از جدي گرفتن نظرها و بازتاب هاي ماست

  ».كرده ام كه همين طوري باشم
  ميپتك هاي كال

   »مسئوليت گفتن اين جمالت با خودتان است«
   :عبارت بيزارند&چرا زن ها از شنيدن اين جمله ها/عبارت&جمله ها

   .نياز به توضيحي ندارد./همسر قبلي ام مي اندازي&تو منو به ياد نامزد
   .نياز به توضيحي ندارد/يه خورده چاق شده اي؟

   .دنياز به توضيحي ندار./داري عين مادرت مي شي
   .نياز به توضيحي ندارد./به يه خورده آزادي و فضاي شخصي احتياج دارم تا بتونيم يه كمي نفس بكشم

  .نياز به توضيحي ندارد./شايد مردها لزوماً نبايد تك همسر باشند
  بدترين پتك

  ......................سكوت 
  د بشنوندآنچه زن ها دوست دارن

از آنجا كه درسرتاسر اين كتاب درباره ي نيازهاي زنان صحبت كرده ايم، لذا اين جمالت يا عبارات به هيچگونه .شده اندجمالتي معجزه آسا هستند ذيل آوردهجمالت يا عباراتي كه در
خارق العاده  عجيب و غريب، نامعمول وهيدكاريچنانچه مي خوا.ايجي كه مي گيريد شگفت زده شويدهمسرتان امتحان كنيد و از نت/اين جمالت را بر روي نامزد. توضيحي نياز ندارند
اين بهترين پيش نوازشي است كه .بخوانيد صداي بلند براي او  همسرتان را حسابي غافلگير كنيد، از او بخواهيد چشمانش را ببندد و سپس تمامي اين ليست را با /انجام دهيد و نامزد
  .زن ها مي شناسند

  چه بگوييد تا احساس محبوبيت به ما بدهيد
   ».دوستت دارم«
   ».عاشقت هستم«
   ».خيلي خوش شانس بودم كه تو رو پيدا كردم«



   ».تو بهترين دوست من هستي«
   ».تو تنها زن اين دنيا هستي كه مي خوام با او باشم«
   ».هيچ زن ديگه اي مثل تو نيست«
  ».نمي دونم بدون تو چه كار كنم«
   ».نمي تونم زندگي ام رو بدون تو تصور كنم«
  ». تحقق روياها و اجابت دعاهاي من هستيتو«

  چه بگوييد تا احساس كنيم از ما قدرداني شده است
   »تو خيلي براي من خوبي«
   ».تو موجب مي شي من احساس خوشبختي كنم«
   ».براي يك يك كارهايي كه براي من مي كني از تو قدرداني مي كنم«
   .)نام ببريدمورد خاصي را ...(خيلي خوشحالم مي كني هروقت كه «
   ».تو زندگي منو متحول كرده اي«
   ».بابت هركاري كه مي كني از تو متشكرم«

  ».از تو متشكرم....براي
  چه بگوييد تا احساس ارزشمند بودن بكنيم

   »امروز چطور بود؟«
   »بيا درباره ي اين موضوع صحبت كنيم تا بتونيم با هم تصميم بگيريم«
   ».نيمبرنامه ريزي ك... بيا براي «
   »چي فكر مي كني؟... درباره ي «
   »آيا كمكي از من برمياد؟«
   »اآلن چه كمكي مي تونم به تو بكنم؟«
   »چه خواسته اي از من داري؟«
  »به چه چيزي نياز داري؟«

  چه بگوييد كه قلب و روح ما را به روي خودتان باز كنيد
   ».متأسفم و از اين بابت معذرت مي خواماز اينكه هميشه همه ي نيازهاي تو رو برآورده نمي كنم،«
   ».از تو معذرت مي خوام...براي «
   ».بيشتر كار كنم.) چيزي كه قبالً از شما خواسته بوديم...(قول مي دم كه روي «
   ».متشكرم كه با من و مشكالتم مي سازي«
   ».متشكرم كه با من صبوري«
   »!نيستمي دونم كه كنار اومدن با من هميشه كار ساده اي «
  ».منو ببخش...براي «

  چه بگوييد كه موجودي حساب مشترك عشق بازي و عمل جنسي مان را باال ببريد
   ».تو واقعاً برام جذاب هستي«
   ».تو رو مي خوام«
   ».هيكل و اندامت برام خيلي خواستني و مطلوبه«
   ».دوست دارم بعداً با تو مهرورزي كنم«
   ».ا به تو نزديك نشمنمي تونم تو رو نديده بگيرم ي«
   ».دوست دارم بيشتر با تو باشم«
  »دلم برات تنگ شده«
  ».بيا همديگرو در آغوش بگيريم«

  !چه بگوييد كه به يكباره هزار امتياز بگيريد
   ».بيا با هم به خريد برويم«
   ».بگذار خونه رو برات تميز كنم«
   »آيا مي خواستي درباره ي چيزي با من حرف بزني؟«
   ».تلويزيون رو خاموش كنيم تا در عوض با هم حرف بزنيمبيا «
  ».متشكرم اين كتاب رو به من دادي«



  آنچه زن ها دوست دارند مردها درباره ي روابط جنسي بدانند:بخش سوم
   @581=صفحه**

گفته هاي خود زن، او تمايل بنابر.  آنها روابط جنسي شان بودكزيمشكل مر. چند سال پيش زوجي به منظور دريافت كمك به من مراجعه كردند و گفتند در يك قدمي طالق هستند
حالي بود كه مرد اصالً قائل به اين نبود كه مشكلي  اين در .  هراس مي انداخت به عشق بازي با شوهر خود را كامالً از دست داده بود و حتي فكر صميميت و نزديك جسماني او را به

نمي توانستم . گويي اصالً نمي داند همسرش درباره ي چه چيزي صحبت مي كند. احساساتش را بيان مي كرد، مرد مات و مبهوت آنجا نشسته بوددر حالي كه زن با عصبانيت . دارند
   .تشخيص دهم آيا او به اين صحبتهاي زنش عالقه اي دارد يا اينكه واقعاً براستي آن ها را درك نمي كند

 :پاسخ داد، رك و پوست كنده بگو مشكل چيست؟تا زن كه با هم تنها هستندب، حاال مثل دوبسيارخ«:سپس به همسرش گفتم. را ترك كند  اتاق  موقتاً خواستم تا او مدتي از  از بعد
. هنگام زناشويي داشته باشم، ندارمكه دوست دارم اون احساساتي را.،خوشم نمي آيداصالً از آنچه در رختخواب بين ما اتفاق مي افتد.راستش، ديگه هيچوقت دوست ندارم با او بخوابم«

   ».من هنوز جوان هستم و مي خواهم شاد و خوشبخت باشم.اينطوري زندگي كنم ديگر نمي توانم.مدتها است كه هيچ چيزبهتر هم نشده
   »از چه چيزي به هنگام عشق بازي با او خوشت نمي آيد؟«:از او پرسيدم

   ».احساس خوبي نيست. يهخب، راستش يه جوري .گفتنش سخته:به آرامي گفت
   »آخرين باري كه با هم عشق بازي كرديد كي بود؟. بيا دقيق تر صحبت كنيم تا بتونيم مشكل رو دقيقاً شناسايي كنيم«:پيشنهاد دادم

   ».جمعه شب«
   »بسيار خوب، برام تعريف كن چه اتفاقي افتاد؟«

و مي خواست هرچه زودتر تمام اوخيلي تحريك شده بود. ك مي زدمداشتم توي دستشويي دندانهايم را مسواته بودم ون را توي رختخوابش گذاشبگذار ببينم تازه دخترما«:توضيح داد
   ».با خودم گفتم با او همكاري كنم تا زودتر ماجرا تمام بشود.بشود

   »ن مي دهيد؟چه امتيازي به عشق بازي تا) ده براي بهترين و يك براي بدترين(بسيار خوب، در مقياسي از يك تا ده«
    .البته چيزي نگفتم» !از نظر من هم بيشتر از سه نمي گيرد«يادم مي آيد كه من هم پيش خودم فكر كردم كه » .فكر كنم سه:او لحظه اي فكر كرد و سپس گفت«

   ».دگي جنسي تان ناراضي استهمانگونه كه مي داني همسرت از زن«: گفت. رو به او كردم .حال وقت آن بود تا شوهرش نيز مجدداً به ما بپيوندد
   ».نمي تواند مشكل را دقيقاً برايم تشريح كند است وهنگاميكه از او مي پرسم،چه چيزي ناراضيچيست و اودقيقاً از اما نميدانم مشكل. او هميشه اين را به من ميگويدبله،«:پاسخ داد
   »چه احساسي نسبت به روابط جنسي خود با او داري؟«:پرسيدم

   »!فقط اي كاش خود او نيز به اندازه ي من راضي بود. من خيلي از او راضي هستم«:  و گفتلبخند زد
. بايد هنوز نكته اي بر من پوشيده مانده باشد. زني كه از زندگي جنسي خود بيزار است و شوهري كه از آن بي اندازه خوشحال و راضي است» !چه جالب«:پيش خودم فكر كردم

   .به مشكل آنها بپردازمتصميم گرفتم دقيق تر 
   همسرتان گفت جمعه شب با هم رابطه داشتيد؟«
   ».بله، همينطور است«
   »آيا مي تواني بگويي كه در مقياسي از يك تا ده كه در آن نشانگر عالي و يك نشانه ي خيلي بد باشد چه امتيازي به تجربه ي جمعه شب مي دهي؟«

   »9«:با اعتماد به نفس گفت
» ؟ حال متوجه منظورم مي شوي باربارا؟!؟ چگونه مي تواني چنين حرفي بزني آن شب بيشتر از سه نمي گرفت9«سرش اين را شنيد صورتش سرخ شد و گفت هنگامي كه هم

   ». بود9نَه، «:شوهرش در حالي كه كامالً گيج شده بود مجدداً تأكيد كرد كه
   ». مي گيرد9برايمان توضيح بده كه چرا از نظر تو آن شب امتياز«:به مرد گفتم. متفاوت حرف مي زدندداستان از چه قرار بود؟ گويي اين دو از دو تجربه ي كامالً

اندكي . كه ديدم تحريك شدم  او را  .چند دقيقه پيش دخترمان را توي تختخوابش گذاشته بود. آن شب همسرم پاي دستشويي ايستاده بود و داشت دندان هايش را مسواك مي زد«
   . را به آن مي دهم9من خيلي راضي بودم و همان طوري كه گفتم امتياز ... زش و سپس پيش نوا

خيلي خوب؛ مهربان و  مرد . لذت مي برد همين كه به سخنان اين مرد گوش مي دادم متوجه شدم كه او واقعاً عاشق همسرش است؛ او را خيلي دوست دارد و از مهرورزي با او بسيار
وقايعي كه  به جاي اينكه از «: به او گفتم. ناگهان ايده اي به ذهنم خطور كرد. اما مي دانستم چيزي وجود دارد كه هنوز متوجه آن نشده ام.  به نظر مي رسيددر عين حال با صداقتي

   ».احساساتي داشتي؟ از ابتدا تا پاياناتفاق افتادند و كارهايي كه كردي برايم توضيح دهي مي تواني بگويي در آن لحظات كه با او همبستر شده بودي چه افكار و 
كردم فكرمي  نكنم داشتم به اين موضوع اگر اشتباه. به همسرم نگاه مي كردمتوي دستشويي ايستاده بودم و.بينبگذار ب. كنمبسيار خوب، سعي مي«: د و سپس گفتچند لحظه فكر كر

عالوه بر آن داشتم  يرا چند دقيقه پيش او را كه خوابش برده بود با مهرباني توي تختخواب خودش گذاشت ـ كه او چقدر مادر خوبي است و چقدر با دخترمان خوب رفتار مي كندـ ز
سپس احساس كردم عشق و هيجان زيادي به من هجوم آوردند به طوري كه . فكر مي كردم كه چه كدبانوي خوبي است و چقدر زحمت مي كشد تا از خانه و از ما خوب مراقبت كند

   ».م به او نزديك شوم و اورا در آغوش بگيرممي خواست
   ».ادامه بده«:گفتم» .نگاهي به همسرش انداختم و متوجه شدم كه ناگهان كنجكاو شده است و با دقت دارد به حرفهاي ما گوش مي كند

پيش . من هميشه عاشق موهاي او بودم . مي زنند وهايش هميشه برق او هميشه خوشبو و تميز است و م. يادم مي آيد كه متوجه شدم چقدر بوي تميزي مي دهد. اين كار را كردم«
   ».موهايش چقدر نرم و زيبا هستند مثل ابريشم«: خودم فكر كردم

   .هنگامي كه دوباره به همسرش نگاه كردم ديدم كه اشك در چشمانش حلقه زده است
هميشه از اندام متناسب .انه و در عين حال متناسب استهيكل و اندامش بسيار زن.صاف، لطيف و زيبايي داردهمسرم پوست بسيار . سپس او را به اتاق خواب بردم و او را لمس كردم«

   .حال همسرش دستمالي از كيف خود بيرون آورد تا اشك هايش را خشك كند» .او راضي بودم
در اين لحظه همسرش » .مي خواستم هر چه به او نزديكتر باشم.به زيبايي او نديده ام او چقدر زيباست راستش را بگويم،هنوز زني يك لحظه فكري به سرم خطور كرد كه خداي من«



   .اين در حالي بود كه اشك از گونه هايش سرازير بود. كمي جلوتر لبه ي كاناپه نشست تا بهتر صحبت هاي او را بشنود
   ».لحظه پايان يابدهيچ گاه نمي خواستم آن . احساس مي كردم در جايي هستم كه به آنجا تعلق دارم«

   »!چقدر خوش شانس بودم كه او نصيبم شد!دوستش دارم در حد پرستش. خداي من، من اين زن را دوست دارم«:به خودم گفت
   »!10! مي دهم10 اين بار به آن«:در اين لحظه همسرش كه ديگر نمي توانست احساس خود را پنهان كند از روي كاناپه بلند شد و شوهرش را در آغوش گرفت و فرياد زد

نگامي كه با او اما ه. اين مرد به راستي همسرش را در حد پرستش دوست داشت.نين من كشف و شهود بي نظيري بودهرگز اين لحظه را فراموش نمي كنم براي هر دوي آنها و همچ
 براي بدن زنش بيان مي كرد ن بدنش وفقط اين احساسات را با زبا بلكه . گذرد كه چه چيزي دردرون اوميو نمي گفتاز احساسات خودرا ابراز نمي كردهيچ يك عشق بازي مي كرد،

و اين موضوع  فقط ميخواهد با او همخوابه شودكرد بي خبر بود، فرض را براي اين مي گذاشت كه شوهرشصميميتي كه مرد درخود احساس ميكه زنش از آن درجه از عشق واز آنجا
نه فقط عمل جنسي و   بود،   در واقع مهرورزي با او  شوهرش  قصد واقعي  دريافت كه  آن لحظه آگاه شد،  واقعي شوهرش در  احساسات رد آنكه ازمج اما به  .  مي كرد  سرد  را او

   .ارضاي شهوانيت اش، اين همان چيزي بود كه موجب شد زن به آن امتياز ده بدهد
زندگي جنسي  به همين دليل بود كه شوهر آن از.، صميميت و ارتباطي كه ميان شما و قلب معشوق تان وجود داردچه چيزي موجب مي شود يك هم آغوشي امتياز ده بگيرد؟ عشق

توضيح  به همين جهت نيز بود كه همسرش نمي توانست به او. اما در بيان و ابراز آن احساسات با همسرش خيلي موفق نبود. شان رضايت كامل داشت، زيرا آن عشق را حس مي كرد
 همبستر  او نيز از ارتباط جنسي خوشش مي آمد، اما احساس نمي كرد شوهرش با او عشق بازي مي كند، تنها احساسي كه او مي كرد اين بود كه شوهرش با او. د مشكل چيستده

   .در عين حال نمي توانست نياز خود را به وضوح براي شوهرش توضيح دهد.مي شود
بايد بگذاريد عشقي را كه در خود احساس مي كنيد در گفتار و كالمتان، نگاهتان، لمس تان، بوسه . تنها با بدنتان بلكه با دل و جان تان استعشق مطلوب به معناي عشق ورزيدن نه 

   . داريدتا معشوقتان دريابد تنها به بدن او عشق نمي ورزيد، بلكه روح و جان آنان را نيز با تمام وجود دوست. تجلي و نمود پيدا كند... هايتان و
عشق ميان خود و معشوق ه يكديگر نزديك ومتصل مي گرديد،ممكن ب كه حقيقتاً و به صميمي ترين نحوناميده مي شود زيرا هنگامي» عشق بازي«به همين دليل است كه اين عمل 

   . رضايت خاطر سيراب خواهد كردرا دوچندان مي كنيد و اين عشق تمامي بخش هاي ديگر زندگي تان را نيز از شادماني و خوشحالي، شيريني و
 موقعيت هايي كه در آن عمل جنسي را اجرا   وضعيت ها و معشوق بودن به چه معناست؟ معشوق بودن هرگز به مهارت هاي جنسي شما به دفعاتي كه عشق بازي مي كنيد، به تنوع

در تمامي به رفتاري بستگي داردكه درتمامي اوقات ومعشوق بودن .لذت جنسي برسد،ارتباطي ندارديكبار همبستر شدن به اوج دفعاتي كه معشوق تان ميتواند درمي كنيد و به تعداد 
   .آن هم نه فقط در اتاق خواب بلكه در همه جا و در همه وقت. احوال با معشوق تان پيشه مي كنيد

دن، صحبت كردن و همچنين در اتاق خواب داريد، هنگامي كه تن هايتان يكي مي شود عشق ورزيدن به معناي رفتاري است كه با معشوق تان به هنگام راه رفتن، قدم زدن، غذاخور
   .معشوق كسي است كه قلب او از عشق لبريز باشد

عشق بازي و مهرورزي و ارتباط جنسي را به ي مطلوب براي هردويتان بدل كنندسه فصل آتي بدين منظور نگاشته شده اند تا تجربه صميميت جسماني شما با همسرتان را به تجربه ا
پيشنهادهاي ارائه شده   برخي از توصيه ها و  .در اين فصل ها روش هايي به شما توصيه شده اند تا بتوانيد هم در داخل و هم در خارج از اتاق خواب، معشوقي مطلوب باشيد. حقيقي

   .آنها به اين مهم مي پردازند كه چگونه به معناي واقعي كلمه، معشوقي مطلوب باشيداما همگي . در اين فصل ها مربوط به اتاق خواب است و برخي به خارج از اتاق خواب
اين زمينه كتابهاي در. ل را يكجا بخود اختصاص دهدتواند كتابي كامزيرا اين موضوع مي.ابط جنسي باشداين بخش از كتاب بدين منظور طراحي نشده است كه يك راهنماي جامع رو

حتماً درباره ي روابط بي است كه زن ها ميخواهند مردهاآنچه در اين فصول به آنها پرداخته شده است مطال. شته شده اند كه مي توانيد آنها را مطالعه كنيدمفصل و بسيار مفيدي نگا
   !مهستند كه زن ها از من خواسته اند حتماً به شما مردان عزيز در اين باره بگوي تمامي مطالب اين سه فصل مطالبي. جنسي بداند

و به عقيده . صداقت و صراحت تمام كار بسيار مشكلي است گفت و گو و مذاكره درباره ي مسائلي چون عمل جنسي و ارتباط جنسي آن هم با : بگذاريد با اين حقيقت رو به رو شويم
   :ي من اين كار بنا به داليلي كه در زير آمده اند به مراتب براي ما زن ها مشكل تر است

   .هرگز درباره ي مسائل و موضوعاتي از اين قبيل صحبت نمي كنند) يا زن هاي خوب(دخترهاي خوب «ين آموزش داده شده است كه  به ما چن01
   . ما زن ها مي ترسيم چنانچه به مردها بگوييم چه مي خواهيم يا از چه چيزي خوشمان يا بدمان مي آيد، زن هاي بد يا وقيحي جلوه مي كنيم02
   .به عالوه مي ترسيم او را با اين كار برنجانيم.انچه درباره ي اين خواسته هاي خود حرف بزنيم چنين به نظر آيد كه مي خواهيم از همسر خود انتقاد كنيم مي ترسيم چن03
   . گاهي اوقات نيز به اين دليل است كه نمي دانيم احساسات خود را چگونه ابراز كنيم يا آن را به زبان ساده بياوريم04
در صفحات آتي هر آنچه را كه اين زن . سالهاي بسياري از زندگي خود را به گوش دادن به آنچه تمامي زن ها دوست دارند شما درباره ي روابط جنسي بدانيد، گذرانده ام: ان عزيزمرد

شانس بسيار  شما. معشوق و همسر بهتري باشيدتا بتوانيد به مراتبواهند دادا دراختيار شما قرارخاين فصل ها اطالعات ارزنده اي ر. ها به من گفته اند با شما در ميان خواهم گذاشت
بدين ترتيب . ـ بشنويد!زيرا خود من نيز يك زن هستم سرانجام شايد بي ربط نباشد اگر خواسته هاي زن ها را در رختخواب از زبان زن ديگري ـ و نه از زبان يك مرد.خوبي داشته ايد

   !زيرا خود من نيز يك زن هستم و به تجربه مي دانم كه اين مطالب همگي صحت دارند. كه خواهيد خواند مطمئن باشيدمي توانيد از صحت مطالبي 
اي مطالعه ي بهترين روش ممكن بر. اين فصل ها به شما كمك خواهند كرد خود و بدن تان را بهتر بشناسيد و بهتر بتوانيد نيازهاي تان را به مرد زندگيتان بيان كنيد: زن هاي عزيز

اين دقيقاً توصيف همان احساسي «:براي نمونه.نظر شخصي خودرا نيز ارائه دهيدهر جا كه الزم ديديد زيرا مي توانيد. همسرتان بخوانيداين بخش از كتاب آن است كه آن را به همراه 
همسرتان بهانه اي براي شروع مكالمه اي باكتاب براي خودتان و نيز ردن اين بخش ازي است براي شخصي كاين كار روش» .اين نكته درباره من صدق نمي كند«يا »!است كه من دارم

زيرا اكنون همگي .احت تر از پيش انجام خواهيد دادرل اينكار را به مراتب ساده تر وحامطمئن باشيد.ا حتماً اضافه كنيدفراموش نكنيد كه نظر و اشارات شخصي خودتان ر. در اين باره
  !هيچ كس در عشق بازي با شما به اندازه ي خودتان مهارت ندارد: ؟ به ياد داشته باشيد!در اختيار داريد» طلسم را بشكنيد«ا جهت اين كه ابزارهاي الزم ر

  رازهايي درباره خواسته هاي جنسي زن ها):13(فصل 
   رازهايي درباره خواسته هاي زن ها در بستر

   . سر و قلب آماده شويم ما زن ها نياز داريم در ابتدا از ناحيه ي01
   . زن ها نياز دارند از نگراني و مزاحمت هاي متفرقه بدور باشند تا ميل جنسي در آنها فعال شود02
   . زن ها دوست دارند ابتدا اغوا شوند03



   . زن ها از عجله و شتاب زدگي خوش شان نمي آيد04
  . رازهاي درباره ي كليتوريس05

  ».داريم ابتدا از ناحيه ي سر و قلب خود آماده شويمما زن ها نياز «)1(راز جنسي 
   :برخي از اين تفاوت ها در زير آورده شده اند. مردها و زن ها به لحاظ جنسي كامالً متفاوت هستند

مي كند و سپس   تحريك آميز را دريافت  حسي او پيام هاي پايانه هاي عصبي يا گيرند هاي . همسرش مي كند فرض كنيد زني شروع به نوازش:چگونگي تحريك جنسي در مردها- 
   .به طرزي معجزه آسا تنها در ظرف چند ثانيه مرد آماده مي شود و از خود واكنش نشان مي دهد. مستقيماً آنها را به اندامهاي تناسلي مرد مخابره مي كنند

پايانه هاي عصبي يا گيرنده هاي حسي زن  .  برقرار كند يل آن را دارد كه ارتباط جنسي تما مرد آمادگي و.  مي كند  را نوازش مردي همسر خود:چگونگي تحريك جنسي در زن ها- 
آنكه اين پيام ها به مناطق تحريك پذير برخالف بدن مردها،پيش از. ه استپيامهاي تحريك آميز را دريافت كرده چنين ثبت مي كنند كه تالش براي تحريك جنسي او صورت پذيرفت

   .حساسي ـ عاطفي در مغز زن مخابره شوند تا در آنجا پردازش شوندبرسند بايد به مركز ا
 بپرسيد اين مسئول كيست؟  ممكن است. بنابراين پيامي از پايان هاي عصبي اي كه توسط مرد لمس شده اند به مسئول بخش ارتباطات جنسي و صميميت مغز زن مخابره مي شود

پاسخ مساعد به تحريكات جنسي خارجي در اوقاتي كه زن احساس امنيت نمي كند باز مي دارد و بدينوسيله اورا محافظت مي كند او همان بخش از وجود زن است كه زن را از دادن 
رنده هاي  شده توسط گي اين مسئوليت و وظيفه ي مسئول بخش ارتباطات جنسي و صميميت است كه تصميم بگيرد آيا اطالعات و پيام هاي دريافت. و از آسيب پذيري او مي كاهد

   .حسي زن را به شكل تحريك جنسي به مناطق تحريك پذير مخابره بكند يا نكند
 :كند پردازش و موارد زير را تعيين ميزن انبار شده اند» روان«گزارش هاي دريافتي طي چند روز گذشته را كه همگي در  مسئول بخش ارتباطات جنسي و صميميت مغز زن، آخرين

همسرش ناديده گرفته شده است، اَه، اين يكي ديگر   وقت اخير توسط   ظاهراً چند .هوم، چندان باال به نظر نمي رسد«: پاسخ» ي بانك عشق زن چقدر است؟موازنه يا بيالن موجود«
 بايد با هم اتخاذ مي كردند صحبت كند،  درباره ي تصميماتي كه با شوهرش ظرف هفته ي گذشته زن مدام سعي كرده است ! چيست؟ مقادير انزجار انباشته شده از هفته ي گذشته

   »!به هيچ وجه. اصالً وضعيت مطلوبي نيست. اما او مرتباً شانه خالي كرده است
 پس از  شايد چند روز بعد، ». امشب رابطه ي جنسي برقرار كند به هيچ وجه توصيه نمي شود كه«: مسئول بخش ارتباطات جنسي و صميميت مغز زن تصميم خود را اعالم مي كند

زن مخابره ) جنسي( آميز را به اندامهاي تحريك پذيركه پيام هاي تحريك سپس اين مسئول تصميم مي گيرد.دشو با او مهربان تر باوابط خود با آن زن تجديد نظر كندآنكه مرد در ر
  .سرخود را تحريك كند زن احساس نخواهد كرد كه تحريك شده استاين بدين معناست كه هر چه مرد تالش مي كند تا هم. نكند و آنها را در بايگاني خود توقيف نمايد

  آيا مي دانستيد كه؟
تالش هاي مرد به منظور تحريك جنسي همسرش نه تنها  محبتي ديده باشد،تماس جسماني وبياشد يا از جانب شوهرش بي توجهي وچنانچه قلب زن به روي همسرش بسته شده ب

خواستني بودند ب شماكه روزي براي ما خوشايند وتمامي نوازش ها و تحريكات جنسي از جان. عمالً موجب ناراحتي و انزجار بيشتر زن خواهند شدخوشايند نخواهد بود بلكه  براي زن
   .دراين اوقات دل و جان مان به روي شما موقتاً بسته شده است، ناراحت كننده، كسالت آور و حتي دردناك خواهند بود

موضوع اين نيست كه اين روش غلط است يا روش مرداين بار بايد متفاوت ».هيچ چيز:كند؟ پاسخعي مي كند به زن نزديك شود، زن چه احساسي را تجربه ميدر اين اوقات كه مرد س
عزيزم، امشب «:  مي راند و مرد مي گويدلذا مرد را پس مي زند و از خود. موضوع تنها اين است كه امشب به داليلي، زن به لحاظ جنسي خاموش است و حوصله ي آن را ندارد. باشد

   ».بيا فقط بخوابيم. خسته ام
حقيقت آن است  . مردها فاقد آن است شرط مي بندم اين حقيقت را نمي دانستيد كه مراحل تحريك جنسي زن ها واجد يك مرحله ي اضافي است كه تحريك جنسي : مردان عزيز

آن . به لحاظ جنسي تحريك و فعال شوند  هستند، مي توانند   دست همسر خود خسته و عصباني گي و حوصله ي آن را هم ندارند يا ازكه بيشتر مردها حتي در اوقاتي كه اصالً آماد
م جنسي مذكر يامردانه ميتواند ت اين است كه اندااما آنچه مسلم اس.عدد و ناخوشايند ديگري نيز باشدالبته شايد اين امر به داليل مت. هم با كسي كه شايد اصالً از او خوش شان نيايد

پيامهاي جنسي آنها نيازي به پردازش توسط مركز احساسات و عواطف پيش  شايد دليل اين امر در مردان اين باشد كه.مچنان حفظ كندو نغوظ حاصل گرددرا هعملكرد مطلوب خود
   .از تحريك فيزيكي ندارند

   .در خصوص زنان، قضيه كامالً فرق مي كند
به دنبال آن بدن هايمان نيز تحريك .  قلب و سرمان تحريك شود  اول بايد ما زن ها.  نمي شوند  به مجرد لمس شدن سريعاً و به طور خودكار پاسخ نمي دهند و تحريكبدن هاي ما
 مستلزم رد شدن از مراحل بيشتري  ك جنسي زن هاتحري. شوندوهرهايشان به لحاظ جنسي تحريك ميبه همين دليل است كه زن ها به دفعات كمتري در مقايسه با ش. خواهند شد

   .است
 چگونه قلب  كه مي آموزيدهنگامي. ن اندام تحريك پذير زن ها قلب آنها استدرك اين موضوع از اهميت ويژه اي برخوردار است كه همانگونه كه هميشه گفته ام مهم تري:مردان عزيز

شده موجب مي شود او نيز با تمام وجود، شما را بخواهد و به لحاظ جنسي نيز پذيراي » سرريز« قسمت هاي ديگر بدن او نيز زني را با عشق و محبت خود سيراب كنيد اين عشق در
  .شما باشد

  آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند
كنيد و نزديك مي آييد، گويي  مي ا مي گيرد، موهايمان را نوازشهر بار كه بي هيچ دليل خاصي دست ما ر. قلب زن بايد از محبت و توجه سير باشد تا بدنش تشنه ي بدن شما باشد

هنگامي كه قلبمان سيراب باشد، آمادگي آن را  معناي واقعي كلمه از رضايت و شادي لبريز شده است و  در اين هنگام احساس مي كنيم كه قلبهايمان به» .دوستت دارم«: مي گوييد
  .ما را نيز با خود سهيم كنيمداريم كه در لذت عشق خود به لحاظ جنسي ش

  دو نكته ي كلي براي آماده كردن زن ها
  و پيش نوازش فيزيكي ـ جسمانيپيش نوازش احساسي ـ عاطفي 

جا گذاشتن اد داشت و كارت پستال يا نوشتن يدادنب همسرتان را هنوز به ياد داريد؟كارهاي كوچكي نظيرمطالب ارائه شده درفصلهاي قبلي اين كتاب درباره ي سيراب ساختن قلآيا
كنيم آنچه دراينجا درباره اش صحبت مياما . محبوبيت و ارزشمند بودن به او او و سرانجام دادن احساس امنيت،آن در جاهاي مختلف، استفاده از كلمات و عبارات به منظور قدرداني از

شما مردها آن است كه پيش نوازش احساسي ـ عاطفي را فراموش كرده يك راست  هاي زنها از و رايج ترين شكايتيكي از بزرگترين:مردان عزيز.احساسي ـ عاطفي استپيش نوازش 



   .به سراغ پيش نوازش فيزيكي ـ جسماني مي رويد
. دهمبيشترترجيح ميل محبت جسماني را كور وحرارت و گرم مزاج هستم و درمن زني پر ش.است كه از من عمل جنسي مي خواهدتنها وقتي كه شوهرم مرا لمس مي كند هنگامي «

كنم مام به من دست نزده است احساس ميهنگامي كه شوهرم مي خواهد مرا تحريك كند اما يك هفته ي ت. نه فقط عمل جنسي محض... در آغوش گرفته شدن، و : كارهايي از قبيل
   ».داشته باشمواضح و طبيعي است كه تمايلي به عشق ورزي ناز من سوءاستفاه و به من تجاوز شده است و كامالً

اما . ما شما را دوست داريم و مايليم تا آنجا كه امكان دارد ارتباط جسماني بيشتري داشته باشيم: لطفاً به آنچه زن ها سعي دارند به شما در اين رابطه بگويند گوش كنيد: مردان عزيز
 با عشق، و شور و  اگر چنين كنيد آمادگي آن را نخواهيم داشت كه.  بزنيد و ما را نوازش كندنمي خواهيم و دوست نداريم فقط هنگامي كه از ما عمل جنسي مي خواهيد به ما دست

   .در اين اوقات ما تقصيري نداريم زيار احساسات روح و روان ما زن ها اصوالً چنين طراحي شده است.حرارت و پذيرشي كه استحقاق آن را داريد با شما رفتار كنيم
خود داريم كه بر روي اتاق شور و حرارت مان باز  هر يك از ما دري در وجود : تصوير مي كشد  عاطفي را به طرزي مطلوب به ميت پيش نوازش احساسي ـدر زير تمثيلي است كه اه

چنانچه به مردي به طرزي مناسب دست  .  همان نوازش و لمس شدن فيزيكي ـ جسماني است در مردها اين در تنها يك قفل دارد و با يك كليد نيز باز مي شود و آن كليد. مي شود
   .بزنيد، سريعاً در باز و او تحريك مي شود

بنابراين مردها براي دستيابي و . بر روي قلب و ذهن مانل برروي بدن مان است وقفل ديگريك قف.ايش درآن به دوكليد نياز داريدو براي گش كه اتاق جنسي زنها دو قفل دارددر حالي
. به عبارت ديگر پيش نوازش فيزيكي ـ جسماني و پيش نوازش احساسي ـ عاطفي:كليد لمس و نوازش جسماني، كليد عشق و صميميت. به دو كليد نياز دارندكاميابي جنسي از ما 

داخل شويد انگشت باز نمي شود و نمي توانيدوي شما كه در به ركليد جسماني وهنگامي:ن درداريددر باز كرد اشتباه شما اين است كه بيشتر اوقات تنها با يك كليد سعي: مردان عزيز
   .در اين اوقات شما كليد ديگر را فراموش كرده ايد. حيرت به دهان مي مانيد

ال چه با به او احساس محبوبيت و خواستني بودن بدهدـ ح چنانچه مردي به راستي در تحريك همسر خود به لحاظ فكري و عاطفي نيز مهارت داشته باشد، با پيش نوازش احساسي 
اين كتاب توضيح داده شده اندـ ديگر روش ها و راه كارهايي كه دربه كار بردن كلمات و واژگان، صحبت و نوازش غيرجنسي، باالبردن موجودي حساب عشق و صميميت زن، و چه با 

چنانچه : مردان عزيز!اقدامي صورت داده باشدش بگشايد حتي پيش از آنكه مردوهراين امكان وجود دارد كه زن، شوهر خود را شگفت زده و غافلگير كند و هر دو در را خود به روي ش
به لحاظ احساسي دوار باشيدكه در ارضاي همسر خودتوانيد اميبه لحاظ جنسي تحريك شده باشد، ميهمسرتان حتي پيش از آنكه به پيش نوازش فيزيكي و جسماني رسيده باشيد و 

  .ات چنين است كه براي گشودن در تمايل جنسي ما زن ها به هر دو كليد نياز داريداما بيشتر اوق. و عاطفي مهارت داريد
  ».چگونه كاري كنيد تا همسرتان بخواهد با شما عشق ورزي كند«:نكته ي جنسي

   موجودي حساب مشترك عشق و صميميت خود را باال ببريد آيا تمثيلي را كه درباره ي حساب عشق و عمل جنسي ارائه01
تضمين مي كند كه به هنگام   واقع   مشترك خود واريز مي كنيد در همچنان به ياد داريد؟ هر بار كه با كلمات يا رفتارهاي محبت آميز مبالغي را به حساب عشق و صميميتداديم، 

هيچوقت اجازه ندهيد موجودي اين حساب  .  عشق ورزي كندبرداشت همسرتان از اين حساب، موجودي كافي در آن وجود داشته باشد تا همسرتان با خوشحالي و تمايل تمام با شما
   .زيرا در آن صورت همسرتان به ارتباط جنسي با شما عالقه ي كمتري ازخود نشان خواهد داد.بيش از حد پايين بيايد

   اين موجودي ها را چگونه به حساب واريز مي كنيد؟
چنانچه . توجه نداشته باشيد مراقب باشيد هيچگاه كمبود محبت و.  كه عبارت است از توجه، محبت و قدرداني سيراب كنيد»اكسير عشق«همانطور كه به ياد داريد قلب و روح اورا با 

   !همسرتان را تشنه ي محبت نگاه داريد خود نيز به لحاظ جنسي گرسنه خواهيد ماند
ر ميان شما دگي جنسي شما وجود دارد اين است كه آنچه در بيرون از اتاق خواب و آنچه در بستنكته اي كه در رابطه با زن. هيچگاه عشق ورزي را فقط در رختخواب شروع نكنيد02

آن اتفاق مي افتد اما چنانچه هميشه منتظر آن باشيد كه به رختخواب خواب است كه همبسترشدن عمالً دراين رخت.الً يكساني برخوردارخواهند بوداهميت كامو همسرتان مي گذرداز
   .رزي را شروع كنيد زمان را از دست خواهيد داد و به احتمال قوي همسرتان نخواهد توانست پا به پاي شما پيش بيايد و از شما عقب خواهد ماندبرويد تاعشق و

ه عشق ورزي با شما از خود تمايل بيشتر رفتاري كه چند ساعت پيش، چند روز پيش يا حتي هفته هاي پيش با همسر خود داشته ايد تعيين كننده ي اين موضوع خواهد بود كه او ب
   .به همين دليل است كه تمامي دانش دنيا نيز نخواهند توانست در اين زمينه به شما كمكي بكنند مگر آنكه از پيش همسرتان را خوب، گرم و آماده كرده باشيد.نشان بدهد يا ندهد

يك كبريت روشن كنيد و انتظار داشته باشيد كه هيزم ها آتش بگيرند .زم درشت را در شومينه بياندازيدهرگز نمي توانيد كه چند قطعه هي.فرض كنيد مي خواهيد آتشي روشن كنيد
ه بلكه در عوض چند روزنامه برمي داريد، آنها را پاره مي كنيد و خوب روي هم البه الي چوبها مي گذاريد و سپس با مهرباني و ماليمت اجازه مي دهيد ك. و زماني طوالني نيز بسوزند

گفتني » دوستت دارم«نوازشي كوچك و هر هرناز و. رست به همين ترتيب استها هم دبدن زن.ا برروي آنها مي گذاريدخوب آتش بگيرند و هنگامي كه خوب گداخته شدند هيزم ها ر
 مشابهي كه درست به طرز.خود خواهيم سوختو شهوت نسبت به شما دراً از عشق كه در بيرون از اتاق خواب گفته مي شود، آتش درون ما را به تدريج گرم و گرم تر مي كند تا نهايت

  كنيد،جشنبه شب هنگاميكه به يكباره درخود نيازجنسي احساس ميكه به پنردهرگز نيز انتظارنداشته باشيدكچوب كبريت كوچك روشن نخواهيد تنها با يكيك قطعه هيزم درشت را
   . لمس نكرده ايد و كوچكترين عشقي نيز به ما نورزيده ايدـ آمادگي ارتباط جنسي با شما را در خود احساس كنيمـ در حالي كه تمام هفته حتي يكي بار هم ما را

  و نيز كليدي فيزيكيكليد احساسي ـ عاطفي:فراموش نكنيد كه براي بازكردن قفل دل زن ها از دوكليد استفاده كنيد. در دادن پيش نوازش روحي و احساسي مهارت كسب كنيد03
توانيد مطمئن باشيد كه زندگي جنسي پرحرارت سپس مي. واحساسي نيز آماده كنيدتا همسرتان را به لحاظ روحيه شده دراين كتاب استفاده كنيدتمامي راه كارهاي ارائاز.ـ جسماني

  .خواهيد داشت
  در آنها فعال شودزن ها نياز دارند از نگراني، مزاحمت هاي متفرقه به دور باشند تا ميل جنسي ):2(از جنسي ر
مطمئن شود كه آشپزخانه حسابي تميز  مي خواهد اول دوش بگيرد، . نمي فهمم چرا هروقت كه مي خواهيم عشق ورزي كنيم همسرم نسبت به همه چيز وسواسي مي شود«=متن*

پيچيده و زمان بر  چرا اينقدر آماده كردن زن ها براي عشق ورزي مشكل،  «».است، دوباره سري به بچه ها بزند و آن وقت كه اين مراسم اش تمام مي شود من ديگر خوابم برده است
   ».اما نمي دانم آن فرمول چيست.فكرمي كنم براي تحريك كردن شان نياز به فرمولي سحرآميز است است؟ چرا اصالً هيچ وقت خودشان تحريك نمي شوند؟ بعضي وقت ها

دانم مي :مردان عزيز. ديگر متفاوت هستندها در اين زمينه بسيار با يكو زناين بدان دليل است كه مردها . وس مي شوند مشكل نيستدرك اينكه چرا مردها از تحريك كردن زن ها مأي
درك )2(نسي راز ج. راحت استدرحاليكه براي شما بسيار ساده و.عذاب آور استا گاهي اوقات مثل يك آزمايش سخت،هشكل است كه چرا عشق ورزي براي زندرك آن براي شما م

   .اين مطالب را براي شما آسان خواهد كرد



داريد همانگونه كه به ياد.  تفكيك كنيمما زن ها مانند مردها نمي توانيم همه چيز را از هم.اين موضوع ناشي از طرز كار خاص مغز زن ها و تفاوت هاي آن با طرز كار مغز مردها است
تنها بر روي انجام فعاليت   هستند و  اتاق ها  زمان در يكي از اين  مردها در هر لحظه از . تشكيل شده است  ها يا درايوهاي پرشماري در ابتداي كتاب ديديم كه چگونه ذهن از اتاق

اين درحالي . مي گذارندرده پشت سرفراموش ك  در آنجاست  كههرآنچه را ي از اين اتاقها را ترك ميكنندكه يكاق كار، اتاق تلويزيون، و هنگامياتاق عشق، ات:بخصوصي تمركز مي كنند
اين .گردندبارها و بارها به آن باز مي ل روزو هيچگاه هيچ دري را پشت سرخود نمي بندند به طوري كه مجدداً در طو» سرك مي كشند«است كه زن ها مرتباً از يك اتاق به اتاق ديگر 

   . مي افتد وقوف، آگاهي و توجه دارندبدان معناست كه همواره نسبت به آنچه در اتاق هاي ديگر نيز اتفاق
   .رود ودر را بر روي خود مي بنددخود مي نياز به عشق ورزي دارد صرفاً به اتاق عشق ورزي ذهنيرد؟ هنگاميكه مردي احساس مي كندحال اين مطلب چه ارتباطي با عشق ورزي دا

ر، بچه ها، كارهاي خانه و خالصه تمامي مزاحمت هاي ديگر را فراموش مي كند و آماده است با خيال راحت به كا:اين بدان معناست كه هرآنچه در اتاق هاي ديگر جريان دارد از قبيل
   .عشق ورزي بپردازد

. ق يا درايو رابطه شان استكه آن هم اتا يك درايو در ذهن آنها وجود داردبلكه تنها يك اتاق بزرگ و.در حالي كه براي زن ها اتاقي به نام اتاق عمل جنسي يا عشق ورزي وجود ندارد
در خانواده يا محل  را در ديگر نواحي زندگي مان يا   مي توانيم آنچه  ما زن ها به سختي. به همين دليل است كه زن ها نمي توانند هر لحظه اراده كنند رابطه ي جنسي برقرار كنند

مزاحمت ها به دور كنيم و بتوانيم آرامش داشته گراني ها وبلكه نياز داريم ابتد خود را از ن! عشق ورزي كنيمو خود را غرق .كارمان در حال اتفاق افتادن است فراموش يا خاموش كنيم
   .باشيم

ز ذهن شان حذف كه آنها را رنج مي دهد ا را ازهم تفكيك كنند و هرچه راآنها مي توانند مسائل و موضوعات شان.مي توان گفت در اين زمينه مردها نسبت به ما مزيت و برتري دارند
 .كنيمنيم آمادگي رابطه ي جنسي را پيدا بچه ي ما مريض باشد به سختي بتوا براي نمونه چنانچه.راحت نيستاين براي زنها خيلي ساده و. رندكنند تا بتوانند از عشق ورزي لذت بب

حال متوجه موضوع :مردان عزيز.راحتي نخواهيم توانست با او عشق ورزي كنيمه باشد بخانه مان ريخته و پاشيدچنانچه چند ساعت پيش با همسرمان مشاجره اي كرده باشيم يا آشپز
   .شديد؟ عدم آمادگي هميشه نيز به شما مربوط نمي شود

» چه ها بيدار شده باشن؟نكنه ب«،»اون صداي چي بود؟«: پرت مي شودمانحين عشق ورزي نيز به سادگي حواس ما زن ها درهنده ي اين موضوع نيز هست كه چرااين نكته توضيح د
مشغول انجامش بودند  و سپس به هر آنچه  » هوم،« :واكنش مردها اين است معموالً در اين اوقات پاسخ و » .اه، نه، يادم رفت از دندان پزشكي وقت بگيرم» «آخ، بازوم درد مي كنه،«

   .ق ورزي با او برگرديمبرمي گردند و اميدوارند كه ما نيز بتوانيم موضوع را فراموش كنيم و به عش
دانيم ما زن ها اين ضعف خودمان رامي.د شدكه زني تنش دارد به راحتي آماده نخواههنگامي. از اين نيز فراتر مي رودامنيت خاطر به منظور آمادگي براي ارتباط جنسينياز به آرامش و

بيشتر در اين اوقات آن را به .زيرا نمي توانيم هيچگونه لذتي ببريم . سرباز مي زنيم  پرهيز مي كنيم ولذا از عشق ورزي با همسرمان در وقت هايي كه تنش داريم.و آن را مي شناسيم
   .تعويق مي اندازيم يا از همسرمان مي خواهيم كه فقط يكديگر را در آغوش بگيريم زيرا مي دانيم چنانچه پيش روي كنيم نتيجه چندان خوب و رضايت بخش نخواهد بود

   :زيرا شما مردان به طريقي كامالً متفاوت با استرس و تنش برخورد مي كنيد.ايد اين موضوع را در رابطه با زن ها درك كنيدب:مردان عزيز
   .مردها از روابط جنسي به عنوان وسيله اي براي رو به رو شدن با اضطراب و تخليه و تنش خود استفاده مي كنند

  .ضطراب آسوده شوند تا آمادگي عشق ورزي را كسب كننددرحالي كه زن ها بايد قبالً از نگراني و ا
زن ها بايد عالوه بر حضور همانگونه كه به ياد داريد.مي آيدبه حساب »مديريت استرس« كارهاي مورد عالقه ي مردها و درعين حال آخرين انتخاب زنها برايارتباط جنسي يكي از راه

اوقات استرس روش مورد استفاده ي ما در.يگرددناممكن ماين امر.داشته باشندچنانچه استرس شق ورزي حضور داشته باشند و در عفيزيكي و جسماني به لحاظ روحي و احساسي نيز
    .و سپس هنگامي كه آرامش يافتيم آمادگي عشق ورزي را نيز خواهيم داشت.اين است كه به كار ديگري دست بزنيم تا از استرس رهايي يابيم

براي نمونه زني، مضطرب .يكديگر ايجاد كرده استتي را در روابط و ازدواج مان باها مشكالنوتنش از جانب مردها و زار برده شده براي رويارويي با اضطراب اين تفاوت در روشهاي به ك
 هايي كه پيش از نگارش اين كتاب انجام دادم بسياري از زن ها در تحقيقات و مصاحبه.يا عصبي است اما همسرش نياز او به استراحت و آرامش پيش از عشق ورزي را درك نمي كند

   .ـ به خصوص مادران ـ از اين موضوع شكايت داشتند
مطالعه كردن، يا ترجيحاً  دوش گرفتن،  .  زن پيدا كنم خودم را به عنوان يك بايد نخست كاري انجام دهم كه .به راحتي نمي توانم از مادر بودن به معشوق بودن تغيير موضع بدهم«

    ».متأسفانه همسرم درك نمي كند كه اين موضوع تا چه حد برايم اهميت دارد و انتظار دارد هربار كه او مي خواهد من نيز بخواهم. يت و نزديك روحي و عاطفي با همسرمصميم
نمي خواهم با او عشق ورزي كنم زيرا واقعاً  نطور نيست كهاي. او بيشتر مي خواهد اما من هميشه آمادگي اش را ندارم.من و همسرم هميشه سرعمل جنسي و عشق ورزي دعوا داريم«

يك دقيقه هم ه توي حياط را دوباره كنده است ويا گربه تمام باغچم روز از مريضي استفراغ كرده انداما هنگامي كه بچه ها تما. او را دوست دارم و از عشق ورزي با او نيز لذت مي برم
چرا نمي تواند .هنگامي كه اين موضوع را به او مي گويم به او بر مي خورد، گويي او را طرد كرده ام.  در انتهاي روز احساس رمانتيك بودن كنمبه خودم نرسيده ام، به سختي مي توانم

   »بفهمد كه بايد كمي آرامش داشته باشم تا بتوانم آماده شوم؟
كه خودش همسرش احساس زن بودن كند يا اينكاري كند مرد بايدو اين بدان معناست كه يا.ماده شوندن ـ تا به لحاظ جنسي آنخست احساس زن بودن كنندـ نه مادر بودزن ها بايد

به همين دليل است كه زن ها نياز دارند همسرشان با آنها صميمي تر باشد تا بتوانند آماده شوند و منظور آنها از اين صميميت رفتن به رستوران، يا .بايد اين كار را براي خودش بكند
تا مجدداً خود را به  ديگر زن بايد كارهايي انجام دهد  به عبارت  .بلكه موضوع همان تفاوت مادر بودن و زن بودن يا معشوق بودن است.دم زدن يا صحبت كردن بر روي كاناپه نيستق

  .عنوان يك زن، همسر و معشوق پيدا كند تا آمادگي و گرايش هاي جنسي را در خود احساس كند
  يش نوازشبازتعريف پ

از اينكه مي گويم سخت در اشتباه هستيد متأسفم :مردهاي عزيز. نوازش كردن، دست زدن به نواحي تحريك پذير بدن زن: مردها فكر مي كنند مي دانند پيش نوازش به چه معناست
حتي هفته ها پيش از آنكه اعتها، روزها و نيز گفتيم براي زن ها پيش نوازش سهمانگونه كه قبالً. دهندمت پاياني پيش نوازش را تشكيل ميكارها تنها قس اما واقعيت آن است كه اين

   !حتي به رختخواب برويد آغاز شده است
ارد تمامي مواز اينرو. سي بيشتري خواهد داشتزيرا هر قدر زني آرامش بيشتري داشته باشد آمادگي و گرايش جن.  هر چيز كه به زن آرامش بدهد پيش نوازش محسوب مي شود01

   .زير اشكالي از پيش نوازش به حساب مي آيند، خواه به آنها فكر كرده باشيد و خواه فكر نكرده باشيد
   .پرسيدن از او كه آن روز چه كارهايي بايد انجام دهد و كمك كردن به او در انجام بعضي از آنها*



   .م كردن داشته باشدتميز كردن ميز و برداشتن ظرفها پس از شام تا او وقت دوش گرفتن يا حما*
   .خريدهاي منزل را به نوبت انجام دادن تا او وقت آزاد اضافي براي رفتن به كالس يوگا را داشته باشد*
   .مواظب بچه ها بودن تا او بتواند چرتي بزند*
   .پاهايش را با روغن مخصوص معطر ماساژ دادن*

كه بدين معنا كه زن احساس خواهد كرد.  متداول و رايجي به حساب نيايند، اما به همان اندازه مؤثر واقع خواهند شدممكن است هيچ يك از اين موارد جزو حركات رمانتيك مرسوم،
   .به همين دليل از شما متشكر و ممنون خواهد شد.همسرش به او توجه دارد و به نياز او و به آرامش او احترام مي گذارد

  ه خودشان انجام مي دهند كارهايي كه زن ها معموالً براي رسيدن ب02
شمع يا دوش گرفتن يا پوشيدن لباس خوابي زيبا خود  خواهند با شامي شاعرانه زير نورآيا مي دانستيد هنگامي كه زن ها مي:مردان عزيز.همه و همه پيش نوازش به حساب مي آيند

ها در اين اوقات زن.تيك جبهه نگيريدانجام دهند؟ هرگز سريعاً در قبال اين عادات رمان!) براي شماو نه (را براي عشق ورزي آماده كنند، ممكن است در واقع اين كار را براي خودشان 
   .چنانچه اين كارها احساس آماده بودن همسرتان را افزايش مي دهند، در انجام اين كارها او را تشويق كنيد.مي دانند چه كار دارند مي كنند

. خريدي ايكاش كمتر از اينها مي«:كند كههربا كه شوهرش يكي از آنها را بر تن او مي بيند شكايت مي . لباس زيرهاي زيبا و نازك بخرددوستي دارم كه عاشق آن است براي خودش 
ه من اين لباس زيرها را آنچه شوهرم درك نمي كند اين است ك«:دوستم مي گويد» .اين كار پول دور ريختن است.و بايد دورشان انداخت» در مي روند«زيرا هميشه ظرف يك دقيقه 

 همه براي من پيش نوازش به حساب مي آيند  كه زماني را كه صرف خريدشان و پرو كردن شان در اتاق پرو، پوشيدن شان بعد از دوش گرفتن مي كنم، همه و. براي خودم مي خرم
   .شايد اين چيزها او را آماده نمي كنند اما مطمئناً من يكي را خيلي آماده مي كنند

ها نكردن درباره ي احساسات براي ما زهمان گونه كه قبالً نيز ديديم صحبت چرا؟.زپيش نوازش به حساب مي آيد صحبت كردن درباره ي مسائل و مشكالت با زن براي او شكلي ا03
 پيش خودتان فكر نكنيد كه  .بخورد  پيچ و تاب  رباره ي وقايع روزكند و د هنگامي كه همسرتان مي خواهد صحبت:بنابراين، مردان عزيز. تنش ها و نگراني هاي ما را تخليه مي كند

   »اه، خداي من، دوباره بايد به اين همه حرفهاي او گوش كنم؟«
ايش جنسي پيدا هر چه تنش و اضطراب بيشتري را تخليه كند، احساس آرامش بيشتري خواهد كرد و احتمال اين كه گر. اين همان پيش نوازش است«:در عوض چنين فكر كنيد كه

  ».كند نيز به همان اندازه بيشتر خواهد شد
  ».چگونه كاري كنيد كه همسرتان آمادگي عشق ورزي را پيدا كند«:نكته ي جنسي

 شويد، سعي كنيد از  ه او نزديكبه جاي آنكه هر وقت كه نياز جنسي داريد فقط ب. از او بپرسد چه كاري مي توانيد برايش انجام دهيد تا به او كمك كند احساس آرامش پيدا كند01
. مدتي عشق ورزي را فراموش كنيد و فقط با او مهربان باشيد و به او عشق بورزيد. چنانچه تنش داشت از او بپرسيد چگونه مي توانيد به او آرامش دهيد. احساسات او باخبر شويد

كه پس از مدت كمي دركمال شگفتي خواهيد.گوش كنيددرباره ي روزي كه پشت سرگذاشته است  صحبت هاي اودر آغوش بگيريدو بهشايد نياز دارد او را ماساژ بدهيد يا اينكه او را 
   .احساس آرامش مي كند و آمادگي آن را خواهد داشت كه با شما عشق ورزي كند

  درباره ي تأثير احساس آرامش در آمادگي براي تحريك جنسي
كه هرگز به آن فكر نكرده  چيزهايي از همسرتان خواهيد شنيداحتماالً.كند احساس آرامش داشته باشدلي چه چيزهايي به او كمك مي طوركبا همسرتان صحبت كنيد و از او بپرسد به

   .بوديد
   . سعي كنيد بفهميد چه چيزهايي به او احساس زنانگي مي دهد02

توانيد نانچه حمام و دوش گرفتن است ميچ د اما چرا از خود او نپرسيد تا مطمئن شويد؟ ممكن است فكر كنيد مي دانيد چه چيزهايي موجب مي شوند همسرتان احساس زنانگي كن
چنانچه لباس خواب هاي  .خواب بياييد شمع روشن كنيد پيش از آنكه به اتاق  چنانچه شمع روشن كردن است .روغن هاي مخصوص حمام متنوع و خوش بو براي او خريداري كنيد

سعي .  را خريداري كنيد لزوماً مجبور نيستيد سليقه ي خود . اب هايي كه حدس مي زنيد خوشش بيايد و در ضمن نيز به تنش راحت باشند غافلگير كنيدزيبا است او را با لباس خو
   .كنيد سليقه ي او را در نظر بگيريد

   . پيش نوازش را براي خود از نو تعريف كنيد03
اين را بدانيد كه هرگز عشق، توجه و محبتهاي شما هرز نخواهند رفت و هرچه همسرتان احساس كند كه توجه .  مبادرت ورزيدسعي كنيد روزي يكبار به يك پيش نوازش غيرجنسي

مدت زماني م تر وهرچه غذا را با حرارت ماليبه ياد داشته باشيد .و محبت بيشتري به او داريد هنگامي كه به اتاق خواب وارد مي شود آرامش و آمادگي و تمايل بيشتري خواهد داشت
  .طوالني تري بپزيد جا افتاده تر؛ خوش طعم تر و لذيذتر خواهد شد

  زن ها دوست دارند ابتدا اغوا شوند)3(راز جنسي 
 آن است كه مطمئن نيستيد اغوا كردن به معناياما اغوا كردن به چه معناست؟.نندتخيالت جنسي زن ها بيشتر حاوي مردهايي است كه به آرامي و حساسيت تمام ما زن ها را اغوا ك

لحاف  كردن هرگز با برهنه ظاهر شدن دراتاق خواب و سرخوردن زيراغوا. حتي چنانچه آن زن همسرتان باشد.زن مي خواهد با شما عشق ورزي كند لذا سعي مي كنيد او را اغوا كنيد
هرگز جايي ندارد و روش مناسبي براي اطالع به همسرتان كه دوست داريد »ا هم عشق ورزي كنيم؟داري امشب برا آيا حوصله ي آن«:پرسيدن اين سؤالدر اغوا كردن . مناسبتي ندارد

   .با او عشق ورزي كنيد نيست
ا كردن طوري اغودر.ت وشما را خوب آماده مي كندبرايتان جذاب و خواستني اسرتان نشان دهيد او را مي خواهيد،اغوا كردن زن بدين معناست كه بسيار پيش از عشق ورزي به همس

   .با همسرتان رفتار مي كنيد و سعي مي كنيد از او دلبري كنيد كه گويي هنوز نامزد هستيد حتي چنانچه بيست سال نيز از ازدواج تان گذشته باشد
پايان گرفته است و مي دانيد كه ما را تعقيب و گريز يگر گويي د !يكي از اتفاقاتي كه پس از ازدواج براي شما مي افتد اين است كه به لحاظ رمانتيك بودن تنبل مي شويد:مردان عزيز

اين سريع ترين روش ممكن براي سرد .عالقه مند نگه داريدشان دهيد تا همچنان ما را به خودبه چنگ آورده ايد و فكر مي كنيد ديگر مجبور نيستيد همچون گذشته تالشي از خود ن
شما نيز به نوبه ي خود برايمان يز احساس خواستني بودن مي كنيم وتار مي كنيد كه ما هنوز برايتان خواستني هستيم، ما نهنگامي كه طوري رف.كردن يك زن به لحاظ جنسي است

   .اما هنگامي كه طوري رفتار مي كنيد كه گويي فراموش كرده ايد چقدر ما را مي خواهيد ما نيز كمتر شما را خواهيم خواست.خواستني تر مي شويد
داند و براي را فقط ارتباط جنسي مي  عشق ورزي ه مردها در دام آن گرفتار مي شوند آن است كه در رابطه با ارتباط جنسي بسيار هدف مدارانه عمل مي كنند، گويياشتباه ديگري ك



 سازد اي زن عملي ميتان است كه تجربه ي اغوا شدن را برداسند،اما اين دقيقاً همان قسمت ازبهايي قائل نيست... درآغوش گرفتن و شق ورزي، دلبري كردن، اغوا كردن،ع:بقيه چيزها
اغواگري واقعي به معناي آن است كه با دل و جان  :دست مي دهيدرا آن هم به معناي واقعي كلمه ازفرصت اغوا كردن همسرتان كار قائل نيستيدن ارزشي براي اياز اين رو هنگامي كه

  .زن شروع كنيد و به تدريج به بدن او برسيد
  الگوي هيچ يا همه چيز: من شماره يك اغواگريدش

انجام دهيد پس )عمل جنسي(را تا آخر ن معناست كه چنانچه وقت نداريدآنشود، الگوي هيچ يا همه چيز بديمربوط مي  به عمل جنسي تا آنجا كهچيست؟ » هيچ يا همه چيز«الگوي 
» هيچ يا همه چيز«اين به آن دليل است كه الگوي .را تخريب مي كنند الگو مي افتندو زندگي جنسي خودته در دام اينناخواسبسياري از مردها ندانسته و.كنيداصالً نبايد هيچ كاري ب
   .دشمن اغواگري است

   .عصباني بوددليل از دست اواز مي زند به اين فليشا شكايت داشت كه بيل از عشق ورزي با او سرب. فليشا و شوهرش بيل به منظور دريافت كمك در رابطه جنسي خود نزد من آمدند
   »آيا اين صحت دارد؟. همسرت مي گويد كه تو از عشق بازي با او فرار مي كني«: به بيل گفتم

   ».راستش من فكر مي كنم او از عشق ورزي طفره مي رود! نه اصالً اين طور نيست: بيل با شگفتي گفت
كني كه بيل فليشا چرا فكر مي.  كه نمي خواهدوي شما فكر مي كنيد كه خواهان عمل جنسي هستيد اما اين ديگري استزيرا هر د. خب، با اين وصف حتماً مشكلي وجود دارد: گفتم

   »از عشق ورزي با تو خود داري مي كند؟
   ».مي شويم او مرا پس مي زند و مي گويد كه وقت نداريم» رمانتيك«خب، هر بار كه احساساتي و «

   ».كنماما اصالً وقتي براي آن پيدا نميدوست دارم با او عشق ورزي كنم .راًشغل جديدي را آغازكرده ام وساعتهاي بسياري راكار ميكنماخي.قت نداريممااصالً و.درست است «:بيل گفت
  »!چرا، خيلي خوب هم وقت داريم«: فليشا با اصرار گفت

   »كي، كي تا حاال براي انجام عمل جنسي وقت داشته ايم؟«:بيل پاسخ داد
   ». مثالً همين امروز صبح.خب«

   ».امروز صبح؟ امروز صبح من ساعت هفت و نيم از خانه زدم بيرون«:بيل با تعجب و ناباوري گفت
   ».اون موقع مي تونستيم عشق ورزي كنيم. آره، اما وقتي ساعت زنگ زد من سعي كردم تو رو چند دقيقه اي بغل كنم«

   ».علوم هست راجع به چه چيزي حرف مي زنيد؟ من فقط پنج دقيقه وقت داشتم حاضر شومهيچ م«بيل در حالي كه گيج شده بود گفت كه 
   ».آره، اما همون كافي بود عشق ورزي كنيم

   »بهتر نيست عشق ورزي را آن طور كه مورد نظر توست براي شوهرت تعريف كني؟«: فليشا را متوقف كردم و گفتم
   .»چون كه وقت ندارم هيچ كاري بكنم. نه، عزيزم منو آماده نكن: من گفتخب، هنگامي كه خواستم او را نگاه كنم به «

   » براي تو به چه معناست؟"وقت ندارم هيچ كاري بكنم"«:از بيل پرسيدم
   ».چيزهيچ . يا هر رفتار جنسي ديگري از او سر بزند. به اين معناست كه وقت ندارد مرا نگاه كند، يا در آغوش بگيرد«: فليشا وسط پريد و گفت

   يا اينكه بايد همه ي كارها را انجام بدهي يا اينكه اصالً نبايد هيچ كاري بكني؟. به عبارت ديگر، يا هيچ چيز يا همه چيز«: گفتم
   ».ي كنيمبراي همه ي اين ها را پيدا مي كنيم بيشتر وقت ها اصالً هيچ كاري نم دقيقاً همين طور است و از آن جا كه به ندرت وقت كافي«: فليشا گفت

مي دهم اصالً  اما حقيقت دارد اگر نتوانم آن را تمام كنم ترجيح . مثالً هرگز هيچ وقت آن را اين طور نديده بودم «: از بيل پرسيدم كه آيا اين موضوع را قبول دارد يا نه و او گفت كه
 شام كمي به من نزديك شود يا  قبالً اگر فليشا سعي كند بعد از.  به دفعات تكرار مي شود يگري نيزتفاق در اوقات د  اين ا .هم نمي كنم بنابراين صبح ها حتي او را بغل. شروع نكنم

در اين اوقات احساس مي كنم مي خواهد حواس مرا از كارم پرت كند و وقتم را » !هي، دست بردار، بي خيال شو«: بازيگوشي كند و من كار داشته باشم، او را پس مي زنم و مي گويم
   .دبگير

   »اين چيز چه احساسي به تو مي دهد؟«: از فليشا پرسيدم
   ».احساس ترك شدگي، طردشدگي، رنجش، اين احساس كه به لحاظ جنسي جذابيتي براي او ندارم«
   »!اما اصالً اينطور نيست او خيلي هم برايم جذاب و خواستني است«:بيل وسط پريد و گفت«

كرد كه و چنين فكر مي . ز گير افتاده بودهمچون بسياري از مردهاي ديگر، بيل نيز در دام الگوي هيچ يا همه چي» !راي همه چيز وقت داشته باشياما در اوقاتي كه ب.بله«:به بيل گفتم
ا تعريفي كه بيل از عشق ورزي عشق ورزي ب منتها اين . فليشا مدام سعي مي كرد با شوهرش بيل عشق ورزي كند. عشق ورزي هميشه بايد شامل پيش نوازش و ارتباط جنسي باشد

   .داشته باشد)نتيجه اي(تعريف سنتي بيل از عشق ورزي چيزي بود كه ابتدا،وسط و پاياني .داشت منطبق نبود
   .بلكه تبادل يك سري انرژي هاي جنسي و عاطفي است ميان شما و همسرتان. عشق ورزي فقط انجام يك سري اعمال و حركات فيزيكي و جسماني نيست

: سپس چنانچه با اين نوازش تان آماده شود مي توانيد به او بگوييد. عشق ورزي مي تواند نوازش بدن همسرتان باشد.  ورزي مي تواند فقط در آغوش گرفتن همسرتان باشدعشق
تلفن كردن به همسرتان در وسط روز و گفتن  ورزي مي تواند عشق » !چه بد كه وقت بيشتري ندارم تا ادامه دهم اما دقيقه شماري خواهم كرد تا شب هر چه زودتر به خانه برگردم«

مانند بيل، بسياري از . عشق ورزي مي تواند تنها اين باشد كه براي عشق ورزي بعدي وقت و قرار قبلي بگذاريد. اين جمله به او باشد كه امروز صبح چقدر در رختخواب زيبا بوده است
هنگامي كه تعريف خود .تنها به اين دليل كه اين فرصت ها با تصوير ذهني ما از عشق ورزي منطبق و سازگار نيستند. عي محروم مي كنيمما نيز خود را از فرصت هاي عشق ورزي واق

   .از عشق ورزي را بسط و توسعه مي دهيد فرصت هاي بي شماري را پيدا خواهيد كرد كه همسر خود را اغوا كنيد
بنابراين دوست ندارند بدون . چنين آموزش داده شده است كه بايد تنش و بارجنسي خود را هر چه سريع تر و در اولين فرصت تخليه كنندبخشي از مشكل نيز آن است كه به مردها 

   .آن كه بتوانند خود را خالي كنند،آماده شوند
دهيد كه به تدريج در بدن تان ذخيره  به آن انرژي اجازه . لذت جنسي همراه كنيدعجله نكنيد كه هرگونه تجربه ي عشق يا انرژي جنسي را فوراً با انزال و رسيدن به اوج :مردان عزيز

سرانجام هنگامي كه وقت عشق  خواهيد ديد كه عشق و گرايش بيشتري نسبت به همسرتان در خود احساس خواهيد كرد و . شود و سپس بياموزيد كه آن را در قلب خود آزاد سازيد
  .حي جديد از لذت و شور و شعف روحي و جنسي را در خود تجربه خواهيد كرد كه حتي تصورشان را هم نمي كرديدورزي كامل را پيدا مي كنيد سطو



  .زن ها از عجله و شتاب زدگي خوش شان نمي آيد)4(راز جنسي 
دقيقه با شور همسرتان چند.اريد عشق ورزي كنيدما دوست دبا همسرتان در رختخواب هستيد و هر دوي ش: مطمئن هستم همگي شما داستان زير را تجربه كرده ايد:خانم هاي عزيز

گزارش داده چنانچه مساعد.  شما را وارسي كند»آمادگي«سپس ميزان . تا با هدفمندي و شدت هر چه بيشتر و تمام تر به آماده كردن شما ادامه دهد. و حرارت تمام شما را مي بوسد
چند نوازش و سپس »مجدداً مراحل يك و دو را بار ديگر تكرار خواهد كرد،چنانچه رضايت بخش نباشد. جنسي صورت مي پذيرديشودوعملشود به ناگهان پيش نوازش يكجا متوقف م

زان آمادگي با  سرانجام مي چرخه ها بارها تكرار مي شود تا اين .و سپس سنجش ميزان آمادگيچنانچه اين بار نيز آمادگي كفايت نكند چند بوسه ي ديگر. اندازه گيري ميزان آمادگي
   .شرايط مطلوب و استاندارد مطابقت داشته باشد

 شتاب زدگي آنها در رختخواب  مردها به هنگام عجله و ؟ اين يكي ازعادتهاي بد!يده امنام»اندازه گيري ضريب اصطكاك جنبشي«را پروسه ي ديوانه كننده وعذاب آوراين سالها پيش،
احساس واقعي ما زن ها در اين اوقات اين است كه يا او براستي اين كارها را پيش نوازش مي نامد، .ه سريعتر ما زن ها براي عمل جنسيآن هم در تالش براي آماده كردن هر چ.است

  .بيشتر به تعويق خواهد افتادهربار كه او اين مراحل را طي مي كند ما زن ها عصبي تر و تنيده تر از پيش مي شويم و آمادگي الزم و كافي باز هم .يا اين كه با ما شوخي مي كند
  آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند

   .هنگامي كه زن ها احساس فشار مي كنند كه بايد هرچه زودتر آماده شوند، عمالً به لحاظ جنسي سرد مي شوند و آماده شدن شان به تعويق خواهد افتاد
مردها .اين موضوع حقيقت دارد .طوالني تري است حرف زدن بيشتر وها مستلزم د شنيده اندكه تحريك جنسي زن خوهاي جنسيمامي مردها يك جايي در بين آموزشمي دانم حتماً ت

 مي كند و به تمام هر بار فرق! هر وقت كه طول بكشد خب، تا ...  اما زن ها .مي توانند تنها ظرف چند لحظه به لحاظ فيزيكي و جسماني به اوج برسند و آماده ي عمل جنسي باشند
   .فاكتورهايي بستگي دارد كه تا به اين جا درباره ي آنها صحبت كرديم

 فقط به يك عمل جنسي تبديل و تا حد  در نتيجه عشق ورزي .و عجول مي شويد بيشتر از اين موضوع كوچك و مهم غافل مي مانيد و در نتيجه كمي تنبل و كم طاقت :مردان عزيز
عجله كردن مردها براي  راستش را بخواهيد ما زن ها از . ر خالي از هر گونه حس احترام، تمجيد و تحسين و عشق ورزي واقعي خواهد شديك لذت طلبي پايين آورده مي شود و ديگ

صحبت كرديم استفاده  ره اش قبالً دربا چنانچه مركز توجه شما نيز فقط دخول است شكست خواهيد خورد زيرا در اين وقت تنها از يكي از كليدهايي كه : مردان عزيز. دخول بيزاريم
در )كليد احساسي ـ عاطفي( بي پرده صحبت كنيم كليد دوم   بخواهيم چنانچه. و كليد ديگر را كه در واقع كليد مهمتري است فراموش كرده ايد)كليد فيزيكي ـ جسماني(مي كنيد 

   ! كردمقايسه با كليد اول يا هر راهكار ديگري، آمادگي به مراتب بيشتري توليد خواهد
پس چرا نبايد هنگامي كه همسرتان را به . خواهد كرد» خفه«ماشين  زيرا در آن صورت .حركت با دنده ي چهار به راه نمي اندازيد به هنگام رانندگي هرگز ماشين را از همان ابتداي 

نوازش واقعي است نه آن پيش نوازش سطحي الكي و عجوالنه   هر چهار دنده پيش  ازيك سواري دعوت مي كنيد او را به تدريج با عبور از هرچهار دنده گرم كنيد؟ در اينجا منظورم 
  .پيش نوازش واقعي عشق ورزيدن و نوازش همسرتان است نه فقط چند بوسه و سپس سنجيدن آمادگي.درباره اش صحبت كرديم كه در باال

سر طوري عشق ورزي نكنيد كه گويي مي خواهيد هر چه زودتر آن را از » !و آهسته تر!كمي آرامتر«:است كهبه نمايندگي از تمامي زن هاي دنيا آنچه به مردها مي خواهم بگويم اين 
. در واقع خالف اين موضوع صادق است.دهندسيدن به كسي امتياز يا جايزه نميهرگز براي زودتر به خط پايان ر.عشق ورزي مسابقه ي سرعت نيست.باز كنيد و از شرش خالص شويد

   .ا كه هرچه عشق ورزي طوالني تر باشد براي همسرتان بهتر خواهد بودبدين معن
  !همچنين براي شما

  نكته ي جنسي
   :عشق ورزي كنيد»دن ژوان«با همسرتان مانند 

لقمه را به يكباره و بي آنكه آيا هر.شپزي حرفه اي طبخ شده استكه توسط سرآايي طوالني و هفت مرحله اي هستيدرستوراني فوق العاده گران قيمت مشغول صرف غذتصور كنيد در
بدين معنا كه هر لقمه را به ماليمت و .بلكه غذا را به آرامي و مانند تمامي كساني كه در امر غذا و طعم متخصص و استاد هستند مي خوريد.طعم آن را بچشيد مي بلعيد؟ البته كه نه

ضمن پيش از آنكه غذاي بعدي را آغاز كنيد، زمان كافي در نظر مي گيريد تا غذا وقت بيشتري براي هضم شدن در .به آرامي مي جويد و سعي مي كنيد تمامي طعم آن را حس كنيد
   .در اختيار داشته باشد

دين معنا كه سعي مي كند در  ب .حريصانه و عجوالنه عمل مي كنند بسياري از مردها ! حريصانه و استادانه:عمل كنيد به طرز مشابهي به هنگام عشق ورزي نيز مي توانيد به دو طريق
به طوري كه بدن زن راهي ندارد جز اينكه انزالي سريع آن هم  . ما منتقل كنند جنسي خود به بدن كمترين زمان ممكن و در اسرع وقت بيشترين ميزان انرژي جنسي را از اندامهاي 

عشق بورزيد و زماني را كه همسرتان ني تربه آرامي و طوال. با همسرتان عشق ورزي كنيده ترو ماهرانه تري كنيد استادانسع.ي آن انرژي را آزاد و تخليه كندظرف تنها چند دقيقه تمام
 لذت انرژي جنسي خود عادترار مي دهد تا به تدريج به شدت وعشق ورزي ماليم همچنين اين فرصت را در اختيار مرد ق.بدان نياز دارد تا بتواند تحريك شود در اختيار او قرار دهيد
   .و در نتيجه لذت بيشتري را تجربه كند.)ديرتر انزال شود.(كند تا بتواند طوالني تر عشق بازي كرده بيشتر دوام بياورد

 هر چه زودتر عجله نكنيد تا مي يابد  هنگامي احساس مي كنيد انرژي و ميل جنسي در شما شدت گرفته است و به تدريج افزايش .بگذاريد منظورم را به طرز واضح تري توضيح دهم
به بدن خود اجازه دهيد تا به شدت لذت جنسي كه در خود احساس مي كنيد به تدريج عادت كند؛ پيش از آنكه ...و نفس بكشيد... در عوض اندكي صبر كنيد.خود را به انزال برسانيد

حضور شما  آگاهي واجازه دهيد اما چنانچه.كنيدور به نظر برسد كه كار خاصي نميطظاهراً ممكن است اين .حركت هاي خود را سريع تر كنيد يا تحريك پذيري خود را افزايش دهيد
 ميان شما و همسرتان جريان   به عشقي كه در سكوتي كه بين حركات شما وجود دارد بيشتر رسوخ كند و نيز توجه و تمركز خود را از روي تحريك جنسي خود تغيير مسير دهيد و

   .است متمركز و معطوف كنيد، خواهيد ديد كه آرامش بيشتري خواهيد يافت و انزال را تا مدت طوالني تري به تعويق خواهيد انداختيافته و در حال جا به جا شدن 
تحمل كنيد بدون تري را نيزلذت و تحريك پذيري بيشتوانيد خواهيد ديد كه اين بار مي.ز كنيدهرگاه كه مجدداً آمادگي آن را داشتيد مي توانيد همراه با همسرتان حركات خود را آغا

بار كه سوار بر اين امواج باقي مي مانيد و با انزال از آن سقوط نمي كنيد اين امواج مرتباً هر. به يكباره و يكجا تخليه كنيدآنكه مجبور باشيد با رسيدن به اوج لذت جنسي تمامي آن را
 به همان  به مدت طوالني تري حفظ كنيد اكنون نگه داريد و انرژي جنسي اي را كه در بدنتان جريان يافته است هر چه بهتر بتوانيد خود را در لحظه ي . بزرگ و بزرگ تر مي شوند

  ؟!آيا اين طور بهتر نيست.اندازه لذت جنسي و نيز روحي ـ عاطفي بيشتري را تجربه خواهيد كرد
  رازهايي درباره ي كليتوريس)5(راز جنسي 



  
   .بنابراين هرگز نبايد به مانند اندام جنسي مردانه با آن رفتار شود.باهتي به اندام مردانه نداردكليتوريس هيچگونه ش  شما ضروري است اين است كهآنچه دانستن آن براي:مردان عزيز

 روابط  مهارت در. لذت جنسي نخواهد كرد اوج  عمل جنسي محكم و شديد و قوي ممكن است شما را تخليه كند اما احتماالً كمكي به رسيدن همسرتان به:نكته اينكه مردهاي عزيز
تمامي طول دست يا بدن خود كمك بگيريد تا درو اين بدان معناست كه از رگير نگه داريدجنسي به اين معناست كه بياموزيد چگونه در تمامي طول عمل جنسي، كليتوريس را نيز د

   .عمل جنسي بر روي كليتوريس فشاري ثابت و ممتد وارد آوريد
ادوارد ايشل براساس مشاهدات . شودناميده مي» يمقاربت مواز«است كه روش »ادوارد ايشل«ان درمانگرمشهور آمريكاييابداعي رو كه بسيارمؤثر واقع شده است متدروش هايييكي از 

هترين روش ممكن براي رساندن زن به اوج لذت جنسي واژن بخروج متوالي آلت جنسي مردانه ازوين دريافت كه مقاربت به روش ورودچن1990در سالهاي نيمه ي اول دهه ي خود 
ها وجود بسياري در باره ي بدن وجنسيت زنرازهاي در.وم برروي كليتوريس اعمال كندبلكه روش مفيد و مؤثر موقعيتي است كه فشاري ثابت و ريتميك را به طور مستمر و مدا.نيست

بهترين آموزگار  البته هميشه : مردان عزيز.  تنها آنهايي بودند كه زن ها از من خواسته بودند تا حتماً در كتاب خود ذكر كنمموارد ذكر شده در اين كتاب. دارد كه مي توانيد بياموزيد
اد تمام عيار عشق ورزيدن به استبياموزيد به او بگوييد مي خواهيدبه او بگوييد مي خواهيد هر آنچه را كه آموختني است در رابطه با بدن او . و معلم در اين زمينه خود همسرتان است

تجربه اي كه در آن لذت فيزيكي و جسماني به وجد، . بگذاريد عشق ورزي شما دريچه اي باشد به سوي تجربه اي جديد و نو از زناشويي.در تمامي وجود او باشيد بدن او و ذوب شدن
  .سرور و شعف احساسي، عاطفي و نيز جنسي بدل مي شود

  د مزاجي جنسي زن هاهجده عامل سر):14(فصل 
سمينارها، بحث ت را براساس مصاحبه هاي بيشمار،اين ليس.هجده مورد از رايج ترين مواردي كه زن ها همواره خواسته اند مردها مي دانستند:و اينك عوامل سردمزاجي جنسي زن ها

بسياري از اين . ها از مردها دارندنت شامل رايج ترين و شايع ترين شكايت هايي است كه زاين ليس. هاي گروهي و تحقيقاتي كه ظرف بيست سال گذشته انجام داده ام، تهيه كرده ام
   !از اين رو از من خواستند به شما بگويم. موارد چيزهايي هستند كه زن ها نمي توانستند به راحتي با همسر خود درميان بگذارند

بلكه كارهايي هستند كه زن ها را به لحاظ روحي و عاطفي به مرد زندگي شان سرد مي كنند . با روابط جنسي نيز ندارندخواهيد ديد برخي از اين موارد هجده گانه ارتباط يا مناسبتي
   .از اين رو به همان اندازه ي شكايات جنسي نيز اهميت دارند.و در نتيجه موجب مي شوند تا به لحاظ جنسي نيز نسبت به او سرد شوند

 و نظر شخصي خود وانيد اشاراتترد ميچنانچه يك زن هستيد سپس به هنگام مطالعه ي هرمو.همسرتان بخوانيد/نيز آن است كه آن را به همراه نامزدبهترين راه مطالعه ي اين فصل 
ضمناً هر مورد را كه توصيف كننده ي .يدت نيامده اند،به آن اضافه كنرا كه در اين ليسهمچنين موارد شخصي خود.د كه آيا در مورد شما نيز صدق ميكند يا نهو بگوييراهم بيان كنيد

اين آيا مواردذكر شده در.ي اين فصل با خودتان صادق باشيدچنانچه يك مرد هستيد در حين مطالعه ! همسرتان نيست به اوگوشزد كنيد تا مطمئن شود عملكرد او مطلوب بوده است
 بهتر از همه،. كنيدرفتار خودرا بهبود بخشيداديري بسيار جزئي درباره ي شما صدق مي كند، صادقانه تالشليست درباره شما صدق مي كنند؟ چنانچه حتي يكي از آنها آن هم به مق

  .را نسبت به خود سرد سازيداهيد كرد او را تحريك كنيد نه آنتالش خورد شده ايدو سپس به او قول دهيدكه بيشترزنيد مرتكب يكي از اين موابه همسر خود خبر دهيد كه حدس مي
  ه عامل سرد مزاجي جنسي زن هاهجد
   . مردهايي كه با بدن زن ها آشنا نيستند01
   . مردهايي كه بيش از حد روي بدن زن خشونت اعمال مي كنند02
   . مردهايي كه به هنگامي عشق ورزي كثيف كاري مي كنند03
   . مردهايي كه بيش از حد خشونت اعمال مي كنند04
   .يين و ضعيفي برخوردار هستند مردهايي كه از بهداشت شخصي پا05
   .اهميت مي دهند  مردهايي كه بيش از حد به ظاهر، قيافه و سر و وضع زن06
   .او طبقه بندي مي كنند) رسيدن به اوج لذت جنسي( مردهايي كه زن ها را براساس ارگاسم 07
   .مي كنند...  مردهايي كه زن را مجبور به معاشقه ي 08
   . حد نگران عملكرد و توان جنسي خود هستند مردهايي كه زياده از09

    . مردهايي كه با تلويزيون روشن عشق ورزي مي كنند010
   . مردهايي كه هر وقت مست يا نشئه هستند نياز جنسي پيدا مي كنند و حتماً بايد در اين اوقات عشق ورزي كنند011
   .و نمي كنند مردهايي كه وقت كافي صرف تحريك كردن زن شان و پيش نوازش ا012
   . مردهايي كه بالفاصله پس از اتمام عشق ورزي به لحاظ احساسي و عاطفي از زن دور مي شوند013
   . مردهايي كه عادات شخصي بد دارند014
   . مردهايي كه اشتغال ذهني و وسواس گونه و بيش از حدي به بدن خود دارند015
   .بدهند ...  مردهايي كه دوست ندارند به همسرخود معاشقه ي016
   . مردهايي كه با ديگران خوش رفتار نيستند017
  . مردهايي كه ما را دوست ندارند و به ما عشق نمي ورزند018

  مردهايي كه با بدن زن ها آشنا نيستند)1(سردكننده ي جنسي 
 از پستانداران را مشاهده  اولين بار گونه اي نو ناسي هستند كه به تازگي و براي  جانورش  گويي اين گونه مردها با دقت و كنجكاوي تمام به بدن شما دست مي زنند: خانم هاي عزيز

كه به بدن شما دست هنگامي.زندگي خود چنين چيزي نديده يا درآن باره نيز نشنيده اندگويي كه هرگز در تمامي طول . عدم قطعيت برانداز مي كنندبدن شما را با ترديد و. كرده اند
طرزي با اطمينان خاطر تمام ب.شناسان و پزشكان قرار گرفته ايدكنيد كه موجوداتي فضايي هستيد كه در يك برنامه ي مستند تلويزيوني تحت معاينه ي زيست مي زنند احساس مي 

آيا او واقعاً فكر مي كند كه اين كارش احساس «: از خود مي پرسيد. اشتباه به جاهايي از بدن شما دست مي زنند كه از خود مي پرسيد چه كسي اين چيزها را به آن ها ياد داده است
   »خوب و لذت بخشي را در من توليد مي كند؟



اما تمام مدت  برد، هراً خودش بسيار از آنها لذت ميكند كه ظااً او بدان دليل اين كارها را ميظاهر.به هنگام عشق ورزي با آنها ثانيه شماري مي كنيد، زودتر تمام شود تا خالصي يابيد
شما آن جا دراز كشيده ايد و دعا مي كنيد بلكه زودتر يكي از ماهيچه هايش بگيرند يا دچار يك حمله ي ناگهاني از سرفه هاي شديد شود تا مجبور شود دست بكشد و شما را كمتر 

   .شكنجه كند و به اين بي عرضگي پايان دهد
داند دهيدكه نمي نيز قرار)يادست كم ناآگاه(ي ناوارد و بي تجربهبه اينكه خود را زيردست مردچه برسد. قرار ميدهد آسيب پذيريها را در موقعيت بسيارروابط جنسي به خودي خود زن

ما را ارضا كند تواند اما چنان نگران آن است كه آيا ميشايد هم خيلي خوب مي داند دارد كه چه كار مي كند، .در اين گونه مواقع فوراً نسبت به او سرد مي شويد.چه كار دارد مي كند
   .يا نه، كه در اين صورت بيش از حد وسواس و محتاط مي شود

چه »ياد؟ از اين كار خوشت مي«:پس مي پرسندسچند بار به شمادست مي زنند و.داشتباهي مرتكب شده باشنار از زن شان ميپرسند مبادا كارمردهايي از اين قبيل هر ده ثانيه يك ب
رو بكنم يا اون بيشتر اين كار» «تو مي ده؟ خوبه؟اين چه احساسي به » «از اين كار چطور؟«:مجدداً ده ثانيه ي بعد از شما خواهند پرسيد»  كم و بيشهي،«آره بگوييد و چه نه و چه 

   »!بخونم تر باشه برم به جاي اينكار كتاب اصالً بهيا شايد. حرف بزني فقط منو ارضا كنيميشه لطفاً كمتر«: جيغ بكشيدكهسرشه يك جايي ميرسيد كه دوست داريدسرانجام ب»كارو؟
در . اما چرا مردان چنين رفتار مي كنند؟ گاهي اوقات به اين دليل است كه براستي تجربه و مهارت زيادي در اين زمينه ندارند يا آموزش هاي الزم در رابطه با بدن زن ها را نديده اند

 حد محتاط شدنهي اوقات دليل ترسو شدن و بيش ازگا . ببريد لذتنيزو از آموزش به آنها يدها را ببخشاشند مي توانيد آن كم سن و سال باين صورت به خصوص هنگامي كه جوان يا
 .او به جا گذاشته است درانتقاد كرده و اين ترس را  هرگونه تالش آنها براي ارضا كردن او  از  و او.رده اندك ود با زن بدكاره اي رابطه برقرارزندگي خمردها اين است كه پيش ازشما در

زند و به لحاظ جنسي به كلي خشكش مي.شديدي به او دست ميدهد گاهي اوقات برخي مردان هنگامي كه خود را به يكباره با زني لخت و برهنه در بستر تنها مي بينند احساس گناه
   .نيز سرد و ناتوان مي شود

در اين زمينه  كتابهاي تخصصي موجود. ا كسب كنيدها اطالعات، دانش و آگاهي الزم و كافي نداريد، آموزش هاي الزم رن احساس مي كنيد كه در خصوص بدن زچنانچه: مردان عزيز
 ما زن ها شناخت. از همسرتان نيز بخواهيد شما را با بدن خود و ساليق و عاليق شخصي خود آشنا كند.بخريد و تمامي نمودارها، عكس ها و تصاوير آموزشي آن را خوب مطالعه كنيد

  .چندان هم كه فكر مي كنيد مشكل و دشوار نيست
  مردهايي كه بيش از حد بر روي بدن زن خشونت اعمال مي كنند)2(سرد كننده ي جنسي 

   .بگذاريد يكي ديگر از بزرگترين سردكننده هاي جنسي زن ها را نام ببريم
انجام دهد ممكن است همسرتان با پستان هاي شما  طع خاصي از طول دوره ماهانه تحمل آنچه دوست داريد حساسيت نوك سينه هاي زن بسيار باال هستند بخصوص در مواقع ومقا

   .كنيدسعي كنيدآرام تر،ماليم تر،حساس تر،بامالحظه ترومحترمانه تربا سينه هاي همسرتان رفتار.شدبه مراتب مشكل تر با)چنانچه همان كار را با سينه هاي او بكنيد(براي همسرتان
درسهاي تان تا هنگاميكه آموزش نديده ايد،. چه كاري خوشش نمي آيداز او بپرسيد چه كاري را دوست دارد و از . بهترين متخصص در خصوص سينه هاي زنان، خود همسرتان است

  .را خوب از بر نكرده ايد و تكاليف تان را نيز انجام نداده ايد از آنچه مي كنيد خيلي مطمئن نباشيد
  مردهايي كه به هنگام عشق ورزي كثيف كاري مي كنند)3( ي جنسي سرد كننده

   :داستان زير داستاني است واقعي از زندگي شخصي و ازدواج اول خودم
شوخ آلن مردي جذاب وسي كرده بوديم و به تازگي عرو. كرديمكه در آن تحصيل ميكردم زندگي مي با شوهر اولم آلن در خانه اي كمي دورتر از محوطه ي دانشگاهي 1970در سال 
  .او را خيلي دوست داشتم. طبع بود

من لبه ي تخت خوابمان نشسته بودم و آلن پاي . روزتوي خانه با هم تنها بوديميك.او هميشه دنبال كارهاي خودش بوداما . ماه ها بود سعي كرده بودم توجه او را به خودم جلب كنم
آشپزخانه داشتيم اين را گفت و ساطوربسيار بزرگي را كه در» . را بخوريمبيا اين«: او پيشنهاد كرد.  بسيار بزرگي در برابر او قرار داشتهندوانه ي. پيشخوان آشپزخانه مان ايستاده بود

يش با آب هندوانه خيس شدند، اما تمام لباس ها. آب هندوانه به اضافه ي تخمه ها و گوشت آن در همه جا پراكنده وپاشيده مي شدند. برداشت و شروع كرد به ضربه زدن به هندوانه
به ياد دارم از تماشاي .طعه كردن آن هندوانه ي غول پيكرشروع كرد به قطعه قي كه به چاقوي قصابي شباهت داشت،چاقوي بزرگ ديگرسپس با.ه اين قبيل چيزها نداشتاو توجهي ب

   .را تا اين حد احساس معذب بودن داشتماين صحنه احساس عجيبي به من دست داد اما هنوز نيز به درستي نمي دانستم چ
خون آلودي  سگ گرسنه اي كه تكه گوشت بزرگ وسپس آلن يك ليف بزرگ از هندوانه ي سرخ و خوني برداشت و با لبخندي كه به پهناي صورت او بود صورت خود را درست مانند

هورت كشيدن آب هندوانه  در حالي كه صداي شاالپ شلوپ و هندوانه اي كه در دست داشت فرو كرد ورا با تكان هاي شديد فك خود مي بلعد و به همه جا خونابه مي پاشد، در قاچ
اما با وجود اين . ريختلباس، دست هايش و كف آشپزخانه ميآب هندوانه از صورت و لب و لوچه ي او مي چكيد و بر روي . به آسمان بلند شده بود، حريصانه به خوردن آن ادامه داد

   . يك از اين چيزها توجهي نداشت جز اينكه مقادير بيشتر و گازهاي بزرگتري از هندوانه را دردهان خود جاري مي دهداو به هيچ
 هندوانه، ضربه زدن بهآن ساطور بزرگ،چاقوي بزرگ،. دندتمامي صحنه ها يكبار ديگر با دور تند در ذهنم دوره ش. به ياد دارم كه مصادف با اين صحنه احساس ترس به من دست داد

   !زيرا قرار بود طعمه و قرباني بعدي، خودم باشم. به ناگهان متوجه شدم كه چرا تا آن حد ترسيده بودم. بلعيدن هندوانه
آيا اين همان مرد جذاب . دبه طرف من آمدندان هايش را بيرون انداخته بودبا لبخندي كه  حتي دستها يا دهانش را پاك كندآلن پوست هندوانه را بر روي ميز گذاشت و بدون آن كه

و رمانتيكي بود كه من با او ازدواج كرده بودم؟ همان هنرمند حساس و روشن فكري كه پيش از ازدواجم با او هر روز ساعت ها را صرف خيال پردازي و رؤيابافي با او مي گذرانم؟ 
   !سر درآورده بودم» هون«از قبيله ي » آتيال«ل از پيش هميشه فكر مي كردم قرار است با مردي مثل ويليام شكسپير همخوابه شوم اما حا

قاچ كردن هندوانه ي آلن به وسيله  كه پس از آنكه نحوه ي بريدن و م مي كن ديگر وارد جزئيات آنچه در شب اول عروسي مان اتفاق افتاد نمي شوم و فقط به گفتن اين موضوع اكتفا
همان ابتدا راه كارهاي عشق ورزي او را از)يتيا بهتر بگويم درجه بدو( با كثافت كاري تمام هندوانه را بلعيد بايد درجه ي پيشرفتگي ي ساطور را ديدم و نيز ديدم كه چگونه حريصانه

 يا اسفناكي نبود، بلكه فقط كمي هيچ وجه تجربه ي ناراحت كننده نباشيد و به  البته نگران . مي توانيد از قوه ي تخيل خود استفاده كنيد تا جاهاي خالي را پر كنيد. حدس مي زدم
» داستان هندوانه«سي سال طول كشيدتاخاطره خود از.السيك از اوايل دهه ي هفتاد بودخاطره اي كاين خاطره،. تنهاخنده ام ميگيردو هر وقت آن را به ياد مي آورم. چندش آور بود

   .عبرت آميز براي ديگران تبديل كنمس كننده خود را به چيزي مثبت ورانجام موفق شوم كه خاطره مأيوسدركتاب خودذكر كنم و) 3( جنسي را به عنوان نمونه اي از سرد كننده ي
شلخته، نامرتب، نامنظم، بي احساس،  او . خيلي كثيف كاري مي كنند چنانچه خودتان حدس نزده ايد، پس بگذاريد بگويم كه آلن از آن دسته مردهايي بود كه به هنگام عشق ورزي 

و نسبت به همه او بسيار سرسري، غيرجدي،.  بودندحركت ها، روش ها، راه كارها و نيز ضرباهنگ او همگي اشتباه، احمقانه و بي اثر. ه، چاق، زمخت، نتراشيده و نخراشيده بودخودخوا



   . شومهنگامي كه با او بودم احساس مي كردم هندوانه اي هستم كه با سر و صداي تمام خورده مي. چيز بي مالحظه بود
. كننددن شان نيزشما را خيس و كثيف ميبا دست زبه هنگام بوسيدن شما را خيس وكثيف مي كنند،:ندشلخته و كثيف رفتار مي كنته وكثيف به هنگام عشق ورزي نيزمردهاي شلخ

در اين گونه مواقع ديگر .ر است درتمام زندگي خود بخورندست كه قراگويي كه اين آخرين غذايي ا. را كمي زياد جدي مي گيرند» خوردن«اما مشكل آن ها تنها اين است كه واژه ي 
  !نمي توانند تشخيص دهند كه آيا مي خواهند عشق ورزي كنند يا اينكه همسرشان را بشويند

در .ممنوعيتي زاد، خودجوش،وحشي و بي هيچآ:ندفكر مي كند كه در عشق ورزي نيز بسيار مهارت دارند و معشوق هايي مطلوب به حساب مي آي» تف تقو«به طرز مضحكي مردهاي 
معموالً بسيار سخت مي توان هرگونه انتقاد يا بازتابي را به اين . و به كل آن ها را سرد مي كند تحريك كننده نيست  حالي كه حقيقت آن است كه اين حالت آن ها براي زن ها اصالً 

   !ه آنان خوش مي گذرد كه متوجه چهره ي ترسيده و وحشت زده ي شما نيستندزيرا معموالً در اين اوقات چنان ب.قبيل مردها ارائه داد
با ساطور قاچ كرد و يكجا ولم آلن به دليل آنكه هندوانه راايا اينكه فكر ميكنيد شوهر) جزئيحتي (چنانچه بعضي از مواردي كه در باال ذكر شد درباره شما صدق مي كند، :مردان عزيز

لطفاً براي همسرتان نيز كه باشد، تميزتر عشق . و جذابي بوده است، اين احتمال وجود دارد كه خودتان نيز به اين گروه از مردها تعلق داشته باشيد و ندانيد» با حال«آن را بلعيد مرد 
   !نه تنها يك نفر، اينطور نيست؟زيرا به هنگام عشق ورزي حق و حقوق دو نفر مطرح است . خشونت ها و نخراشيدگي هاي خود را اندكي كنترل كنيد. ورزي كنيد

كه عالقه چنانچه با مردي آشنا شديد:  عزيزهشدار به خانم هاي. نشاني از او ندارم وديگر نام. سهامدار استاواحتماالً جايي وكيل يا. ن بودآن روز آخرين تجربه ي عشق ورزي من و آل
  . شويد باراني به تن داشته باشيدي شديدي به هندوانه داشت بهتر است هربار كه با او رو به رو مي

  مردهايي كه بيش از حد خشونت اعمال مي كنند)4(سرد كننده ي جنسي 
   ».احساس مي كنم دارم كتك مي خورم. اصالً احساس نمي كنم كه دارد با من عشق ورزي مي كند. چگونه به شوهرم بگويم كه بيش از حد خشن مرا لمس مي كند«

كنم اما درعوض احساس مي.  آماده شوممن به ماليمت، لطافت، مهرباني و حساسيت نياز دارم تا. اي كاش مردها هم كمي مثل زن ها عشق ورزي مي كردندگاهي اوقات آرزو مي كنم 
   ».راستش را بخواهيد اصالً آماده نمي شوم. نمايشي از خشونت و بدرفتاري مردها را در بستر مشاهده مي كنم

در اين اوقات زن ها احساس .كنند بيشتر براي همسرشان خشن جلوه مياما.رت، قوي و تهاجمي هستندبلكه فكر مي كنند پرحرا. خشونت اعمال مي كنندمردها متوجه نمي شوند كه 
   .نمي كنند كه ناز و نوازش شده اند

حساسيت كمتري نسبت به لمس شدن؟ ست ضخيم تري برخوردار هستيدوازپورون بيشتري درخون خود داريد،ازآيا مي دانستيد به دليل آن كه در مقايسه با زنان تستست:مردان عزيز
ممكن است توسط گيرنده هاي ازشي كه خيلي آرام و ماليم باشد،نو. حين عشق ورزي خوش شان مي آيدا از لمس شدن سخت، محكم و قوي دربه همين دليل است كه بيشتر مرده

پوست زن ها نازك تر و به مراتب حساس تر و  . مردهاست  حالي است كه پوست زن ها به مراتب حساس تر از پوست  ين درا. المسه ي شما حتي به عنوان يك لمس نيز ثبت نشود
يش از حد و او چنين احساس خواهد كرد كه ب  دردناك خواهد بود  مردها دوست دارند، براي او بسيار خشن و بنابراين چنانچه به گونه اي زن را لمس كنيد كه . تحريك پذيرتراست
   .فشار اعمال كرده ايد

اين را نيز بايد اضافه كنم كه آن ها دوست ندارند به اين سو و . اما فقط با كسي كه به او اعتماد دارند. مطمئناً اوقاتي نيز وجود دارند كه زن ها از عشق ورزي با نيرو، بيشتر لذت ببرند
   .آن سو پرتاب شوند

واقعاً به اين شكل تحريك مي شود؟ من كه اصالً  آيا او «:از خود خواهيد پرسيد. هد چگونه دوست دارد به او دست بزنيد و پوستش را لمس كنيداز همسرتان بخواهيد به شما نشان د
  .مي توانيد آن را امتحان كنيد. شايد شما مردها چيزي احساس نكنيد اما ما زن ها چرا» ؟!چيزي احساس نكردم

  ه از بهداشت شخصي پايين و ضعيفي برخوردار هستندمردهاي ك)5(سرد كننده ي جنسي 
خب، ... متأسفانه بعضي از شما عادت هايي داريد كه اما . مشمئز كنيد  خود را عمداً  چطور فكر مي كنيد ما زن ها متوجه نمي شويم؟ مطمئنم هرگز دوست نداريد همسر:مردان عزيز

اين اوقات حيران مي مانيم كه چگونه در» ا خودش را هم اذيت نمي كند؟آي» «يا او خودش نمي داند كه چه بويي مي دهد؟آ«:از خودمان مي پرسيم! چندش آور هستند:چگونه بگويم
  .مرد زيبا و جذابي مثل او مي تواند از چنين بهداشت پايين و ضعيفي برخوردار باشد

مردي عشق ورزي كرد به سختي مي توان با. ي گرددو دماغ ما نيز مكه اين خود شامل چشم ها.وند مي شهمان گونه كه به ياد داريد، زن ها پيش از هر چيز از قلب و سرخود تحريك
   .كه حضور فيزيكي و جسماني او احساسات ما را خاموش مي كند

چه از زن ها و دختران مجرد و چه آنهايي كه ام دادم، از نگاشتن اين كتاب انجدر مصاحبه ها و تحقيقاتي كه قبل. باور نمي كردم زن ها از اين موضوع تا اين حد شكايت داشته باشند
   .در زير برخي از اين شكايت ها آورده شده اند.از شوهران خود شكايت داشتند، همه و همه از بهداشت ضعيف اين قبيل مردها شكايت كرده بودند

  ؟!سعي كنيد ترجيحاً با شكم پر آن ها را مطالعه نكنيد. ودتان استبنابراين مسئوليت خواندن آن ها با خ. اين گله و شكايت ها سانسور نشده هستند:اخطار
  آنچه زن ها از آن بيزارند

. چگونه انتظار داريد همسرتان بخواهد و اجازه دهد كه اين ناخن هاي كثيف را در هر جايي از بدن ظريف و لطيف و آسيب پذير او قرار دهيد: ناخن هاي بلند ، شكسته و كثيف*
بدانيد : مردان عزيز!آخ. شكسته و لب پرشده اي پوست شان را بخراشد  توسط گوشه ي تيز ناخن  كننده تر از اين نيست كه شوهرتان شما را لمس كند و سپس ناگهانهيچ چيز سرد

  !محكوم خواهد كرد» تنها خوابيدن«كه چرك زير ناخن هاي تان شما را به شب هاي بسياري 
   .شويم» پوست كن«به هيچ وجه دوست نداريم به هنگام عشق ورزي با شما . ت مانند مورد پيشدرس: پينه هاي خشك و زبر دست ها*
 طبيعي سطح پوست شماست   بدن مردها نيست كه حاصل تعريق آيا مي توانيد بدن خودتان را بو كنيد؟ منظورم بوي طبيعي و مردانه: باز هم بگويم؟ مردان عزيز:بدن عرقي و بدبو*

. در اينجا از بدن كثيف نشسته اي صحبت مي كنم كه از بوي عروق كهنه، مانده و ترشيده اشباع شده است. براي زني كه شما را دوست دارد تحريك كننده نيز باشدو حتي مي تواند 
كه چنين بوهايي مي دهيد انتظار داشته باشيد بخواهيم واقعاً هنگامي  آيا . است» بوگندو«منظورم آقاي . در اينجا از مردهايي صحبت مي كنم كه به دفعات كافي استحمام نمي كنند

   .در مجاورت شما قرار بگيريم؟ مردانه بودن يك چيز است اما كثيف بودن چيز ديگر
. ه شب با او عشق ورزي كنيدتمام روز منتظر آن بوده ايد ك. فرض كنيد مي خواهيد همين كه شوهرتان به خانه رسيد با او به رختخواب برويد. پاها و جوراب هاي كثيف و بدبو*

پاهاي اوست؟ اميدواريد فقط جوراب هايش اين بو از كجا مي آيد؟ آيا از!مناُه، خداي .كفش هايش را در مي آورد. سپس اتفاقي كه نبايد بيافتد، مي افتد. لباس هايتان را در مي آوريد
طوري ب. شود ميل جنسي درشما خاموش ميسپس به يك باره هرگونه.اين رايحه ي خوش پاهاي او هستندلي همين كه آن ها را در مي آورد روشن مي شود كه منبع اص. اما نه.باشند



  .كه منصرف مي شويد و به او نزديك شويد
ل مي شوند كه دورترين عضو بدن نسبت خود غاف شايد مردها به اين دليل از پاهاي . مي توانند در عين حال بسيار نيز مشمئز كننده باشند.پاها مي توانند بسيار تحريك كننده باشند

توانند ن معنا كه هم بوي آنها را حس ميكنند و هم ميبه اياي خودنمي شويد، اما زن ها چرا؟شايد شما مردان متوجه بوي پاه. نيستند» جلو چشم«به صورت شان است و به اصطالح 
   . رمانتيك و خواستني نخواهيد بودو چنانچه بدبو يا كثيف باشند ديگر براي مان جذاب،. آن ها را ببينند

يا دندانه دار (هاي پاهاي خود را با سوهان به اشكالي نوك تيز و لبه دار  است يا اين كه مردها عمداً ناخنآيا اين تنها تصور من.بگذاريد يك مرحله جلوتر رفته به ناخن هاي پا بپردازيم
هنگامي كه ناخن هاي پاي خود را كوتاه مي كنيد لطفاً . گويي بدين منظور طراحي شده اند كه در پاهاي زن شان فرو روندتبديل مي كنند؟ ناخن هاي تيز و لبه داري كه ) و مضرّس

   .عالوه بر ناخن ها بهتر است چرك زير ناخن هاي پاهاي خود را نيز تميز كنيد. لبه هاي تيز آن ها را نيز با سوهان صاف كنيد
چگونه انتظار داريد براي د از كثيفي آنها را دور انداخت؟ باي  مردها فكر مي كنند برخي از لباس هاي شان خيلي تميز هستند در حالي كه در واقعچرا: لباس ها و لباس زيرهاي كثيف

   ي تر و تازه و تميز هم نيستند؟همسرتان جذاب باشيد، وقتي كه پيراهن هاي كثيف و عرقي، شلوارهاي لكه لكه و از همه بدتر زيرشلوارها و شورت هايي پوشيده ايد كه خيل
. آغوش بگيردن خود را بازمي كند تا شما را دربازوا. به شما نزديك مي شود. مي خواهد با شما عشق ورزي كند تصور كنيد شوهرتان:بوي بد دهان و دندان هاي كثيف و جرم گرفته*

   ! خود او متوجه نيست؟ احتماالً نهآيا.آيا حيواني در آنجا مرده است؟ بوي دهانش مشمئز كننده است.خداي من
بلكه چند بار مسواك ه آن معناست كه نه يك بار در روزاين ب.خود راتميز وخوش بو نگه داريددندان هاي مسر خود جذاب باشيد لطفاً دهان وچنانچه دوست داريد براي ه: مردان عزيز

تا همسرتان سعي كنيددهان خودرا خوش بو وخوشمزه كنيد.كنيداستفاده يي يا هر چيزديگري كه الزم باشدنعنابزنيد و از محلول هاي شستشو و قرقره ي خوشبو كننده، افشانه هاي 
   .بخواهد آن را ببوسد

شامل مردهايي نيست ا هرگزجنسي زنه خيال پردازي هاي رؤياها و : بگذاريد حقيقتي را به شما بگويم. يا ريش بلند، نرم و زيبايي داشته باشيد يا مرتب اصالح كنيد:ته ريش هاي زبر
براستي دردناك . اما اين دقيقاً همان احساسي است كه ته ريش هاي زبر شما به ما زن ها مي دهد.كه كاغذ سمباده هايي دانه ريز و دانه درشت را روي پوست نرم و لطيف آنها بكشند

   .است
ق ورزي با همسرتان نزديك كه براي عشآنپيش از  . ا، خراشيده شدن در عين عشق ورزي هم همين طورام. ما زن ها مي دانيم كه هر اصالح كردن يك زحمت و دردسر حسابي است

بكشد ما نيز از اين ست نداريد كسي ريش زبرخود را برروي صورت شمادواگر شما.ريد يا آنرا يكجا بزنيدنرم نگه دايا ريش خود را مرتب،تميز و.نيدريش خود اطمينان حاصل كشويد از
  .به عالوه صورت تازه اصالح شده قطعاً براي زن ها يك تحريك كننده جنسي به حساب مي آيد.ي نمي بريمكار لذت

  مردهاي كه بيش از حد به ظاهر، قيافه و سر و وضع زن اهميت مي دهند)6(سرد كننده ي جنسي 
   ». شكم گنده و برجسته اي دارد كه گاهي اوقات فكر مي كنم آبستن استاما خودش.شوهرم مي خواهد بدن و هيكلي مطلوب بدون حتي يك گرم اضافه وزن داشته باشم«
   ».شوهرم مدام از كمد لباس هايم ايراد مي گيرد و دستور مي دهد كه چه بپوشم و چه نپوشم«
   ».ستند يا نههميشه پيش از آن كه بيرون برويم موها، آرايش و لباس هايم را يك بار وارسي مي كند تا مطمئن شود مورد تأييد او ه«

افتاده هستند،   نيستم، لباس هايم قديمي و از مد »روي فرم«مي گفت چاق هستم، زياد . هيچ وقت از قيافيه ي من راضي نبود. قبالً يكبار نامزدي داشتم كه مثل اين گونه مردها بود
 انتقادها و سرزنش هايي  كنيد چنينكر ميآيا ففس وخودباوري زنهامفيد هستند؟ براي اعتماد به نكنيد اينگونه انتقادهاآيا فكر مي. نبودند» مرتب و منظم«از نظر او موهايم هيچ وقت 

   .موجب ميل و نياز جنسي در زن ها مي شوند؟ فكر نمي كنم چنين باشد
سر و وضع ما پيدا مي كنيد احساس اس گونه اي به قيافه ول ذهني وسومردها اشتغااما هنگامي كه شما.ندآراسته كنندزن ها عاشق اين هستند كه خود را براي مردي كه دوستش دار

اً به لحاظ كنيم تحقير شده ايم و نهايتاحساس مي. ير ذره بين گذاشته ايدانتقادها و سرزنش هاي شما موجب مي شود احساس كنيم ما را در ز.مي كنيم يك شئ هستيم نه يك انسان
   قيافه مان ايراد مي گيريد؟درحاليكه دربيرون از بستراينقدر از لباس هاوآسايش داشته باشيم،يتوانيم دربستر با شما آرامش وچگونه م.و بي عالقه مي شويمجنسي نسبت به شما سرد

   .ن جالبي ندارندسر و وضع چنداضع همسرشان هستندخودشان قيافه وچيزي كه هيچ وقت از آن سر در نياورده ام اين است كه بيشتر مردهايي كه بيش از حد نگران قيافه و سر و و
دوست داريد به زور بر روي ما پياده  شايد اندكي از اصالحاتي را كه . پيش از آنكه از قيافه ي ما ايراد بگيريد، نگاهي در آينه به خود بياندازيد.شما را به خدا دست برداريد:مردان عزيز

  .كنيد، پس از آن براي خودتان تجويز كنيد
  طبقه بندي مي كنند) رسيدن به اوج لذت جنسي( كه زن ها را براساس ارگاسم هايش مردهايي)7(سرد كننده ي جنسي 

  ».رضا شومنزديك بود ارضا شوم ديگر نمي توانم احتي اگر» ارضا شدي؟«:  هم عشق ورزي مي كنيم ،صد بار ازمن مي پرسدبار كه باهر.م احساس فشار و اجبار ميكنماز طرف شوهر«
. گاهي اوقات هم نمي رسمگاهي اوقات به اوج مي رسم و.شدمالزامي كه روي من دارد تاحتماً به اوج لذت جنسي برسم خسته اما ازفشار،اجبار و.  دارمعشق ورزي با شوهرم رادوست«

   ».گي كند، خسته شده اماز اينكه مجبورم هميشه ارضا شوم تا او احساس مردان. اما هر بار كه نمي رسم طوري رفتار مي كند كه گويي يك تراژدي شخصي براي اوست
بدن من بسيار حساس و تحريك پذير است و بيشتر هنگامي كه با شوهرم عشق ورزي مي كنم از نزديكي و صميميت توليد شده لذت مي برم، اما احساس نمي كنم كه هميشه بايد «

   .خيلي تحريك شوم و در پايان نيز هميشه به ارگاسم برسم
   ».د مجبور است حتماً مرا ارضا كند حتي هنگامي كه خودم نمي خواهم از اين رو با تمام توان تالش مي كندمشكل اين است كه او فكر مي كن

كل فرآيند لذت مي بريم، نه از نتيجه ي محصول با شوهرمان عشق ورزي مي كنيم، ازهنگامي كه ما زن ها . ارگاسم احساس بسيار خوبي است، اما هميشه براي زن ها ضروري نيست
اين گونه مردها موفقيت عشق ورزي .نخواهد يا بدنش آمادگي نداشته باشدحتي هنگاميكه خودش نيز.ارضا شودكنند كه همسرشان حتماً برخي از مردها هميشه اصرار مي. نپايان آيا 

   .زن ها از اين چيز بيزارند. را در رسيدن همسرشان به اوج لذت جنسي معنا مي كنند
پس تنها چيزي كه به آن عالقه اي نداريم اين است كه شوهرمان )باره ي آنها صحبت كرديمبه داليلي كه در( ها به اندازه ي كافي پيچيده استاي زنعشق ورزي همين طوري هم بر
شود، يدن ما زنها به اوج لذت جنسي ميرسل درننده است و عمالً موجب اختالاين گونه اعمال فشار، اجبار و الزام خود به كلي سرد ك.كند تا ارضا شويم آنجا باالي سر ما ثانيه شماري

   .حتي هنگامي كه خودمان هم بخواهيم و دوست داشته باشيم كه ارضا بشويم
   .ساب مي آورندبه حرميشمارند وجزو افتخارات خودبابقه كسب كرده اندتعداد مدال هايي كه درمسداد ارگاسم هاي همسرشان رامانندعمالً تعردها از اين نيزفراتر مي روندوبرخي از م

زن آمادگي و نياز آن را داشته باشدـ اما زن ها دوست ندارند تنها به اين دليل كه شما   براي زن توليد نمي كنندـ هنگامي كه بدن هيچ گونه اشكالي  مكرر و پي در پي  ارگاسم هاي



دهند يا آن ها را درست  نمره ميكه عمالً به ارگاسم هاي همسرشانن گونه مردها آنهايي هستنديگر اينمونه ي د.احساس قوي بودن ومردانه بودن كنيد، چند بار پي در پي ارضا شوند
   .به مانند زلزله يا گردباد درجه بندي مي كنند

و او شما را در درون نزديك باشيدمين كه به معشوق خود ه.ي ارضا ميكند خود همان عشق استكه آنچه براستي يك زن را به هنگام عشق ورزه حال بايد ديگر متوجه شده باشيدتا ب
اما گاهي .گاهي اوقات زن ها براستي دوست دارند كه به ارگاسم برسند و خود را تخليه هم بكنند. براي زن ها ارضا كننده وكافي است... خود احساس كند و به بدن شما عشق بورزد و

متغيرهاي متعدد و متنوعي بوده و حالت و گرايش هاي آن بسته به آن  در طول ماه تأثيرپذير از پارامترهاي و بدن زن ها .  خوشحال هستند اوقات تنها از اينكه با شوهرشان هستند،
و ذهن ما هنگامي كه فكر  همان گونه كه ديديم ... و نگراني هاي مان از شغل و كارمان، اوضاع و احوال بچه ها، . ازچرخه ي ماهانه خود واقع شده اند است كه در كدام نقطه يا مقطع

نبايد داشته يتي از اين موضوع نداريم شما نيزاما نكته اينجاست كه چنانچه خودمان شكا. مشغول ودرگير باشد، بدن مان قابليت و توانايي كمتري در رها كردن و وادادن خواهد داشت
   .باشيد

بدين ترتيب . ما مي پرسيد پس حتماً نشده ايم چنانچه خودتان هنوز متوجه نشده ايد كه از » ارضا شدي؟«: خواهش ديگري كه از شما دارم اين است كه اينقدر از همسرتان نپرسيد
  .بنابراين بهتر است با پرسش هاي متوالي آن را از آنچه هست بيشتر نيز به تعويق نياندازيد. خودتان از پيش جواب را مي دانيد

  مي كنند... يمردهايي كه زن را مجبور به معاشقه )8(سرد كننده هاي جنسي 
خواستم اين كار را بكنم همين حتي اگرقبالً هم مي.بدهم...  يمي دانيد چه چيزي بيش از هر چيز ديگري مرا عصباني مي كند؟ هنگامي كه شوهرم مرا مجبور مي كند به او معاشقه«

   ».كه مرا مجبور مي كند به كلي سرد مي شوم
مرا يا زن هاي بدكاره اي  . نسبت به او پيدا كنم اين كاراو موجب مي شود احساس بسيار بدي.اي او بكنم، نسبت به او سرد مي شومهمين كه شوهرم از من مي خواهد اين كار را بر«

   ».كنداما نه وقتي كه مرا مجبور مي .دوست دارم براي شوهرم اينكار را بكنم.مي اندازد كه براي رسيدن به پشيزي در پاركينگ فروشگاه هاي بزرگ پرسه مي زنند
كنيد، موجب سردشدن جنسي ي كه ما را به انجام آن وادار مي اما هنگام .را خيلي دوست داريد... ما زن ها مي دانيم كه شما معاشقه ي.بياييد با هم بي پرده صحبت كنيم:مردان عزيز
خود با نام رازهايي درباره ي مردان لذت بدهندو دركتاب ديگر... ه ياعمال معاشقاز طريق عي مي كنند بياموزندبه شوهر خودمن يكي از طرفداران زن هايي هستم كه س. ما مي شويد

در اين يك :بنابراين مردان عزيز.لذت ببرندكار آن ها نيز مانند شوهرشان از اينكه مي بايست هر زني بداند به زن ها آموزش داده ام كه چگونه بر اين مقاومت خود غلبه كنند تا بتوانند
   .اما چنانچه بيش از حد اصرار و الزام كنيد و همسر خود را به رغم ميل واقعي اش مجبور به اين كاركنيد به جايي نخواهيد رسيد. ار شما هستممورد، من طرفد

كتاب به آن منظور طراحي شده است كه زن اين بخش از . براي اطالعات بيشتر فصل پنجم از كتاب ديگر مرا با نام رازهايي درباره ي مردان كه مي بايست هر زني بداند، مطالعه كنيد
نامه هاي تشكرو محبت آميز بسياري را از طرف مرداني دريافت كرده ام ! هايي را كه از اين كار بيزارند به زن هايي كه تحقق بخش رؤياهاي همسرشان به حساب مي آيند تبديل كند

  .كه براي اين بخش از كتاب براي من فرستاده بودند
  مردهايي كه بيش از حد نگران عملكرد و توان جنسي خود هستند)9(ي جنسي سرد كننده ها

با شور و حرارت و تمركز تمام و انواع و اقسام كارها و حركت ها و وضعيت هاي مختلف . فرض كنيد كه با همسرتان مشغول عشق ورزي هستيد و او براستي به اين كار دل داده است
سپس ناگهان متوجه . كار وجود دارداحساس مي كنيد اشكالي در»  ببرم؟آيا بايد از تمام اين كارها لذت«: يك لظه پيش خودتان فكر مي كنيد. ندو متنوع را بر روي شما پياده مي ك

فيلمي كه . مرد با شوهرتان استهنرپيشگي نقش اول  احساس مي كنيد در يك فيلم پورنوگرافي بازي مي كند كه در آن كارگرداني و نيز . مي شويد كه از چه چيزي ناراحت هستيد
   .شايد اصالً بهتر باشد كه در اين فيلم مستهجن بازي نكنيد. فيلمنامه اش را هم خود همسرتان نوشته است

البته منظورم . هستند بسترد نگران عملكرد جنسي خود درمردهايي كه فقط به فكر ايفاي جنسي خود هستند يا به عبارت ديگر فقط مي خواهند عمل جنسي را اجرا كنند بيش از ح
آنها بيشتر نگران .دنياي خود ساخته ي خويش غرق شده اندكمي زياده از حد در:فقط اين استبلكه مشكل . اين نيست كه آن ها معشوق هاي خوب و با مهارتي نيستندـ زيرا هستند

   .ا در نظر بگيرندآن هستند تا خودشان همه چيز را خوب اجرا كنند تا اينكه رضايت و ارضا شدن شما ر
   :در زير نمونه هاي بيشتري از اين نوع سرد كننده آورده شده است

تمامي راه كارهاي موجود را در حين عشق ورزي بر  او تمامي كتابهاي آموزشي درباره ي روابط جنسي را خوب مطالعه كرده است و. او بسيار دقيق، ماهر و زبردست است:آقاي تكنو*
يشتر اين احساس را به شما عشق ورزي با او ب. همخوابه شده ايد يك مكانيك يا تكنسين  هنگامي كه با آقاي تكنو در بستر هستيد، احساس مي كنيد كه با . ندروي شما پياده مي ك

   .كندنه مردها چيزي وجود داردكه شماراسرد ميا اين گوعشق ورزي بدر.عشق ورزي مي كنند با شما  اين احساس را نمي كنيد كه دارندهرگز.ميدهدكه داردبر روي شما كار مي كند
ابتدا احساس مي كرده است با معشوقي او مي گفت كه در.  تكنو بوده استيكي از مراجعه كنندگانم تعريف مي كرد كه سال ها پيش شوهري داشته است كه نمونه ي واقعي يك مرد

حضور تماشاگران قابليت ها، مهارت ها  مستهجن است و آقاي تكنو در  است كه گويي يك هنرپيشه ي فيلم هاي مطلوب ازدواج كرده است، اما به زودي اين احساس به او دست داده
ز او خودش را تماشا مي كرده است و ا.خود او  چه كساني هستند؟  حضار و تماشاگران او البته فكر مي كنيد .و راه كارهاي متنوع خود را برروي او به معرض نمايش مي گذاشته است

   .نحوه ي اجراي خودش تحت تأثير قرار گرفته است
اُه، خداي من مثل اين «:پيش خودتان فكر مي كنيد. كه غير زميني اندصداهايي از خود توليد مي كند.استاو درشور و شعفي آسماني غوطه ور.چشمان او بسته هستند:آقاي هپروتي*

. خودش خودش را تخليه مي كنداو دارد:فتادگي كرديدجدا ا كه به طرزعجيبي احساس بريدگي وتان مي شويد بعد از آناما سپس متوجه داس» .كه به راستي براي او خواستني هستم
 با چشم هاي بسته اش مي تواند  آيا او به شما هم فكر مي كند؟ كسي چه مي داند؟ او. در دنياي خودش گم شده است او به هنگام عشق ورزي. گويي با خودش عشق ورزي مي كند
بلكه از شما به عنوان وسيله ي نقليه يا براي سفري . او با شما نيست و در آن لحظه حضور ندارد. به همين دليل با او احساس غريبگي مي كنيد. با هر كسي در حال عشق ورزي باشد

   .به تنهايي به دنياي جنسي ـ خيالي خود استفاده مي كند
. ديده استمشكل وناممكن قرار ميدهد كه بدون شك در يك فيلم بدمي چرخاند و بدن شما را به زور در موقعيت ها و وضعيت هاي او همسرش را به اين سو و آن سو :آقاي سيرك*

ر تحقق رؤياهايي كه شما انتظار دارد داو يك شعبده باز است كه از.  برداين تنها اوست كه از آن ها لذت مي. وضعيت هاي پيشنهادي و اختراعي او هيچ گونه لذتي به شما نمي دهند
شما آنجا دراز مي كشيدـ در حالي كه اصالً نيز تحريك نشده بلكه به كلي سرد شده ايدـ كوچكترين احساس لذتي نمي كنيد و .به او احساس مخترع بودن بدهند، با او همكاري كنيد

  !آيا او فكر مي كند شما چه كسي هستيد؟ همسرش يا گامبي؟!حتي درد مي كشيد



  مردهايي كه با تلويزيون روشن عشق ورزي مي كنند)10( ي جنسي سرد كننده
اين كار موجب مي شود همسرتان احساس كند نسبت  . هر گونه احساس است اين كار غيرمؤدبانه،گستاخانه و خالي از.فكر كنم اين تيتر خود به اندازه ي كافي گويا باشد: مردان عزيز

همسرتان عشق ورزي كنيد يا اينكه فيلم  پايين بگذاريد و سپس با لعنتي را  لطفاً يا تلويزيون راخاموش كنيد، كنترل تلويزيون. قرار داردبه تجربه ي جنسي شما در مقام دوم اهميت 
  .تان را نگاه كنيد

  زي كنندمردهاي كه هر وقت مست يا نشئه هستند نياز جنسي پيدا مي كنند و حتماً بايد در اين اوقات عشق ور)11(سرد كننده ي جنسي 
آيا مي خواهيد با مردي عشق ورزي كنيد كه هوش و حواس خود را از دست داده است، متوجه رفتار خود نيست، چيزهاي احمقانه اي مي گويد و كارهاي احمقانه اي :بگذاريد ببينيم

 عقل و همچنين توان حركتي خود را از دست داده است و احتماالً   شده اند،حواس او كرخت احساسات و  مي خندد،  نيز انجام مي دهد، با صداي بسيار بلند حرف مي زند، به هيچ 
   چيزي نمانده است كه بر روي شما غيثان كند؟

قيقت آن است ح.ارند با مردي باشند كه او نيز ازهمين كارها لذت مي بردشايد زن هايي باشند كه خودشان نيز به طور مرتب مواد مخدر مصرف مي كنند، الكل مي نوشند و دوست د
. حال يابه اين دليل كه نمي خواهند يا اينكه بدون آن مواد توان انجامش را ندارند. كه انسان هاي بسياري وجود دارند كه هرگز بدون اينكه مست يا نشئه باشند عشق ورزي نكرده اند

ممكن است فكر كنيد وقتي كه مست .  نشئه بودن شما سرد كننده اي بزرگ به حساب مي آيدبراي بسياري از زن ها مست بودن يا: اما مردان عزيز. اين موضوعي است كامالً جداگانه
ممكن است فكر كنيد حرف . باشيد» احمق«چه بسا در اين گونه اوقات ازنظر همسرتان يك . به نظر مي رسيد اما در واقع اين طور نيست» دوست داشتني«و » باحال«هستيد خيلي 

در اين گونه اوقات زن ها احساس نمي كنند كه كنارشان حضور داريد، لذا از شما .  هوشمندانه هستند، اما در واقع ريخته پاشيده و نامرتب به نظر مي رسيدها و گفته هاي تان بسيار
   .مي ترسند و در كنارتان احساس امنيت نمي كنند

ها نياز داريم احساس ما زن.كافي نيست شودهمسرش احساس كندكه براي اونشئه كند، موجب ميو »بسازد« پيش از عشق ورزي خود را هنگامي كه مردي اصرار مي ورزد كه هميشه
دوست داريم به اين دليل كه ما را دوست داريد با ما عشق ورزي كنيد، نه به . نه به جهت چيز ديگري. كنيم نشئگي يا سرمستي شما به دليل بودن در كنار ما و عشق ورزي با ماست

چنانچه مي خواهيد نشئه شويد به ما احتياجي نداريد و چنانچه به زن احتياجي نداريد، بهتر است تنها . وبات الكلي مصرف كرده ايد يا حشيش و گراس كشيده ايداين دليل كه مشر
  .باشيد

  مردهايي كه وقت كافي صرف پيش نوازش و تحريك كردن همسرشان نمي كنند)12(سردكننده ي جنسي 
   »تنها به اين دليل كه مرا بوسيده و چندين بار نوازش داده است؟» آماده ام« خوب تحريك شده ام و چرا شوهرم فكر مي كند«
   »!نمي برم، تعجب مي كند  و سپس از اينكه از عشق ورزي با او لذت"مي خواي امشب عشق ورزي كنيم؟":شوهرم فكر مي كند پيش نوازش اين است كه از من بپرسد«

 اكثر زن ها سه دقيقه پيش نوازش براي تحريك كامل يا حتي  براي.  نمي كرديد  چنين رفتار  كسي يكي بار اين كار را با شما كرده بود، هرگز با همسر خودچنانچه تنها:مردان عزيز
ندگي را هنوز به ياد داريد؟ هرگز پيش از آن كه اتومبيل مثالً ران. همان گونه كه به ياد داريد بدن زن ها به زمان طوالني تري نياز دارد تا به محرك پاسخ دهد. جزئي نيز كافي نيست

   .خود را خوب گرم كنيد به يك باره از دنده ي يك به دنده ي چهار نمي رويد
 پيش از عمل جنسي كمي  اين است كه مردها  مي دهند مقايسه با عمل جنسي به ديگر بخش هاي عشق ورزي عالقه ي بيشتري از خود نشان داليل اينكه بسياري از زنها دريكي از

خود ادامه چنانچه به اين كار.ن راغب نيستندبه طوري كه زياد به آ. عمل جنسي براي زن ها پيش از آنكه خوب تحريك شده باشند تجربه ي چندان خوشايندي نيست. شتاب زده اند
شايد به اين دليل باشد كه وقت كافي را صرف .كه چراپس متعجب وحيران خواهيد ماند را نيز به كلي از دست خواهد دادو سدهيد همسرتان بزودي تمايل خود نسبت به عمل جنسي

  .آماده كردن او نكرده بوديد
  مردهايي كه پس از اتمام عشق ورزي به لحاظ احساسي و عاطفي فوراً سرد و از زن دور مي شوند)13(سرد كننده هاي جنسي 

پس از .  به آشپزخانه مي رويد تا چيزي بخوريد يا اينكه سريعاً از بستر مي پريد و.به تماشاي تلويزيون مي كنيد رمي داريد و شروعكنترل تلويزيون را ب. سريع از بستر خارج مي شويد
يله پس از عشق ورزي و به اين ها روش هاي فوق العاده اي هستند كه مردها بدان وس. نيست، فرو مي رويد» اغما«آن هم بدون اينكه شب به خير بگوييد به خوابي كه بي شباهت به 
عطش بودن با مرد زندگي مان، مردي كه دوستش داريم پس ما آنجا دراز كشيده ايم و در. ندزن ها از اين حال بيزار. لحاظ عاطفي و احساسي فرار مي كنند و ناگهان ناپديد مي شوند

   . گذاشته ايد و رفته ايداز آن كه به تازگي با او درآميخته و يكي شده ايم، مي سوزيم در حالي كه شما
عمل جنسي بدون شك باعث آزادشدن هورمون .روي مردان مي گذاردي برمتفاوتفيزيولوژيك آن برروي زنان تأثيراين حقيقت دارد كه عشق ورزي و ارتباط جنسي در مقايسه با تأثير 

لي كه عمل جنسي و عشق ورزي براي زن ها نقش يك محرك را بازي مي كند اما اين دليل در حا. هايي در بدن مرد مي شود كه موجب خواب آلودگي و به خواب رفتن او مي شوند
و موجب مي شويد احساس كنيم ترك . هنگامي كه ارتباط خود را به يكباره و يكجا با ما قطع مي كنيد، قلب مارا مي شكنيد.نمي شود كه به كلي ما را فراموش كنيد و غيب تان بزند

   .ه و مورد سوءاستفاده قرار گرفته ايمشده، دور انداخته شد
و ناپديد شدن روشي است براي  از اين رو فرار كردن .برخي مردان به اين دليل به لحاظ روحي فرار مي كنند كه تجربه ي صميميت و نزديكي پس از عشق ورزي آن ها را مي ترساند

و حال وقت نجام داده و آن را كامل كرده اندكه يكي كار را به خوبي امي كنند برخي ديگر از مردها احساس.شتردشان در برابر آسيب پذيري بيآنان به منظور حمايت و محافظت از خو
ناپديد چه به لحاظ روحي ما را رها مي كنيد و  لحاظ فيزيكي و گاميكه حال چه بهبه هر دليل كه باشد، هن. در نتيجه اتاق عشق را ترك مي كنند. آن است كه به كار ديگري بپردازند

   .مي شويد فرصتي بسيار گرانبها را به منظور تجربه ي سطوح عميق تري از عشق، صميميت و نزديكي با همسرتان از دست مي دهيد و خود را محروم مي سازيد
حتي چنانچه در يك .  فوق العاده بوده ايم د به ما بگوييد كهببوسي بگيريد،  تنها يك دقيقه ما را در آغوش. در اين گونه اوقات ما آنقدرها هم سخت گير و پرتوقع نيستيم: مردان عزيز

باور كنيد » !از تو متشكرم، دوستت دارم، شب به خير. عزيزم تا ده ثانيه ي ديگر من به خوابي عميق فرو خواهم رفت«:قدمي آنيد كه بيهوش شويد يا از حال برويد، ما را خبر كنيد كه
  .ر و ممنون خواهيم بودبسيار خوشحال مي شويم و از شما متشك

  مردهايي كه عادات شخصي بدي دارند)14(سرد كننده ي جنسي 
اند و از من » ضدحال«به عبارتي  سرد كننده يا  زن ها بسيار  پيش از آن كه شما را بدون هيچ دليلي معطل كنم، بگذار همين االن فهرستي از اعمال و حركات و رفتارهايي كه براي 

دست كم اميدوارم . توضيحي ندارد و خود به اندازه ي كافي گويا هستند هيچ گونه  موارد زير نياز به : مردان عزيز. با شما آن ها را در ميان بگذارم، در زير بياورمخواسته شده است تا 



به داليلي براي مان مشكل  هنگامي كه زمان عشق ورزي فرا ميرسد،اًبعد.ا رانسبت به خودتان سرد مي كنيدهربار كه يكي از اين كارها را مي كنيد، م:به زبان ساده! كه اين طور باشند
  ...چرا؟ دليلش را هنوز نمي دانم. است شما را به چشم مردي رمانتيك، پر حرارت، داغ و خواستني ببينيم

  عادت هاي مردانه كه زن ها را مشمئز مي كند
   .زدن، مخصوصاً با صداي بلند]باد گلو[آروغ *
   .ردن، چه با صدا، چه بي صدا، چه بودار، چه بي بواز خود باد در ك*
   خالل كردن دندان ها*
   بازي كردن با موهاي داخل بيني*
   باحرص و ولع و تند تند غذا خوردن*
   )چنانچه همسرتان خود سيگاري نباشد(سيگار كشيدن *
   .دوش گرفتن) كه بوي تند نيز دارند(با عطر و ادوكلن فراوان *
   غذا حرف زدنبا دهان پر از *
   .رانندگي با ماشين كثيف كه پر از آت و آشغال و خرت و پرت هم باشد*
   ).الابالي گري(سر كردن ) براي مجردها(در خانه يا آپارتمان كثيف، نامرتب و به هم ريخته *
  انداختن ناخن به هنگام كوتاه كردن ناخن هاي دست و پا بر روي كف اتاق*

  هايي كه اشتغال ذهني وسواس گونه و بيش از حدي به بدن خود دارندمرد)15(سرد كننده ي جنسي 
خود .. .تا موها، عضالت، باسن وند، از اين سو به آن سو مي چرخندمردهايي كه بالنقطاع توي آيينه خودشان را نگاه مي كن. مي دانيد كدام گروه از مردها را مي گويم: خانم هاي عزيز

مرتباً ورزش مي كند، . قيافه ي خودش است ن سرو وضع يااز آن كه به قيافه و آرايش شما نگاه كند، نگراخواهيد با هم بيرون برويد بيشتركه مثالً مييهنگام.را خوب از همه سو ببينند
پروتئين دار سر ميكشد، و بيش  دني هاي ورزشي وزنه مي زند، به سالن بدنسازي مي رود، از لوازم ورزشي ماشيني و انواع دستگاه هاي بدن سازي در خانه نيز استفاده مي كند، نوشي

او همه ي اين كارها و توجهات .دهد؟شما؟متأسفم كه نوميدتان ميكنمهمه ي اين كارها را براي چه كسي انجام مي بدتر از همه اين كه فكر مي كنيد.حد مراقب غذاي خودش استاز
   !را براي خودش مي كند

چيزي دراين .ها تحريك كننده نيستند، بلكه سرد كننده هم هستندراي زنا مردهايي كه بيش از حد مراقب بدن خودشان هستند، نه تنها بممكن است تعجب كنيد كه چر:مردان عزيز
 كلفت و عضالني كه كنار بازوهايشايد دليلش اين باشد. درآن هستكهي،خودپسندي يا لذت جويي اي باشدشايد آن خودخواه.ه احساس چندش آوري به ما ميدهدكار وجود دارد ك

  .شما تنها به صورت ضمايم و لوازم فرعي ديده مي شويم و به حساب مي آييم
 زيبايي اندام، بدن و عضالتي بسيار ورزيده  به لحاظ فني و از ديد قهرمانان پرورش و. يكي از مراجعه كنندگانم نامزد داشت كه بيشتر به فكر بدن خودش بود تا بدن و زيبايي نامزدش

كه نامزدش پس موضوع عجيب و غريب نيز آن بود.وداو چنان با استفاده از وزنه هاي مختلف عضالت خود را پرورش داده بود كه همچون مانكن هاي مرد شده ب. راش داشتو خوش ت
را حتي به لحاظ فني و ورزشي شده بودآن زن، بدن اوموجب اشتغال ذهني وسواس گونه اي كه او به خودش و بدنش داشت،. رانسبت به او ازدست داده بودمدتي تمام جاذبه ي خوداز

   .نيز تحسين نكند
. اين مرد اهميت زيادي به ظاهر خود نمي داد. خواهيم ناميد» سلطان يا قهرمان زيبايي اندام«بعدها او با مردي ازدواج كرد كه درست نقطه ي مقابل مرد قبلي بود كه در اينجا او را 

كه نامزدش آن مرد را به مراتب زيباتر نامزد قبلي اواز اين. ف نمي كردز بود، اما هويت خود را از ناحيه ي وضعيت و ظاهر فيزيكي و جسماني خود تعريگرچه به فكر سالمتي خودش ني
   .و جذاب تر از او مي ديد شوكه شده بود

  !نه بدن خودش. ت برخالف آن قهرمان، بدن همسرش بوداما حقيقت آن بود كه بدن مورد پرستش آن مرد و اشتغال ذهني وسواس گونه اي كه بدان داش
  بدهند... مردهاي كه دوست ندارند به همسر خود معاسقه ي)16(سرد كننده ي جنسي 

او هميشه . عصباني هستمهد،به من نمي د... هرم معاشقه ي از اينكه شو«:گفت.  و شوهرش او را رنج مي داداخيراً يكي از دوستانم تعريف كرد كه چه چيزي در رابطه بازندگي جنسي
مرا دوست ندارد كه مرا به طريق دهاني ارضا كند چرا بايد  چنانچه آنقدر ": از خودم مي پرسم. از آن طفره مي رود، اما انتظار دارد هر كاري كه خودش دوست دارد برايش انجام دهم

   "اجازه دهم او هر كاري كه دلش مي خواهد انجام دهد؟
براي يك زن هيچ چيز صميمانه تر، ارضا كننده تر و لذت بخش تر از اين نيست كه شوهرش :  كنم تا آنجا كه امكان دارد رك، صريح و پوست كنده صحبت كنمسعي مي:مردان عزيز

  .تچرا كه اين بخش آسيب پذيرترين، ظريف ترين و لطيف ترين بخش از بدن زن هاس.نيز پذيراي بدن مؤنث و زنانه ي او باشد... به لحاظ 
  مردهايي كه با ديگران خوش رفتار نيستند)17(سردكننده ي جنسي 

   ».شوهرم هميشه به راننده هاي ماشين هاي ديگر بد و بيراه مي گويد، سر آنها داد مي كشد و از نحوه ي رانندگي همه ايراد مي گيرد«
   ».انك يا هر كس ديگري كه كارها را طبق ميل او انجام ندهد، عصباني مي شودهميشه از پيشخدمت هاي توي رستوران ها، متصدي پاركينگ هاي عمومي، كارمندان ب«
از قيافه ي آن ها، تصميم هاي احمقانه اي كه گرفته اند يا چيزهاي . شوهرم مدام درباره ديگران به بدي قضاوت مي كند و از همه چيز آن ها ايراد مي گيرد و سرزنش شان مي كند«

  ...ند گرفته تاان آورده امضحكي كه بر زب
   !بودن با او به راستي چه لذتي دارد؟.به ديگران احترام نميگذارد. ستهميشه حالش گرفته ا. زمين و زمان شكايت دارداز دنيا،.صباني استاو ع: شناسيدفكرميكنم اين مردرا همگي مي

 ها را مي ترسانند، چگونه مي توانيد كسي را كه از او مي ترسيد دوست داشته باشيد؟ اين مردهاي عصباني، زن. مهم است بدانيد زن ها مردهاي عصباني و خشمگين را دوست ندارند
انتظار داشته باشيد زني با شوهرش چگونه مي توانيد.زتحريك نمي شودبه لحاظ جنسي نييكه زن احساس ناامني داشته باشدو هنگام. قبيل مردها به زن ها احساس امنيت نمي دهند

   يش سر پيشخدمت زني كه در يك رستوران كار مي كرد داد كشيد و به او توهين كرد، به بستر برود و تحريك هم بشود؟كه همين چند ساعت پ
اشد؟ خواستني ب براي زنها به لحاظ جنسي جذاب ومردي كه مهارت هاي ارتباطي او به داد زدن، ناسزا گفتن، توهين كردن و نيش و كنايه و طعنه خالصه مي شود، چطور مي تواند



: مردان عزيز. نخراشيده و نتراشيده است را اينجا و آنجا بر سر هركسي كه در مسيرش قرار مي گيرد خالي مي كند، بسيار زمخت،  كه كسي نتواند خشم خود را كنترل كند و آن  اين
  . ازجذابيت شما مي كاهنداين كارها همگي سرد كننده هستند و. اينطور نيست!آيا فكر مي كنيد اين كارها نشانه ي قدرت هستند

  مردهايي كه ما را دوست ندارند و به ما عشق نمي ورزند)18(سردكننده ي جنسي 
خاموش  احساسي بسته و ها به لحاظ روحي ومرد كه شما هنگامي. باشد نداشته دوست   او را براي يك زن آن است كه شوهرش كننده ي جنسيبزرگ ترين سرد نهايتاً :دان عزيزمر
. راه قلب ما را به روي خودتان مي بنديدا پس مي زنيد و ازخود مي رانيد،ما ر نيازهاي ما را ناديده مي گيريد، مواضع و ديوارهايي ارتباطي در ميان ما و خودتان برمي افرازيد،شويد،مي

   .بسته و خاموش خواهد شدو همان گونه كه ديديم هنگامي كه دل و جان زني به روي شوهرش بسته شود بدن او نيز طبعاً به روي او 
 ما زن ها احساس كنيم كه  مي توانيد تمام روش ها و راه كارهاي مدرن موجود براي عشق ورزي را بياموزيد، مي توانيد بهترين و تكنيكي ترين معشوق روي زمين بشويد، اما چنانچه

   .يم كه ما را به دل و جان خود راه داده ايد، هرگز شما را به بدن خود راه نخواهيم دادچنانچه احساس نكن. ما را دوست نداريد هرگز نمي خواهيم حتي به ما دست بزنيد
ها پاداش رباره ي تحريك كننده هاي جنسي زنحال وقت آن رسيده است تا با مطالعه ي فصل بعدد.خب، از مطالعه اين فصل درباره ي سرد كننده هاي جنسي جان سالم به در برديد

  !خود را بگيريد
  بيست عامل تحريك كننده ي جنسي زن ها):15(ل فص

نخواهد توانست در مقايسه با روش ها و  هيچ گونه راهكار يا مهارت جنسي هرگز . راستش را بخواهيد تمامي اين كتاب درباره ي اين موضوع بوده است كه چگونه زن ها را آماده كنيد
سيراب كردن دل و جان زن، دادن احساس امنيت به :اخته ايم چنان تأثيرات عميق و نيرومندي را به روي زن ها داشته باشدراهكارهايي كه تا به حال در سرتاسر اين كتاب به آن پرد

   .او، احساس مرتبط بودن، متصل بودن و ارزشمند بودن به او، گوش دادن به او، صحبت كردن با او
تنها با به كار بستن اين مفاهيم اصولي .شايد ديگر به مطالعه ي اين فصل نياز نداشته باشيده ايد و به كارنيز بسته ايد،ميدچنانچه به راستي تمامي اين مطالب را عميقاً فه: مردان عزيز

نسي نسبت  و تمايالت ج  به طوري كه در عطش دنيا .و پايه، چنان همسرتان احساس محبوبيت، خواستني بودن و ارزشمند بودن خواهد كرد كه از شما متشكر و ممنون خواهد شد
   !به شما خواهد سوخت

. با وجود اين و با تمامي اين اوصاف، همچنان فهرستي از بيست تحريك كننده جنسي را كه زن ها هميشه از من خواسته اند در كتابم با شمامردان در ميان بگذارم، در اينجا آورده ام
كه مردها مي توانند .  مهارت هايي مربوط مي شوند  طور مشخص به ا را تحريك مي كنند، گرچه بيشتر آن ها بهبرخي از اين رفتارها، رفتارهايي هستند كه در بيرون از اتاق خواب م

   .در بستر براي خوشحالي و رضايت هرچه بيشتر همسرشان به كار گيرند
: از او بپرسيد. بپرسيد كه با كداميك از موارد اين فهرستي موافق استمي توانيد از همسر خود : مردان عزيز! چنانچه متأهل هستيد اين فصل را نيز به همراه همسرتان بخوانيد

 بخواهد موارد ذكر شده در فهرست  شايد همسرتان» آيا شماره ي شش همانطور كه باربارا مي گويد براي تو تحريك كننده هست؟«يا » عزيزم، آيا از شماره ي يك خوشت مي آيد؟«
سعي كنيد حتماً مواردي را كه براي تان مهم هستند مورد تأكيد قرار دهيد تا همسرتان به خوبي : خانم هاي عزيز. ا نيز به آن اضافه نمايدرا شخصي تري كند يا موارد شخصي خود ر

در آن مهارت كه شوهرتان پيش ترنكنيدآنچه را فراموش ».خوشم مي آيدهوم، از اين مورد.ب و دقيقي استاُه، شماره ي چهارده چه توصيف جال«:براي نمونه.آنها را هضم و جذب كند
   »!عزيزم، در مورد شماره ي دو، تو يك متخصص تمام عيار هستي«:دارد، حتماً در او تحسين كنيد

  .اين موجب خواهد شد شوهرتان گرايش و تمايل بيشتري به همكاري در خصوص موارد ديگر فهرست از خود نشان دهد
  بيست تحريك كننده ي جنسي زن ها

   .كه به آرامي و با ماليمت عشق ورزي مي كنند مردهايي 01
   . مردهايي كه در بستر نيز با همسرشان صحبت مي كنند02
   . مردهايي كه در بوسيدن مهارت دارند03
   . مردهايي كه با چشمان خود به همسرشان نشان مي دهند او را دوست دارند و به او عشق مي ورزند04
   .ا به آرامي درمي آورند مردهايي كه لباس هاي همسرشان ر05
   . مردهايي كه در تحريك همسرشان بوسيله لمس كردن مهارت دارند06
   . مردهايي كه موهاي همسرشان را لمس مي كنند07
   .با همسرشان لذت مي برند....  مردهايي كه از معاشقه ي 08
   .ه و به او احساس محبوبيت مي دهند مردهايي كه عشق خود را در بيرون از اتاق خواب نيز به همسرشان نشان داد09

   . مردهايي كه مي دانند كه چگونه بدن زنانه و مؤنث همسرشان را ارضا كنند010
   . مردهايي كه مي دانند چگونه همسرشان را به لحاظ جنسي اغوا كنند011
   . مردهايي كه پيش از عشق ورزي خود را به لحاظ فيزيكي و جسماني آماده مي كنند012
  .ردهايي كه به همسرشان احساس و باور زيبا بودن مي دهند م013
   . مردهايي كه از ماساژ دادن به همسر خود لذت مي برند014
   . مردهايي كه دست هاي همسر خود را در دست خود مي گيرند و آن را ناز و نوازش مي كنند015
   . مردهايي كه عاشق در آغوش گرفتن همسرشان هستند016
   .ه پس از گذشت ساليان هميشه مانند روزهاي اول آشنايي شان با همسر خود رفتار مي كنند مردهايي ك017
   .مي دهند» خاص بودن« مردهايي كه به همسر خود نشان مي دهند كه او تنها زن زندگي آن هاست و به او احساس و باور 018
   .هاي زندگي را براي آن ها سهل و آسان و حتي ارزشمند مي كند مردهايي كه چنين باور دارند عشق همسرشان تحمل تمامي ديگر سختي 019
  . مردهايي كه همسرشان را دوست دارند و به او عشق مي ورزند020



  مردهايي كه به آرامي و با ماليمت عشق ورزي مي كنند)1(تحريك كننده ي جنسي 
 زودي تشنه ي نوازش صميمي تر و  به طوري كه زن به. ي و با صرف وقت به همسرشان نزديك مي شونداين گونه مردها حتي هنگامي كه حسابي آماده شده اند، اما همچنان به آرام

  .اما شوهرش همچنان امتناع مي كند تا به وي اجازه دهد ميل و گرايش جنسي زن به اوج خود برسد. جدي تر مي شود
و مايل باشد  شوهرش را بيشتر بخواهداين كار موجب ميشود زن،. مي كنددقت كافي با او عشق ورزي موارد فوق توصيف احساسات زني است كه شوهرش به آرامي و با صرف زمان و 

هنگامي كه شما مردها اجازه مي دهيد بدن زن به آرامي آتش بگيرد و بسوزد، شعله ها داغ تر و طوالني خواهند بود و شور و حرارت و . كه خود را تمام و كمال در اختيار او قرار دهد
   . توليد شده به مراتب عميق تر و قوي ترلذت

مجبور نخواهند بود ما را وادار افي دراختيار ما قراردهند ديگرآنها مي دانند چنانچه زمان و فضاي ك. مردهاي باهوش هرگز در بستر عجله به خرج نمي دهند و به آرامي پيش مي روند
مردهايي كه اين راز را درباره ي زن ها خوب درك مي كنند و صبور، ماليم و . و طلب خواهيم كرد. ندازه خواستار خواهيم بودبه طوري كه ما نيز آن ها را به همان ا. به اين كار كنند

  .اندمهربان هستند، از چنان جذابيتي براي همسر خود برخوردار خواهند شد و چنان خود را در اختيار او قرار خواهند داد كه نظير آن را هرگز قبالً تجربه نكرده 
  مرد هايي كه در بستر نيز با همسرشان صحبت مي كنند)2(تحريك كننده ي جنسي 

تواند  آغوش مي گيرد، زن مي  و او را درهنگامي كه زن، در بستر با شوهرش تنها مي شود و مرد به او نزديك مي شود. براي زن، احساس نزديكي با همسرش احساس فوق العاده است
زيباست و اينكه چقدر دلش براي بدن او  مي كند و در گوش او نجوا مي كند كه چقدر سپس هنگامي كه مرد شروع به صحبت. كند و رضايت داشته باشداحساس آرامش و اطمينان 

تاب نياورده تحمل اگهان زن ديگربه او نزديك شود نهنگامي كه مرد به همسر خود مي گويد كه در نظر دارد. تنگ شده است، خوشايندترين احساسات را در همسر خود زنده مي كند
   .تمناي زن را شعله ور كنندكلمات ميتوانند آتش تمايل و.ندعشق ورزي كبه طوري كه ميخواهد با او. باشدديگر براي زن كافي نست كه تنها كنار شوهرش . خود را از دست مي دهد

اما زن ها بيشتر توسط .تحريك مي شوند) المسه اي(و فيزيكي ) ديداري(دها بيشتر توسط محرك هاي بينايي مر. آيا مي دانيد زن ها تا چه حد به كلمات شما نياز دارند: مردان عزيز
 و حرارت و عشق شما را به مغز  كلمات شور . خوبي تحريك كنند كلمات مي توانند زن ها را به. كلمات كليد روشن كردن احساسات زن هستند. افكار و احساسات تحريك مي شوند

   .به طوري كه طولي نمي كشد تمام و كمال به روي شما باز و گشاده خواهيم بود.بره مي كنند و تمامي قفل هايي را كه بر سر راه وجود دارند مي گشايندما مخا
وجود دارد، اما اين باد است كه آن را به حركت آب هميشه دردريا. توليد ميكنندامواجي بس خروشان را ح اقيانوس احساس، نيازو خواسته،كلمات را بادهايي در نظر بگيريد كه در سط

هميشه در ما وجود دارد،  شما مردان نيز  نياز و گرايش ما به . اين باد است كه آب را از راكد بودن و ايستايي در مي آورد و تا قله ي امواج باال مي برد. درمي آورد و جا به جا مي كند
   . آن را به غليان وحركت در مي آورد و به شكل انرژي و تمايالت جنسي آزاد مي سازداما اين صداي شما، كلمات و گفتار شماست كه

قيافه ي بگوييد كه درباره ي زيبابي و. يدميان بگذاراحساسات خودرا با او در.ت كنيدصحبعشق ورزي با همسرتان حرف بزنيد وسعي كنيد همواره پيش، در حين و پس از :مردان عزيز
. كنيد محبت با همسرتان صحبت مي ز عشق و ه اكهنگامي. ات با او عشق ورزي كنيدبا كلم. بگوييد كه عشق ورزي با او را چقدر دوست داريد.  چه نظري داريداو چه فكر مي كنيد و

  .او نيز احساس امنيت، محبوبيت و ارزشمند بودن خواهد كرد و خود را تمام و كمال در اختيار شما قرار خواهد داد
  مردهايي كه در بوسيدن مهارت دارند)3(ي جنسي تحريك كننده 

اعجاز   ماليم و بدور از هر گونه عجله و شتاب زدگي تأثير اين بوسه هاي سبك، آرام،.هر بوسه را هديه، مهر يا نشاني از عشق و محبت در نظر بگيريد كه براي همسر خود مي فرستيد
دانند كه اين بوسه ها براي آماده كردن ن ها به خوبي ميز. فته و مستتر در اين بوسه ها را به خوبي درك و احساس مي كنندزن ها عشق نه. گونه بر روي زن هاي بر جاي مي گذارند

  .آن ها به آنها داده نمي شوند، بلكه به خودي خود حاوي عشق و محبت هستند
  ست دارند و به او عشق مي ورزندمردهايي كه با چشمان خود به همسرشان نشان مي دهند او را دو)4(حريك كننده جنسي 

به قلب زن سرازير  عشق مستقيماً از چشمان او  گويي كه جريانات انرژي . هيچ چيز نيرومندتر و تأثيرگذارتر از اين نيست كه مردي كه دوستش داريد به چشم هاي شما چشم بدوزد
 آتشفشان فوران كرده تمامي سرزمين هاي مجاور را فرا   دهانه ي خروجي  مذاب كه از ند گدازه هايدرست مان.سپس از آنجا به ديگر قسمت هاي بدن او سرايت مي كنند. مي شوند
   .نگاه قادر است كه زن را از شدت حرارت ذوب كند.تنها يك نگاه اين قدرت را دارد كه از هر ناز و نوازش ماهرانه ي ديگري زن را به مراتبت بيشتر تحريك كنند. مي گيرند

 نگاه عاشقانه ي خود به  مردي كه مي داند چگونه با . چشمان شما بخواند بگذاريد او نياز را از . به چشمانش خيره شويد. ر حين عشق ورزي با همسرتان به او نگاه كنيدسعي كنيد د
راتراز هرگونه واژه يا كلمه اي عشق، تعهد، از خودگذشتگي و ايثار نگاه حتي قادر است ف. داشته است همسر خود احساس محبوبيت بدهد، گويي تمامي هداياي اين عالم رابه او ارزاني 

  .مرد را به همسرش بفهماند و منتقل كند
  مردهايي كه لباس هاي همسرشان را به آرامي درمي آورند)5(تحريك كننده جنسي 

  همواره وقت كافي را براي درآوردن لباس هاي زن در نظر بگيريد
   .ظ رواني و روحي نقش بسزايي را در آمادگي جنسي زن ايفا مي كندرعايت اين نكته ي ساده به لحا

بسياري از زوج ها بيشتر مرتكب اين اشتباه مي شوند كه پيش از عشق ورزي خود را كامالً لخت و برهنه مي كنند به طوري كه وقتي به بستر مي روند عمالً هيچ چيزي بر تن ندارند 
. ها درآورده شودو طي مراحلي ازتن آنزن ها عاشق آن هستند كه لباس هاي شان به تدريج : مردان عزيز.  نوع احساس جنسي محروم مي سازندو بدين وسيله خود را از تجربه ي اين

 وقت و زمان را در اختيار دارد كه زن اين ديگري در مي آوريد،  هنگامي كه لباس هاي همسرخود را دانه دانه و به آرامي يكي پس از . اين امر براي آن ها بسيار فريبا و دلچسب است
  .به تدريج به آن بخش از وجود خود كه در پي لذت جويي است اجازه ي ظهور و ابراز وجود بدهد

  مردهايي كه در تحريك همسرشان بوسيله ي لمس كردن مهارت دارند)6(تحريك كنننده جنسي 
تحريك دور و بر آن را نوازش وترجيح مي دهند ابتدا . آن ها دوست ندارند يك راست به سراغ عمل جنسي برويد. زن ها اساساً نوازش هاي سبك و تحريك كننده را ترجيح مي دهند

 كند چرا؟ زيرا اين همان چيزي است كه زن ها را آماده مي.كنيد و گهگاهي فقط به آن نزديك شويد يا موقتي از روي آن عبور كنيد اما هيچ وقت در ابتدا مستقيماً به آن دست نزنيد
  .و به آن ها لذت مي دهد

در واقع، تحريك مستقيم، بخصوص در ابتدا و شروع عشق ورزي هرگز به اندازه ي تحريك غير مستقيم مؤثر .  شوندزن ها دوست دارند با لمس شدن و ناز و نوازش غير مستقيم آماده
   .واقع نمي شود



هر چه وقت بيشتري را صرف لمس كردن و .  هنوز به ياد داريد؟ نظير همين موضوع درباره لمس شدن نيز صدق مي كندتمثيلي را كه در رابطه با روشن كردن هيزم ها به كار برديم
  .خواهيد ديد كه همسرتان بزودي از شما خواهد خواست كه به او نزديك شويد.نوازش ماليم و غيرمستقيم زن ها كنيد، آتش آن ها را شعله ورتر خواهد شد

  مردهايي كه موهاي همسرشان را نوازش مي كنند)7 (تحريك كننده ي جنسي
نيز دست با اوعشق ورزي كنيد به موهاي اومي خواهيد او را نوازش كنيد يا . هميشه هنگامي كه به همسرتان نزديك مي شويد : اين دستورالعملي بسيار ساده اما مؤثر و نيرومند است

چرا كه .  يا نسبت به آن آگاهي ندارند متأسفانه بسياري از مردها از اين نكته ي مهم غافل هستند. زنيد و با آن ها بازي كنيدزن ها عاشق آن هستند كه به موهاي شان دست ب. بزنيد
   .اما اين عمل براي زن ها عملي بسيار خاص، تحريك كننده و جنون آور است.به طور معمول موهاي شما مردها بسيار كوتاه است

كه موهايشان زن ها هنگامي برخي از .  مي آورندزن ها اين كار را نوعي از پيش نوازش به حساب. وهاي شان به آرامي و با ماليمت شانه يا برس زده شودبرخي از زن ها دوست دارند م
 موهاي آن ها ببرد و همچنان با  به اليبسياري از زن ها مي گويند كه دوست دارند شوهرشان پس از عمل جنسي،انگشتان خود را ال. را براي شان مي شوييد بسيارتحريك مي شوند

: اما مي توانيد در اين زمينه به من اعتماد كنيد. سعي كنيد اين قبيل اولويت ها وترجيحات خاص و شخصي همسرتان را خودتان كشف كنيد: مردان عزيز. موهاي شان بازي كند
  . كه فكر نمي كنم دوست داشته باشيد از آن غافل بمانيدموهاي زن ها بخشي جنسي و آماده كننده از بدن آن ها را تشكيل مي دهد

  با همسرشان لذت مي برند... مردهاي كه از معاشقه ي )8(تحريك كننده ي جنسي 
كننده به حساب  براي زنها يك سرد.بدهند...  ي به همسرشان معاشقهي شوم كه مردهايي كه دوست ندارنددر اين باره قبالً نيز صحبت كرديم،اما در اينجا مجدداً يادآور م:مردان عزيز

به آهستگي از آن فرار نمي كندـ براي همسرش تحريك نكار برايش ناراحت كننده نيست وبا همسرش لذت مي بردـ و اي... به طرزي طبيعي هنگامي كه مردي از معاشقه ي . مي آيند
  !او ثانيه شماري خواهد كردكننده اي بسيار قوي به حساب مي آيد، به طوري كه همسرش براي عشق ورزي با 

  مردهايي كه عشق خود را در بيرون از اتاق خواب نيز به همسرشان نشان مي دهند و او را به احساس و باور محبوبيت وادار مي كنند)9(تحريك كننده ي جنسي 
اين كلمات بخش هاي خاصي . كنداين كلمات دل زن ها را آب مي».موستت دارد«:در بستر به شما بگويداين نيست كه مردي كه دوستش داريدهيچ چيز زيباتر و تحريك كننده تر از 

   .اين كلمات جادويي قفل هايي از وجود همسرتان را بر روي شما مي گشايد تا هرچه زودتر وارد شويد. از بدن زن ها را قلقلك مي دهد كه بسيار براي شان لذت بخش است
شما آماده واو را براي رفتن به بستر با.داو رسوخ مي كنن تدريج در وجوداين كلمات به. شروع به عشق ورزي كنيد اين كلمات را به او بگوييدبه مراتب پيش از آن كه عمالً با همسرتان 

 مي سازند تا شريك جنسي   را وادارشعله ور ساخته، او اين كلمات عشق و شهوت او را . سپس هنگامي كه به بستر رفتيد نيز مجدداً به او بگوييد كه چقدر دوستش داريد. مي سازند
  .واقعي در بستر باشد

  مردهايي كه مي دانند چگونه بدن زنانه و مؤنث همسرشان را ارضا كنند)10(تحريك كننده ي جنسي 
هنگامي كه .كننده ي قوي به حساب خواهد آمدچنانچه مردي كه به بدن زن ها آشنا نيست سرد كننده باشد، بنابراين مردي كه در عشق بازي با زن مهارت دارد مسلماً يك تحريك 

يك بار امتحان كرده   رستوراني كه غذايش را  درست همچون.همسرتان مطمئن است كه شمامي دانيد چگونه او را در بستر ارضا كنيد و به او لذت بدهيد احساس امنيت خواهد كرد
كه مطمئن هستيد همسرتان يبطرز مشابهي هنگام. ي گذاريده مجدداً از غذاي خودلذت خواهيد بردبه آن رستوران پا مايد و از آن بسيار راضي هستيد و هربار با اطمينان كامل از اينك

  .در ارضا كردن شما مهارت دارد هميشه منتظريد تا دوباره با او به بستر برويد
   دلنشين كنندمردهايي كه مي دانند چگونه همسرشان را به لحاظ جنسي فريبا و)11(تحريك كننده ي جنسي 

شوهرش به بستر  حتي هنگامي كه زن خودش از پيش نيز تحريك شده بوده و خواسته باشد كه با . برخي از مردها متخصص اين هستند كه همسرشان را به لحاظ جنسي سرد كنند
داند شوهرش به راحتي مي تواند او را هنگامي كه زني مي. ش بودن، بدهندبرخي ديگر از مردها استعداد ويژه اي دارند كه به همسرشان احساس راحت بودن، شيطان و بازي گو. برود

   .بستر برنخواهد خاستاز»پشيمان«و »بي بهره«هيچ گاهزيرا مي داند كه » وا مي دهد«فريبا نمايد و تحريك كند و در كار خود مهارت دارد، به راحتي به او اعتماد مي كند و خود را 
، ترجيحات »قلق ها «گذشته از آن،هر زني نيز.ب را به كار ببرندكه تمامي مطالب ارائه شده در اين كتادي ها ميتوان اين نسخه را پيچيدبراي مبت. يبا كرداما چگونه مي توان زن را فر

خاص همسرتان را خودتان قبيل نيازهاي شخصي وماست تا اين عهده ي شبر. ن خودرا نيز نشان خواهد دادجنسي تريچنانچه ارضاو برآورده گردند، و نيازهاي شخصي خود را دارد كه
عشق ورزي شايدالزم باشد پيش از.نها باشدشايد الزم باشد پيش از آن كه از او بخواهيد با شما به بستر بيايد وقت و زمان كافي در اختيار او قرار دهيد تا او با خودش ت.شناسايي كنيد

   .ايد او اين طور تحريك مي شود كه اول به شما لذت بدهد و اينقدر مجبور نباشد و احساس فشار نكند كه بايد زود آماده شودش. مدتي در كنار او دراز بكشيد و با او حرف بزنيد
خواهيد ياد بگيريد  كه مياز اين مطمئن باشيد . ح دهدچنانچه امكان پذير نبود از او بپرسيد و بخواهيد براي تان توضي. اين قبيل راز و رمزهاي جنسي همسرتان را خودتان ياد بگيريد

  .چگونه به او لذت بيشتري بدهيد از دست شما خوشحال خواهد شد
  مردهايي كه پيش از عشق ورزي خود را به لحاظ فيزيكي و جسماني آماده مي كنند)12(تحريك كننده ي جنسي 

. گويي به حمام احتياج دارد. بوي بدي مي دهد. رسد، خسته و نامرتب به نظر مي رسداو سراسيمه در حالي كه دير كرده است مي .فرض كنيد مهماني را براي شام دعوت كرده ايد
حوصله اي كه مثالً براي چيدن ت هايي كه شما كشيده ايدو دقت وبه تمامي زحمگذشته است وكوچكترين توجهي نيزفوري شروع مي كند به گله و شكايت در باره ي روزي كه بر او

   !و بر صورت او بكوبيد كنيددوست داريد غذا را برداريداحساس ميي به شما دست خواهد داد؟چه احساس خوشمزه به خرج داده ايد،نميكندردن غذايميز و آرايش گل ها و درست ك
در نتيجه هنگامي كه مرد  ؟ !جشني كه در آن غذاي اصلي، خود زن است. براي زن ها نيز عشق ورزي با همسرشان درست مانند آن است كه او را به جشني بزرگ دعوت كرده باشند

   .از راه مي رسد و خودش را خوب آماده و آراسته كرده است زن احساس محبوبيت، مهم بودن و ارزشمند بودن كرده به مراتب ساده تر و سريع تر تحريك مي شود
 صورت تمايل چند عدد شمع  ي توانيد در . همين و بس عوض كنيد،  هايتان را كافي است دوش بگيريد، كمي عطر و ادكلن بزنيد و لباس . به راستي كار ساده اي است: مردان عزيز

اما بد نيست گهگاهي اين كارها را بكنيد چرا . البته مجبور نيستيد دو مورد آخر را هميشه انجام دهيد. نيز در اتاق خواب روشن كنيد و موسيقي مورد عالقه ي خود را نيز پخش كنيد
  .ان نشان مي دهيد به دعوت او ميهماني بستر احترام گذاشته ايدكه با اين كار به همسرت

  مردهايي كه به همسرشان احساس زيبا بودن مي دهند)13(تحريك كننده ي جنسي 
بدن و هيكل او ا صورت وقيافه ي آن را، هنگامي كه باور دارد شم.هنگامي كه زني باور كند شما فكر مي كنيد او زيبا است، مثل گل مي شكفد:بگذاريد رازي را با شما در ميان بگذارم

شما عاشق عشق ورزي با او  هنگامي كه باور دارد  سرانجام .خواهد شد را، بو و طعم او را، حركات و خالصه هر چيز ديگري از او را مي پسنديد و دوست داريد به الهه اي از عشق بدل
   .هستيد، به الهه اي از عشق تبديل خواهد شد



بستر، بيرون در.نه يكبار بلكه صدبار. خب،بايد به اوبگوييد... ان زيبا است واين ها را از كجا مي فهمد؟ يك زن از كجا مي تواند بفهمد كه دوستش داريد و اين كه براي تاما آيا يك زن 
   .هر چه بيشتر به او بگوييد كه چقدر براي تان زيبا است، او نيز بيشتر خواهد درخشيد. از بستر، همه جا

شوم  اتاق وارد مي هنگامي كه به. هستمزيرا شوهري دارم كه هميشه اين احساس را به من مي دهد كه گويي زيباترين زن جهان .  را زن بسيار خوشبخت و سعادتمندي مي دانمخود
يك روز يا  يك ساعت،  :  دور بوده ايم هنگامي كه چند وقتي از هم. چنانچه لباس هاي نو و زيبا پوشيده باشم نيز همين طور. و لباس هاي كهنه و ژنده اي بر تن دارم مرا مي پرستد

. يك هفته، به گونه اي به من نگاه مي كند كه به چشمانم خيره مي شود كه گويي قبالً در زندگي خود زني به اين زيبايي نديده است و اين را نيز مي گويد و به زبان مي آورد
 احساس محبوبيت و   او هستم ؟ اما بگذاريد فقط اين را بگويم كه هيچ گاه به اندازه ي زماني كه با او و در كنار!خصوصي و شخصي استخب، اين كمي . هنگامي كه در بستر هستيم

   .زيبا بودن نمي كنم
از درون راهديه اي كه م.ديه اي است بس گران بهااين ه.جسماني زيباوشايان ستايش هستماين احساس كه به لحاظ . هرگز قبالً در طول زندگي ام چنين احساسي را به من نداده بود

  .اين هديه را به زن زندگي تان، زني كه دوستش داريد بدهيد. و بيرون متحول ساخته است
  .تا او نيز بتواند شكوفا شود، بدرخشد و رشد كند

 مردهايي كه از ماساژ دادن به همسر خود لذت مي برند)14(تحريك كننده ي جنسي 

شما را  مي كند و احساسات  با اين زبان، قلب شما از طريق دست هايتان با معشوق تان صحبت .اين زبان نه صدايي دارد نه قوانين و نه شكل و نه فرمي. كردن استزبان عشق، لمس
حركت انگشتان   دستان تان بر روي پشت او،  حركت ماليم ،نوازش مهربانانه ي شما از صورت همسرتان. به گونه اي كه كلمات هرگز قادر به بيان آن نيستند، با او در ميان مي گذارد

 تأثير گذارتري به   نيرومندتر و  طرز هر چه بر روي شكم او، همگي اين حركات، محدوديت هاي زبان گفتاري را زير پا مي گذارند وميل، گرايش، نياز و احساسات و عواطف شما را به
  .اي كه هرگز از كلمات انتظار نمي رودآن هم به گونه . همسرتان انتقال خواهد داد

دانش پزشكي مشرق زمين . ازانرژي حيات وزندگاني هستندقوي و نيرومند باشند، بلكه فرستنده هايي بسياردست هاي شما تنها زايده هاي فيزيكي نيستند كه از بدن شما بيرون زده
انرژي زندگي يا  . بدن شما كشيده شده اند ي وجود دارند به مانند بزرگراه ها يا شاهراه هايي از انرژي در سرتاسرچنين بيان مي كند كه صدها نصف النهار يا به عبارتي مسيرهاي انرژ

 دست هاي  هاين به آن معنا است ك. اروس بر طبق باورهاي مكاتب پزشكي شرقي در طول اين بزرگراه ها كه بسياري از آنها به سرانگشتان انسان ختم مي شوند، امتداد و جريان دارد
تنها پايانه هنگامي كه معشوق خود را لمس ميكنيد،. به همين دليل است كه لمس كردن تا به اين حد قوي و تأثيرگذار است.شما مي تواند حامل مقادير بسيارعظيمي از انرژي باشند

  .نرژي زندگاني به بدن همسرتان هستيدهاي عصبي يا گيرنده هاي حسي پوست بدن او را لمس نمي كنيد، بلكه در حال فرستادن و تشعشع ا

همسرتان .سپس به دست هاي تان منتقل گردداجازه دهيدتا عشق ازقلب شما سرازيرشود،و.كه او را ماساژ بدهيديكي از فوق العاده ترين روش هاي عشق ورزي با همسرتان اين است 
هنگام است كه هر ناز و نوازش شما چنان خوشايند و لذت بخش خواهند بود كه همسرتان نظير آن را هرگز و در اين .احساس خواهد كرد كه دست هايتان بار الكتريكي پيدا كرده اند

ش  بورزيد و بدن او را مورد ستاي هنگامي كه اين كار را نه فقط به قصد پيش نوازش بلكه با اين قصد و نيت انجام مي دهيد كه به همسرتان عشق.در هيچ كجا قبالً تجربه نكرده است
 .قرار دهيد، همسرتان عشق شما را تمام و كمال دريافت كرده احساس خواهد كرد كه روح شما به بدن او جريان و امتداد يافته است

 مردهايي كه دست هاي همسرخود را در دست خود مي گيرند و آن را ناز و نوازش مي كنند)15(تحريك كننده ي جنسي 

دوتايي دستان خود ي انگشتان دست او فرو مي كنيدورا ال به الرار مي دهيد و انگشتان خودروي كف دست هاي همسرتان قدست خود ران عشق ورزي ناگهان كف هنگامي كه درحي
ين وقت همسرتان به خواهيد ديد در ا .مي كنيد را كه حاال ديگر يكي شده اند،مشت مي كنيد تجربه اي به مراتب صميمانه تر از هرگونه عمل جنسي، از جمله عمل جنسي را تجربه 

  .شما نگاهي خواهد انداخت و به شما لبخند خواهد زد

عشق ورزي از دست هاي معشوق خود   بسياري از اوقات به هنگام در. و مهربان باشند دست ها مي توانند بسيار شخصي . دست ها با ديگر قسمت هاي بدن تفاوت هاي اساسي دارند
اما شايد لحظات صميميت واقعي، لحظاتي باشند كه در آن دست هاي همسر خود را در حين . مت هاي تحريك پذيرتري از بدن او مي گرديمغافل مي مانيم و در عوض به دنبال قس
  .عشق ورزي در دستان خود گرفته ايم

كه هريك از زن و مرد لحظاتي در عشق ورزي وجود دارند. زن ها بيشتر به من مي گويند كه بسيار دوست دارند همسرشان درحين عشق ورزي دست هاي آنها را بگيرد و نوازش دهد
. من اينجا هستم«: مي گوييد در دنياي جداگانه ي خود غرق شده اند، اما هنگامي كه دست خود را به طرف دستان همسرتان مي بريد و آنها را در دستان خود مي فشاريد گويا به او 

 «. كنعشقم را احساس. عشق من، من با تو هستم.كنار تو

 مردهايي كه عاشق در آغوش گرفتن همسرشان هستند)16(تحريك كننده ي جنسي 

صميميت  آغوش گرفتن شكلي از در. نسي نيستو به هيچ وجه غيرجش گرفتن يك عمل جنسي تلقي ميشودآغواي زنها در آغوش گرفته شدن ودربر.بگذاريد يك چيز را روشن كنيم
و تأثير آن را  متأسفانه اكثر مردها در آغوش گرفتن را بسيار دست كم مي گيرند و اهميت . د، حتماً مي تواند به عمل جنسي ختم مي شوددرست انجام شو و چنانچه به طرزي. است

به هيچ وجه مقدور شبهايي كه عمل جنسي يدار شدن وبط بايد صبح ها پس ازآنها چنين فكر مي كنند كه هم آغوشي شكلي خنثي و غيرجنسي از محبت است و فق.درك نمي كنند
  .نيست آن را انجام داد

اين احساس . كندمحافظت مي  احساس كه يكي از آنهااين. دن به زنها احساس امنيت مي دهددر آغوش گرفته ش. زن ها عاشق مردهايي هستند كه هم آغوشي را دوست داشته باشند
سعي كنيد .ن ها ميل و نياز جنسي پيدا كنيمالبته اين احساسات به خوبي قادرند موجب شوند كه ما ز. اهندحال چه بخواهند عشق ورزي كنند و چه نخو. كه يكي آنها را دوست دارد

 !خواهيد ديد كه تا چه حد جنسي است.هم آغوشي را بيشترتمرين كنيد

 رفتار مي كنندمردهايي كه پس از گذشت ساليان همچنان مانند روزهاي اول آشنايي شان با همسر خود )17(تحريك كننده ي جنسي 

به . مي نامم» ديدن از پشت چشمان عشق« اين هنر را  من. هنر ديدن و نظاره كردن همسرتان، آن هم با چشماني نو و بديع هنري است كه الزم است آن را ملكه ي ذهن خود كنيد
اولين بار را به ياد مي آوريد كه همسرتان را مالقات كرديد؟ از هر لحظه اي . و را مي بينيداين معنا كه هر روز طوري همسرتان را ببينيد و به او نگاه كنيد كه گويا اولين بار است كه ا

. او را با خود بيرون مي برديد، براي او گل مي آورديد. بارها به او مي گفتيد كه چقدر دوستش داريد وچقدر خوش شانس بوديد كه او را پيدا كرديد.كه با هم بوده ايد لذت مي بريد
  .مي فرستاديد و خالصه هركاري كه در توان داشتيد انجام مي داديد تا او را خوشحال سازيد E.mail كارت پستال، نامه وبرايش 

كنيد  ا او طوري رفتارب. ديهي نپنداريدبهرگز او را امري عادي و.دي باشدكه همسرتان براي شما عاكافي است اجازه ندهيد. نجام دهيدكنم بدانيد چگونه اين كار را افكر مي:مردان عزيز



مانند زني با او رفتار  . بگذراند طوري با او رفتار كنيد كه زن غريبه اي است كه اميدواريد بخواهد باقي عمر خود را با شما . كه گويي زن غريبه اي است كه مي خواهيد او را اغوا كنيد
هر چه بيشتر او را به اين چشم ببينيد عشق بيشتري را نسبت به او در قلب .  معشوقه ي خود با او رفتار كنيدهمچون. كنيد كه مي خواهيد هيچ مرد ديگري نتواند او را از شما بدزدد

 .خود احساس خواهيد كرد و او نيز خوشحال تر و خوشبخت تر خواهد بود

 مي دهند» خاص بودن«او احساس و باور مردهايي كه به همسر خود نشان مي دهند كه او تنها زن زندگي آنها است و به )18(تحريك كننده ي جنسي 

  :آيا مي دانيد زن ها دوست دارند به شما چه بگويند؟زن ها مي خواهند به شما بگويند:مردان عزيز

 مي كني، دوست دارم   فكر او مي دانم تنها زني هستم كه توبه  هنگامي كه.هنگامي كه مي دانم فقط من آن گمشده ي زندگي تو هستم، مي توانم تمامي وجود خود را به تو بدهم«
هنگامي كه مي دانم تنها من هستم كه تو خصوصي ترين و دروني ترين بخش از وجود خود را برايش فاش مي كني مي توانم خود را با تمامي . تمام و كمال خودم را به تو ارزاني كنم

توانم ن هستم كه تو با او ميخوابي، ميي،مي توانم خود را وقف تو كنم،هنگامي كه مي دانم اين تنها مهنگامي كه مي دانم اين تنها من هستم كه تو نوازش مي كن.وجود به تو ببخشم
 »خود را در تمام طول زندگي وقف تو كنم

  » .كاري كن احساس كنم من تنها گمشده ي تو بودم و من نيز به نوبه ي خود چنان به تو عشق خواهم ورزيد كه گويي تو تنها گمشده ي من بودي«

 مردهايي كه چنين باور دارند عشق همسرشان تحمل تمامي سختي هاي زندگي را براي آنها سهل و آسان و حتي ارزشمند مي كند)19(تحريك كننده ي جنسي 

زندگي شان مرد زندگي او بازي مي كنند كه آن چيست كه زن ها بيش از هر چيز ديگر بدان نياز دارند؟ اينكه بدانند چندان تأثيري در زندگي همسرشان داشته اند و چنان نقشي در
ارزشمند بودن ك زن احساس محبوبيت، محترم بودن،ديگري قادر نيست بيش از اين به يهيچ چيز. ا و ناماليمات برمي آيدتنها براي آنها از عهده ي تمامي آن سختي ها و دشواري ه

  .و گرانقدر بودن بدهد

 .ما مي خواهيم تنها چيزي باشيم كه در زندگي برايتان معنا و مفهوم دارد. از زن ها درك كنيدلطفاً سعي كنيد اين چيز را :مردان عزيز

 و آرامش دهنده ي شما  تنها مأمن، سرپناه هنگامي كه به زني مي فهمانيد كه همان تنها گمشده، . تنها چيزي كه براي آن،تمامي چيزهاي ديگر ارزش و معنا و مفهوم پيدا مي كنند
 .دهدز به او احساس رضايت وخرسندي مياين چيود و منظور از زندگاني خود را بخوبي ايفا كرده است ويگانه هدف، مقصه به راستي مأموريت واو اين احساس را مي دهيد كاست، به 

 مردهايي كه همسرشان را دوست دارند و به او عشق مي ورزند)20(تحريك كننده ي جنسي 

كه اقيانوس عشق همان جايي.و عواطف است ي احساسات آنجا كه قلمرو نامرئي و سرمنشأ تمام. بدن است كه منبع تمامي شور، حال، حرارت و عشق استدر پايان، اين تنها قلب و نه 
همسرتان را دوست بداريد و به .  مي سازدو همان يگانه چيزي كه شور و حل و حرارت واقعي را شعله ور. آن هم نه با نوازشي ماهرانه، تنها با عشق معشوق. منتظر است تا توفاني شود

 .او عشق بورزيد

 سخن آخر

ا نمي دانم كه چه دانم كه بايد به آنجا بروم، اممي. آميزترين بخش از ژرفاي وجودمبراي من نگاشتن يك كتاب، به مثابه ي سفري است بس مشكل و طوالني به ناشناخته ترين و اسرار
اما گاهي اوقات مي ترسم دست . هي، انگيزه را به ارمغان بياورمآگاتند، باخود حقيقت، بصيرت، بينش،چشم به راه بازگشت من هسناني كه منتظر وم كه بايد براي آدانمي. خواهم يافت

انم اين سفر مستلزم، توان، تحمل، پايمردي دمي. ئه دادن به آنها نداشته باشمترسم چيز با ارزشي براي ارامي.نوميدوسرخورده كنم. ن هستمو پايبندشاخالي برگردم وآناني را كه متعهد
 به درستي  اما هنوز .  از بيرون رو به رو خواهم شد چرا كه در طي سفر با موانع و مشكالت اجتناب ناپذير و عديده اي، چه از درون خودم و چه. و جرأت و شهامت روحي بسيار است

 ايمان و اعتماد به اين نكته است   مخاطره، نور لذا تنها چراغ را هم در اين راه پر. نبردهايي كه هنوز از راه نرسيده اند.  سازمنمي دانم كه چگونه خود را براي اين نبردها، آماده و مهيا
قي به ژرفاي وجودم راه خواهم و اينكه همواره به طري.ردن آن آمده ام، احيا خواهم كردك كه همواره به طريقي به سر منزل مقصود رهنمون خواهم شد، هدف و غايتي را كه براي زنده

  .يافت تا عشق، وضوح محبت و شور و عشقي را كه در آنجا نهفته است با خود بيرون آورم و آن را با شما قسمت كنم

زني را كه با آنها صحبت صداي صدها هزار بود كه مي خواهم تنها چيزي كه در ابتداي راه مي دانستم اين.  يكي از همين سفرهاي ايماني من بوده است"رازهايي درباره ي زنان"سفر 
من به هنگام آغاز راه بود، اما همان گونه نيز كه اين يگانه هدف و مقصود. ن برسانمكرده ام، به آنها آموزش داده ام و از ايشان درس نيز گرفته ام، به گوش دل و جان مردان زندگي شا

  :ق مي افتد به مراتب بيشتر و بزرگتر از آن استدرباره ي تمامي سفرها صدق مي كند، آنچه در نهايت اتفا

چرا كه در حين تفحص و جست و جو در فكر و  .  احساس كردم  مردها در خود در فرايند نگاشتن اين كتاب در مقايسه با گذشته، عشق، درك و قدرداني به مراتب بيشتري نسبت به
رده درون حس كا، شما را هر چه بيشتر و بهترازان درست و مناسب به منظور بيان حقايقي درباره ي زن ها به شما مردهذهن و قلب شما مردان، و در تالش براي يافتن كلمات و واژگ

و آموختن نهاي به آنها،التيام يافتن از آتالش براي نزديكن به آنها، گريه كردن براي آنها،بخشيدست داشتن وعشق ورزيدن به مردها،را صرف و وقف دومن زندگي خود. و درك كرده ام
 .شما نيز حس كنيدين تعهد و پايبندي ام به آنها راحاصل و دسترنج احال اميدوارم كه دراين كتاب،صداقت وسادگي كالمم وميوه،.هرگزهيچگاه به آنها پشت نكردماما  ام،از آنها كرده

عشق ورزيدن بسيار قوي و عميق، ابليت و توانايي ما زنها درق.مله خودم احساس كرده امدر نگاشتن اين كتاب همچنين عشق، ابهت و احترام بيشتري نيز نسبت به تمامي زن ها از ج
در خصوص اين مطلب تنها چيزي كه ما زن ها مي خواهيم تجربه ي هماهنگي، همخواني و .و تمايل و گرايش ما به ادامه ي تالش و از پا ننشستن توأم با تهور و جسارت فراوان است

هنگامي . در هيچ زمان بيش از حاال مطمئن، واضح و روشن نبوده ام. ا مرد زندگي مان است و به ارمغان آوردن خوشحالي و خوشبختي براي تمامي عزيزان مانهارموني و يكي شدن ب
. سرخوردگي هايتان را احساس كنمس ها و رنج شما،ترس هايتان ويأومي توانم درد. نار خود حس مي كنمكه مشغول نوشتن هستم حضور خوانندگانم را هميشه و در هر لحظه در ك

اميدوارم . اميدوارم شما خواهران عزيز كه اين كتاب را خوانديد نيز، با من احساس نزديكي كرده باشيد. همچنين رؤياها، اميدها، عطش و عزم راسخ تان را براي دست يابي به حقيقت
به يكديگر متصل و مربوط تا بلكه قلب شما وآنان را. باشممردها بوده پل ارتباطي ميان شما وسخن گوي شما وشما،شم اين بوده است كه آينه ي حس كرده باشيد كه تنها سعي و تال

ده است اين همان چيزي بورد زندگي تان بگوييدبه او گفتم؟به منيد آنچه را كه هميشه مي خواستيدآيا حرف هاي دل شما را در اين كتاب بيان كرده بودم؟ آيا فكر مي ك. كرده باشم
  .كه سعي داشتم انجام دهم

مانند نگاشتن .سفر عشق. آموخته ايد با مطالب جديدي كهراين با.  شما تازه آغازگشته استاين در حالي است كه سفر. سفر اين كتاب براي من در اين جا تقريباً به پايان رسيده است
 نمي دانيد كه گاهي اوقات احساس خواهيد كرد كه راه گم كرده ايد و درست.وحي و تحمل و پايمردي مي طلبداين كتاب، سفر عشق شما نيز ايمان تزلزل ناپذير و تهور و شجاعت ر

  .نهرا از همان اول آغاز مي كرديم ياخود خواهيد پرسيد كه آيا اصالً بايد اين سفر حساس خستگي و دل سردي خواهيد كردو ازگاهي اوقات ا.قدم برداريدبايد به كدامين سو

مچنين لحظاتي از شور و شادي واقعي، كشف و شهود، دريافت ها و ادراكات دروني، قرار شيريني و حالوت بي حد و حصري را نيز كه عشق در اختيارتان قرار خواهد داد، تجربه اما ه



ديدگانم تحقق يافته گونه كه اين كتاب امروز در برابررم همان اميدوا.يز ديگري ساخته نيستآن هم به گونه اي كه از دست هيچ چ.عشقي كه شما را متحول خواهد كرد. خواهيد كرد
ظرفيت شما  به شما خواهدآموخت كه گنجايش وسفر عشقن شدن ها، سختي ها و مصايب بسياربه رغم باال و پايي. است، آن فصل از زندگي شما نيز در برابر ديدگان شما ورق بخورد

. در نهايت هديه و موهبت واقعي و نهايي همان عشقي است كه در قلب خودتان احساس مي كنيد.بتوانيد تصور آن را هم بكنيدبراي عشق ورزيدن به مراتب بيش از آن است كه 
  .هديه و موهبتي كه براي قدم گذاشتن در سفر مقدس و اسرارآميز و اعجاز گونه ي عشق به شما ارزاني شده است

  .هرگز به عشق پشت نكنيد:دوستان عزيز
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	مقدمه
	پیامی به زن ها
	چرا مردها به این کتاب نیاز دارندقبل از آن که پیش تر برویم، می خواستم موضوع مهمی را با شما در میان بگذارم.همین موضوع را در بخش بعد برای مردها نیز تکرار خواهم کرد:«من مردها را دوست دارم.»در طول تمام زندگی ام آن ها را دوست داشته ام.به رغم شکست های عشق و دلشکستگی های فراوان نیز هرگز از  عشقم  نسبت به مردها  کاسته نشده است و  روابط خود با آن ها را متوقف نکرده ام. بنابراین، کتاب حاضر هرگز به این موضوع نپرداخته است که مردها عیب یا نقصی دارند.این کتاب برای آن طراحی نشده است تا از  مردها انتقاد یا آن ها را نکوهش کند که چرا نمی دانند چگونه ما زن ها را خوب دوست دارند. در واقع، این کتاب دعوتی است که از مردها که زن ها را به گونه ای جدیدـآن گونه که هرگز قبلاً تجربه نکرده اندـ ببینند و درک کنند.مرا برای مهارت دربرقراری ارتباط بامخاطبان، خوانندگان، شنوندگان و دانشجویان پسر یا مرد به خوبی می شناسند.در این کتاب بسیار تلاش کرده ام تا آن گونه مردها را مخاطب قرار دهم که براستی بپذیرند.می دانم برای مردها مشکل است تا مهارت های احساسی ای راکسب کنندکه ما زن ها از آن ها توقع داریم.یا به لحاظ روحی واحساسی بازتر و صمیمی ترباشندو قلب وروح زن زندگی شان را درک کنند. برخاسته از همین عشق به مردها بوده است که بر آن شدم تا این کتاب را برای آنان بنویسم. اخیراً در یک فروشگاه به یکی از دوستان قدیمی برخوردم.از من پرسید: این روزها چه کار می کنی؟ گفتم:مشغول نوشتن کتابی با نام رازهایی درباره ی زنان هستم. پاسخ داد:اوه، عالی شد.منتظرم هرچه زودتر چاپ بشه تا یکی از آنرا به شوهرم دونالد بدهم.البته او خیلی شوهرخوبی است. اما با این حال هنوز هم یک «مرد»است؟! این طورنیست؟ تصادفاً مردی که نزدیک ما ایستاده بود صحبت های ما را شنید و با چهره ای گرفته و اعتراض آمیز نگاهی به ما انداخت. گویی می گفت:«شما زن ها هم که همه اش دوست دارید از مردها بد بگید.»سپس در حالی که سرش را تکان می داد از ما دور شد.ما هم لبخند زدیم زیرا می دانستیم  برداشت او از  صحبت های ما درست نبوده است.  دوست من هرگز سعی نداشت از شوهرش بد بگوید. او عاشق شوهر خود است. او تنها می خواست به حقیقتی اشاره کند که ما زن ها از طریق غریزی با آن آشنا هستیم و آن را درک می کنیم:این که حتی بهترین مردها نیز هنوز «مرد» هستند نه زن». تنها به همین دلیل ساده برای درک بهتر زنهای زندگی شان به اندکی کمک از جانب زن ها نیاز دارند. حقیقت تلخی که وجود دارد این است که:«صرف این حقیقت که (مردها ما را دوست دارند)به این معنا نیست که (ما را به خوبی می شناسند).  آن ها در دنیای متفاوتی از دنیا ما زن ها زندگی می کنند وهمان گونه که دراین کتاب نیز خواهیم دید دنیای ما زن ها بیشتر برای آن ها اسرارآمیز، گیج کننده و متناقض به نظر می رسد. فکر می کنم، بیشتر نیز به همین دلیل است که حتی بهترین مردها چنین به نظر می رسند که برای درک هرچه بیشترو بهترهمسرشان کم کاری دارند.بی پرده بگویم:خیلی از مردها زود جا می زنند.نه برای آن که ما را دوست ندارند، بلکه از آن جهت که مطمئن هستند حتماً در درک دنیای پیچیده و به ظاهر  بغرنج ما زن ها شکست خواهند خورد و از آن جا که مردها از شکست خوردن بیزارند و دوست دارند ضعیف به نظر برسند،تصمیم می گیرند اصلاً طرف آن هم نروند. من رازهایی درباره ی زنان را برای این نوشتم که به مردها کمک کنم، تا ما را بهتر درک کنند و بیشتر دوست داشته باشندو دوست ها، پدرها، برادرها، همکارها و سرانجام شوهرهای بهتری برای ما زن ها باشند.این کتاب را از آن رو نوشتم که به زن ها کمک کنم، نیازها، طبیعت و مکنونات قلبی خود را با مرد زندگی شان بهتر درمیان بگذارند.
	چگونه از این کتاب برای خود استفاده کنیدپیش از هرچیز،این کتاب بیشتر برای شما زن ها نوشته شده است تا بخوانید. این کتاب فقط برای این نوشته نشده است که به مردها در این زمینه کمک کند، این کتاب دعوتی است از شما زن ها که خودتان را بهتر بشناسید. چرا که سرانجام خود شما نیز به درستی تمامی احساسات خود را  بخوبی درک نمی کنید.دلایل رفتارها و واکنش های خود رانمی فهمید، و نمی دانید چرا چنین نیازهایی را دارید و چرا نمی توانید به راحتی این بخش های وجودی خود را به مردهای زندگی تان ابراز کنید. چنانچه با خودمان صادق باشیم. گاهی اوقات ما زن ها نیز از خودمان سردرنمی آوریم.از خودمی پرسیم:«آیا به راستی ما طبیعی هستیم؟»«آیا زیاده خواه ایم؟»«آیاهنگامی که مردها ما را متهم می کنند که پرتوقع یا زودرنج هستیم حق دارند؟»حقیقت آن است که به راستی ما زن ها آنگونه که ادعا می کنیم، آن قدرها هم خودمان را خوب نمی شناسیم واین عدم شناخت و آگاهی و یا کمبود آن منجر به عادات مخرب انتقاد از خود، خودناباوری و اعتقاد به نفس پایین می شود. رازهایی درباره ی زنان به شما نشان خواهد داد که درواقع دلایل هوشمندانه وظریفی برای تمامی احساسات، افکارو رفتارهای ما زن هاوجود دارند.بی دلیل نیست که پنج بار به مردی که دوستش داریم زنگ می زنیم، تا بلکه دست آخر، او را پیدا کنیم.بی دلیل نیست که هرگاه او درخودش فرو می رود، ناراحت می شویم وسعی داریم بفهمیم چه چیزی او را ناراحت می کند.بی دلیل نیست که دوست داریم برای وقتمان با او برنامه ریزی کنیم.بی دلیل نیست که هرگاه به این برنامه ریزی های ما علاقه ای نشان نمی دهند، ناراحت می شویم. دلیل این حالات این نیست که ما عصبی و ضعیف النفس هستیم و انگیزه های ما با انگیزه های مردها تفاوت دارد.همان گونه که در فصول بعدی این کتاب خواهیم دید، نیازها و رفتارهای ما زنها تنها هنگامی اسرارآمیز یا عجیب و غریب به نظرمی رسند که ما خودمان طبیعت واقعی خود را به درستی درک نکنیم. به همین دلیل بود که برآن شدم تا این کتاب را بنویسم.تا ما زن ها خود را بهتر و بیشتر درک کنیم وکمتر به انتقاد از خود بپردازیم، درنتیجه بتوانیم قابلیت و ظرفیت منحصر به فرد خود را در عشق ورزیدن، احساس کردن، و مرتبط بودن قدر بدانیم و محترم بشماریم.هنگامی که  چنین اعتماد به نفس،  خودباوری و درک و  شناختی را در خود احساس می کنید، بهتر خواهید توانست نیازها و احساسات خود را با مردها در میان بگذارید، البته این هرگز به این معنا نیست که حتماً از آنان پاسخ های مطلوب خواهید گرفت.اما حداقل فایده ای که دارد این است که به هنگام عرضه یا پیش کشیدن یک مشکل چیزی برای ارائه به مرد  زندگی تان خواهید  داشت.چیزی که  آنها از آن خوشحال بشوند  و برای آن از شما سپاسگزار باشند، یا حداقل با علم به آن راحت باشند: «یک توضیح منطقی! « در این جا منظورم را بهتر نشان داده ام:بر فرض سعی دارید همسرتان را متقاعد کنید که چرا از او می خواهید همیشه از پیش برای تعطیلات آخر  هفته تان  برنامه ریزی کند نه این که همیشه تا روز آخرصبر کند.احساس میکنید که او در برابر این ایده ی شما مقاومت می ورزدو از اینکه احساس می کند او راتحت فشار گذاشته اید بر شمامی شوردو میگوید:«اصلاً نمی دانم این همه اصرار برای چیه؟ چرا باید همه چیز رو از پیش برنامه ریزی کرده باشی؟ چرا نمی تونی یه خورده (خودانگیخته)باشی؟«لحظه ای فکر کنید.به او چه پاسخ خواهید داد؟ آیا خود شما نیز راستی می دانید که چرا برنامه ریزی ازپیش تا این حد برای شمامهم است؟ نه فقط به لحاظ لجستیکی بلکه به لحاظ احساسی.آیا می دانید چگونه این چیز را با او در میان بگذارید؟ اکثر اوقات ما زن ها دلیل خواسته ها و نیازهایمان را به درستی نمی دانیم و در پاسخ به  بی میلی و اکراه همسرمان با جملات مبهمی نظیر جملات زیر پاسخ می دهیم:«نمی دونم چه جوری توضیح بدم»آیا این کافی نیست که برای من مهمه؟» یا اوقاتی که  براستی دلسرد شده باشیم، میگوییم:«بابا، اصلاً فراموشش کن.کاملاً مشخصه که احساسات من اهمیتی برای تو نداره»چه باور بکنید و چه نکنید، حقیقت آن است که مرد شما به شما گوش فرا می دهد. اما نه با گوش دل و احساسات، بلکه با  گوش  سرش .ناتوانی شما در ارائه  توضیحی منطقی برای خواسته هایتان او را به این نتیجه می رساند که لزوماً هیچ گونه منطقی برای خواسته هایتان  وجود ندارد و  این که زن ها همگی  پر توقع، نق نقو و سیری ناپذیر  هستند .بدون ارائه اطلاعات و داده هایی که مغز مردرا متقاعد کند، نمی توانیدمرد زندگی تان راوادار کنیدشما را خوشحال کند.درعوض بیشتر، او نیازها وخواسته های شما را با این بهانه که غیرمنطقی و ویری هستند، فراموش می کند یا مستحق توجه و رسیدگی کافی نمی داند. در سرتاسر کتاب نه تنها با جزئیات فراوان، خواسته های ما زن ها را از عشق، صمیمیت، ارتباط و روابط جنسی قید کرده ام  بلکه دلایل این نوع خواسته ها و دلایل اهمیت آنها را نیز بیان کرده ام، و توضیح داده ام که چرا ما به عنوان زن به منظور برآورده ساختن نیازهای عمیق و ضروری خود نیازمند  توجهات و رفتارهای خاصی از  جانب مردها هستیم. درک این دلایل و توضیحات به همان میزان برای خود شما اهمیت دارند که برای مردتان مهم هستند.در دست داشتن این اطلاعات، بروز و ظهور این نیازها وخواسته ها را با مرد زندگی تان به مراتب آسان خواهد کرد.از این رو، پیش از آنکه این کتاب را به مرد زندگی تان هدیه کنید، لطفاً آن را خودتان و برای خودتان بخوانید.
	چگونه این کتاب را به مردها بدهیدقبلاً گفتم که این کتاب را برای شما زن ها نوشته ام.البته آن را برای مردها نیز نوشته ام ـ مردانی که به دنبال آنند که در عشق ورزی و تفاهم  و هماهنگی با زن  زندگی شان  موفق باشند، چنانچه همین الآن که درحال مطالعه ی این کتاب هستید با کسی رابطه دارید، لازم است که هشداری به  شما بدهم .سعی نکنید همین امشب که  به خانه آمد  این کتاب را پیش روی او بیاندازید و بگویید: «بفرما، این را بردار وبخوان.همه ی چیزهایی را که سالها سعی کردم به تو بفهمانم و تو  نفهمیدی از روی آن یاد خواهی گرفت.  اصلاً شاید بهتر باشد همه اش را حفظ کنی»!گرچه ممکن است که این سناریو کمی وسوسه کننده به نظر بیاید، ولی به احتمال قوی به  همسرتان انگیزه ای نخواهد داد  تا کتاب را بخواند.برعکس موجب تخریب بیشتر او خواهد شد و شما را از هدفتان دورتر خواهد کرد. این را از کجا می دانم؟ مردانی که قربانی خوانندگان یا علاقه مندان من بوده اند، این نکته را اعتراف کردند که هرپنج دقیقه یکبار از زنشان می شنیدند: «باربارا گفته که فلان و بهمان».یکی از همین مردها را چند هفته پیش دیدم.در صف یک فروشگاه قهوه فروشی ایستاده بودم که مردی با چهره ای دوستانه حدوداً سی چهل ساله به طرفم آمدوگفت:«شما باربارادی آنجلس هستید، اینطور نیست؟»پاسخ دادم:«بله،هستم»سپس او لبخندی زد و گفت:«باید با شما صحبتمی کردم.چون پیش تر واقعاً از شما نفرت داشتم.»همین که توجه ناراحتی من شد، فوراً گفت:«دوسال پیش به ازدواج با زنی فکر می کردم که شما را می پرستید.شما مثل خدای او شده بودید. هر کتاب یا نواری که از شما در بازار وجود داشت او آن را خوانده یا به آن گوش داده بود و مدام می گفت:باربارا چنین گفته»«درباره فلان موضوع چنان گفته» «عقیده اش درباره ی بهمان موضوع این است که...»که البته منظور بیشترشان این بود که من خیلی از مرحله پرت هست.و همه ی تقصیرها با من است و هربار که بر سر موضوعی  بحث مان می شد، انگار با دو  نفر دعوا داشتم. یکی او و دیگری شما !وقتی که سرانجام همه چیز به هم خورد از دست شما عصبانی بودم و شما را مسئول جدایی مان می دانستم. «طی سال بعد چندین رابطه ی ناموفق دیگرهم داشتم.بعد،چندماه پیش، یکی ازدوستان خودم به من گفت که کتاب فوق العاده ای را درباره ی انتخاب همسر با نام آیا تو آن گمشده ام  هستی؟ مطالعه کرده است.یک شب پای تلفن چندخطی از آن را برایم خواند.به نظرم همگی مطالب آن درست به نظر میرسیدند و حتی برخی از اشتباهاتی را که درروابط گذشته ام مرتکب شده بودم، به خوبی توضیح می داد.به او گفتم:«خیلی جالب بود.می تونم کتاب را ازت قرض بگیرم و بخوانم؟»او موافقت کرد وفردا در باشگاه بدن سازی یک نسخه ی تر و تمیز از آن را به من داد.عکس شما را که روی آن دیدم جا خوردم!نمی توانستم باور کنم این کتاب عالی را کسی نوشته است که رابطه ی قبلی ام را با شکست مواجه کرده بود. «خب،به رغم کینه و تعصبی که داشتم، به خانه رفتم و آن راخواندم.خیلی هم از آن خوشم آمد.اعتراف می کنم نامزد قبلی ام حق داشت.نظرات شما واقعاً جالب هستند. حتی همان هفته بعد از مدتها دوباره به او زنگ زدم و به او گفتم کتاب شمارا خوانده ام، بعد مکالمه ی خوبی بین ما درگرفت.حال که شما را اینجا دیدم احساس کردم بایدبه شما بگویم که دیگر از شما متنفر نیستم و فکر می کنم شما نویسنده ی فوق العاده ی هستید»!از او به جهت صداقتش تشکر کردم. آیا می توانید باورکنید که چنین اتفاقاتی را بارها و بارها و به گونه های متفاوت شاهد بوده ام؟ چنین به نظر می رسد که برخی از خوانندگان من،گاهی اوقات از کتابهای من به عنوان سلاحهایی در نبرد خود با همسرشان استفاده می کنند و مرا به عنوان یک یار متحد خود علیه نامزد/همسرشان به کار می برند.البته این روش هرگز مؤثر و مفید واقع نمی شود و من همیشه از شنیدن چنین داستانهایی متأسف می شوم».از این رو، خواسته ام در اینجا از شما این است:«چنانچه می خواهید در باره این کتاب با نامزد/همسرتان صحبتکنید، این کار را با مهربانی و با ملایمت انجام دهید.»با گوشه و کنایه یا عبارات نیشدارو طنز گزنده کتاب را به اوتحمیل نکنید.وسط دعوا کتاب را به او ندهید.کتاب را برروی رختخوابش و با این یادداشت که: «بیا،تو به این احتیاج مبرم داری!» جا نگذارید .سعی کنید برخورد مثبتی با او داشته باشید. گویی که می خواهید او را در گنجینه ی باارزشی سهیم کنید.با این روش، او  با گشاده رویی بیشتری به سخنان من توجه خواهد کرد. چنانچه مایلید نامزد/همسرتان «رازهایی درباره ی زنان»را مطالعه کند، می توانید از پیشنهادهای زیراستفاده کنید: از او بخواهید که ابتدا بخش «پیامی برای مردها»را بخواند که در ادامه ی همین بخش آمده است.این قسمت زمینه را  برای  مطالعه ی کتاب مساعد  می کند و احتمالاً او  را تشویق خواهد کرد تا مطالعه را ادامه دهد. یک نسخه از آن را با این یادداشت به او هدیه بدهید:«تقدیم به تو.زیرا تورا دوست دارم و میخواهم که ارتباطی فوق العاده و روابط زناشویی ارضا کننده ای داشته باشیم و...»می توانید به حلقه ی نامزدی تان اشاره کنید و طی یادداشت دیگری بگویید:«منتظرم تا هر چه زودتر آن را در دست کنم.» این به او کمک می کند تا احساس کند،  برای مطالعه ی این کتاب به او پاداشی داده خواهد شد! می توانید بخشهایی جسته وگریخته از جاهای مختلف را برای او بخوانید. مخصوصاً بخشهایی را که باعنوان:«مخصوص مردها»مشخص شده اند. آنگاه نظر او را بپرسید.این به او کمک خواهد کرد تا به تدریج به این مطالب و موضوعات علاقه مند شود. به او بگویید که خودتان نیز مشغول مطالعه ی این کتاب هستید تایاد بگیرید چگونه احساسات تان را بهتر با او در میان بگذارید.از چیزهایی که آموخته اید مثالی برای او بزنید.با این روش، او احساس نخواهد کرد این تنها اوست که به خواندن این کتاب نیاز دارد. با یکی از دوستان همجنس خودتان هماهنگ کنید تا او این کتاب را به نامزد/همسرتان بدهد. بخشهایی از فصل روابط جنسی را برای او بخوانید.شاید بدین وسیله او را کنجکاو کنید! کتاب را جایی بگذارید که در برابر دید باشد و مدت چندین هفته آن را از آنجا برندارید. شاید با خود می گویید که او هرگز آن را نخواهد خواند.پاسخ من به شما این است که:«زیاد مطمئن نباشید. من تلاش زیادی کرده ام که زبان کتاب بامردها بسیاردوستانه باشد.تلاش کرده ام مطالب را طوری ارائه دهم تا آنها را کنجکاو و تشویق نماید مطالب بیشتری از آن را بخوانند.مردها می فهمند که من دوست شان دارم و بیشتر توصیه ها و پیشنهادهایی را از من می پذیرند که نظر آن را از نامرد/همسرشان قبول نمی کنند.امیدوارم دریافت اینگونه اطلاعات درباره ی زنها از طرف من به مرد شما کمک کند، نهایتاً آنچه را که سالهاست شما می خواهید به آنها منتقل کنید، دریابند و درک کنند.یک چیز قطعی است، هر مردی که این کتاب را بخواندمتوجه خواهد شدکه تنهاهدف من از آن این بوده است که زندگی عشقی و احساسی -عاطفی او را ساده تر، موفق تر، رمانتیک تر، بی تلاش تر و کم تنش تر کنم.هیچ مردی از این نتایج بدش نمی آید!حال به چه روشهای دیگری می توانید مرد زندگی تان را به مطالعه ی این کتاب تشویق کنید؟ می توانید آن را به دوستان شوهرتان یا شوهر دوستان خودتان بدهید.که با نامزد/همسر شما دوست هستند، آنها نیز ازمطالعه ی آن خوشحال خواهند شدو دوستان خودتان برای این کار از شما ممنون خواهند بود. آن را برای نامزد/همسر ناکام تان بفرستید.گرچه حال رابطه شما با او پایان یافته است اما با این کار در حق همسر بعدی او لطف کرده اید. شاید اگر همچنان اورا دوست دارید راههای برگشتی را با این کار دوباره به روی خود باز کنید. آن را به آن دسته از دوستان یا همکاران مرد خود بدهید که اصلاً در روابط شان موفق نیستند.همسر آینده ی آنان روزی از شما تشکر خواهد کرد! آن را به پدر خود بدهید.هیچ گاه برای هیچ کاری دیر نیست. مادرتان از توجه شما ممنون خواهد شد. آن را به پسر خود بدهید (البته اگر به سنی رسیده است که قدر آن را بداند.) آیا دوست نداشتید کسی قبلاً این کتاب را به نامزد/همسر ناکام شما داده بود؟
	چگونه بیشترین استفاده را از کتاب ببریداطلاعات ارائه شده در  این کتاب از  منابع - مأخذ گوناگون و متفاوتی جمع آوری شده  است. قسمت اعظم آن نتیجه ی سالها مشاوره و کار با هزاران هزار زن و شنیدن خواسته های گوناگون آنان از مردها بوده است. همانگونه که درباره دیگر کتابهایم نیز صدق می کند، تجربیات روابط خود ودیگر آشنایان و نزدیکانم را نیز بر آن افزوده ام.علاوه بر آن، نتایج حاصله از توزیع هزاران هزار پرسشنامه درمیان زنان را نیز در آن گنجانده ام. (فهرست کامل این پرسشها در انتهای کتاب آورده شده است).با  وجود  این،  با تمامی داده هایی که در اختیار  دارم،  بهترین کاری که از  من ساخته است این است که الگوهای مشترک در بین زنها را تعمیم دهم.یک یک تمامی ما زنها خاص و منحصر به فرد هستیم.درحالی که ممکن است بسیاری از زنها باگفته ها و نظرات من موافق باشند و آنها را دقیق ارزیابی کنند.این امکان نیز وجود داردکه دسته ای دیگر با آنها موافق نباشند. حقیقت این است که بسیاری از مردها هستند که از خلق و خوی زنانه ی بیشتری برخوردارند و در مقابل نیز برخی از زنها هستند که رفتارشان بیشتر مردانه است. روابطی را سراغ دارم که مردها بیشتر به ارتباط، نزدیکی و صمیمیت در آن اصرار می ورزند. زنهایی را نیز می شناسم که بسیار بسته وغیراحساسی اند و هرگزدر باره ی احساسات خود صحبتی به میان نمی آورند. نتیجه آنکه همیشه همه چیز در باره همگان صدق نمی کند وتلاش من در اینجا تنها آن است که آنچه را در طی سالیان دیده و آموخته ام دراین کتاب با شما درمیان بگذارم و لزوماً تمامی این آموخته ها درباره تمامی زیرگروه ها و استثنائات نیز صدق نمی کنند. بنابراین بهترین روش مطالعه ی این کتاب آن است که آنچه راکه به نظرتان درست می آید، بپذیرید و نگران بقیه نباشید.البته رازهایی درباره ی زنان تمامی آن چیزی نیست که مردها لازم است درباره زنها بدانند.چنانچه قرارباشد این کار را کامل کنم، باید کتابی چند جلدی بنویسم. در این کتاب سعی کرده ام تنها مهمترین و مفیدترین اطلاعات را بگنجانم. امیدوارم از مطالعه ی این کتاب استفاده ی لازم را ببرید. امیدوارم پس از مطالعه ی آن خود را بیشتر دوست داشته باشید و کمتر از  خودتان انتقاد کنید.  امیدوارم این کتاب درهای ارتباط و وضوح میان شما و مرد زندگی تان را بگشاید. امیدوارم با مطالعه ی این کتاب بیاموزید نیازهای خود را بهتر ابراز کنید تا نامزد/همسرتان شما را بهتر درک کند. امیدوارم این کتاب موجب آسایش، آرامش، قدرت و انگیزه ی هر چه بیشتر شما بشود و به شما این احساس را بدهد که در سفر خود تنها نیستید، بالاتر از هر چیز. امیدوارم این کتاب شما را چند قدم به ایجاد روابطی صمیمی تر، ارضا کننده تر و عاشقانه تر که همواره رؤیای آن را در سر می پروراندید، نزدیک تر کند.
	پیامی به مردهااگر به شما بگویم که تنها با رعایت چند نکته ی کوچک می توانید از برخی رفتارهای همسرتان که شما را عصبانی می کند جلوگیری کنید، چه می گفتید؟ چنانچه تنها چند واژه ی جادویی سراغ داشتید که ظرف تنها چند ثانیه از دید همسرتان شما رابه مهربان ترین و بهترین همسر دنیا تبدیل می کرد، چه اتفاقی می افتاد؟ چنانچه تنها با آموزش چند راهکار جادویی و اسرارآمیز به شما کاری می کردم که همسرتان بخواهد هرچه بیشتر با شما همبستر شود چه؟ آیا مطالب فوق برایتان جالب به نظر می رسند؟ اگر چنین است جای درستی آمده اید و کتاب مناسبی را در دست دارید! بگذارید بعضی نکات را از همین ابتدا برایتان روشن کنم و بگویم که این کتاب چه چیزهایی نیست: این کتابت تنها مختص زنان نیست و فقط هم برای آنها نوشته نشده است. هرگز هم دوست ندارم نامزد/همسرتان شما را مجبور به مطالعه ی آن کند. این کتاب هرگز سعی در کوبیدن و محکوم کردن مردها ندارد.هرگز نمی خواهم بگویم که همه اش تقصیر شماست. کتابی نیست که فصل به فصل آن را پر از دستورالعمل ها و بکن نکن های متعدد باشد. گویی که شما هیچ اقتدار یا ابتکار عملی دررابطه ی خودتان نداریدو باید فقط کورکورانه عمل کنید. این کتاب هرگز قصد ندارد چیزی از مردانگی شما بکاهد یا شما را بیشتر به زنها شبیه کند. من رازهایی درباره ی زنان را برای این نوشتم تا به شما کمک کند در زندگی عشقی واحساسی خود موفق ترو قدرتمندتر باشید.آن را به این منظور نوشتم تا به خواسته های بیشتری از خود تحقق ببخشید و از پیشامدهای نامطلوب خود جلوگیری کنید.از نگارش این کتاب تنها شما و خوشحالی تان را در نظر داشتم تا زندگی تان را ساده تر کنم. بیست سال گذشته ی زندگی خود را با ده ها هزار انسان کار کرده ام که نیمی ازآنها مرد بوده اند.آن هم از تمامی سنین و با انواع سوابق شغلی وخانوادگی. آنها سرخوردگی های خود را از روابط شان با من در میان گذاشته و به من گفته اند که چه چیزی آنها را در رابطه با زنها گیج و سردرگم می کنند. آنها خواسته های واقعی خودرا از عشق و روابط جنسی با من در میان گذاشته اند. من به خوبی به آنها گوش داده ام و چنین دریافته ام که برخی خواسته های آنها بدین قرار است: شما مردها: دوست دارید در روابط خود موفق باشید و احساس کنید کارها را به درستی انجام می دهید.دوست ندارید چیزی را خراب کنید. دوست دارید کمتر استرس، تنش ودرگیری داشته باشید. دوست دارید، صلح، آرامش، هارمونی و هماهنگی بیشتری داشته باشید. دوست دارید با همسرتان روابط جنسی بیشتر و پرشور و حال تری داشته باشید. دوست ندارید همیشه به لحاظ احساسی و عاطفی در حال «پردازش» چیزها باشد. دوست ندارید احساس کنید، مجبورید همه چیز را مرتب و منظم کنید.دوست دارید نامزد/همسرتان کمتر از شما انتقاد کند و بیشتر از شما تعریف کند. دوست دارید نامزد/همسرتان احساس خوشبختی کند. این کتاب بدین منظور طراحی شده است تا شما را به این اهدافتان برساند. چگونه؟ با درک بهتر اینکه چرا زنها اینطوری هستند و  با آموختن روشهایی ساده و عملی که با استفاده از آنها بتوانید به گونه ای با نامزد/همسرتان یا ما زنها در کل ارتباط برقرار کنید که خوشحال تر و راضی تر باشید. حال خبرهای بسیار خوبی برای شما دارم: چیزهای زیادی در ما زنها وجود دارد که شما از آنها بیزارید.اینطور نیست؟ پرتوقع بودن،حس مالکیت طلبی، ناامنی و این احساس که هر چه میکنید نمیتوانید ما را خوشحال وراضی کنید. می خواهم به شما بگویم که شما می توانید از بسیاری از این احساسات نامطلوب جلوگیری کنید. احتمالاً زن زندگی تان سعی کرده است به شما بگوید که:«چنانچه X یا Y را انجام دهی، همه چیز درست می شود.»و شما پیش خودتان فکر کرده اید که:«آره، درسته.»اما من می خواهم درباره خودمان با شما مردها رازی را در میان بگذارم. تنها با انجام دادن یا گفتن بعضی چیزهای کوچک و پیش پا افتاده در حق نامزد/همسرتان می توانید از بسیاری از رفتارهای ناخوشایند او جلوگیری کنید.آیا به سختی می توانید جمله ی بالا را باور کنید؟ اما حقیقت دارد. رازهایی در باره ی زنان را برای این نوشتم تا اطلاعاتی را که برای ایجاد روابطی شاد، لذت بخش، ارضاکننده و بی زحمت بدان نیاز دارید به طرزی منطقی، واضح، روشن و مربوط به شما ارائه دهم. آیا فکر می کنید این کتاب ارزش خواندن را داشته باشد؟ امیدوارم که پاسختان مثبت باشد. هر چه بیشتر بدانید نیرومندتر و موفق تر خواهید بود. اخیراً در یکی از سمینارهایم بعضی از مطالب ارائه شده در این کتاب را نیز ذکر کردم. در بخش مربوط به پرسش و پاسخ مردی ایستاد و گفت: فکر میکنم من از اون مردهایی هستم که شما اسمشان را «جاهل مآب» می گذارید. از این ناحیه نیز تحت فشار زیادی هستم.  فکر  می کنم شما از من می خواهید که مثل یک زن فکر کنم.  مثل یک زن رفتار کنم و به عبارت دیگر:«یک زن بشوم» از او پرسیدم: «چرا فکر می کنید من می خواهم شما یک زن بشوید؟»پاسخ داد: «خب، من همه اش سعی می کنم که زنم را خوشحال کنم. سه نیاز اساسی او را که الآن شما ذکر کردید همواره به یاد داشته باشم و این کار وآن کار را بکنم تا او را راضی نگه دارم آیا این بدان معنا نیست که دارم یک زن می شوم؟»به او گفتم: «بگذارید سؤالی ازشما بکنم. آیا ماشین دارید؟»مرد سرش به علامت توافق تکان داد.ادامه دادم:«آیا ماشینتان، ماشین خوب وقشنگی است که بخواهید آن را نگه دارید؟»با غرور و افتخار تمام گفت:«بله، راستش فقط چند ماه است که آن را از شرکت خریده ام»گفتم: «خب، آیا دفترچه ی راهنمای آن را هم مطالعه کردید؟»گفت: «البته»و دفترچه ی راهنما به شما یاد داد که چگونه از آن استفاده کنید. چه نوع بنزینی مصرف کنیدتا بازده موتور افزایش یاید،مراقب چه علامت های خطری باشید.چند وقت به چند وقت ماشین تان را سرویس کنید تا دوام و کارآیی آن افزایش یابد و کمتر خراب شود و چیزهایی از این قبیل.درست است؟»جواب داد:«بله»با لبخندی به او گفتم: آیا آموختن درباره ی ماشین تان  و طرز کار آن،  شما را به ماشین تبدیل کرده است؟ آری از وقتی که  دفترچه ی راهنما را خواندید، احساس می کنید که به ماشین بدل شده اید؟ آیا هنگامی که فروشنده دفترچه ی راهنما را به شما داد تا آن را بخوانید شما عصبانی شدید و به او گفتید: «هی، مگه تو می خوای من مثل ماشینم بشم؟» شنوندگان همگی خندیدند. اوهم با آنها خندید. زیرا نمی توانست منطق مرا زیر سؤال ببرد. توضیح دادم: «ماشین تان خیلی برایتان ارزش دارد. شما برای آن سرمایه گذاری کرده اید، پول خرج کرده اید،  پس مایلید از سرمایه گذاری خود  محافظت کنید و هرچه را در توان دارید به کار ببرید تا ماشین به بهترین نحو ممکن کار کند. حال اینجا نیز در کنار زنی نشسته اید که به نظرمی رسد از گفته های من خوشش آمده است. آیا او همسرتان است؟» با خنده ای گفت: «آره، او وادارم کرد امشب به این سمینار بیاییم»به او گفتم:«خب، همسرتان نیز بزرگترین سرمایه گذاری در زندگی شماست.حتی به مراتب ارزشمندتر و گرانقیمت تر از  ماشین تان،  پس چرا  نباید تا آنجا که می توانید او را خوب بشناسید تا بتوانید خوب از او مواظبت و مراقبت کنید و سواری های لذت بخش تری را نیز از او بگیرید؟! حضار همگی کف زدند.مرد از من تشکر کرد، نشست و سپس همسرش ار بوسید. همسرش از اینکه  موفق شده بود  شوهرش را به یکی از سمینارهای من بکشاند خوشحال و هیجان زده بود. معمولاً در رابطه با مردها از مثال ماشین زیاد استفاده می کنم زیرا این طوری موضوع را بهتر درک می کنند.این که شناخت و آگاهی نسبت به آنچه برایتان ارزشمند است یکی از راه های حمایت و محافظت از همان چیزی است که به شما تعلق دارد. آموختن درباره ی آنچه برایتان اهمیت دارد شما را قوی تر می سازد نه ضعیف تر. احتمالاً در نواحی دیگر زندگی تان آمادگی و پذیرش بیشتری  برای آموختن  مطالب جدید  دارید، اما درباره ی روابط تان  اینطور نیستید .برای نمونه،  هرگز از مطالعه ی دفترچه ی راهنمای ماشین، دستگاه ویدیو یا تلفن همراهتان ابائی ندارید.درست به طرز مشابهی، چنانچه قرار باشد در محل کارتان یک سخنرانی کوچک بکنید.مایلید تا آن جا که می توانید در زمینه ی مربوطه شناخت و آگاهی کسب کنید تا بهترین تأثیر را روی شنوندگان بگذارید. هرگز به رئیستان نمیگویید: «این قدر به من نگو چه کارکنم. چنانچه گلف یا تنیس و...بازی می کنید، مایلید تا آن جا که می توانید درباره اش مطالعه کنید تا در آن ورزش تسلط و مهارت کافی کسب کنید. هرگز با لجاجت براین که به کمکی احتیاج ندارید، و اینکه آموختن از دیگران کسر شأن است پافشاری نمی کنید. فکر می کنم تا به حال متوجه منظورم شده باشید.رابطه ی صمیمی شما ارزشمندترین و گرانقدرترین سرمایه گذاری شماست.هرچه آموخته های خورا درباره ی زنان و عشق افزایش دهید، معشوق و همسر بهتری خواهید بود و کنترل بیشتری بر زندگی خود خواهید داشت. اخیراً در حین پرواز از لوس آنجلس به نیویورک، در هواپیما کنار مرد دورگه ی آمریکایی ـ آسیایی ای نشسته بودم، اومشاوریکی از شرکت های بزرگ آمریکایی بودو به منظور کارایی بیشتر و بهتر این شرکت ها د ردرک و کنار آمدن با  فرهنگ آسیایی به هنگام کار و تجارت با آن ها به آنان آموزش می داد. او در کار خودش یک متخصص بود و شرکت های بزرگ به او پول های کلان می دادند تا کارکنان آن ها را درمهارت های برقراری ارتباطی با همکاران ژاپنی، چینی، سنگاپوری  و دیگر کشورهای آن منطقه آموزش دهد.این مرد  داستانهای حیرت انگیزی را درباره ی شرکت های بزرگی که سعی داشتند بدون آموزش به کارکنان خود درباره ی تفاوت های فرهنگ میان آمریکاییان و شرقی ها، شغل و تجارت خود را به آن مناطق گسترش دهند و همگی به مشکل برخورد کرده بودند، تعریف می کرد .اوگفت: «واقعاً حیرت انگیز است بسیاری از اوقات آموختن تنها چند نکته ی کوچک فرهنگی، رفتاری و ارتباطی می تواند به معنای میلیاردها دلار سود و سرمایه و همان می تواند فرق میان پیروزی و شکست باشد. همینکه به سخنان این مرد زیرک و با هوش گوش می دادم به یاد شغل و حرفه ی خودم افتادم. به او گفتم:«به نظر می رسد که کار من و شما یکی است».پاسخ داد:«جدی می گویید، آیا شما نیز (مشاور میان فرهنگی شرکت ها) هستید. با لبخندی گفتم:«یک جورهایی بله.من به مردها و زن ها آموزش می دهم چگونه یکدیگر را بهتر درک کنند. آن مرد خندید و گفت:«شک ندارم که شغل شما به مراتب سخت تر و دشوارتر از  شغل من  است؟!» درست به طرز مشابهی که کارکنان این شرکت بدون آموزش های لازم در شغل خود موفق نبوده و قادر نخواهند بود همکاران آسیایی خود را درک کنند،  شما مردها  نیز تنها  به این دلیل که ما زن ها را دوست  ندارید نمی توانید به خوبی ما را درک کنید. چرا؟ زیرا، همچنان که از قبل نیز خیلی خوب می دانید که مردها و زن ها بسیار با یکدیگر فرق دارند.از طرف دیگر، حتی گاهی اوقات، ما زن ها نیز خودمان را به درستی درک نمی کنیم. و نمی دانیم که چرا این طور هستیم. چه برسد به شما مردها! همانگونه که بعداً نیزخواهید دید،رازهایی درباره ی زنان فقط برای مردها نوشته نشده است تا زن ها را بهتر درک کنند، بلکه دردرجه ی اول برای ما زن ها نوشته شده است تا خودمان را بهتر درک کنیم و بتوانیم دقیق تر و مؤثرتر با شما ارتباط برقرار کنیم ونیازها وخواسته هایمان رابه طرز روشن تری با شما در میان بگذاریم.به طوری که بتوانید به راحتی ما را درک کنید.
	چرا این کتاب راهش را به سوی شما پیدا کرده است؟چنانچه الآن در حال مطالعه ی این کتاب هستید، پس احتمالاً آن را از طرف زنی دریافت کرده اید که شما را دوست دارد.شاید همسرتان،نامزدتان، دوست نزدیکتان،همسر ناکام تان، خواهرتان یا خواهر زنتان باشد. ولی آنچه قطعی است که هر که بوده است می خواهد شما در روابط خود موفق و خوشبخت باشید. چنانچه نامزد/همسرتان این کتاب را به شما داده است: هرگز به این معنا نیست که می خواهد بگوید مشکل از شماست. هرگز به این معنا نیست که از دست شما ناراحت است. هرگز به این معنا نیست که نمی دانید چگونه کارها را به درستی انجام دهید. هرگز به این معنا نیست که از دست شما شکایت دارد و می خواهد احساس کنید حق با شما نیست. منظورش این نیست که او کامل و بی عیب و نقص است و این شمایید که وضع تان وخیم است. هرگز قصد ندارد بگوید همه چیز تقصیرشماست. هرگز منظورش این نیست که شما کودن یا خرفت هستید ونمی توانید مسائل را خودتان حل کنید. چنانچه نامزد یا همسرتان این کتاب را به شما داده است، معنایش فقط این است که شما را دوست دارد، می خواهد همه چیز بهتر باشد، رابطه تان ادامه داشته باشد. می خواهد شما را خوشحال کند، احساس می کند که با دادن این کتاب به شما کمک می کند تا با او بهتر باشید.تا او بتواند نیازهای شما را بیشتر و بهتر برآورده کند! از این که کسی به  قدری شما را دوست دارد که ترجیح می دهد برای بهبود روابطش با شما کاری بکند تا این که به جای کاری، پس بنشیند و سکوت اختیار کند، خوشحال باشید.چنانچه شخص دیگری به غیر از نامزد/همسرتان این کتاب را به شما داده است بدانید که دوستی واقعی است که خوشبختی و سعادت شما را می خواهد. چنانچه خودتان این کتاب را پیدا کرده اید، از آن روست که زنان را دوست دارید و می خواهید روابط خود با آنان  ساده تر، دوستانه تر،  لذت بخش تر وکم زحمت تر و بدون استرس باشد.از این که اهل دانش و آگاهی هستید، شما را تحسین می کنم. چنانچه با  زنی رابطه  دارید، آن زن،  زن خوشبختی است که شما  اهمیت می دهید، و برای خوشبختی خودتان چنین کتابی را انتخاب کرده اید و مطالعه می کنید.چنانچه هنوز زن زندگی و عشق واقعی تان را پیدا نکرده اید، باور کنید که در آینده هنگامی که سرانجام ازدواج کردید، همسرتان از شما ممنون خواهد شد که چنین کتابی را خوانده اید. احتمالاً پس از این مقدارمطالعه از کتاب صدایی در گوشتان می گویدکه:«بفرما، این  هم یکی  دیگه از اون کتابهایی که زنم می گه.اوهمیشه  می خواد منو «درستم» کنه.انگار که یه چیزیمه.مطمئنم کتاب میخواد بگه که همه چیز تقصیر منه واینکه منم که باید تغییر کنم.احتیاجی به این جور کتاب ها ندارم.چرا بایدبه حرفهای یه زن دیگه که حتی نمیشناسمش گوش کنم و اون به من بگه که چکار باید بکنم و چه کار باید نکنم. این کارها فقط وقت تلف کردنه»
	پاسخ من در این جا به شما این استپس از مطالعه این کتاب احساس خواهید کرد که باهوش تر و قوی تر و توانمندتر هستید نه احمق، ضعیف و ناتوان. مطالعه ی این کتاب، به شما این احساس را خواهد داد که روی اوضاع و امور کنترل دارید، نه این احساس که کنترل همه چیز از دست شما خارج شده است. مطالعه ی این کتاب به شما این احساس را خواهد داد که زندگی تان را در دست خود دارید. این کتاب هرگز موضع شما را تضعیف نخواهد کرد. وقت اندکی که صرف مطالعه این کتاب می کنید در مقایسه با  وقت زیادی که در آینده  ذخیره خواهید کرد ناچیز است. چرا که بحث ها،  دعواها،  بگو مگوها و لحظات تلخ به مراتب کمتری خواهید داشت!
	پاسخ من این استبله!حق با شماست. به همین دلیل هم بود که چند سال پیش رازهایی درباره مردان را نوشتم که در آن همه  چیز درباره ی علایق و خواسته های مردها در خصوص عشق و صمیمت و روابط جنسی به زن ها توضیح داده شده است و در این روش ها و راه کارهایی ارائه شده است تا به  زن ها در بهبود روابط شان با مردها چه در داخل  و چه در خارج از بستر کمک کند.میلیون ها زن این کتاب را خواندند بعد از آن که آن را بانامزد/همسرشان در میان گذاشتند، مردها همگی متفق القول بودند که من در واقع دوست و طرفدارشان بودم. لذا هر بار که در حین مطالعه ی این کتاب صدایتان درآمد که: «پس، اشتباهاتی که او می کند، چی؟» به یاد داشته باشید که همه اش در کتاب دیگر توضیح داده شده است.
	چگونه بهترین استفاده را از این کتاب ببرید؟نوشتن این کتاب از یک جهت چالش بزرگی بود. و آن این بود که به طرزی نوشته شود تا هر دو خواننده ی زن و مرد مخاطب قرار بگیرند. فصلهایی از این کتاب هستند که اطلاعات ارائه شده در آن ها خطاب به زن هاست که امیدوارم شما مردها نیز این فصل ها را بخوانید. جاهایی نیز وجود دارندکه روی صحبتم با مردهاست. این نواحی را باعنوان:«برای مردها!» مشخص کرده ام. بهترین روشی که برای مطالعه ی این کتاب وجود دارد مطالعه ی از اول تا آخر است. بدانید که هرآنچه راکه دراین کتاب گنجانده ام،بدین منظور طراحی شده است تا شما را در رابطه با زنانزندگی تان، باهوش تر کند. چنانچه کتاب را از ابتدا شروع نکرده اید، لطفاً برگردید و فصل:«پیامی به زن ها» را نیز که در ابتدای کتاب آورده شده است  بخوانید. این فصل می تواند در عین حال پیامی به مردها نیز باشد. خواهید دید که با پیش زمینه ی مساعدتری باقی کتاب را خواهید خواند. در پیام مربوط به زن ها ذکر کرده ام که هر مردی متفاوت و منحصر به فرد است اما مطالب ارائه شده همگی تعمیم داده شده وکلی هستند.لذا توصیه ام به شما این است که چنانچه با کسی ارتباط دارید، حتماً درباره ی مطالب این کتاب با او به صحبت بنشینید. از او بپرسید کدامیک از نکته ها دقیقاً توصیف کننده ی احساسات او هستند. یا به عبارتی کدامیک از موارد دقیقاً درباره ی او صدق می کنند. از او دعوت کنید نظر خود را درباره ی گفته های من یا دیگر زن ها بیان کند. به او اطلاع دهید که مایلید کدامیک از توصیه ها یا پیشنهادهای این کتاب را به کار ببندید و از او بپرسید که آیا تلاش های شما مؤثر واقع شده اند یا خیر؟ چنین صحبت ها و مذاکراتی اطلاعات ارزنده ای بسیاری از نامزد/همسر شما را در اختیارتان قرار می دهد.خواهید دید که چنین مذاکراتی بی هیچ کوششی، دوستانه، و خالی از تنش و اضطراب خواهند بود.(در مقایسه با صحبت هایی که قبلاً بر سرهمین موارد داشتید)چرا که این بار صحبت ها رابراساس زمینه ی مشترکی آغاز می کنید که این کتاب برای هردوی شما ارائه داده است و فقط از عقاید و نظرهای شخصی خودتان صحبت نمی کنید. لذا  فضا کمتر تخاصمی خواهد بود و تفاهم بیشتری خواهید داشت.بالاتر از همه، نامزد/همسرتان از این که شما به احساسات او علاقه نشان داده اید و نظر او را در این رابطه جویا می شوید، بی نهایت خوشحال خواهد شد. می خواهم لحظه ای را نیز به این اختصاص دهم که این کتاب درباره ی چه چیزی نیست. این کتاب اصلاً به زن هایی که آسیب های عمیق روحی و مشکلات احساسی جدی داشته و نیازهای خودشان را شدیداً سرکوب کرده و ارتباط خود را به طرزی جدی با قلب و روح خود ازدست داده اند، نپرداخته است،چنانچه با چنین زنی ارتباط دارید،ممکن است احساس کنید که هیچ یک از مطالب این کتاب درباره ی اوصدق نمی کند.دلیل آن این است که او به منظور جلوگیری از دردهای احساسی بیشتر، بر دور خود موانع دفاعی بسیاری برافراشته است و ارتباط خود را با احساسات و اصولاً توانایی حس کردن و احساس داشتن بطور کلی از دست داده است.مردهایی که عادت دارند با زن هایی«به لحاظ عاطفی غیر قابلدسترس» ارتباط برقرار کنند، با قسمت اعظم این کتاب ارتباط برقرار نخواهند کرد.چنانچه احساس می کنیدبه این دست از مردها تعلق داریدکتاب آیا توان گمشده ام هستی؟. را مطالعه کنید. آن کتاب به شما کمک خواهد کرد، الگوهای احساسی خود را که موجب می شوند روابط ناسالمی را انتخاب کنید، درک کنید در این جا باید به نکته ای اعتراض کنم:«این کتاب را به این امید نوشتم تا همسرم صفحه به صفحه ی آن را حفظ کندوتمامی اطلاعات ارائه شده درآن را درباره ی من به عنوان یک زن دریابد. امیدوار بودم با شوق تمام تمامی توصیه ها و پیشنهادهای ارائه شده در آن را به کار ببندد تا به مردرؤیاهای من بدل بشود.چنانچه نامزد/همسرتان این کتاب را به شما داده است بدانید که او نیز به طرزی پنهان به همین چیزها امید بسته است.! البته،آنچه دراین کتاب به آن پرداخته ام آن است که چگونه یک زن می تواندچنین کتابی را بخواندو این که چگونه یک زن می تواندمرد خود را خوشحال کند. به علاوه!این که اصولاً نگاه زن ها به ارتقاء و رشد شخصی ونیز عشق چگونه است؟ آیا می دانستید که ما زن ها دوست داریم خود را وقف عشق ورزیدن به شما- آن هم در بیست و چهار ساعت شبانه روزـ  بکنیم. خب، این حقیقت را در حین مطالعه ی فصول بعدی در خواهید یافت. حال شما به عنوان یک مرد چگونه این کتاب را خواهید خواند؟ با آموخته هایتان از آنچه کار خواهید کرد؟ این تنها خودتان هستید که می دانید. و در نهایت می خواهم راز دیگری را نیز با شما در میان بگذارم.حتی چنانچه همسرم فقط چند نکته ی مهم از این کتاب را استخراج کند و به کار بندد برای من کافی است.همین که وقت گذاشته و حاضر شده است درباره ی ما زن ها چیزهایی بداند ومهربانی قلب مرا درک کند،و درپی یافتن راه هایی باشدکه احساس امنیت بیشتر،ارزشمند بودن بیشتر، و محبوب بودن بیشتری به من بدهد از او ممنون خواهم بود.
	بخش اول:زن ها دوست دارند مردها چه چیزی درباره ی آن ها بدانند؟
	فصل (1):برای زن ها عشق بر هرچیز مقدم استچندماه پیش یکی از دوستان قدیمی که مدت ها بود او را ندیده بودم. به من تلفن زد و گفت مدت شش ماه است که در رابطه ی جدیدی وارد شده است. برایان در طول زندگی خود روابط زیادی داشت اما هیچ وقت به طور جدی با کسی درگیر نشده بود. لذا این خبر از جانب او خبر مهمی محسوب میشد. از او پرسیدم که اوضاع از چه قرار است واو پاسخ داد همه چیز عالی است. اما نگرانی های کوچکی درباره ی نامزدش داشت. از او پرسیدم «از چه نگران هستی؟»پاسخ داد:«خب، لوری واقعاً فوق العاده است. خیلی شیرین و مهربان. اما می ترسم مشکلی داشته باشد. منظورم مشکلات روحی وروانی است. به همین خاطر به تو زنگ زدم تا نظر تو را هم بشنوم».به او گفتم:«چه کار می کند که فکر می کنی ممکن است مشکل روانی داشته باشد؟»گفت: «اول از همه این که به من می گوید هر بیست و چهار ساعت شبانه روز را به من فکر می کند. هر روز به محل کارم زنگ می زند تا به من بگویدچقدر دلش برای من تنگ شده است. از هفته ها پیش برای هر دویمان برنامه ریزی می کند تا بتوانیم باهم باشیم. مدام درباره ی خودمان و روابطمان صحبت می کند. بعد هم هفته ی گذشته به من گفت: ارتباطش با من مهترین مسئله زندگی اوست! »از او پرسیدم: «و تو چه نتیجه گیری هایی از این صحبت ها داری؟»سعی کردم متوجه نشود که خنده ام گرفته است. گفت:«خب، من فکر می کنم، آنطور که او به من فکر می کند، باید عصبی بوده و تشویش زیادی داشته باشد» با خنده ای به او گفتم: «نه عزیزم، او عاشق شده است»دوستم برایان مرد خوبی است. اما بالاخره یک مرد است. او تجربه ی زیادی در رابطه با روابط دراز مدت نداشت و آن گونه که لوری به او عشق  می ورزید برایش ناآشنا و حتی ناسالم و مشکل دار بود. او اولین راز در این باره را که «زن ها که هستند؟» نمی دانست: «دنیای زن، دنیای  عشق است». عشق ورزیدن،  فداکاری کردن و محترم شمردن  روابط صمیمی و نزدیک طبیعت ماست. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند:«برای زن ها عشق از هر چیز مهمتر و بر همه چیز مقدم است»منظورم از این گفته این نیست که زن ها خودآگاهانه انتخاب کرده اند که عشق مهمترین اولویت زندگی شان  باشد، بلکه عشق  فی الواقع  مهمترین اولویت زندگی ماست. ما  از قبل تصمیم نگرفته ایم که دل و جان ما بر مرد زندگی مان متمرکز باشد. بلکه طبیعتاً، ذاتاً و فطرتاً این طور هستیم. ما  انتخاب نکرده ایم و از قبل تصمیم  نگرفته ایم که مدام به این فکر کنیم که چگونه به او نزدیک تر شویم، بلکه این کار را ناخودآگاه می کنیم. ما تصمیم نگرفته ایم که عشق مهمتر باشد. ولی خب هست!
	کیک عشق در زیر تمثیلی آمده است که به خوبی نشانگر ذهنیت و احساسات ما زن ها نسبت به عشق می باشد. من آن را کیک عشق نامیده ام: دو دایره را تصور کنید. اولی نشانگر دایره ی خودآگاهی یک مرد و دومی نشانگر خودآگاهی یک زن است. حال تصور کنید که  برشی از هر دو دایره حذف شده باشد درست مثل یک برش کیک. در حدود یک دهم کل دایره. در دایره ی مختص به مرد، برش حذف شده درصد خودآگاهی او ازتمرکز و اولویت او بر روی عشق و روابط صمیمی است.مابقی یا به عبارتی نه دهم باقی مانده تمرکز و اولویت او بر روی کار،شغل، علایق، پروژه ها و دیگر فعالیت های اوست. این درحالی است که در دایره ی مربوط به زن، وضع دقیقاً نقطه ی مقابل دایره ی مرد است. بدین معنا که برش نازک تمرکز او بر روی کار، علایق و پروژه هاست ونه دهم باقی مانده تمرکز او برعشق، زندگی خانوادگی و روابط او. گرچه کمی اغراق آمیز به نظر می رسد، اما حتماً متوجه منظور من شده اید.هر بار که در سمینارهایم کیک عشق را برای حاضران رسم می کنم، زن ها و مردها همگی می خندند. می پرسید چرا؟ زیرا همه به طرزی غریزی می دانیم که این موضوع صحت دارد، و همانگونه که بعداً نیز خواهیم دید، این مطلب منشأ بسیاری از مشکلات  موجود در میان زن و مرد را توضیح می دهد. نکته زیر را همواره به یاد داشته باشید، کیک عشق نشانگر مدت زمانی نیست که صرف عشق یا دیگر فعالیت های خود می کنیم، بلکه صرفاً تصویری است ذهنی ازمیزان درون گرایی ما زن ها. برای نمونه ممکن است زن شاغل باشدـ حال چه در داخل و چه در خارج از خانه، و به همین تعداد ساعاتی که شوهرش سر کار است او نیز مشغول شغل خودباشد.بنابراین تمثیل کیک عشق به این معنا نیست که او یک دهم وقت خود را صرف کارش کرده است و بقیه را صرف خرید لباس  خواب های زنانه؛  نوشتن شعرهای عاشقانه، و خیالبافی در باره ی شوهرش می کند. اما می توانید شرط ببندید هنگامی که بر سر کار خود است بیشتر از آن که شوهرش به او فکر می کند. او به  شوهرش  فکر می کند و هر  روزه  وقوف و آگاهی بیشتری نسبت به تغییرات ریتم روابطشان دارد و در مقایسه با شوهرش بیشتر خواهان ارتباط و نزدیکی و صمیمیت است. گاهی اوقات هنگامی که تمثیل کیک عشق را برای زن ها به کار می برم، کاملاً آن را درک نمی کنند. اما  هنگامی که برای آنان توضیح می دهم که  عشق شامل رسیدگی به بچه ها نیز می شود، فوراً با آن ارتباط برقرار می کنند. مادرهای مجرد این نکته را به خوبی می فهمند. زیرا ممکن است با کسی ارتباط نداشته باشند، اما قسمت اعظم وقت آن هاهنوز صرف عشق و توجه به فرزندانشان می شود. حتی بسیاری از زنان متأهل نیز چنین بیان  می کنند که قسمت  اعظم کیک عشق  آنان به روابط  روزمره شان با فرزندان اختصاص دارد  تا  با شوهرشان. اینکه آیا الگو سالم ودرست است یا خیر،موضوع دیگری است اما نکته ای که وجوددارد این است که خودآگاهی، افکار و احساسات زن ها به طرزی طبیعی و غریزی همگی روی عشق متمرکز هستند.
	سفری به افکار زن هاهمواره گفته ام که چنانچه مردها تنها یک روز را در سر زنی که عاشق است سپری  می کردند، از این که ما زن ها چقدر به مرد زندگی مان فکر میکنیم وچقدر به آن ها توجه داریم، حیرت زده می شدند.تمرینی وجود داردکه گاهی اوقات آن را به زوج هایی توصیه میکنم که برای مشاروه نزد من می آیند.این تمرین به مردها کمک می کند تا این نکته را که عشق برای زن ها بر هر چیز مقدم است درک کنند و تصویر ذهنی واضحی از کیک عشق را به دست دهند.تمرین بدین قرار است که از زن می خواهم گزارش دقیقه به دقیقه افکار خود را درطول یک روز و با شرح موقعیت مربوط ثبت کند.سپس آن را به نامزد/همسرش نشان دهد.بدون استثناء همواره مردها از این حقیقت که ذهن و فکر نامزد/همسرشان چقدر مشغول آنها بوده است حیرت زده می شوند. من خواستم این فرصت را در همین جا به خوانندگان مرد خود داده باشم، لذا نمونه ای از  این فهرست را که توسط یکی از مراجعه کنندگانم به نام  ملیسا دررابطه با  نامزدش جوزف ترتیب داده شده است، در این جا آورده ام. ملیسا مدیر اجرایی در یک ایستگاه رادیویی است که حدود یک سال است با جوزف آشنا شده است.  در این جا فقط نیمی از فهرست او را آورده ام. زیرا فهرست کامل او بسیار طولانی تر بود و صفحه های بیشتری را به خود اختصاص می داد!
	گزارش افکار ملیسا6:45 صبح در حالی که به جزوف فکر می کردم، از خواب بیدار شدم. از این که قرار  بود امشب او را ببینم  هیجان زده بودم.  پیش از این که از رختخواب بیرون بیایم مدتی را به او فکر کردم. 7:00 صبح می خواستم به جوزف زنگ بزنم و به او صبح به خیر بگویم، اما فکر کردم بهتر است صبر کنم تا او این کار را بکند. 7:10 صبح پیش خودم فکر می کنم الآن موهایم را بشورم یا صبر کنم تا شب درست پیش از آن که جوزف را ببینم تا موهایم حسابی تمیز باشند. 7:15 صبح تصمیم می گیرم این کار را کمی پیش از آن که جوزف را ببینم انجام دهم.اما توی حمام یادم می افتد لوسیونی را که جوزف از آن خوشش می آمد، جلو چشمم بگذارم تا امشب بعد از این که دوش گرفتم از آن استفاده کنم. 7:40 صبح مشغول خوردن صبحانه هستم و به این فکر می کنم که هفته پیش که صبحانه را با جوزف خوردم چقدر خوش گذشت. 7:50 صبح مشغول تماشای گزارشی تلویزیونی درباره ی دیدنی ها و جاذبه های توریستی کاراییب هستم.به یاد می آورم که من و جوزف همیشه می خواستیم سفری به آن جا داشته باشیم، لذا قلم و کاغذ برمی دارم و اطلاعات ارائه شده در برنامه را یادداشت می کنم. 7:55 صبح جزوف هنوز زنگ نزده است. پیش خودم فکر می کنم آیا به او زنگ بزنم تا در باره ی گزارش تلویزیونی با او صحبت کنم یا نه. تصمیم می گیرم ده دقیقه دیگر هم صبر کنم. 8:5 صبح به جوزف زنگ می زنم و چند دقیقه با هم صحبت می کنیم. عجله دارد زودتر برای جلسه ی مهمی حاضر شود، لذا نمی تواند خوب به مکالمه دل بدهد. اما می گوید که منتظر است هر چه زودتر امشب مرا ببیند. بنابراین خوشحال می شوم. 8:20 صبح در حین این که مشغول آرایش کردن خود هستم به صحبت های امروز صبح با جوزف فکر می کنم و قسمت های شیرین آن را توی ذهن خودم مرور می کنم. 8:35 صبح کمدم را باز می کنم تا لباسی بپوشم و به سر کار بروم.اما ناگهان به این فکر می افتم که امشب وقتی که با جوزف بیرون می روم چه بپوشم.چند روز پیش یک لباس خوشگل خریدم که جوزف از آن خوشش آمد. آن را یک بار دیگر پرو می کنم تا مطمئن شوم به من می آید. 8:50 صبح رختخواب را مرتب می کنم. تصمیم می گیرم ملافه ها را عوض کنم تا وقتی که جوزف می رسد تمیز باشند. 9:20 صبح مشغول رانندگی به طرف محل کارم هست. به رادیو گوش می دهم. آهنگ زیبایی از سانتانا پخش می شود که من  وجوزف عاشق آن هستیم. سفری را به  یاد می آورم که چند وقت پیش با جوزف به سن دیاگو داشتیم و تمام راه را به آلبوم سانتانا گوش کردیم. لبخندی روی لبهایم نقش می بندد.به یاد می آورم چقدر به ما خوش گذشت. تصمیم می گیرم به تلفن همراه جوزف زنگ بزنم و به او بگویم که به خاطرات مان درسن دیاگو فکرمی کنم. اما یادم می آید که او احتمالاً دارد به سر کارش می رودو فکرش مشغول کارهایی است که باید انجام دهد. لذا از این کار منصرف می شوم.10:45 صبح به عکس جوزف که روی میز کارم قرار دارد، نگاه می کنم و پیش خودم فکر می کنم که بهتر است قاب زیبایی برای آن بگیرم. 11:30 صبح به ساعت نگاه می کنم.از خودم می پرسم که آیا جلسه ی جوزف تمام شده است یا نه.پیش خودم فکرمیکنم خدا کند جلسه خوب پیش رفته باشد تاجوزف امشب خوشحال و خوش اخلاق باشد. 11:50 صبح جوزف در راه برگشت از جلسه به من یک زنگ کوتاه می زند. خوشحال به نظر می رسد درباره ی آهنگ سانتانا که امروز صبح از رادیو پخش شده بود به او می گویم. 11:57 صبح متوجه می شوم از بعد از تلفن جوزف کمی نگران و دلواپس هستم.به یاد می آورم که گفت ممکن است هفته بعد به خاطر کاری از شهر بیرون برود. 12:30 ظهر با یکی از مشتریانم برای ناهار به رستوران جدیدی که هرگز قبلاً از آن جا نرفته ام، می رویم.پیش خودم فکر می کنم جوزف  حتماً از آن خوشش می آید.  لذا تصمیم می گیرم حتماً یک روز با جوزف به آنجا برویم. 2:10 ظهر از جلوی یک سوپرمارکت رد میشوم. به ناگهان به یاد می آورم که نوشیدنی موردعلاقه ی جوزف تمام شده است.لذا توقف میکنم تا برایش بخرم.داخل سوپرمارکت چشمم به تمشک می افتد.به یاد می آورم که جوزف خیلی از تمشک خوشش می آید. لذا کمی هم تمشک می خرم. 2:35 ظهر وقتی که به دفتر کارم برمی گردم، پیغام هایم را چک می کنم، با این که همین چند ساعت پیش با جوزف صحبت کردم از اینکه پیغامی از او ندارم، ناراحت می شوم.میدانم احمقانه است اما این احساسی است که دارم. 2:55 ظهر صندوق پستی ام را باز می کنم و کارت دعوتی را در آن پیدا می کنم، که نویسنده ای برای سخنرانی، میهمانی ترتیب داده است. پیش خودم فکر می کنم  حتماً یادم باشد از جوزف بخواهم او هم با من بیاید. 3:15 ظهر به ساعت کامپیوترم نگاهی می اندازم و از این که قرار است تا ظرف کمتر از چهار ساعت جوزف را ببینم هیجان زده می شوم. در باره ی گزارش افکار ملیسا چه فکر می کنید؟ هنگامی که این فهرست را به زن ها نشان می دهم می گویند: «اوه، خدای من! این دقیقاً همان کارهایی است که من می کنم.» شاید محتویات و موضوعات افکار برای زن های متأهل با زن هایی که بچه دارند متفاوت باشد اما فرکانس و تواتر افکار تا حد زیادی مشابه است.  این در حالی است که واکنش مردها در مواجهه با این فهرست کاملاً متفاوت است.بعضی از آنان فکر می کنند که من با این فهرست با آن ها شوخی می کنم. و نمی توانند آن را باور کنند. برخی دیگرمیگویند:«این ملیسا خانم احتمالاً مشکل روانی داره»یا:«فکر میکنم این ملیسا باید کمی هم به فکر زندگی خودش باشد!»اینگونه مردها شایدمتوجه نباشندکه نامزد/همسر خودشان هم دقیقاً به همان میزان به آن ها فکر می کنند که ملیسا به جوزف فکر می کند. برای ملیسا مانند بسیاری از زنها، عشق تم ثابت وهمیشگی زندگی شان است. میتوان گفت بزرگترین  قطعه ی کیک زندگی شان به  عشق اختصاص یافته است.این به آن معنا نیست که ملیسا به شغل یا دیگر نواحی زندگی اش فکر نمی کند.هرگز این طور نیست، او شغلی فعال و برنامه کاری شلوغ و پرمسئولیتی دارد. برای ملیسا (و تمامی زن ها)داستان تنها از این قرار است که وقتی دررابطه ای صمیمی است دنیا را از پشت عینک  عشق می بیند.گویی عینکی بر چشم دارد که لنزهای آن عشق به جوزف اند و ادراک او از جهان از طریق این لنزهای عشق صورت می گیرد. از دید او یک گزارش تلویزیونی تنها یک گزارش نیست.  بلکه موضوعی است که او  بتواند بعدها در آن باره با جوزف صحبت کند. یک ترانه پخش شده از رادیو تنها یک ترانه نیست، بلکه چیزی است که خاطرات او با مرد زندگی اش را زنده میکند. از دید اوتمشک فقط تمشک نیست، بلکه میوه ای است که نامزدش دوست دارد. خطاب به مردها: لطفاً به یاد داشته باشید که این فرآیند چنان برای زن ها طبیعی است و چنان به صورت بخشی ازطبیعت آن ها درآمده است که درواقع خودشان از آن آگاه نیستند. در واقع پس از آن که ملیسا فهرست خود را خواند خود او نیز از این که چقدر به جوزف فکر می کند، متعجب شده بود. به طور معمول این افکار به طرزی ناخودآگاه و خودکار در سر او شناور هستند.اصولاً این طریقی است که او روابطش را می بیند و رفتاری است که بدون فکر از او سر می زند و منعکس کننده این اولویت زن ها در رابطه با عشق و زندگی است. مردها و زن ها به دو طریق کاملاً متفاوت عشق می وزند. بعد از سال ها تحقیق و تجربه ی شخصی به این نتیجه رسیده ام که مرد و زن به دو طریق متفاوت عشق را تجربه می کنند. برای اغلب زنها عشق واقعیتی بی انقطاع و ممتد است.توجهی مستمر و مداوم که هیچ گاه ناپدید نمی شود،  حتی مواقعی که مشغول کار یا انجام وظایفی هستیم که ظاهراً هیچ گونه ارتباطی با عشق ندارند. از طرف دیگر برای اغلب مردها، عشق کلاسه شده و تفکیک شده است. گویی دیداری است با بخشی از وجودشان آن هم گهگاهی و با تعیین وقت قبلی. زن ها نیاز ندارند به وضعیت احساسی تغییر وضعیت بدهند، بلکه همیشه یا اکثر اوقات از پیش درآن هستند.حال چه آن را ابراز کنند و چه نکنند،برعکس مردها می بایست ، عامدانه و به طرزی ارادی به این مددرآیند. بیایید مجدداً به داستان برایان، که فکر می کرد احتمالاً نامزدش مشکلات روانی داشته باشد، برگردیم. این تفاوت  مردها و زن ها به خوبی توضیح می دهد که چرا  توجه و تمرکز زن به عشق از نظر برایان و بسیاری ازمردهای دیگر اضافی وغیرطبیعی است.برایان هرگزنمیتواند تصور کند که به اندازه ی لوری روی رابطه اش تمرکز داشته باشد.چنانچه بخواهد چنین کند باید بقیه ی زندگی خود را فراموش کند تا فقط به لوری بپردازد.از نظر او این کار زیادی، نامتعادل، غیرضروری و حتی وسواس گونه است.لذا فرض را بر این می گذاردکه چنانچه لوری این گونه به او عشق می ورزد، پس لابد تلاش زیادی را صرف کرده است. بنابراین حتماً او غیرطبیعی و نامتعادل است. بسیاری از مردها مرتکب این اشتباه می شوند.آن ها این حالت را در زنان مشاهده می کنند و نمی توانند آن را درک  کنند. پیش خودشان چنین فکر  می کنند که: «چنانچه از اینجا مانده بودم و از آن جا رانده، کار و زندگی هم نداشتم. آن وقت چنین احساسات و رفتاری می داشتم! » سپس نیز به این نتیجه می رسند که نامزد/همسرشان از این جا مانده و از آن جا رانده، بی کار و درمانده است که چنین عشق می ورزد و مدام به او فکر می کند. گرچه زن ها می دانند که این موضوع حقیقت ندارد. در واقع لوری هیچ تلاشی نمی کند، او عاشق است. و توجه و تمرکز او بر روی برایان مانند نفس کشیدن برایش طبیعی وخودکار است.او حتی در آن باره فکر هم نمی کند.بلکه فقط برایش اتفاق می افتد. ملیسا هم همین طور. او سعی نمی کند تا به جوزف فکر کند.او به این دلیل به جوزف فکرنمیکندکه مشکل دارد یا «بی کار و بی عار» یا «عاطل و باطل» است او به این دلیل مدام به او فکر می کند که روش عشق ورزیدن زن ها همین گونه است. تمثیل کیک عشق، نگرش مردانه و زنانه به عشق را به خوبی به تصویر می کشد. در زیر تمثیل دیگری نیز آورده ام که نشانگر نحوه ی عملکرد مردها و زن ها در روابطشان است. فرض کنید دایره ی خودآگاهی مرد و زن را خانه هایی در نظر بگیریم که هر یک اتاق هایی دارندکه به موضوعات مختلف اختصاص داده شده باشند،اتاق کار، اتاق تفریح و استراحت، اتاق بدن و ...برای اغلب زن ها هریک از اتاق ها اتاق عشق نیزهست.حتی چنانچه به عملکردهای دیگری غیر ازعشق اختصاص داده شده باشند.گویی که تمامی فضای ذهنی اومختص عشق است:خانه ی عشق! گرچه برای مردها تنها یک اتاق عشق در خانه ی فکر و ذهن شان وجود دارد. بنابراین چنانچه قرار باشد به عشق بپردازد.باید اتاق های دیگر راترک کند.تمثیل اتاق عشق بیان کننده ی پدیده ای است که در روابط خود به کرات آن را تجربه کرده ام و می دانم که زن های دیگر هم همینطورند: در کنار همسرم هستم و می خواهم به گونه ای رمانتیک با او ارتباط برقرار کنم، اما او پاسخی نمیدهد میدانم مرا دوست دارد.اما نمیتوانم درک کنم که چرا ازمن فاصله میگیرد.وقتی از او می پرسم که آیا اتفاقی افتاده است، پاسخ می دهد:«نه، هیچ اتفاقی نیافتاده است» به تدریج احساس ناراحتی و سرخوردگی میکنم  زیرا سعی دارم با او رابطه ی احساسی برقرار کنم اما او همکاری نمی کند. اتفاقی که در اینجا می افتد بدین قرار است که من در خانه ی عشق خود هستم که پر از اتاق های عشق است و در این بین سعی می کنم  با همسرم ارتباط عاطفی و صمیمی برقرار کنم، اما فکر او مشغول پروژه ای است که باید کامل کند. شاید او در اتاق استراحت خود است و مشغول تماشای تلویزیون یا گردش در اینترنت است. ناگهان خواسته ی من این است که با او ارتباط احساسی برقرار کنم که مستلزم آن است که او به اتاق عشق نقل مکان کند تا بتواند در آنجا با من باشد. اما او  نمیخواهد به اتاق عشق بیادزیرا دراتاقی دیگر از ذهنش کار دارد. البته، چنانچه مفهوم اتاق عشق را درک  نکنم دلیل این را درک نخواهم کرد که چرا در آن لحظه همسرم به لحاظ احساسی در دسترس نیست و چنان به نظر خواهد رسید که او مرا پس زده است. بدترین قسمت داستان این است که چون همسرم در اتاق عشق خود حضور ندارد، تلاش من مبنی بر ارتباط  احساسی با او، به او این احساس را خواهد داد که دارم او را کنترل می کنم یا به او می گویم چه کار بکند یا چکار نکند. بنابراین هنگامی که از همسرم می پرسم:«چه اتفاقی افتاده است؟» او این سؤال مرا چنین ترجمه و تعبیر می کند که به او گفته ام:« چرا در اتاق  عشق نیستی؟ چرا همین الآن همه چیز را ول نمی کنی و به اتاق عشق نمی آیی تا بتوانیم کمی آنجا با هم رمانتیک باشیم؟»این موضوع توضیح دهنده ی انواع پاسخ های مختلفی است که ازمردها میگیریم:پاسخ هایی از قبیل:ناراحتی جزئی و خفیف، بی حوصلگی و بالاخره هم عصبانیت و قهر کردن.در چنین مواقعی که سعی داریم لحظاتی رمانتیک خلق کنیم و به او عشق بورزیم، آنچه عملاً اتفاق می افتد این است که او احساس می کند سعی داریم او را از یک ناحیه ی خودآگاهی بیرون ببریم و به زور او را به اتاق عشق بکشانیم!! اخیراً با همسرم به تعطیلات کوتاهی رفتیم و اوقات بسیار خوب و رمانتیکی داشتیم.روزی که قرار بود برگردیم بسیار احساس نزدیکی می کردیم. در این باره صحبت کردیم که چقدر به ما خوش گذشته است. چند ساعت بعد به فرودگاه رفتیم تا به شهر خودمان برگردیم. بعد از این که چمدان هایمان را تحویل دادیم احساس کردم شوهرم کمی درخودش فرو رفته است و از من فاصله گرفته و دیگر مانند آن روز صبح پیش از این که به راه بیافتیم به من پاسخ نمی دهد. از او پرسیدم: «آیا اتفاقی افتاده است؟» پاسخ داد: «نه.» من مطمئن بودم که چیزی تغییر کرده است. گرچه نمی دانستم که چه چیزی. کمی مضطرب و نگران شدم. مگرچه اتفاقی افتاده بود؟ ازاو پرسیدم که مبادا در پرواز اولمان حالش بد شده باشد. یا شاید هم انتظار برای پرواز بعدی حالش را بد کرده بود. اما هر چه بیشتر تلاش می کردم تا اورا به حرف بیاورم از من دورتر و دورتر  می شد. هنگامیکه نهایتاً شب به خانه رسیدیم احساس خیلی بدی داشتم. روز بعد، همه چیز مجدداً خوب و عالی بود. اما من هنوز گیج بودم. مگر دیروز چه اتفاقی افتاده بود که چنان احساس بدی را میان ما تولید کرد؟ سپس ناگهان متوجه موضوع شدم. هنگامی که با همسرم درتعطیلات و در هتل بودیم تمام مدت او در اتاق عشق ذهنش بود. چرا که هیچ کار یا مسئولیتی نداشت. لذا توانسته بود به راحتی به آن بخش از ذهن خود برود. جایی که بتواند احساسی رمانتیک باشد. سپس در راه برگشت به  خانه بدون این که متوجه آن شده باشم اتاق عشق را ترک گفته بود و به اتاق مسافرت نقل مکان کرده بود. جایی که بتواند به تاکسی گرفتن، کارهای مربوط به فرودگاه از جمله بلیط و تحویل چمدانها وصفهای طولانی، پیدا کردن درب های خروج و سالن های انتظار و... بپردازد. من نیز مانند او به جزئیات سفر توجه داشتم و به آن اتاق نیز رفته بودم اما از آنجایی که زن بودم همچنان در اتاق عشق نیز بودم.ودرهمان حال که منتظر پرواز بعدی بودیم همچنان با او درباره ی کارهای رمانتیکی که در سفر کرده بودیم صحبت می کردم و سعی داشتم فضای احساسی سفر را همچنان حفظ کنم غافل از این که او ساعتها پیش اتاق عشق را ترک گفته بود! تعجبی نیست که احساس ترک شدگی و تنهایی می کردم. او دیگر در اتاق عشق همراهم نبود. کاملاً طبیعی بود که احساس ناراحتی کند زیرا من به این تمایل او مبنی بر تغییر وضعیت احساسی احترامی نگذاشته بودم.آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هنگامی که زنی سعی در برقراری ارتباط احساسی با شما دارد، ممکن است متوجه نباشد که شما در اتاق عشق ذهنی خود نیستید. راه حل:هنگامی که نامزد/همسر شما در اتاق عشق ذهنی شما به دنبال شما می گردد و شما در آن جا حضور ندارید یا سعی می کند تا در آن اتاق حضور به هم رسانید با ملایمت به اطلاع او برسانید که در اتاق دیگری هستید. هنگامی که زنی در اتاق عشق ذهن شما را می زند دوست دارد شما را آن جا پیدا کند. هنگامی که اتاق را خالی می بیند سر درگم  می شود و می رنجد. گویی که او را بی اطلاع جا گذاشته اید و از آن جا رفته اید. هنگامی که گیج شده است و از شما می پرسد:«آیا اتفاقی افتاده است؟» به خود یادآوری کنید که احتمالاً در اتاق عشق نیستید در حالیکه او در اتاق عشق خود است. او برای آن که شما آن جا نیستید شما راسرزنش نکرده است یا از شما انتقاد نمی کند. او تنها سعی دارد با شما ارتباط برقرار کند. اما شما را آنجا پیدا نمی کند. در آینده در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد(در این گونه مواقع یکی از این دو را انتخاب کنید: 1-می توانید سریعاً سری کوتاه به اتاق عشق بزنید و در صورت امکان یک دقیقه در وضعیت احساسی قرار بگیرید و او را در آغوش بگیرید یاجمله ای محبت آمیز به او بگویید. 2-می توانید به او اطلاع دهید که فعلاً در اتاق دیگری هستید، و مثلاً مشغول فکر کردن به کار خود یا رانندگی یا کار با کامپیوتر خود هستید و این که بعداً او را دراتاق عشق ملاقات خواهید کرد. این راه حل را به بسیاری از زوج ها توصیه کرده ام و آن ها نتایج فوق العاده را گزارش داده اند.اخیراً مردی به من گفت که روشی سریع از ارتباط کلامی به زنش را به کار می برد که به آنان امکان داده است در اسرع وقت به اطلاع یکدیگر برسانند در کدام وضعیت احساسی قرار دارند. هنگامی که زن تلاش می کند ارتباط احساسی ـ عاطفی برقرار کند همسرش از او می پرسد: «عزیزم، آیا الان در اتاق عشق هستی؟» تا آنکه زن پاسخ مثبت می دهد و می گوید «بله» و از قضا مرد در اتاق عشق حضور ندارد لذا با  مهربانی می گوید: «اما من الان در اتاق عشق نیستم، از این که سری به این جا زدی از تو متشکرم. بعداً به تو ملحق می شوم! » این تنها چیزی است که زن نیاز دارد بشنود: این که شوهرش تلاش او مبنی بر ارتباط احساسی و نزدیکی را قدر دانسته است و چنانچه فعلاً آن گونه پاسخ نمیدهدکه مطلوب اوست، به این دلیل نیست که اتفاقی افتاده یا از چیزی ناراحت است. بلکه تنها از آن روست که در اتاق دیگری مشغول کار دیگری است. در فصل های بعدی تکنیک ساده و مؤثری ارائه شده است که به مرد کمک می کند به راحتی و با کمترین تلاش به اتاق عشق نقل مکان کند.
	چرا برای زن ها عشق برهرچیز مقدم استآیا تا به حال متوجه تفاوت های مردها و زن ها در ارتباط باعشق شده اید؟ این تفاوت ها از ارزشهای متفاوت مردها و زنها ناشی می شوند.احساس ارزش شخصی زنان به این بستگی دارد که چقدر در عشق ورزیدن و ارتباط برقرار کردن موفق بوده اند. این درحالی است که احساس ارزشمند بودن در مردان به میزان موفقیت ها و دست یابی های آن ها بستگی دارد. این تفاوت مردها و زن ها از کجا می آید؟ این تفاوت ها به دلایل اجتماعی و فرهنگی برمی گردند که خود  مربوط به  هزاران هزار سال پیش می باشند. به زبانی ساده می توان گفت که در زمان های بسیار دور قدر و منزلت و ارزش یک مردبه توانایی او درشکار کردن وفراهم آوردن غذا برای خانواده وقبیله اش و نیز توانایی او دردفاع از خودوخانواده اش و همچنین جایگاه او در قبیله و اجتماع کوچکش بستگی داشت.موفقیت یا شکست او در انجام این امور به معنای مرگ و زندگی او و خانواده اش بود. حتی امروزه نیز ارزش شغلی مرددر اجتماع تا حد زیادی به توانایی او در پول درآوردن، موفقیتهای شغلی اووجایگاه یاپست و مقام اوونیز توانایی و مهارت های او درشکار خانه ی بزرگتر، ماشین بهتر،لباس بهترو...بستگی دارد. ارزش زن در زمان های گذشته به فاکتورهای کاملاً متفاوتی بستگی داشت.توانایی او در مراقبت و مواظبت از مرد و بچه ها، توانایی های او در ارضای جنسی و احساسی ـ عاطفی مرد و علاقه مند نگه داشتن مرد به ادامه ی کارو تلاش و شکار برای زن و خانواده اش، توانایی او در کنار آمدن با خانواده و نزدیکان و بستگان مرد و  دیگر اعضای گروه،  قبیله یا اجتماع موفقیت یا شکست زن در اجرای موفقیت آمیز این امور نیز به معنای مرگ و زندگی او بود.زن هایی که به هردلیل در راضی نگه داشتن مرد و جلب علاقه ی او موفق ظاهر نمیشدند.، چاره ای نداشتند که به تنهایی از خودشان مراقبت و محافظت کنند و چه بسا که نسل شان منقرض می شد. حال روشن شد که چرا برای زن ها عشق بر هرچیز مقدم است. ما زن ها این کار را هزاران سال است که انجام داده ایم.زندگی یا مرگ ما همواره به این قابلیت مابستگی داشته است. ما آموخته ایم که همواره نسبت به زندگی و عشق خود هشیار و خودآگاه باشیم و بیشترین تلاش خود را به خرج دهیم تا مطمئن باشیم که همه چیز رو به راه است و این که مشکل یا خطری وجود ندارد و همسرمان همچنان به ما علاقه مند است. بنابراین هنگامی که همه چیز در روابطمان خوب و عادی است حال ماخوب است واحساس خوبی نسبت به خودمان داریم. هنگامی که وضعیت غیرعادی است احساس ناامنی می کنیم. این موضوع بیان کننده ی حقیقت و رازی است در رابطه با ما زن ها: صرف نظر از این که اوضاع کاری و یا شغلی ما، پروژه هایمان و علایقمان چقدرهم خوب پیش میرود، اما چنانچه مشکلی در رابطه ی صمیمی مان به وجود آمده باشد احساس بدبختی می کنیم. ممکن است روزخوبی را در دفتر کار خود پشت سر گذاشته  باشیم،  اما چنانچه اوضاع خانه یا روابط احساسی مان خیلی مساعد نباشد، آن روز برای ما روز بدی است. حتی لازم نیست مشکل بزرگی باشد. ممکن است شب پیش تنها بگو مگویی جزئی با همسرمان داشته ایم. اماهمین یکی کافی است تا به رغم تمامی موفقیت های آن روز قلبمان به درد آید و ناراحت باشیم. اعتراف می کنم همین حالت را بارها و بارها در زندگی و روابط خودم تجربه کرده ام. ممکن است روز بسیار هیجان انگیزی را پشت سرگذاشته یا برنامه تلویزیونی بسیار موفقی را اجرا کرده یا کتاب جدیدی چاپ کرده یا سمینار موفقی را در حضور هزاران نفر راهبری کرده باشم، اماچنانچه کوچکترین ناهماهنگی وناسازگاری با همسرم احساس کرده باشم، به سختی می توانم از موفقیت های آن روز لذت ببرم.چرا؟ زیرا من نیز مانند بسیاری از زنان دیگر هویت خود را توسط آن بخش بزرگتر از کیک عشق خود که همان محتویات دل و جانم باشد تعریف کرده ام. در حقیقت چنانچه کوچکترین خدشه ای در ارتباط من با همسرم به وجود آمده باشد، حتی تشویق تماشاچیان یا حضار و شنوندگان سمینار یا فروش بالای کتابهایم نیز هرگز نمی توانند ناراحتی و اندوهم را برطرف سازند. تجربه ی اغلب مردها دقیقاً نقطه ی مقابل ماست.چنانچه زندگی عشقی آنان عالی و بی عیب و نقص باشد اما روز بدی را در  سر کار گذرانده باشند به سختی میتوانند احساس خوبی داشته باشند. می پرسید چرا؟ زیرا مردها هویت خود را توسط قسمت اعظم کیک عشق خود تعریف می کنند که به موفقیت های شغلی آنها و استانداردهای شخصی آنان ازمردی که باید باشند، اختصاص دارد.یکی از دشوارترین درسهایی که به عنوان یک زن درباره ی عشق آموخته ام این که هرگز نباید تنها برای آن که مرد آنگونه به ما پاسخ نمی دهدکه مطلوب ماست، رفتار اورا بد تعبیر کرد.وقتی چنین به نظر می رسد که مردی توجه، محبت، وقت یا تمرکز کافی برای ما صرف نمی کند، زن ها فوراً چنین برداشت می کنند که باید اتفاقی افتاده باشد.د اینگونه مواقع ما زن ها پیش خودمان فکر می کنیم که:اگر خود من چنین رفتاری داشتم، معنایش این بود که از دست او عصبانی هستم یا او را دوست ندارم یا صرفاً برایم اهمیت ندارد.» آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: گاهی اوقات زن ها فرض را بر این می گذارند که عدم تمرکز و توجه شما مردها به رابطه به این معناست که ما را دوست  ندارید،  یا به آن اندازه که ما به شما اهمیت می دهیم، شما به ما اهمیت نمی دهید. به همین دلیل هنگامی که شما ما را در اولویت قرار نمی دهید، ناراحت  می شویم و می رنجیم چرا که  دوست داریم ببینیم شما نیز به اندازه ی ما به رابطه تان متعهد و پای بند هستید و این که به همان اندازه که شما برای ما ارزشمند هستید، ما نیز برای شما ارزشمند و گرامی هستیم. قبول دارم که ما زن ها باید این نکته را به یاد داشته باشیم که مردها باما تفاوت دارند و این که آنها تعهد و پای بندی خود را به عشق درست مانندما نشان نمی دهند، اما شما مردها می توانید در این رابطه به ما کمک کنید.خواهید پرسید، چگونه؟ پاسخ ما این است:نخست با درک این که هنگامی که ظاهراً به ما اهمیت نمی دهید، یا ما را به حساب نمی آورید، یا برای رابطه با ما ارزش قائل نیستید، سرخورده، نگران یا عصبانی می شویم و سپس با قضاوت نکردن و زیر سؤال نبردن مابه دلیل این گونه عکس العمل های احساسی مان.
	چگونه اطلاعات فوق را در رابطه تان به کار ببرید و این که چرا باید این کار را بکنید.این نکته را بارها و بارهای در سرتاسر این کتاب تکرار کرده ام. در این جا روی سخنم با  مردهاست: هربار که دلیل ناراحتی همسرتان را درک نمی کنید،  خودآگاه یا ناخودآگاه باعث می شوید رفتارها و احساسات نامطلوبی را که از آن بیزارید، در همسرتان تشدید و تکرار می کنید. به  عبارت دیگر ممکن است همسرتان در ابتدا  احساس ناامنی نداشته باشد و فقط به روش خود و مانند تمامی زن های دیگر عشق را در اولویت قرار می داده است، اما سپس رفتاری از شما سرزده است که مانند آژیر خطری موجب احساس ناامنی او شده است. ظرف سالها کار و مشاوره به هزاران زن، و در تحقیقات و مصاحبه هایی که برای نوشتن این کتاب انجام داده ام، این نکته جزو یکی از ضروری ترین و مهمترین نکته هایی بود که زن ها دوست داشتند که ای کاش مردها می دانستند. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هنگامی که تلاش نمی کنید تا زن خود را درک کنید، به رفتارهای نامطلوبی از جانب او دامن می زنید که تحملش را ندارید. زنی را که شوهرش به هنگام سفر به او تلفن نکرده بود، به یاد دارید؟ او نمی توانست درک کند چرا همسرش ناراحت است و او را متهم کرده بود احساس ناامنی دارد که این قدر نیاز دارد همیشه با او صحبت کند. خب، دلیل ناراحتی او این بود که تصور می کرد چنانچه خودش در موقعیت همسرش بودوبه سفر رفته ولی به او تلفن نزده بود به این معنا بودکه عمداً از او  دوری  می کند و این که حتماً مسئله و مشکلی  بین آنها پیش  آمده است.  از آنجا که زن حتماً به  شوهرش زنگ می زد، تلفن نزدن شوهرش را به حساب این گذاشته بود که احساساتش برای شوهرش اهمیتی ندارند. شوهر او این قاعده را درک نمی کرد. تنها چیزی که می دید، این بودکه همسرش ناراحت است واین موجب میشد احساسات بدی که فعلاً آمادگی آنها رانداشت به سراغش بیایند.این که زنش را ناراحت کرده است. این که زنش توقعاتی از او دارد که احساس آزادی و استقلال را از او سلب می کند،واین که ناگهان مسئله ومشکلی بین آن ها پیش آمده است به جای آن که سعی کند دلیل ناراحتی همسرش را درک کند یا ازاین که او را ناخواسته ناراحت کرده است احساس پشیمانی کند، زنش را سرزنش می کرد که چرا ناراحت شده است. گویی به همسرش می گوید: «تو به این دلیل ناراحت هستی که مشکل داری نه به این دلیل که من کاری کرده ام که تو را ناراحت کرده است. » زن نیز این پیام را به روشنی دریافت کرده است. نتیجه چه می شود؟ این که زن حالش حتی بدتر نیز می شود و همان احساس ناامنی که شوهر او را به آن متهم کرده بود  در او نیز تولید می شود.هرچه مرد کمتر به احساسات او صحه گذاشته و آن ها را به پرتوقع بودن و احساس ناامنی او نسبت می دهد، زن رنجیده تر و ناراحت تر می شود. مردان عزیز!این داستان تصویر ایده آلی است از این که چرا باید دانسته ها و آموخته های خود از این کتاب را به کار ببندید،  آیا جالب  نیست چنانچه  بتوانید با برخوردی متفاوت با مکالمات و موقعیت های پیش آمده با همسرتان از بسیاری از ناراحتی ها و  لحظات اضطراب آمیز و  نامطلوب در روابطتان جلوگیری کنید؟ چنانچه برخی از توصیه های ارائه شده در قسمت بعدی را به کار ببندید از پاسخ همسر خود متعجب خواهید شد. در زیر خلاصه ای از مهمترین نکته ها و مطالبی که تا اینجا مطالعه کردید، آورده شده است.مردان عزیز! به یاد داشته باشید این همان قسمتی است که  اطلاعات مورد نیاز شما برای بهبود روابط با نامزد/همسرتان ارائه شده است. و خانم های عزیز!این همان بخش از این فصل است که باید به نامزد/همسرتان-نشان دهید حتی چنانچه نخواسته باشد که باقی کتاب را نیز بخواندهنگامی که زن ها عشق را بر هر چیز مقدم می دانند چه می کنند: *وقت و ارزش بیشتری را صرف روابط شان می کنند. *دوست دارند با مرد زندگی شان صحبت کنند،با او باشند و روی ارتباطشان و حفظ و ادامه ی آن کار کنند. *دوست دارند برنامه ریزی کنند و لحظاتی خاص و به یاد ماندنی خلق کنند. *هر چه در توان دارند می کنند تا رابطه را صمیمی تر، نزدیکتر و ماندگارتر کنند.
	سوءبرداشت مردها از این ویژگی زن ها*مردها فکر می کنند که ما زن ها مستقل و خودکفا نیستیم. *فکر می کنند پرتوقع و زیاده خواه هستیم . *فکر می کنند به تشویش و دل واپسی مبتلا هستیم. *فکر می کنند با این توقع از آن ها که وقت و توجه خود را به ما بدهند، ما می خواهیم آن ها را کنترل کنیم.
	آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانندزن ها به عشق به عنوان شغل شان می نگرند به همین دلیل است که دوست داریم همواره روی آن کار کنیم زیرا چنانچه اوضاع در روابطمان خوب پیش نرود، احساس می کنیم کارمان را خوب انجام نداده ایم. بنابراین هنگامی که سعی می کنیم با شما درباره ی «ما» صحبت کنیم، یا از شما می خواهیم برای این که با هم باشیم برنامه ریزی کنید  یا هنگامی که به نظر می رسد زیاده از حد به شما فکر می کنیم، به این دلیل نیست که پرتوقع هستیم یا نگرانیم یا می خواهیم شما را کنترل کنیم، بلکه به این دلیل است که می خواهیم بهترین رابطه ی ممکن راخلق کنیم و ارزشمندترین سرمایه گذاری خود را بهبود و ارتقاء ببخشیم وکاری را انجام دهیم که قلبمان می گوید شغل ماست: این که عشق را مهمتر از هر چیز دیگری بدانیم. زن ها دوست دارند مردها چه کار کنند: دوست داریم از این که توجه، انرژی و وقت خود را صرف رابطه مان با شما می کنیم از ما تشکر کنید، نه این که از ما به دلیل تمرکزمان بر روی رابطه با شما انتقاد کنید. دوست داریم از خودگذشتگی و فداکاری ما را خصوصیات و ویژگی های ارزشمند و زیبا بدانید نه این که فکر کنید، مشکل عصبی و روانی داریم.دوست داریم وقتی برای با شما بودن برنامه ریزی می کنیم به خودتان یادآوری کنید که شما را دوست داریم، نه این که می خواهیم شما و وقت شما را کنترل کنیم.
	دو-هنگامی که زن ها عشق را بر هر چیز مقدم می دانند چه می کنند*دوست دارند همیشه بر روی رابطه شان کار کنند. *دوست دارند به طور مستمر و مداوم همه چیز را بهتر کنند، و نزدیک تر و صمیمی تر شوند. *دوست داریم از مشکلات آگاه شویم و آن ها را برطرف کنیم. *هنگامی که حدس می زنیم مرد زندگی مان از ما خوشحال نیست، سعی می کنیم از احساسات او باخبر شویم.
	سوءبرداشت مردها*فکر می کنید که ما وسواسی هستیم، اشتغال ذهنی فوق العاده دارم و نمی توانیم آرامش داشته باشیم و اوضاع را به حال خود رها کنیم. *فکر می کنید بیش از حد احساساتی هستیم و بیش از حد از خود واکنش نشان می دهیم. *فکر می کنید از شما انتقاد می کنیم و می گوییم مرد زیاد خوبی نیستید. *فکر می کنید سعی داریم شما را کنترل کنیم و به شما دستور دهیم که باید کارها را چگونه انجام دهید.آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: زن ها مدافعان و نگهبانان سرسخت عشق هستند.ا از آن جا که عشق مهمترین بخش از زندگی ما زن هاست، لذا احساس مسؤلیت می کنیم از آن  نگهبانی می کنیم.به همین دلیل همواره سرگرم ارزیابی آن  هستیم تا مطمئن شویم مشکلی پیش نیامده است و چنانچه مسائل و موضوعات حل و فصل نشده ای وجود دارند در آن باره صحبت کنیم تامبادا بطور ناگهانی آن ها به مشکلات لاینحلی تبدیل شوند.میزان انرژی و وقت که ما زن ها صرف رابطه مان می کنیم، نشانگر میزان تعهد ما به عشق، مرد زندگی مان و با ارزش ترین دارایی و سرمایه گذاری بر روی زندگی ما است. ما زن ها مجهز به قوی ترین سیستم های رادار به منظور شناسایی و ردیابی تنش های روحی و احساسی در دیگران و به ویژه مردزندگی مان هستیم.گویی همیشه مشغول دیده بانی هستیم تا مبادا چیزی تمامیت رابطه مان را تهدید نکند، چه از بیرون و چه از درون.لذا هنگامی که می پرسیم «اتفاقی افتاده است؟»یا پیشنهاد می کنیم تا درباره ی مشکل صحبت کنیم به این دلیل نیست که می خواهیم اوضاع را به هم بریزیم یا بعد از ظهر خوب شما را به جهنم تبدیل کنیم یا این که عصبی ومبتلا به پارانویا وبدبینی هستیم یا واکنش هایمان افراطی است. بلکه از آن روست که احساس می کنیم مسئله ای بین ما پیش آمده است یا چیزی ذهن شما را به خود مشغول کرده است. دراینگونه مواقع دوست داریم مطمئن شویم که هیچ چیز از دید ما پنهان نمانده است که بتوان به ما یا رابطه مان صدمه ای بزند، زیرا به شما و رابطه مان بسیار اهمیت می دهیم و نمی خواهیم شما را از دست بدهیم. زن ها دوست دارند مردها چه کار کنند: *دوست داریم از این که به کیفیت رابطه مان اهمیت می دهیم و سعی می کنیم پیش از آن که مشکلات و تنش ها  جدی و مخرب  بشوند، آن ها را شناسایی و حل می کنیم از  ما سپاسگزار باشید. *دوست داریم تلاش و تمایل ما برای کار بر روی رابطه را به معنای عشق ما به خود تعبیر کنید، نه علامتی دال بر وسواس و اشتغال ذهنی ما و پرتوقع بودن و سیری ناپذیر ما. *دوست داریم گاهی اوقات نیز شما شروع کننده باشید و نواحی مسئله دار رابطه را شناسایی کنید و برای کار بر روی آن داوطلبانه از خود تمایل نشان دهید، نه اینکه همیشه منتظر ما باشید تا مسائل و موضوعات را مطرح کنیم و لذا «مشکل ساز» و «دردسر درست کن»جلوه کنیم. حال چگونه می توانید توصیه های فوق را عملاً در موقعیت هایی به کار ببندید که میان شما و همسرتان پیش می آید.در زیر جدولی از توصیه هایی برای مردها هست تا آموخته های خود از این فصل را به یاد بسپارند تا بتوانند با عشق و مهربانی بیشتر و انتقاد کمتر به همسر خود پاسخ دهند. به یاد داشته باشید، درک عشق به عنوان اولویت او زن ها به معنای نگرش به رفتار آن ها برخاسته از دید جدید ارائه شده در این فصل است نه تعبیر از آن به عنوان ناامنی و توقع نابجا و بیش از حد. پاسخ مردها براساس درک و بینش جدید ------------------ رویداد:نامزدتان سعی دارد برای تعطیلات آخر هفته برنامه ریزی کند. پاسخ های سنتی: چرا نمی توانی کمی خودانگیخته باشی پاسخ های جدید: متشکرم که دوست داری با من باشی پاسخ های سنتی: چرا همیشه باید از قبل برای همه چیز برنامه ریزی کنی؟ پاسخ های جدید: متشکرم که از قبل به فکر تعطیلات هستی. مطمئنم خوش خواهد گذشت. حادثه:همسرتان ناراحت است، که چرا دیشب دیر از کار برگشتید و قبلاً به او تلفن نزدید تا دیرآمدنتان را خبر دهید. پاسخ های سنتی: چرا سر هیچ و پوچ این قدر خودت را ناراحت می کنی پاسخ های جدید: از این که تلفن نزدم متأسفم.می تونم بفهمم که چرا ناراحت شده بودیپاسخ های سنتی آروم باش تو همیشه خیلی خودتو نگران می کنی پاسخ های جدید از اینکه تا این حد برایت مهم هستم متشکرم.واقعاً احساس خوبیه. واقعه:نامزدتان از شما می پرسد چه چیزی شما را ناراحت کرده است. زیرا سر شام همه اش ساکت بوده اید. پاسخ های سنتی: آیا مجبورم هر وقت با تو هستم وراجی کنم و رمانتیک باشم؟ و گرنه ناراحت می شوی؟ تو خیلی پرتوقع هستی پاسخ های جدید: حق با توست.خیلی ساکت هستم. روز پراضطرابی را گذرانده ام و احساس می کنم احتیاج دارم کمی ساکت باشم. پاسخ های سنتی چرا این قدر مرا زیر نظر می گیری؟ نمی تونم هیچ کاری بکنم و تو مرا سؤال پیچ نکنی؟ پاسخ های جدید از این که توجه داری متشکرم.فکرم مشغول کارم است. اصلاً از دست تو ناراحت نیستم. رویداد:همسرتان این کتاب را به شما می دهد از شما می خواهد تا هر دو با هم آن را مطالعه کنید و رابطه تان را بهبود ببخشید. پاسخ های سنتی: دوباره شروع کردی؟ همه اش تقصیر من است؟ دوست ندارم مرا نظم بدهی. پاسخ های جدید: از تو متشکرم که همواره به دنبال راه های جدید برای بهبود و ارتقاء رابطه مان هستی. مطمئنم چیزهای زیادی از آن خواهم آموخت.پاسخ های سنتی من علاقه ای به این طور کتابهای رشد شخصی ندارم. فقط به درد زن ها می خوره. اگه دوست داری بخونیش خودت این کار رو بکن. پاسخ های جدید راستش مطالعه ی این طور کتاب ها برایم ساده نیست. ولی اگه تو فکر می کنی حاوی اطلاعات مفیدی است حتماً آن را خواهم خواند چون می خواهم شوهر خوبی برای تو باشم. ------------------------- آیا می توانید ببینید که پاسخ های سنتی چگونه همگی از سوء تعبیر اولویت زنها برخاسته اند؟این نگرش که این اولویت آنان ناشی از ناامنی،وابستگی آنها و نیازشان به کنترل کردن مردهاست. پاسخ های جدید همگی از دید و نگرش های جدیدی برخاسته اند که بر این رفتار  زنانه مبتنی بوده اند و  همگی حاوی روش هایی  برای اظهار تشکر و قدردانی مردها از محبت ها و توجهات زنانه است. مردان عزیز!لطفاً این توصیه ها را امتحان کنید. ممکن است در ابتدا عجیب وغریب به نظرتان برسند، اما مطمئن باشیدکه از نتایج آن متعجب خواهید شد. از زن زندگی خود انتظار نداشته باشید شما را مثل مردها دوست داشته باشد. خطاب به مردها: می دانم به رغم تلاش های من برای توضیح این اولویت زن ها، حتماً پیش خودتان غر می زنید که: «چرا کیک عشق زنها شباهت بیشتری به کیک عشق ما ندارد» یک برش کوچک مختص عشق و بقیه ی برش ها برای دیگر نواحی زندگی این منطقی تر و عاقلانه تر است. چرا زن ها باید این قدر توجه و وقت خود را برای ما صرف کنند؟چرا باید برای حرف زدن با او جدول هایی را از بر کنم؟ چرا این قدر همه چیز مشکل است؟ این شکایت خاطره ای را که مربوط به چند سال گذشته است برایم زنده میکند.دررابطه ای جدی با مردی بودم که او راخیلی دوست داشتم مشغول یکی از آن بحثهای داغ درباره ی خودمان بودیم. از آن بحث هایی که وسط آن مردها دوست دارند فرارکنند.سعی داشتم به او توضیح دهم که چرا نیاز دارم بیشتر مرا ازخود مطلع کند،برای باهم بودنمان برنامه ریزی کند، و همین طور روزها بدون آن که اطلاعی بدهد.ناپدید نشود.او در سکوت به صحبت هایم گوش کرد و سپس با ناراحتی گفت:«چرا سرت به زندگی خودت نیست و این قدر به من فکر می کنی؟»ای کاش مشغول کارها، پرونده ها و علایق خودت بودی و بعد اگراتفاق می افتاد که زنگی به تو بزنم، می گفتی:«اوه، سلام، چقدر خوشحال شدم زنگ زدی،چند دقیقه است که سرم خیلی شلوغ است.خب، حالت چطوره؟» اما هر وقت که به تو زنگ می زنم، هیجان زده میشوی و هر وقت هم که نمی زنم ناراحت میشوی وقضیه را خیلی بزرگ میکنی .چرا نمی توانی مشغول کارهای خودت باشی و چرا این قدر به من فکر می کنی؟» به شوخی به او گفتم:«به عبارت دیگر شما از من می خواهید که یک مرد باشم.اینطور نیست؟»پاسخ داد:«نه، من چنین چیزی نگفتم. من فقط گفتم که ای کاش فکرت این قدر روی عشق متمرکز نبود. » به او گفتم: «همین که گفتم. تو می خواهی من مثل مردها باشم. »پاسخ داد:«چرا این حرف را این قدر تکرار می کنی. من نمیخواهم تویک مرد باشی.من فقط میخواهم اینقدر به من فکر نکنی.مشغول زندگی خودت باشی واگر من پیدام شدخوشحال بشی.همین» با ناراحتی به او گفتم:«شنیدم چی گفتی. تو می خوای من یه مرد باشم به این دلیل این گفته را تکرار می کنم که همه چیزهاییکه گفتی ویژگی های مردهاست.مردها این طور رفتار می کنند که تو توصیف کردی. این داستان را در پاسخ به مردانی در اینجا آورده ام که با وجود درک تمامی اطلاعات ارائه شده در این فصل هنوز مانند پروفسور هنری هیگنز  همچنان دوست دارند که ای کاش زن ها مثل مردها بودند. پروفسور هنری هیگنز در موزیکال معروف برادوی با نام «زن زیبای من»می گوید:«چرا زن ها نمی توانند مثل مردها باشند»چنانچه شما نیزچنین آرزویی دارید، چندین حق انتخاب دارید: 1-می توانید اولویت های جنسی خود را فراموش کنید و زن ها را برای همیشه کنار بگذارید.(این مورد برای بیشتر مردها احتمالاً انتخاب مناسبی نخواهد بود!( 2-می توانید زنی را پیدا کنید که با بخش زنانه از وجود خود قطع ارتباط کرده باشد و انتظارهای بسیار ناچیزی در رابطه با عشق از شما دارد. (این انتخاب ممکن است مدتی جوابگو باشد، اما پس از مدتی شما را دچار سرخوردگی خواهد کرد)یا... 3-می توانید سعی کنید طبیعت ما زن ها را آنگونه که هست درک و تحسین کنید و از مقاومت در مقابل آن دست بردارید.شخصاً انتخاب سوم را برای شما توصیه می کنم. همانگونه که در ادامه ی کتاب نیز خواهیم دید هرچه بیشتر عشق زن  به خود را قدر بدانید،  بیشتر به نیازهای خود خواهید رسید و بیشتر همسرتان خشنودی شما را جلب خواهد کرد. بگذارید داستان مردی را برایتان تعریف کنم که در نهایت زنی را که اولویت اولش عشق بود کنارگذاشت و زنی را برگزید که عشق از اهمیت چندانی برایش برخوردار نبود.او با این کار احساسات واقعی خود را زیر پا گذاشت، زیرا فکر می کرد:بودن با چنین زنی ساده تر و بی زحمت تر است. جاناتان سی تا چهل ساله بود و دو سال بود که با کریستین نامزد بود. کریستین زنی باهوش، گرم، صمیمی و با انرژی بود که جاناتان را تا حد پرستش دوست میداشت.دوست داشت،تا پایان عمر با جاناتان زندگی کند.گرچه جاناتان نیزکریستین رادوست داشت اما از ناحیه ی عشق کریستین احساس ناراحتی می کرد. کریستین از خودگذشته، روشنفکر، ثابت قدم بودکه اولین اولویتش نیزعشق بود.اما این برای جاناتان که خود را مردی مستقل و غیر سنتی می دانست کمی دست و پاگیر شده بود. به یاد دارم جاناتان اعتراف می کرد که تا چه حد دلش برای آزادی و بی مسئولیتی گذشته تنگ شده و رؤیای رابطه ای را در سرمی پروراند که ساده تروکم زحمت تر باشد.او شکایت می کرد: «دیگه خیلی برام سخت شده است» به او گفتم:«جاناتان، فکر نمی کنم کریستین کار دیگری جز عشق ورزیدن به تو کرده باشد. او تمام قلبش را به تو هدیه داده است.مگر این چه بدی دارد؟ پاسخ داد:«نمی دانم، گاهی اوقات آرزو می کردم ای کاش کمتر مرا دوست داشت. در این صورت ساده تر می توانستم با او باشم» چند ماه بعد، هنگامی که جاناتان به من زنگ زد و گفت که به رابطه اش با کریستین پایان داده است، ناراحت و غمگین شدم. جاناتان به ازدواج با زن دیگری به نام اَبی فکر می کرد. میگفت ارتباط با او تا چه حد ساده تر است.درسکوت به توضیحات جاناتان درباره اَبی گوش دادم.«اَبی خیلی باکریستین تفاوت دارد. مثل او خیلی احساساتی و پرتوقع نیست. اجازه می دهد آزاد باشم. » پس از شنیدن صحبت های جاناتان درباره ی اَبی احساس بدی در ناحیه ی شکم خود احساس کردم.احساس کردم نوع زنی را که او داشت توصیف می کرد، میشناسم.زنی که آسیب دیده و قلب خود را به روی مردها بسته است و لذا توقع و انتظارچندانی نیز ازآنها ندارد.هنگامیکه اَبی راملاقات کردم، بر نگرانی هایم افزوده شد.او درواقع زنی سردوغیر قابل دسترسی بود. رفتارش با جاناتان با سردی و خالی از هرگونه محبت و حرارتی بود، اگر چه جاناتان هیچ یک از این چیزها را نمیدید، او آن جا نشسته بودو با شور و حال تمام با او حرف می زد، اما نمی توانست ببیند که گرچه ابی مؤدب و زیبا بود اما در واقع توجه زیادی به جاناتان نشان نمی داد.هنگامی که ابی به  دستشویی رفت، جاناتان به من گفت که هرگز قبلاً در هیچ رابطه ای تا این حد احساس راحتی و آزادی نکرده است.من پیش خودم فکر کردم:«چون در واقع هیچگونه ارتباط احساسی وعاطفی ای با او نداری»و دیگر هیچ چیز نگفتم. چند ماه بعد، کارت دعوت جشن عروسی جاناتان و ابی را دریافت کردم.می خواستم به او زنگ بزنم و عواقب دردناک تصمیم نادرستش را به او گوشزد کنم، اما زبان خود را گاز گرفتم و از صمیم قلب برایشان آرزوی خوشبختی کردم. نمی توانستم تصور کنم کریستین از شنیدن خبر عروسی جاناتان با زنی دیگر تا چه حد دلشکسته و ناراحت خواهد شد. ازدواج جاناتان به کجا رسید؟ متأسفانه همان چیزی که فکر کرده بودم. در ابتدا، جاناتان از این که در رابطه ای قرار گرفته بود که توقعات و خواسته های ناچیزی از اوداشت، احساس خوشبختی می کرد. اما به تدریج و با گذشت زمان از ناحیه ی اَبی احساس نادیده گرفته شدن و بی توجهی می کرد.ابی اهمیتی نمی داد،  جاناتان چه کار می کرد،  کجا می رفت، یا چه افکار و احساساتی داشت.هرگز تلاش خاصی نمی کرد تا با او صمیمی باشد. به سکس و روابط جنسی نیز علاقه ای از خود نشان نمی داد و تنها علایق او، شغلش، دوستان خودش و تزیین منزلشان بود.در واقع جاناتان را عملاً تنها گذاشته بود. به تدریج جاناتان متوجه شد که چقدر به محبت و توجه نیاز دارد.مجدداً به یاد کریستین افتاده بود که چقدر او را دوست داشت. احساس می کرد نیاز دارد،  دوباره کسی او را دوست داشته باشد. هنگامی که با اَبی درباره مشکلاتش صحبت می کرد، ابی علاقه ی خاصی به کارکردن بر روی مشکلات شان نشان نمی داد و اظهار می کرد اصولاً همه چیز همانطور که هست خوب و رضایت بخش است و این که او مشکل خاصی نمی بیند. درنهایت جاناتان با این حقیقت اجتناب ناپذیر رو به رو شدکه انتخاب او اشتباه بوده وهمسر مناسبی را انتخاب نکرده است. سال بعد، جاناتان به من زنگ زد و گفت که او و اَبی می خواهند از هم طلاق بگیرند.افسرده و تنها بود. او مجدداً به کریستین زنگ زده بود، به این امید که مجدداً او را قبول کند اما از این که شنید کریستین با مرد دیگری نامزد شده است و به زودی در شرف ازدواج با اوست قلبش شکست.به من اعتراف کرد:«افتضاح بار آوردم» درحالیکه صدایش ازگریه میلرزید گفت: «او را از دست دادم» «چرا فکر می کردم با زنی که نمی داند چگونه عشق بورزد، خوشبخت تر خواهم بود؟»پاسخ چه بود؟ چرا جاناتان از عشق عمیقی که کریستین به او می ورزید، دست شست و به رابطه ی خالی، سردو بی شور وحالی با اَبی دل خوش کرد؟زیرا به نظر ساده ترو بی زحمت تر می آمد. زیرا مسئولیتی را بر دوش او نمی گذاشت.زیرا به این توهم او که چنانچه آزاد باشد و مجبور نباشدتوجه خاصی به نیازهای زنی بکند،خوشبخت تر خواهد بود،صحه گذاشته بود. البته جاناتان اشتباه می کرد.او مرتکب اشتباه اسفباری شد که بسیار از مردها می کنند.او زنی را که عشق را بر هر چیز دیگر مقدم  می دانست، محترم  نشمرد و قدر حضور او را در زندگی خود ندانست. مردهای عزیز: به یاد داشته باشید زنی که با قلبی باز، مهربان و سرشار از عشق به شما عشق می ورزد. هدیه گرانبهایی را به شما ارائه داده است. او سعی ندارد در مقابل چیزی از شما بستاند. بلکه تنها می خواهد عشق،تعهد، پایبندی، ازخودگذشتگی و شادی خودرا به شما هدیه کند.همه ی زنها از چنین توانایی هایی برخوردارنیستند.چنانچه چنین نامزدی/همسری دارید، او را سخت بچسبید و از بخت و اقبال خود ممنون باشید که چنین زنی پیدا کرده اید.
	توانایی خود را در عشق ورزیدن جشن بگیریدچند روز پیش این فصل را برای یکی از دوستانم فرستادم تا آن را بخواند و نظر خود را درباره ی آن به من  بگوید .همین که آن را تمام کرده بود به من زنگ زد.پرسید: «می دانی به هنگام مطالعه ی آن چه احساسی داشتم؟» احساس کردم طبیعی هستم.نه این که چنین مطالبی را برای بار اول بود که در جایی  می خواندم یا  می شنیدم یا نمی دانستم که عشق چقدر مهم است. اما آن طور که تو مطالب را عنوان کرده بودی موجب شد خود را بیشتر و بهتر بپذیرم و کمتر در باره ی خودم  قضاوت کنم. حقیقت آن که سال ها به این خاطر که زیاد عشق می ورزیدم خود را سرزنش می کردم.احساس خوبی است که فکرکنی این توانایی هدیه ای است که به تو داده شده است نه آن که یک نقطه ضعف است. از بازخوردی که دوستم به من داد، بسیار متشکر و خوشحال شدم.زیرا یکی از اهدافم  از نگارش این فصل این  بود که به زن ها کمک کنم، خود  را همانگونه که هستند بپذیرند و به خاطر توانایی هایشان در عشق ورزیدن خود را دوست داشته باشند.آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: داشتن قلبی مهربان و آکنده از عشق یک نعمت است، نه یک مصیبت.عشق ورزیدن با تمام وجود و از خودگذشتگی یک هدیه است نه یک اشتباه.عشق را دراولویت قرار دادن نمودی از هویت زنانه است، نه یک نقطه ضعف. البته به یاد داشتن این حقیقت در هنگامیکه همیشه مجبور باشیم درمقابل مردها از این خصوصیت و ویژگی خودمان دفاع کنیم وموردسرزنش قرار بگیریم که حتماً مسئله یا مشکلی داریم که این طور عشق می ورزیم، ساده نیست.تا آن جا که به یاد دارم شخصاً همواره با  این مشکل در زندگی خود رو به رو بوده ام. چه بسا گاهی اوقات با خود درافتاده ام که شاید سرد بودن و قلبی بسته و خالی داشتن بهتر باشد. به یا دارم که حتی نزد زن فرزانه ای رفتم و از عمق احساسات و عشقی که تجربه می کردم.شکایت کردم. او به من نگاه کردو گفت: باربارا، تو سال ها تلاش کرده ای تا بیاموزی چگونه با این عمق عشق بورزی. آن را ارزان نفروش. این  موهبتی است که به  تو ارزانی شده است  و نتیجه تلاش های تو بوده است. این دستاورد توست. » کلام این زن در من تأثیر فراوانی گذاشت. از سر غریزه می دانستم که کلام او حقیقت دارد. توانایی من در عشق ورزیدن به راست موهبتی بود  که به من ارزانی شده بود. سال ها باید به خود یادآوری می کردم که عشق به معنای یک اولویت برای من مشکلی یا عادتی ناسالم نبوده است تا مجبور باشم از آن خلاصی یابم،  بلکه تبلور طبیعت ذاتی و جوهره ی فطری من بوده است. از صمیم قلب باور دارم هنگامی که ما زن ها می آموزیم توانایی خود را در عشق ورزیدن به عنوان موهبتی زیبا گرامی بداریم وقدر بدانیم مردان زندگی مان نیز می آموزندتا به طرزی مشابهی با ما رفتار کنند. ممکن است تجربیات شما شباهتی به تجربه ی این دوست من نداشته باشند. چنانچه فکر می کنید اطلاعات ارائه شده دراین فصل درباره شما صدق نمی کندو احساس می کنید که چنانچه باید و شاید عشق نمی ورزید، ممکن است به دلیل آن باشد که تجربیات دردناک و ناخوشایند زندگی موجب شده اند، شما درهای قلب خود را بر روی دیگران ببندید.شاید با خود سوگند یاد کرده اید که دیگر هیچگاه عشق را باز هم اولویت اول زندگی خود قرار ندهید، تا مجدداً آسیب نبینید. چنانچه در خانواده ای بزرگ شده اید که به لحاظ احساسی و عاطفی سرد بودند، ممکن است در کودکی ناخودآگاه تصمیم گرفته باشید که درست نیست احساسات و قلب خود را بر روی دیگران باز کنید و با کسی صمیمی بشوید. کودکی دردناک ممکن است بر روی گرایش و تمایل شما مبنی بر عشق ورزیدن تأثیرات منفی گذاشته باشد.عشق درشما وجود دارد، اما شما به آن اجازه نمی دهید بیرون بیاید و جریان پیدا کند. گاهی اوقات تجربیات و وقایع دوران بزرگسالی است که موجب رویگردانی ما از عشق می شود.رابطه ی احساسی ناسالم و مخرب با یک مرد می تواند آسیب روحی سنگینی برزن وارد سازد و موجب شود که اودل و جان خود را بر روی دیگران ببندد.اغلب چنین زن هایی عملاً به طرزی خودآگاه نیز توجه و تمرکز خود را از روی عشق بر میدارند و منحصراً  آنرا روی کار و شغل خود منعطف می سازند تا از درد و رنج آسوده و برحذر باشند.بدین ترتیب کیک عشق آنان شباهت  بیشتری به کیک عشق مردان پیدا  خواهد کرد،  بدین معنا که تمرکز خودآگاه بسیار اندکی را وقف روابط خواهند کرد. این وارونه گی شکلی از مراقبت و محافظت از خود است. گویی ناخودآگاه تصمیم می گیریم سردتر و بی احساس تر شویم، درست مانند همانهایی که به ما آسیب وارد آورده اند. هر بار به زنانی مشاوره می دهم، که قلب شکسته و دردمندی دارند، تشخیص میدهم که نیازشان به نزدیکی و صمیمیت وارتباط احساسی همچنان مانند گذشته نیرومندو فعال است و این تنها تمایل و خواست آنان مبنی بر جستن و یافتن آن است که تغییر کرده است. احتمالاً  خواهید گفت که کیک عشق این  دسته از زنان از  بیرون بیشتر به کیک عشق مردانه شباهت داشته است، اما از درون همچنان مانند کیک عشق زنانه است. ممکن است بارها به لحاظ روحی لطمه خورده باشید.شاید همچنان جریحه دارهستید و سعی میکنید غل وزنجیرها را پاره کنیدتا بلکه بتوانید مجدداًعشق بورزید.امیدوارم آموخته ها 
	فصل(2):زن ها توان آفرینش دارندچرا زن ها همیشه سعی دارند همه چیز را بهتر کنند؟ چرا ما زن ها احساس می کنیم درباره مشکلات روابط خود با مرد زندگی مان صحبت کنیم؟ چرا احساس می کنیم به هنگام سختی باید به شریک زندگی مان کمک کنیم؟ چرا از برنامه ریزی تا بدین حد لذت می بریم؟ چرا سخت تلاش می کنیم با نامزد/همسرمان به هماهنگی و تفاهم برسیم؟ در این فصل می خواهم پرده از راز دومی در رابطه با هویت و ماهیت زن ها بردارم که انگیزه  بخش بسیاری از رفتارهای ما در روابط مان می باشد .این  یکی از  زیباترین ویژگی های زنانه محسوب می شود. وچنان بخشی از درون وجود ما را تشکیل می دهد که هیچ گاه حتی به آن فکر هم نمی کنیم. این راز پاسخ تمامی پرسش هایی است که در ابتدای این فصل مطرح شدند. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند:زن ها آفریننده هستند. این طبیعت زن است که بیافریند.زن ها زندگی بخش هستند. این همان جادو و سحر ما زن هاست. ما این توان را داریم که از عدم و نیستی، زندگی بیافرینیم. این قابلیت و توانایی ما زن ها هنگامی نمود پیدا می کند که مادر می شویم و کودکی به دنیا می آوریم.اما چه بچه دار باشیم و چه بچه ای  نداشته باشیم،  این توانایی همواره  در ما وجود دارد که زایا باشیم و بیافرینیم چه با بدن مان و چه با کلمات و اعمال و رفتارمان و چه با عشق مان.هر بار که غذای خوشمزه ای برای خانواده ی خود درست می کنید. در واقع مشغول آفرینش هستید. همین طور هنگامی که راهی هوشمندانه برای فروش و بازاریابی محصولات شرکت خود می یابید، یا هنگامی که مکالمه ای صمیمانه را با شریک زندگی خود شروع می کنید یا گل های زیبایی را در گلدان جای می دهید. زن ها در عین حال کیمیاگرند. ما زن ها شکل چیزها را تغییر می دهیم. ما عادت و روزمرگی را به«زیبایی»، خالی وتهی را به«معنادار»و رکودوخستگی را به شکوفایی بدل میکنیم.به ندرت اتفاق می افتد به چیزی برخورد کنیم و نخواهیم آن را بهبود و ارتقاء ببخشیم.حال چه تزیین اتاق یا روابط دوست مان باشد،  چه آرایش موهایمان،  نحوه ی چیدمان جواهرات داخل کشو یا نحوه ی چیدن میز شام یا ارتباط بانامزد/همسرمان. چنانچه یک زن هستید، احتمالاً پس از خواندن جملات بالا ناگهان با احساسی عمیق از شناخت دوباره ی خود، با خود گفته اید: «آری» گویی صدایی از اعماق درونتان می گوید: «آری، حقیقت دارد» البته برای بیشتر زن ها نیز همین طور است. با وجود این ماهیت و جوهره ی آفرینش در ما چنان به صورت بخشی ازوجودمان درآمده است که کمتر به آن فکر می کنیم و به ندرت بر آن صحه می گذاریم. بلکه فقط انجامش می دهیم. برای نمونه: *هرگاه به اولین خانه یا آپارتمان خود نقل مکان کرده اید، خالی بوده است اما همین که از این اتاق به آن اتاق می رفتید پیش خود فکر می کردید: «می دانم با آن چه کار کنم تا زیبا و دلچسب شود.به دیوارها رنگ زیبایی خواهم زد. کاناپه ام را این جا خواهم گذاشت.مبل هایم را  اینجا خواهم چید.  قالیچه ای زیبا خواهم گرفت تا به زمین جلوه ای بدهد. گل هایم را این گوشه خواهم گذاشت.طولی نکشیده است که به تمامی رؤیاهایتان درباره ی خانه جامه ی عمل پوشانده اید و خانه ای زیبا و رؤیایی ترتیب داده اید و جایی که قبلاً هیچ چیز در آن وجود نداشت، به خانه ای گرم و صمیمی تبدیل شده است. گویی ساده ترین و طبیعی ترین کار دنیا را انجام داده اید. *دختر کوچکتان می آید و می گوید:«مامان. برای نمایش فردا در مدرسه به یک لباس احتیاج دارم. چیزی از قبل آماده ندارید،  اما سری توی کمد می زنید و از  این جا و آنجا کمی پارچه های رنگی قدیمی، روبان وخرت و پرت هایی دیگر پیدا می کنیدو لباس زیبایی شبیه لباس«کولی ها» برای نمایش مدرسه دخترتان می دوزید ولباسی را از هیچ می آفرینید. صبح روز جمعه است. و شوهرتان که از کار زیاد هفته گذشته خسته است هنوز خواب است  شب گذشته که او را دیدید گرفته و افسرده به نظر  می رسید و این شما را ناراحت کرده است.سر میز آشپزخانه نشسته اید ومشغول نوشیدن قهوه تان هستید.ناگهان نقشه ای به ذهن تان میرسد. سریعاً دست به کار میشوید. صبحانه ی مورد علاقه ی او را درست میکنید، به روزنامه نگاهی می اندازید و آگهی یک نمایشگاه محصولات الکترونیک را که مورد علاقه ی شوهرتان است در آن می بینید در رستورانی که دوست دارد  برای شام جا رزرو میکنید و بهترین دوست او و همسرش را برای شام دعوت می کنید.همین که بیدار می شود با صبحانه ی مورد علاقه اش به او صبح  بخیر می گویید و  برنامه ریزی برای  نمایشگاه و شام به همراه دوستان در رستوران مورد علاقه اش را به اطلاع او می رسانید. او بسیار هیجان زده می شود.بدین ترتیب روزی کسل کننده را به یک رشته ازوقایع و فعالیتهای خوشایندتبدیل می کنید که شوهرتان را سرحال کند و به او فرصتی می دهید تا تجدید نیرویی کند. تمامی سناریوهای بالا جالب و بی ضرر به نظر می رسند.این طور نیست؟ حال چرا باید ابراز خلاقیت هایی این چنین در روابط زن با مرد زندگی اش مشکل و مسئله تلقی شود؟
	زن ها چطور و چگونه می آفرینند و آنچه مردان باید در این باره بدانند
	یک-آفرینشآفرینش به معنای خلق چیزی است که پیش تر وجود نداشته است.زن ها عاشق آفرینش هستند. صرف شروع از صفر و ساختن چیزی ما را از اعماق وجودمان هیجان زده می کند. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: زن ها عاشق آن هستند که زیبایی، ارتباط و عشق بیافرینند.هنگامی که ما زن ها این مهم را انجام می دهیم حسی عمیق از رضایت، هدفمندی و موفقیت را در خود تجربه میکنیم. این سرور و شادمانی، هر روز از راه های گوناگون، کوچک و بزرگ خود را به ظهور می رساند، *باخبر می شویم یکی از دوستان مان به شهر ما آمده است. فوراً برای ورودش یک میهمانی ترتیب می دهیم. *وقت آزادی به دست می آوریم و بی درنگ و در آخرین لحظه در آن فرصت برای خود و مرد زندگی مان سفری تفریحی به بیرون شهر رابرنامه ریز می کنیم. *به هنگام قدم زدن در پارک به همراه نامزد/همسرمان درباره برخی احساسات عمیقی و قلبی خود صحبت می کنیم و آنچه را که تنها یک پیاده روی ساده بود به تجربه ای عمیق و شیرین از ارتباط، صمیمیت و نزدیکی بدل می کنیم. *میزکوچکی را خریداری می کنیم.چندتایی عکس روی آن می گذاریم و گوشه ای خالی و بی روح از خانه را به مکانی زیبا و جذاب تبدیل می کنیم. *گردنبندی را به عنوان هدیه دریافت می کنیم و صبح روز بعد به هنگام لباس پوشیدن و رفتن به سرکار تمامی لباسهای دیگر خود را طوری انتخاب می کنیم که با آن جفت و جور و هماهنگ باشد. *تصادفی به هنگام مکالمه ی شوهرمان با یکی از دوستانش می شنویم که مثلاً از فلان بازی کامپیوتری خوشش می آید و همان روز هنگامی که سرکار است آن را دراینترنت جست و جو می کنیم و سفارش می دهیم تا او را به طوری غیر مترقبه خوشحال کنیم. هنگامی که زن ها آفرینش دارند، لحظاتی خاص می آفرینند، و آن را با دیگران سهیم می شوند، موجب بهبود و ارتقاء شرایط و محیط می شوند، زیبایی می آفرینند و دیگران را شاد می کنند. یکی از نمودهای دیگر آفرینش ما زن ها، بازآفرینی خودمان است.اثبات این مدعا بخش لوازم آرایش فروشگاه  بزرگ محله شماست. کافی است به پیشخوان های متعدد آنجا و انواع و اقسام لوازم آرایش از قبیل سایه ها، مدادها، ریمل ها، رژها، عطرها، لوسیون ها و... نگاهی بیاندازید .صدها زن را خواهید دید که این  زیبا کننده ها و  عطرهای جدید و متنوع را برای زیباتر کردن برای مرد زندگی شان امتحان می کنند. مردها حتی از تجسم چنین صحنه هایی حالشان بد می شود و زن ها را  موجوداتی سطحی و  ظاهربین تلقی می کنند. اما آنچه در این فروشگاه در حال وقوع است بیهودگی نیست.بازآفرینی و خلق زیبایی هاست.خلق  زیبایی ها آن  هم توسط نقاشی زبردست برچهره ی زنها که در آن لحظه نقش بوم نقاشی را ایفا می کند. لباس ها،جوهرات و دیگر ملزومات زنانه،از  دیگر روش هایی هستند که  زنها با آنها بدن خود را  می آرایند و دیگران را به ستایش و تحسین وادار می کنند. شاید تمامی این سرگرمی های زنانه ابزاری برای نمود و ظهور خلاقیت های زنانه باشند.شاید به همین دلیل باشد که زن ها از خرید کردن تا این حد لذت می برند.حتی هنگامیکه عملاً چیزی نمی خرند، برای خلاقیت های بعدی خود تحقیق و برنامه ریزی می کنند! این مطالب را ما زن ها به خوبی درک می کنیم، اما نمی توانیم به راحتی برای مردها توضیح دهیم. برای نمونه، این که چرا ما زن ها مرتباً به لوازم آرایش جدید نیاز داریم در حالیکه شاید یک کشو پر از آن ها را نیز داشته باشیم. آیا واقعاً ضروری است که تمامی رنگ های مختلف سایه یا رژلب را داشته باشیم؟  زن ها  پاسخ  این سؤالات  را بهتر از هرکس دیگری می دانند.شاید تنها از یک رنگ قرمز انواع مختلفی وجود داشته باشد که همگی با هم فرق دارند.با وجود این، زن ها هر چند وقت یک بار به آرایش جدیداحتیاج دارند.دست همانگونه که یک نقاش مرتباً به رنگ ها و قلم های جدیدی نیاز دارد. هفته گذشته به آرایشگاهی سر زدم که چند قدم پایین تر از خانه ماست. در حالی که آن جا بر  روی صندلی نشسته بودم و زن ها را تماشا می کردم پیش خود تصور میکردم که این سالن زیبایی نمونه ی ایده آلی بود از یک نمایشگاه خلاقیت های زنانه که در این بخش از کتاب درباره ی آن سخن گفته ام.یک یک زن هایی که داخل  می شدند به دقت انواع رنگ های مختلف را بر روی خود امتحان می کردند تا بهترین رنگ را انتخاب کنند. مردانی که زنها را ولنگار یا شلخته فرض میکنند، بهتر است سری به آرایشگاه زنانه ی محله شان بزنند تا از دقتی که زن ها در انتخاب رنگ ناخن ها یا مدل آرایش موهایشان به خرج می دهند به وجد آیند.تردیدی ندارم که نظرشان در این باره تغییر خواهد کرد! اما زن ها به راستی آنجا مشغول چه کاری هستند؟ آنان صورت ها، دست ها و...خود را به یک شاهکار هنری تبدیل می کنند تا مرد زندگی شان از نگاه کردن به زیبایی های آن لذت ببرد.آن ها مدت زمانی را از برنامه ی شلوغ و پرمسئولیت روزانه خود صرف آرایش و زیباسازی خود می کنند تا حس خلاقیت خود را ابراز کنند. چرا زن ها دوست دارند فرصت ها و شکاف های زمانی را پر کنند و برای آن ها برنامه داشته باشند؟ یک روز صبح کیم و شوهرش مشغول صرف صبحانه هستند.کیم تصمیم میگیرد برای اولین تعطیلات آخر هفته ی آن ماه شان برنامه ریزی کند.به شوهرش می گوید:«اریک.می خواستم بدانی که ایمی برای تعطیلات آخر هفته ی بعد از عید پاک به مسافرتی خواهد رفت که از طرف مدرسه ترتیب داده شده است.لذا فکر کردم برای تعطیلات خودمان برنامه ریزی کنیم. اریک خیلی عادی جواب می دهد:«حالا چند هفته وقت داریم، بعداً یه فکری می کنیم»این را می گوید و مجدداً روزنامه اش را می خواند. کیم پاسخ میدهد:«اما عزیزم،خیلی کم پیش می آیدکه برای تعطیلات با هم تنها باشیم.به همین خاطر فکر کردم هرچه زودتر برنامه ریزی کنیم، حق انتخاب بیشتری خواهیم داشت تا حسابی خوش بگذرانیم. اریک:«چرا همین الآن باید درآن باره صحبت کنیم.من حتی نمی دانم که همین فردا صبح حوصله ی چه چیزی را دارم یا ندارم.چه برسدبه یکماه بعد. تازه نمی تونم بفهمم این همه عجله برای چیه؟ کیم:«خب، دوست ندارم تا اون موقع گیج بخوریم و ندونیم چی کار می خواهیم بکنیم.می تونی فقط پنج دقیقه به من گوش بدی؟»اریک روزنامه اش را می گیرد و بلند می شود.درحالی که صدایش کمی ناراحت به نظر می رسد، می گوید:«الان نمی تونم.واقعاً راست می گم»این را می گوید و اتاق را ترک میکند. کیم در حالی که در آنجا نشسته و به تقویمش خیره شده است احساس ناراحتی و سرخوردگی میکند.شماره های قرمز روزهای تعطیل تقویم نیزبی هیچ صدایی به او خیره میشوند.هنگامی که این داستان را درسمینارهایم ارائه میدهم،عکس العمل مردها و زن ها کاملاً متفاوت است.مردها نظراتی نظیراین جملات را ارائه می دهند:« اوه، پسر .دست روی دلم نذار. همسرم می خواهد دقیقه به دقیقه وقت آزادم را برنامه ریزی کند. اما من از این کار بیزارم. فکر می کنم دوست دارد حسابی دست و پای مرا با این برنامه ریزی ها ببندد. » «زن ها می خواهند با این کار وقت مردشان را کنترل کنند.او را به قلاب بیاندازند تا بتواند ریاست همه چیز را به عهده داشته باشند»«مشخص است که کیم ناامنی زیادی دارد و کاملاً درگیر است و گرنه چرا باید بخواهد تمامی جزئیات کوچک زندگی اش همگی از قبل تعیین شده باشند؟»
	زن ها از طرفی دیگر نظرات متفاوتی دارند«دلم به درد آمد.سر این موضوع همیشه با نامزدم بگو مگو داریم. او هیچ وقت برای هیچ چیز برنامه ریزی نمی کند.به همین خاطر هیچ چیزی ندارم که از پیش منتظرش باشم. » «اریک هم مثل بقیه مردهاست.چه ایرادی دارد از پیش برنامه ریزی کنیم؟ با این کار از همسرش یک زن نق نقو می سازد»«یکی از شکایت های من از مردها هم همین است. اصلاً به آنچه دور و برشان می گذرد .توجه ندارند. نمی توانند  بفهمند که تدارک دیدن تفریح  و رقم زدن اوقات و روزهای خوش، مستلزم برنامه ریزی و فکر کردن است. کیم سعی دارد زن خوبی باشد، اما اریک اصلاً برای او احترام قائل نیست که اینگونه برخورد می کند»زن ها دراین سناریو چه می بینند که از دید مردها پنهان می ماند؟ ما زن ها بهتر می فهمیم که در واقع  کیم چه کار می کند. زیرا خودمان  نیز آن گونه هستیم. کیم نه  تنها برنامه ریزی می کند، بلکه خلأها را پر می کند. پرکردن شکاف و رخنه ها، همان دیدن یک میز خالی و به فراست افتادن برای چیدن آن و زیبا کردن آن است. همان شکستن سکوت  در مکالمه ای  متوقف مانده ای است که با باز کردن سر صحبتی از طرف ما به طرزی هنرمندانه ادامه می یابد.همان برنامه ریزی برای تعطیلات از راه نیامده ای است که با رویاپردازی ما از همین الآن رقم می خورد. این تنها عبارتی است که برای توصیف میل و نیاز ما به خلاقیت و آفرینش هست.«ما زنها دوست داریم جاهای خالی را پرکنیم.» قوه آفرینش زنان با دیدن جاهای خالی فعال میشود و به کار می افتد.گویی هنگامی که ما زن ها جایی را خالی می بینیم، احساس می کنیم باید آن را پرکنیم و چیزی را در آن به ظهور برسانیم که آن فضارا اشغال کرده و با زیبایی و عشق آکنده سازد. این تهی بودن چیست که با دیدن آن، حال در یک مکالمه یا تقویم، زن را بر آن می دارد که خلاقیت های خود را به ظهور برساند.آیا این صفت برگرفته از همان عمل جنسی نیست که زن می خواهد فضای تهی بدن خود را با مرد پر کند.آیا چیزی در آرایش ژنتیکی ما وجود دارد که جاهای خالی را برای ما وسوسه آمیز جلوه می دهد. هر چه باشد یک چیزقطعی و محرز است: زن ها دوست دارند جاهای خالی را در زمان و مکان با انرژی خود پر کنند. یکی از معمولی ترین روش هایی که زن ها برای پر کردن جاهای خالی به کار می برند، برنامه ریزی است. ما زن ها عاشق برنامه ریزی هستیم. دوست داریم جای خالی را در آینده به چیزی جالب، مهیج و با معنا بدل کنیم. ما این کار را آن طور که مردها فکر می کنند از سر ناامنی یا برای کنترل کردن  انجام نمی دهیم،  بلکه از آن رو به این کار دست می زنیم تا وقت را گرامی بداریم. همانگونه که در فصل 3 خواهیم دید، ما زن ها به این طریق به نیروی آفرینش و خلاقیت در خود امکان بروز و نمود می دهیم. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: زن ها عاشق برنامه ریزی هستند زیرا با این کار امکان آن را می یابند تا خلأ های زمانی را با عشق، شور، حرارت و خلاقیت پر کنند. فکر نمی کنم مردها عمق لذت وهیجانی را که زن ها از برنامه ریزی برای روابط صمیمی شان تجربه می کنند،حس کنند.چراکه از نظر بیشترمردها، برنامه ریزی یک فعالیت احساسی یاعاطفی به گونه ای نیست که برای زن ها هست.هنگامیکه یک مرد به این کار دست می زند، یک کار انجام میدهدو به جزئیات نظردارد.او با این کار یک مورد از فهرست وظایف اش را خط می زند و سپس به سراغ کار بعدی میرود.درحالیکه برنامه ریزی برای زن ها کاری است برخاسته از عشق.حال چه برای یک میهمانی باشد، چه مسافرت یا بیرون رفتن عصرانه یا شام در یک رستوران. در واقع فرآیندبرنامه ریزی برای زن باریکه راهی است که از طریق آن عشق و ازخودگذشتگی او به جریان می افتد.برای او برنامه ریزی درست به همان اندازه خلاقیت محسوب می شود که نقاشی یا آهنگ سازی.زن ها با این کار به یک واقعه یا رویداد تولد  می بخشند و  فرصتی برای آرامش، استراحت و رمانتیک بودن را فراهم می آورند و بدین وسیله خود نیز خوشحال و راضی می شوند.
	دو-اصلاح، بهبود و ارتقاءاصلاح کارها و بهبودی بخشیدن به شرایط دومین طریقی است که زن ها توسط آن به خلاقیت خود نمود می بخشند.تفاوت میان به ظهور رساندن و بهبودی بخشیدن چیست؟ ظهور، تولد و پیدایش از هیچ است و این در حالی است که اصلاح و بهبودی بخشیدن، بهتر کردن چیزی است که از پیش وجودداشته است و به عبارت دیگر تولدی دوباره است. شوق و گرایش به اصلاح و بهبود جامعه ریشه در طبیعت ما زن ها دارد که اغلب در رفتار و گفتار خود با دیگران متوجه آن نیست.به طرزی طبیعی درست به همانگونه آن را در زنان دیگر می پذیرم که در خود پذیرفته ایم. این همان طریقی است که هستیم.آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: ما زن ها توانایی های بالقوه ی هر چیز را می بینیم و دوست داریم آن را بالفعل کنیم. به همین دلیل است که دوست داریم همه چیز را اصلاح کنیم. نیاز و گرایش به اصلاح و بهبود حالات درونی نیز آنچه در بیرون از ما هست در واقع دیدن و تشخیص دادن توانایی های بالقوه چیزها و کارها و امکان ظهور و بروز آن چیزی است که در زیر پنهان بوده است.تلاش ما نیز برای تحقق این ظهور و پیدایش است.به نظر می رسد که زن ها ذاتاً واجد آن نوع از بینش هستند که قادر است انتظار دانه را برای جوانه زدن و شکفتن ببیند. علاوه بر آن مایلند از دانه مراقبت و محافظت کنند تا بروید و رشد کند.شاید این توان برخاسته از طراحی ژنتیکی ما برای مادر شدن و بزرگ کردن فرزندانمان باشد.ما این بخش وجودی خود را هر روز از راه های گوناگون به ظهور می رسانیم و تمرین می دهیم. *زنی که با شما همکار است روسری جدیدی را که نامزدش برای او خریده است به شما نشان می دهد و می گوید:«آیا زیبا نیست؟ تام آن را به من هدیه داده است»پاسخ می دهید:«فوق العاده است. بیا جلو بگذار این طرف را کمی سفت تر بکشم تا گوشه هایش بهتر بایستند.آها. الان بهتر شد. نظر خودت چیه؟»دوستتان توی آینه نگاه می کند و می گوید:«حق با توست، خیلی بهترشد، متشکرم»برای شما بسیار ساده و طبیعی بود که بخواهید روسری دوستتان بهتر و زیباتر به نظر برسد.زیرا می توانستید آن را از پیش تصور کنید و ببینید.او نیز به طرزی غریزی این حال شمارا دریافت و از پیشنهاد شما استقبال کرد. *خواهرتان از شما دعوت می کند تا مبلمان جدید او را ببینید.همین که به اتاق نشیمن او وارد می شوید،  از شما می پرسد  «نظرت چیست؟»  شما همانجا می ایستید و دور و بر را ورانداز می کنید. سپس در ذهن خود تجسم می کنید که چنانچه متفاوت چیده می شدند، بهتر نمی بود؟»می گویید:«آیا فکرکردی که اگه جای این دو تا رو عوض می کردی چه قدر بهتر بود؟ اینطوری جای بیشتری بین کاناپه و قفسه ی کتابها باز می شود. خواهرتان یک لحظه هم درنگ نمی کند.جواب می دهد: «بیا همین کار را بکنیم وببینیم چطور به نظر میرسد»سپس با هم مبلمان را جا به جا می کنیدو به شکل جدیدمی چینید. بعد از آن که نفسی تازه می کنید.از او می پرسید:«نظرت چیه؟»با شوق و ذوق تمام پاسخ می دهد «راستش، خیلی بهتر شد.دیگه مثل قبل تنگ و ترش نیست.می دونستم باید ازتو بپرسم. ازآنجا که خیلی وقت اینجازندگی میکنم دورنمای خودمو از دست دادم. هنگامی که به اتاق نشیمن خواهرتان نگاه کردید، فوراً دانستید که چه نوع چیدمانی قشنگتر خواهد بود.این کار برای شما به سعی وتلاشی نیاز نداشت.بطرزی خودانگیخته میدانستید چگونه می توانید آن را بهبود ببخشید. *شما و یکی از دوستان نزدیکتان که شرکت خود را می گرداند، مشغول صرف ناهار هستید.او برای سومین بار در طول آن هفته از یکی از کارمندانش که وظایفش را به خوبی انجام نمی دهد، شکایت می کند. دوستان در حالی که سرش را تکان می دهد، می گوید، «نمی دانم با لویس چه کار کنم.  او کارمند  دلسوزی است اما  خیلی نامرتب و بی نظم شده. توی قسمتی که کار می کنه روحیه ی همه رو تحت تأثیر قرار داده»از او می پرسید:«آیا در این باره با او حرف زده ای؟»با سرخوردگی پاسخ می دهد:«سعی کردم.اما اصلاً به خرجش نمی رود.تغییر محسوسی ندیده ام»از دوستتان می خواهی مکالمه ای را که با لوییس داشته است برای شما تکرار کند.همین که صحبت های آنان را می شنوید، احساس می کنید مشکل را پیدا کرده اید. می گویید:«این طور به نظر می رسد که تنها درباره ی نارضایتی هایت با لوییس صحبت کرده ای و هرگز از او نپرسیده ای که دلایل مسامحه کاری های او چیستند.منظورم این است که شاید مشکل پیدا کرده، مثلاً دارد از همسرش جدا می شود یا مشکل خانوادگی دارد یا مریض شده است.چرا از او نمی پرسی مشکلش چیست؟ دوستتان اعتراف می کند:«خب، راستش درباره ی این یکی، دیگر فکر نکرده بودم. انگار چنین انتظار داشتم که با نخستین اخطاری که به او می دهم، مشکلات به خودی خودبرطرف شوند. از پیشنهادت متشکرم.همین که به شرکت برگشتم با او در این باره صحبت خواهم کرد»همین که دیدید مشکلی ذهن دوستتان را به خود مشغول کرده است فوراً به فکر چاره افتادید.اصلاً سعی نداشتید که به او امر و نهی کنید، بلکه تنها راه حلی را که به ذهنتان رسیده بود به او نشان دادید و واقعاً می خواستید به او کمکی کرده باشید. خانم ها!مطمئن هستم با هر سه ی این داستان ها ارتباط برقرار کرده اید. این داستان ها بخوبی این واقعیت را به تصویر می کشندکه گرایش مابه بهبود واصلاح چیزها بخشی درونی از وجود و طبیعت ما را تشکیل می دهند. همانطور که ملاحظه می کنید، در تمامی این داستان ها، هر سه زن از راه حل های پیشنهادی استقبال کردند و حتی خوشحال شدند.چرا که زن ها همگی این ویژگی و فضیلت زنانه را می پذیرند و درک می کنند:این ویژگی که اصلاح گر باشند.این بخشی از هویت تمامی زن ها نیز هست. حال تصور کنید در دو داستان اول، مردها مشغول صحبت باشند.داستان مربوط به لباس:پیش از هر چیز، اصولاً مردها درباره کراواتی که همسرشان برای آن ها خریده است به دوست شان پز نمی دهند! دوم این که هیچ وقت همکار آن ها درباره ی این که کراوات شان کج ایستاده است و باید مرتب و منظم شود صحبتی نمی کنند.تا چه برسد به این که بلند شوند و این کار را برای او انجام دهند.سوم این که، حتی اگر  چنین کاری هم بکنند،  دوست شان احساس خواهد کرد که به حد و مرز او تجاوز شده است. این بماند که احتمالاً درباره ی تمایلات جنسی همکارش نیز دچار بدگمانی هایی خواهد شد. داستان مربوط به مبلمان و اثاثیه:یک مرد هرگز درباره ی طرز چیدمان مبلمانش از کسی نظر نمی خواهد.این بماند که آیا اصلاً برای خودش نیز آن چیدمان مهم است یا خیر؟ حتی اگرهم بپرسید،پاسخ هایی ازاین قبیل خواهدشنید:«خوبه»همین وبس.حتی اگر نظراتی داشته باشندکه بخواهندبه او ارائه دهند،صاحب خانه احتمالاً استقبالی نمیکرد.و میگفت:«البته الآن نمی خواهم وقتمان را صرف این کار بکنیم.بیایید برویم و مسابقه ی فوتبال را تماشا کنیم! » از بیان این مطالب چه هدف و منظوری دارم؟ مردها فاقد این حس مستمر و مداوم مبنی براصلاح و بهبود شرایط و محیط هستند. این به کنار، مردها عملاًً پیشنهادها و توصیه های ارائه شده را غیر ضروری، ناخواسته و حتی فضولی می دانند. در داستان سوم، فرض کنید که به جای دو زن، زن و شوهری هستند که مشغول صرف غذا هستند و این مرد است که با یکی از کارمندانش مشکل پیدا کرده است.بگذارید مکالمه را دوباره از اول تکرار کنیم: شوهرتان در حالی که سرش را تکان می دهد، می گوید:«نمی دانم از دست لوییس چه کار کنم.او کارمند دلسوزی است اما این اواخر خیلی از هم پاشیده شده است.روحیه ی همه را تحت تأثیر قرار داده است. از او می پرسید:«آیا سعی کرده ای با او صحبت کنی؟»شوهرتان با سرخوردگی پاسخ می دهد:«آره، اما هیچ تغییری مشاهده نکرده ام. » پیشنهاد می کنید:«صحبت هایی را که میان شما رد و بدل شده است برایم بازگو کن تا شاید راهی به فکرم برسه. » پاسخ می دهد:«موضوع مهمی نیست.خودم یه فکری می کنم. » توضیح می دهید:«اما فکر کنم بدونم موضوع چیه.مطمئنم اگه درباره اش صحبت کنیم حتماً راه حلی پیدا می کنیم.از این گذشته، عزیزم این موضوع تمام هفته تورو اذیت کرده. » با صدایی ناراحت پاسخ می دهد:«ببین خودم می تونم از پسش بریبام. متوجه شدی؟ حالا دوست ندارم در باره اش صحبت کنم.متأسفم که روش مرا زیاد قبول نداری.حالا بیا موضوع رو عوض کنیم. » آخ! مسلماً این داستان با داستان اول تفاوت های زیادی داشت. مگر چه اتفاقی افتاد؟ همسر این زن در باره ی کمک همسرش برای بهبود و تغییرشرایط و اوضاع دچار سوءتعبیر شده و به جای اینکه آن را نمودی از عشق و توجه همسرش به خود ببیند، آن را نوعی انتقاد و کنترل کردن تلقی کرده بود. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هنگامی که زنی می خواهد چیزی را اصلاح کندـ حال چه در محیط و چه در روابط اش ـ به این معنا نیست که آن را تأیید نمی کند یا آن را مردود و اشتباه می داند.بلکه به آن معنا است که امکان بهبود و اصلاح را در آن شناسایی کرده است.زن ها ذاتاً و طبیعتاً التیام گر، شفابخش و کمک کار هستند.ما زن ها همواره به دنبال آنیم تا به هرکس در رابطه با هرچیزکمک کنیم.چنانچه تنها تغییری کوچک در تن صدای گریه ی فرزندمان اتفاق بیافتد، سریعاً آن را ثبت می کنیم و سراسیمه می دیوم تا مطمئن شویم حال بچه خوب است.چنانچه در فروشگاه زنی را ببینیم که می خواهدزیپ پشتی لباسی را ببندد داوطلبانه به او کمک می کنیم.چنانچه باخبر شویم، یکی از دوستانمان با مشکلی در زندگی مواجه شده است به او زنگ می زنیم تاچنانچه کاری از دستمان برمی آید در حقش انجام دهیم. چنانچه نامزد/همسرمان با مشکلی مواجه باشد از او جویا می شویم تا به او کمک کنیم. شاید از آن جا که به لحاظ ژنتیکی نیز چنین طراحی شده ایم که مادر باشیم، لذا سیستمی درونی و بسیاردقیق از رادارها وگیرنده های حساسی داریم تا نیازهای دیگران را شناسایی کنیم. بسیاری از زن ها به هنگام مصاحبه هایی که به منظور نگارش این کتاب انجام می دادم، از من می خواستندتا این موضوع رابرای مردها توضیح دهم:هنگامی که نامزد/همسرتان سعی می کنند چیزی را در روابطش با شما اصلاح کند یا آن را بهبود و  ارتقاء بخشد  قصدش  آن نیست که از شم  انتقاد کند یا  برچسب بی عرضگی به شما بزند، بلکه او این کار را برخاسته از عشق خود و براساس شناساسی امکانات موجود در رابطه تان و به منظور شکوفایی هرچه بیشتر ارتباطش با شما انجام می دهد.
	چرا مردها به هنگام جاری شدن ارزش خلاق زنانه احساس کنترل شدگی می کنندبه عقیده ی من مردها بخش خلاق و اصلاح گر وجود زنانه را بسیار نیز دوست دارند، اما درعین حال از آن  می ترسند و نسبت به آن بی اعتمادند .نیرویی در این طبیعت زنانه نهفته است که مردها را معذب می کند.درست مانند خیره شدن به آبی که به سرعت جریان دارد و نمی توان جلو آن را گرفت. مردها میدانندکه دراین مواقع شاهد نیروی شدیدو نیرومندی هستند که بی امان و پیوسته در پی انجام مأموریت خویش و در پی احراز نتیجه ای خاص و از پیش تعیین شده است.شاید بتوان گفت که به نوعی نیزدرست احساس می کنند.گویی زن ها به هنگام آفرینش و خلاقیت با سرچشمه ای از نیروی حیات و زندگانی در تماس هستند که در سرتاسر وجود خویش احساسش می کنند.چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، در این لحظات به جریانی متصل می گردند که عارفان مسیحی آن را «شاکتی»یا همان اصل وقاعده ی حیات بخش می نامند.نیروی آفرینشی که منشأ تمامی انواع و اشکال ظهور و پیدایش است. نکته ی مهمی که قصد دارم با شما در میان بگذارم، از این قرار است:شدت و قوت نیروی حیاتی که در مقاصد،نیات یارفتارهای یک زن نهفته است ممکن است اشتباهاً توسط مردان، مهاجم، متخاصم، سلطه گر و کنترل گر به نظر آید.
	چرا مردها این تلاش زن ها را کنترل کردن به حساب می آورند؟پاسخ کمی پیچیده است.اما تا حد زیادی به نیاز مرد و به خودمختاری و استقلال و شورش و طغیان او در مقابل امر و نهی و بکن و نکن مربوط می شود.(به منظور اطلاعات بیشتر در این باره به فصل 8 رجوع کنید.) برای نمونه در داستان مربوط به من و نامزدم و سفر به کاراییب، گزارش دقیق و کامل من درباره سفر به طرزی  ناخودآگاه  این احساس را به او داده بود که حق انتخابی ندارد جز این که تسلیم خواسته های من شود. گویی هیچ گونه حق انتخابی از خودش ندارد.گویی که من به  او گفته ام:« ببین،قراره همین کارهایی رو بکنیم که من می گم. فقط همین.» البته من اصلاً چنین قصدی نداشتم به عقیده من او شرح و تفصیل جزئیات مرا دستور تلقی کرده بود. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هنگامی که زن پیشنهاد و یا برنامه ی خاصی برای رابطه تان دارد، سعی ندارد شما را کنترل کند. او تنها می خواهد کمک کند و عشق و خوشحالی بیشتری میان شما بیافریند. سوءتعبیر مردها: بیشتر مردها خلاقیت زنانه را تلاشی از جانب او برای مغلوب کردن مرد تلقی می کنند و عمق و شدت احساسات او برای آنها معنای تحکم و ریاست طلبی دارد. به یاد داشته باشید:در بیشتر موارد، قصد و نیت واقعی زن در این گونه مواقع آن نیست که به شما امر و نهی کند،او تنها میخواهد اطلاعات و داده های خود را ارائه دهد.خلاقیت های خود را ابراز کند. حال با برنامه ریزی برای تعطیلات، پیدا کردن دکتری خوب برای شما، تزیین و تغییر دکوراسیون منزل، از شما  خواستن که بیشتر با  هم باشید یا درباره ی مسائل یا موضوعاتی مربوط به رابطه تان با هم صحبت کنید. قوت و شدت انرژی خلاق در او را با برتری جویی و سلطه طلبی اشتباه نگیرید. معمولاً در چنین مواقعی او قصد  تهاجم یا سرجنگ ندارد،  بلکه تنها  شور و  شوق بسیاری را در خود احساس می کند. او قصد ندارد شما را کنترل کند.بلکه می خواهد مهربان باشد. راه حل: 1-هنگامی که احساس می کنید زن زندگی تان شما را کنترل می کند از خود بپرسید: .»قصد و نیت واقعی او از این کار چیست؟»این پرسش بسیار نیرومند و تأثیرگذار بوده و به راحتی شما را از این احساس خارج می کند.چنانچه وقت صرف کنید و پاسخ این سؤال را از دل خود جویا شوید خواهید دید که: »او تنها به این دلیل این کارها را می کند که مرا دوست دارد» او می خواهد چیزی فوق العاده بیافریند، اصلاح کند، بهبود بخشد یا اوقاتی عالی را ترتیب دهد و قصد و نیت اش این نیست که مرا کنترل کند توجه در این جا منظورم آن نیست که زن های عصبانی، کنترل گر و... وجود ندارند.اما به تجربه دریافته ام، که در بیشتر  اوقات هنگامی که مرد در  رابطه ی خوبی قرار دارد،  مشکل خاصی ندارد.اما گاهی اوقات احساس کنترل شدگی می کند و رفتار زنش را به طریقی که درباره ی آن ها صحبت کردیم، سوءتعبیرکرده است. 2-می توانید تمرین کنید تا رفتارهای او را بروز و ظهوری از خلاقیت های او ببینید و از واکنش های ناخودآگاه و انتقادگرانه سنتی دست بردارید.می توانید به جای قضاوت ها و تعابیر منفی ستون سمت راست، قضاوت های جدید ستون سمت چپ را تمرین کنید: کنترل گر ..........مهربان پرخاشگر .......... پرشور و حرارت فرمان فرما ..........پرشوق و اشتیاق سرسخت .......... از خودگذشته مزاحم و متجاوز ..........متعهد و پای بند مداخله گر ......... مفید و کمک کار سمج، پررو .........فعال
	چه وقت طبیعت خلاق زن نتیجه ی عکس می دهدتوانایی آفرینش در زن موهبتی است که به او ارزانی شده است. اما این موهبت  می تواند مشکل ساز نیز  باشد.این توانایی  در هنگامی که خانه ای را تزیین می کنیم یا برای فرزندان مان خیاطی می کنیم یا عصری شاعرانه و رمانتیک را برای مرد  زندگی مان ترتیب  می دهیم، موهبت به  حساب می آید. اما  هنگامی که موجب تنش احساسی میان ما و همسرمان شود مشکل ساز می شود. و برضد ما عمل می کند.در زیر نمونه هایی هست که مطمئنم همگی زن ها با آن ارتباط برقرار می کنند. *شوهرتان با چهره ای در هم و درعین حال مضحک از خانه خارج می شود. تمام روز نمی توانید آن را از سر خود خارج کنید. هزار جور فکر و خیال میکنید.مطمئن هستیدکه وقتی برگردد، حتماً به شما خواهدگفت که می خواهد از شما جدا شود.اما شب هنگامی که به خانه برمی گردد، می گوید که سوءهاضمه او را بیچاره کرده است. *به محل کار نامزدتان زنگ می زنید تا برای شبتان برنامه ریزی کنید. او کمی سرد به نظر می رسد و ظاهراً از تلفن شما چندان هم خوشحال نشده است.هنگامی که گوشی را قطع می کنید، نگران می شوید، شاید از این که یکدیگر را زیاد می بینید، سیرشده و رابطه با شما دیگر دلش را زده است.  فکر می کنید،  شاید می خواهد به شما  بگوید  بهتر است برای مدتی یکدیگر را کمتر ببینید. تا وقتی که موعد قرارتان برسد و به دنبال شما بیاید، به لحاظ روحی حسابی از هم پاشیده اید.در کمال تعجب می بینید که او بسیار خوشحال و سرحال بوده است و بسیار هم شما را دوست دارد. هنگام صرف شام به شما می گوید، وقتی که زنگ زده بودید تازه از یک جلسه ی اعصاب خردکن بیرون آمده بود، و در ضمن کس دیگری نیز دردفترش منتظربوده است تا با او درباره ی همان جلسه صحبت کند. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: خلاقیت های زنانه گاهی اوقات به ضرر ما زن ها تمام می شود.به خصوص هنگامی که درباره ی روابطمان بی دلیل دچار اضطراب، نگرانی، ناامنی و ترس می شویم. مردهای عزیز:باید اعتراف کنیم که خود ما نیز این را می دانیم و از این بخش از وجود خود نیز چندان راضی نیستیم.لذا در حین این که روی این نقطه ضعف خود کار میکنیم از شما می خواهیم هرگاه ما بیش از حد خلاقیت به خرج میدهیم و  بی دلیل ازچیزی ناراحت میشویم که وجودخارجی هم ندارد!به ما کمک کنیدتا از به وجودآمدن یک چرخه ی احساسی معیوب جلوگیری کنیم.
	آنچه زن ها دوست دارند مردها انجام دهند*هنگامی که احساس می کنید از چیزی ناراحت هستیم و دلیل آن را نمی دانید از ما بپرسید، میتوانید این جمله را به کار ببرید:«چه اتفاقی افتاده؟» این به ما فرصتی میدهد دلیل ناراحتی یا نگرانی خودت را توضیح دهیم و سپس چنانچه اشتباه کرده بودم، ما را از اشتباه درآورید.تا بر سر هیچ و پوچ ناراحت یا عصبانی نشویم. *چنانچه یک لحظه احساس کردید که از چیزی ناراحت هستید، یا احساس خوبی ندارید، به ما بگویید.مجبور نیستید با جزئیات خود را خسته کنید. صرف این که به ما اطلاع بدهید از چیزی ناراحت هستید که ربطی به ما یا آنچه که از ما سرزده باشد ندارد، به ما کمک می کند که عجولانه نتیجه گیری نکنیم و بی دلیل مشکل به وجود نیاوریم! مردان عزیز:می دانم به کار بستن تمامی این توصیه ها ممکن است در ابتدا کمی مشکل باشد.اما باور کنید نتیجه خواهید گرفت: بدین معنا که نامزد/همسرتان آرام تر، تحریک ناپذیرتر می شود و بودن در کنار او به مراتب لذت بخش تر نیز خواهد بود.
	فصل (3):ارتباط زن ها با زمان، ارتباطی مقدس استبه منظور شناخت کامل طبیعت زن نخست باید رابطه او را با زمان درک کنیم. درک زن از زمان، افکار و همچنین تصمیم گیری های او درباره ی زمان در واقع گویای رازهایی درباره ی ذهن، فکر و قلب زن ها است. احتمالاً پیش از این هیچ گاه به این موضوع فکر نکرده بودید .راستش خودم نیز قبلاَ هیچ گاه به این موضوع نیاندیشیده بودم مگرهنگامیکه تحقیقات خود را به منظور نگاشتن این کتاب آغاز کردم. در حین مصاحبه با زن ها و جمع آوری پرسش نامه هایی که آنها در این باره پر کرده بودند، به تدریج الگویی برایم روشن شد.به کرات دیده می شد که آنچه زن ها از مردها می خواستند همواره به نوعی به زمان مربوط می شد. هر چه بیشتر به آن اندیشیدم بیشتر متوجه شدم که درواقع مسائل وموضوعات مربوط به زمان همواره در مرکزیت زندگی عشقی قرار دارند.چنانچه مخالفت ها، برخوردها، درگیری ها و نواحی تنش زای روابط صمیمی خود را معاینه و بررسی کنید خواهید دید که همگی به نوعی به زمان مربوط می شوند. در زیر نمونه هایی در این باره آورده شده است.
	اختلاف مربوط به «دادن» زمان*اختلاف بر سر مقدار زمانی که با یکدیگر می گذرانید. *اختلاف بر سر این موضوع که چه مقدار صرف زمان به منظور نزدیکی و صمیمت کافی و چه مقدار از آن اضافی است. *اختلاف بر سر مقدار زمانی که با یکدیگر تماس دارید، تماس های جنسی، اطلاع دادن ها و... *اختلاف بر سر مقدار زمانی که می خواهید جدا و تنها باشید. *اختلاف بر سر عدم درک اهمیت گذران زمان خاص و ویژه با یکدیگر. *اختلاف بر سر قول ها و تعهد های شما به دیگران، درست در هنگامی که باید وقت خود را نخست به نامزد/همسرتان اختصاص بدهید.
	اختلاف مربوط به فراموش نکردن زمان*فراموش کردن انجام به موقع بعضی کارها نظیر رزرو جا در رستوران، رساندن پیغام ها و... *نپرسیدن درباره ی اوقات و مناسبت ها یمهم و خاص نظیر:ویزیت دکتر یا جلسه ی اولیا و مربیان در مدرسه ی فرزندان. *خبر ندادن چیزی مهم که برنامه ریزی ها آینده را مختل می کند یا تحت تأثیر قرار می دهد. نظیر سفر به بیرون از شهر برای تعطیلات آخر هفته وحضور نیافتن درمراسم مذهبی.
	اختلاف بر سر مقدم نشمردن زمان*دیرکردن *پشت گوش انداختن انجام کارهایی که قول انجامشان را داده بودید. *مهم نشمردن حادثه یا رویدادی که برای زنتان مهم است.
	اختلافات مربوط به برنامه ریزی و مدیریت زمان*به تعویق انداختن برنامه ریزی تا آخرین لحظه. *انتقاد از نامزد/همسرتان به این دلیل که همواره از قبل برای هر چیز برنامه ریزی می کند.
	اختلاف بر سر بزرگداشت و جشن گرفتن زمان*اختلاف بر سر نحوه ی جشن گرفتن مناسبت های خاص *اختلاف بر سر این که چیزی مناسبتی ویژه محسوب می شود و چه چیزی نه. *فراموش کردن تولد ها، سالگردها و... آیا شما نیز مانند من از خواندن فهرست های بالا تعجب کردید؟ یاهرگز فکر آن را هم نکرده بودید که چه میزان از درگیر ها و اختلافات زناشویی مربوط به زمان است؟ هنگامیکه به گذشته و روابط قبلی خود فکر می کنم، در می یابم که در واقع منبع و منشأ بسیاری از اختلافات مان مسائل مربوط به وقت و زمان است. نقطه نظرات مشابه ازجانب دیگر زن ها نیز موجب شد تصمیم بگیرم که در همین ابتدا درباره زمان صحبت کنیم. مردها و زن ها، نقطه نظرات و احساسات بسیار متفاوتی نسبت به زمان دارند که این خود منشأ بسیاری از سوءتفاهمات همیشگی میان آنها بوده است. برای زن ها، زمان چیزی نیست که تنها جریان دارد یا ملاک اندازه گیری تجربه ی زندگی ما باشد. زن ها بسیار با زمان صمیمی اند و آن را محترم و حتی مقدس می شمارند. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: ارتباط زن با زمان، ارتباطی مقدس است. چرا زن ها این گونه هستند؟ این چیزی نیست که به ما آموزش داده شده باشد.ما زن هاحتی خود نیزاز این موضوع آگاه نیستیم.درست مانند عشق به عنوان اولویت اول زن ها، رابطه ی مقدس با زمان نیز بخشی طبیعی و ذاتی از ماهیت و هویت ما زن هاست. ارتباط صمیمی و نزدیک زن ها با زمان در ساختار زیستی آنها برنامه ریزی شده است. دراین اساسی ترین سطح ازموجودیت زنانه، زن ها همواره به گونه ای متفاوت از مردها  با زمان ارتباط برقرار می کنند. چرا که بدن ما از ریتمی ماهانه تبعیت می کند. از همان ابتدای بلوغ که عادت ماهانه دختران جوان آغاز می گردد، ما زن ها گذر هر یک روز و هر یک هفته را بطرزی خودآگاه حس می کنیم. و منتظر آنیم تا دوره ی بعد آغاز گردد. ازهمین جاست که ما زنها عادت شمارش خود را می آموزیم وهرگز آن را متوقف نمیکنیم. شمارش و«پاییدن» زمان در چرخه های دیگر زندگی ما نیز جریان دارد.برای نمونه هنگامی که حامله هستیم، روزها و ماهها را می شماریم تا کودکمان متولد شود، هنگامی که بچه  داریم ساعت ها را  می شماریم تا به بچه شیر بدهیم. سپس بعدها نیز فواصل میان دکتر رفتن ها، وعده های غذایی و استحمام نوزاد. حال بیایید به بعضی جلوه ها و نمودهای ویژه ی رفتار ما در ارتباط با زمان و نیز سوءتفاهمات و سوءبرداشت های مردها از این گونه رفتارها نگاهی بیاندازیم: 
	یک-زن ها به طرزی طبیعی زمان سنج هستندزن ها دوست دارند گذر زمان را ثبت کنند. کافی است از ما بپرسید که آخرین چک آپ دندانپزشکی دخترمان کی بود،آخرین بارکه کودکمان را استحمام کردیم، آخرین بارکه تلفنی به مادرمان صحبت کردیم، آخرین بار که موهایمان را کوتاه کردیم و آخرین بار که با همسرمان همبستر شدیم، کی بود تا زمان دقیق آن را به شما بگوییم. مردها همیشه از این توانایی ما حیرت زده اند و بیشتر به این دلیل از دست ما ناراحت می شوند. به ویژه هنگامی که اشتباهات آن ها را تصحیح می کنیم! برای نمونه زنی به همسرش می گوید:«مدت هاست به سینما نرفته ایم. دوست داریم این جمعه شب بچه را پیش کسی بگذاریم تا به سینما برویم.» منظورت چیه؟ همین چند هفته پیش سینما رفتیم!» زن با اطمینان تمام پاسخ می دهد:«نه، چند هفته پیش نبود،بلکه دو ماه پیش بود!دقیقاً یادمه کی بود.درست بعد از شبی بودکه پدر ومادرم برای عروسی دخترخاله ام اومده بودند.»با غرغر می گوید:«چه می دونم، هر وقت که بود»حال از این که بر او محرز شده است درست می گویید، جام زهر را مینوشد. اما هنوز از این که همسرش آن هم با آن درجه از دقت همه چیز را به یاد دارد، ناراحت است. دقت، و حساسیت بالای زن ها نسبت به گذر زمان از راه های گوناگون خود را ظاهر می سازد. 
	زن ها حساب کارهایی را با دقت نگه می دارند که مردها دوست ندارند به آن ها در این باره یادآوری شودمثال: »سه هفته است به مادرت زنگ نزده ای« »از آخرین باری که چمن ها را کوتاه کردی یک ماه گذشته است« »پنج روز پیش قرار بود این جعبه رو برای برادرت ببری. « 
	زن ها همیشه حساب دقیق قول های همسرشان را دارندمثال:«گفته بودی این هفته درباره گل و گل کاری حیاط با هم صحبت می کنیم. جعبه هم تموم شد اما هنوز هیچ حرفی درباره اش نزده ایم» »چرا این قدر دیر کردی. گفته بودی ساعت شش می آیی خونه تا قبل از رفتن به تئاتر شاممون رو بخوریم. الآن تقریباً دیگه ساعت هفت شده! » »گفته بودی تا برسی زنگ می زنی. اما تا دیر وقت هم زنگ نزدی. » 
	زن ها حساب زمان ها و مناسبت های رمانتیک را همیشه دارندمثال: از آخرین باری که درباره ی رابطه و همچنین تعهدات مون در قبال یکدیگر برای آینده صحبت کردیم، ماه ها می گذرد. «»پنج هفته است که یک بار هم با هم مهرورزی نکرده ایم. « »تنها وقتی که یک کارت رمانتیک به من می دهی سالی یکبار، اونم روز سالگرد ازدواجمون«! 
	زن ها نسبت به ریتم ها و الگوهای گذشت زمان خودآگاه هستندمشاهده کرده ام از آن جا که زن ها در کل توجه بیشتری به زمان از خود نشان می دهند ، لذا ریتم ها و الگوهایی را تشخیص می دهند که به طور معمول مردها از آن غافل هستند. ما زن ها رفتارها یا تجربیات و رویدادهایی را که تکرار می شوند، می بینیم. این در حالی است که مردها اغلب نمی توانند این وقایع و رویدادها را از نظر زمان به هم ربط دهند. برای نمونه: جمعه شب است و شوهرتان رابرت، بعد از ظهر را با هم اتاقی قدیم زمان دانشگاه خود، فرانک می گذراند. از ماه ها قبل از چنین شبی میترسیدید.زیرا ظاهراً هربار که رابرت و فرانک، یکدیگر را می بینند، بعد از آن فوراً دعوایی بین شما و رابرت درمی گیرد. این حادثه بارها و بارها اتفاق افتاده است و امشب امیدوارید تا بلکه معجزه ای جلو آن را بگیرد. ساعت تقریباً دو بعد از نیمه شب است که رابرت به خانه می رسد. همین که وارد اتاق خواب می شود به او می گویید: «سلام عزیزم حتماً بهتون خوش گذشته که تا این وقت بیرون بودید، نه؟« رابرت جواب می دهد: «تا همین الان داشتی به ساعت نگاه می کردی؟«پیش خودتان می گویید: «بفرما، شروع شد.» سعی می کنید با دوستانه ترین لحن ممکن پاسخ دهید: «نه، اصلاً به ساعت نگاه نمی کردم. فقط در باره زمان صحبتی کردم.» رابرت از کوره در می رود: «مثل این که بزرگ شده ام و می دانم که چگونه از خودم مراقبت کنم. «می دونی رابرت، مجبور نیستی اینجوری با من حرف بزنی. چرا دعوا داری؟ هر وقت که با فرانک بیرون می ری. اینجوری می آیی خونه و با دنیا سر دعوا داری» رابرت با تأکید می گوید: «نه اصلاً هم این جوری نیست. تو از این ناراحتی که من تا دیروقت بیرون بودم« جواب می دهید: نه، از این که دیر کردی ناراحت نیستم. از این ناراحتم که هر وقت فرانک را میبینی روزها بداخلاق و اخمویی.اگه دقیق ترش را بخواهید،چهار بار آخری که با فرانک بودی، هر چهار بار وقتی رسیدی خونه دعوا کردیم« رابرت با عصبانیت می گوید: «تودیگه کی هستی. CIA؟«دینامیسم فوق را با تفاوت هایی جزئی بارها و بارها از زن و مردها شنیده ام. هنگامی که زن هاروابطی علی ـ معلولی وتکرار شونده راتشخیص میدهند، اغلب مردها آن را قبول ندارند. برای نمونه:  *مردها هرگز نمی پذیرند که هر بار با نامزد/همسر قبلی شان  تلفنی  صحبت  می کنند، روزها  افسرده و  ناراحت هستند.  هنگامی که  نامزد/همسر  فعلی شان این نکته را به رخ او می کشاند او را به حسادت متهم می کنند. *پدرها معمولاً متوجه نمی شوند که هر وقت مثلاً پسر کوچکشان به خانه ی یکی از دوستانش می رود،  عصبانی و  پرخاشگر به خانه بر می گردد و هنگامی که مادر این موضوع را با شوهرش در میان می گذارد مرد در پاسخ می گوید: «پسرها اینجوری اند دیگه!» و از زن به این دلیل که بیش از حد پسرشان را «تیتیش مامانی» بار می آورد انتقاد می کنند. *مردی قبول ندارد که هربار با فرا رسیدن سالگرد فوت پدرش افسرده می شود و در خود فرو می رود.هنگامی که زن احتمال  می دهد که  ممکن است رابطه ای میان این دو حادثه وجود داشته باشد، مرد آن را نمی پذیرد. و زن را متهم می کند که بیش از حد مسائل را به هم ربط می دهد و از کاه کوه می سازد. 
	سوءبرداشت مردهابیشتر اوقاتی که زن ها حساب زمان را دارند، مردها دچار سوءتفاهم می شوند و چنین برداشت می کنند که ما زن ها به آن ها گیر می دهیم و عصبی، دعوایی، کنترل گر وسلطه جو هستیم.دست آخر نتیجه این می شود که احساس می کنید، شما را زیر نظر گرفته اند، کنترل کرده اند، به شما امر و نهی کرده اند، سرکوفت تان زده اند وجاسوسی تان را می کنند.زن ها از این برخورد عکس العمل مردها می رنجند و احساس می کنند نیت آن ها را بدتعبیرکرده اند.دراین گونه مواقع ما پیش خودمان فکر می کنیم: «من فقط می خواستم کمک کرده باشم» و حقیقت نیز همین است:مردان عزیز»به یاد داشته باشید که ما اصلاً سعی در کنترل شما نداریم و نمی خواهیم در حق شما  «مادری» کنیم، گرچه  ممکن است  ظاهراً چنین برداشت شود. اما ما فقط فکر می کنیم که انجام وظیفه کرده ایم. درست به همان طریق که حساب غذاخوردن بچه، یا زمان شستشوی لباس های چرک یا پرداخت قسط ها را داریم به همان اندازه نیز به شما دقت و توجه داریم. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: زن ها از آن رو حساب زمان را دارند که می خواهند مفید و کمک کار باشند، نه به این دلیل که می خواهند شما را کنترل کنند و به پر و پای شما بپیچند. به عبارت دیگر زن ها تنها به این دلیل به زمان توجه دارند که ساختارشان این گونه است و گرنه به زمان حتی فکر هم نمی کنند. 
	دو-احساس و ادراک زن ها از زمان با مردها متفاوت است*نامزدتان به گوشه دیگری از کشور نقل مکان کرده است، لذا برای ارتباط با او فقط به تلفن متکی هستید.چندین روز گذشته است و خبری از  او ندارید. نهایتاً به شما زنگ می زند. می پرسید: » این همه مدت کجا بودی؟«پاسخ می دهند:«منظورت چیه؟» با صدایی ناراحت می گویید:«یک بار هم به من زنگی نزدی«با حالتی تدافعی جواب می دهد، «همین جمعه پیش با هم حرف زدیم«» من هم همینو می گم.سه روز کامله با هم یک بار هم حرف نزدیم« می گوید:«نمی فهمم.آره، فقط سه روزه مگه اشکالی داره؟« *ساعت یک بعد از ظهر جمعه شوهرتان برای انجام چند کار کوچک بیرون می رود.ساعت ها می گذرند اما از او خبری نمی شود. وقت شام می رسد و او هنوز به خانه نیامده است. بالاخره ساعت هفت سروکله اش پیدا می شود. از او می پرسید:«می دونی ساعت چند است؟ شش ساعت است که رفتی! « جواب می دهد:«اُه، خدای من، اصلاً متوجه نشدم. خیلی کار داشتم«» اما تو گفتی فقط چند کار کوچک داری. فکر کردم حتماً هوا تاریک نشده برمی گردی«مثل فراموشکارها جواب می دهد: «فکر کنم متوجه گذشت زمان نشده بودم. اصلاً به نظر نمی آمد شش ساعت گذشته باشد« » داری ماست مالی می کنی. چرا حداقل به ام زنگ نزدی؟در حالی که گیج شده است می پرسد: «چرا باید زنگ می زدم؟ بالاخره که می اومدم خونه! «  هر دوی این مثال ها یک چیز را به تصویر می کشند، تجربه و ادراک زن ها از گذشت زمان با مردها متفاوت است. بعد از گذشت سالیان و تجارب شخصی بسیار، به این نظریه رسیده ام که زن ها هر واحد زمانی را طولانی تر از مردها احساس می کنند. درست مانند سال های زندگی سگ و سال های زندگی ما انسان ها. طبق نظر دامپزشکان یک «سال سگی» هفت برابر بیشتر از یک سال انسانی است! درست به طرز مشابهی من نیز عقیده دارم که زمان مؤنث بسیار طولانی تر از زمان مذکر است. من و یکی از دوستانم تقریبی محاسبه کرده ایم که البته این محاسبه مان پایه واساسی علمی و ریاضی ندارد!... یک ساعت مردانه معادل ده ساعت زنانه و ازآنجا نیز یک روز مردانه معادل ده روز زنانه می باشد.همین طور الی آخر. آیا این واقعیت بیان کننده ی پدیده ای نیست که به کرات در روابط خود  شاهد آن  بوده ایم؟  این حقیقت که در بسیاری از موارد، مردها احساس می کنند که  هیچ زمانی نگذشته است، اما احساس زن ها این است که زمان نسبتاً زیادی گذشته است. به عقیده من دلیل این واقعیت آن است که: 
	زمان برای مردها آب می رود در حالی که برای زنها کش می آید!نمونه های پیش نمونه هایی مطلوب محسوب می شوند. ـ زنی احساس می کرد که سه روز بدون صحبت کردن با نامزدش یک عمر گذشته است در حالی که از دید مرد فقط سه روز گذشته بود. برای زن، زمان خاصیت کشسانی داشته و طولانی تر شده بود. در حالیکه برای مرد، برعکس بود.درنمونه ی مربوط به مردی که برای انجام کارهایی بیرون رفته بود، شش ساعت واقعاً سریع گذشته بود، درحالی که همین زمان برای همسرش بسیار طولانی تر می آمد. شاید این بدان دلیل بوده که زن انتظار داشته است همسرش زودتر برگردد. این در حالی بود که برای شوهرش مدت زیادی نگذشته بود. بعضی کلمات و واژه هایی که مردها به کار می برند به خوبی مؤید نوع  ادراک آب رفته ی آنها از  زمان می باشد.  برای نمونه عبارت:«همین  چند  وقت  پییش»  در لغتنامه ی مرده    می تواند لحظه ای پیش، چند دقیقه پیش یا چند سال پیش معنا شود، به عنوان مثال: «همین چند وقت پیش یه فرش نو نخریدیم؟» (پنچ سال پیش) «مادرت همین چند وقت پیش نبود که به دیدنمون آمد؟» (سه ماه پیش) «فکر می کنم همین چند وقت پیش بود که درباره اش حرف زدیم» (شش هفته پیش)«همین چند وقت پیش نبود که اوقات رمانتیک و صمیمی ای را با هم گذراندیم؟» (سه هفته پیش) کلمه ی «زیاد»درلغتنامه مردها برای توصیف مقادیری بین «قابل ملاحظه و چشمگیر» و «قابل چشم پوشی و صرفنظر» به کار می رود. به عنوان مثال: «فکر می کنم این اواخر وقت زیادی را صرف کار بر روی روابطمان کردیم.» (یک جلسه مشاوره نزد روانکاو و یک نشست طولانی بین خودمان در طی سه ماه گذشته)«فکر می کنم در تعریف و تحسین تو پیشرفت زیادی کرده ام، این طور نیست؟» (دوبار تحسین در طی دو هفته) «چرا اینقدر شکایت می کنی. من که هر وقت به مسافرت می رم خیلی به تو زنگ می زنم» (روزی یک بار. تازه آن هم اگه زن خیلی خوشبختی باشد)چرا ادراک مردها و زن ها نسبت به زمان تا بدین حد متفاوت است؟ ظاهراً چنین به نظر می رسد که مردها بیشتر از زن ها در لحظه ی اکنون حضور داشته باشند. در حالی که زن ها بیشتر خود را در امتداد آینده بسط می دهند. ارتباط مرد با عشق و زمان فوری تر یا لحظه ای تر و آنی تر است. ارتباط زن با عشق و زمان بسط داده شده تر و تعمیم یافته تر است. البته این اصل و قاعده درباره ی تمامی جنبه های دیگر زندگی ما مردها و زنها صدق نمی کند. واضح است که مردها دیدو نگرش بسط داده شده ترو تعمیم یافته تری نسبت به شغل و حرفه ی خود دارند. اما در خصوص عشق، صمیمیت و موضوعات مشابه توصیف های قبل، دقیق و معتبر به نظر می رسند. نتیجه و حاصل این دو رویکرد و نگرش متفاوت و گوناگون نسبت به زمان سوءتفاهمات و احساسات منفی است که در روابط خود تجریه می کنیم. 
	آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانندهنگامی که به نظر می رسد از مقدار زمانی که از حادثه ی به خصوصی گذشته است غافل هستید و به طور مثال دقیقاً نمی دانید که از آخرین باری که با هم  صحبت کردیم یا با هم صمیمی بودم یا... چه قدر گذشته است ما زن ها می رنجیم و احساس می کنیم که شما ما را دوست ندارید. طبیعی است سهل انگاری و عدم توجه و دقت کافی از ناحیه ی مردان نسبت به زمان، توسط زنان عدم توجه یا فقدان تعهد  معنا شود.  جملات  زیر گفته های زنان است که پیش از نگاشتن این کتاب با آنها مصاحبه کرده ام: «چطوری می تونست سه روز پیاپی به من زنگ نزند، اگه واقعاً منو دوست داشت؟««چرا یادش نبود که به من زنگ بزنه و بگه که رسیده وقتی می دونه که من این قدر نگران می شم؟ آیا معنایش این نیست که اصلاً به فکر من نیست؟««هفته ها از آخرین باری که با هم رمانتیک بودیم گذشته، اما اون می گه که هنوز خیلی زوده دوباره این کار رو بکنیم. شاید اصلاً نمی خواد به من نزدیک باشه««همیشه دوست دارم هر وقت که ممکن باشه با نامزدم باشم. اما او روزها می زاره می ره دنبال شغل و کارش و اصلاً یادش نمی یاد که چند روز گذشته. احساس میکنم برای او مهم نیستم«مردان عزیز، در این جا هرگز قصدم این نسبت که بگویم مازن ها برای شما مهم نیستیم.زیرا میدانم که هستیم! اما فقط ممکن است متوجه نباشید که برخورد غیر جدی و «شانسی» شما نسبت به زمان، چه احساس بدی به ما زن ها می دهد. قانون ده به یک را همواره به یاد داشته باشید. چنانچه یک روز به ما  زنگ نزده باشید  بر ما ده روز گذشته است. چنانچه دو هفته بدون بچه ها و مزاحمت های دیگر با هم، تنها و رمانتیک نبوده باشم، بر ما بیست هفته گذشته است.  البته این قانون از  طرف دیگر نیز  همچنان صادق است. بدین معنا که چنانچه فقط یک ماه است که با زنی ملاقات کرده اید، ممکن است طوری رفتار کنید که گویی ده ماه است با او آشنا شده اید واز این که این قدر سریع همه چیز راجدی گرفته است تعجب کنید! شخصاً فکر نمی کنم مردها و زن ها این نگرش خود نسبت به زمان را هرگز تغییر بدهند، گرچه چنانچه مایلید زن خود را خوشحال کنید، می توانید توصیه های زیر را بیازمایید: 
	آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند1-دوست داریم بدانید و متوجه باشید که زمان را هر گونه که تجربه می کنید، برای ما به مراتب طولانی تر گذشته است. 2-به یاد داشته باشید بسیار دوست داریم گاهی اوقات نیز کارها را زودتر از آنچه همیشه انجام می دادید، انجام دهید. کارهایی از قبیل: *زودتر و بیشتر از آنچه ضروری می دانید به ما زنگ بزنید. *قبل از انقضاء مهلت اعتبار اوقات خاص و ویژه نسبت به تجدید آنها اقدام کنید! *دفعات بیشتری در روز از ما تعریف کنید و بگویید که ما را دوست دارید. *سعی کنید زمان بیشتری از آنچه به طور معمول لازم می بینید صرف صمیمیت و نزدیکی به ما بکنید. *یک راه ساده برای اجرای این مهم آن استکه هر گونه ابراز عشق و صمیمیت را تقریباً دو برابر حد معمول و قبلی انجام دهید. این بدان معناست که دو برابر مقادیر قبلی زنگ بزنید، قرار ملاقات ترتیب دهید، تعریف و تحسین کنید، صمیمی باشید و...  برای نمونه:  چنانچه روزی یک بار  به نامزدتان  زنگ می زدید، از این به بعد روزی دو بار این کار را انجام دهید. چنانچه به طور معمول و ماهی یک بار با همسرتان غروبی شاعرانه و رمانتیک ترتیب می هید آن را ماهی دو بار تکرار کنید. البته هیچ اشکالی ندارد حتی اگر بیش از آنچه درباره آن صحبت کردم از خود مایه بگذارید. مطمئن باشید نامزد/ همسرتان را با این کار عصبانی  نخواهید کرد، بلکه از این که چگونه این سرمایه گذاری کوچک از وقت و تلاش بیشتر موجبات رضایت خاطر و خوشحالی و خوش اخلاقی بیشتر نامزد/همسرتان را فراهم خواهد آورد، تعجب خواهید کرد! 3-زن ها چرخه های زمان را با جشن گرفتن مناسبت های ویژه گرامی می دارند. از زمانی که خود را می شناسم، مادرم همیشه یک دفترچه ی کوچک همراه داشت که تاریخ مناسبت های ویژه را درآن یادداشت کرده بود.تولدها وسالگردهای مهم دوستان و اعضای خانواده خودمان. هفته ای نبود که مادرم کارت تبریکی نفرستد. بیشتر این کارت ها را به کسانی فرستاده  می شدند که مادرم مدت ها آن ها را ندیده  بود.اما با  این حال با فرستادن کارت و ابراز عشق خود به آن ها چرخه زمان را برایشان جشن می گرفت. مطمئنم بسیاری از شما مادرهایی دارید که این گونه هستند. زن ها همه همین طورند. من نیز این چیز را از مادر خود آموخته ام و همواره جعبه های زیادی پر از کارت تبریک ویژه مناسبت های مختلف آماده دارم تا این مناسبت ها را گرامی بدارم. از خود بپرسید: کدامیک از شما پدرهایی دارید که این گونه باشند. کدام یک از شما مردهاکه الان در حال مطالعه ی این کتاب هستید تولدها و سالگرد ازدواج دوستان و آشنایان را به یاد دارید و آنها را نیز جشن می گیرید؟ به یادداشته باشیدزن ها همیشه حساب زمان رادارند و بطور معمول نسبت به چرخه های زمانی خود آگاه تر هستند. زن ها ارتباط مقدس خود با زمان را بابزرگداشت وگرامی داشتن این چرخه ها و با جشن گرفتن آن ها ابراز می دارند. زن ها این کار را با خوشحالی و هیجان تمام انجام می دهند درحالی که حتی با احساس ترین مردها نیز نمی توانند درک کنند که چرا ما زن ها مناسبت های ویژه را تا بدین حد گرامی می داریم. برای نمونه: جولیا و اَدم را در نظر بگیرید. این دو در یک کلاس یوگا برای اولین بار یکدیگر راملاقات کردندو فوراً به هم علاقه مند شدند جولیا از دیدن اَدم به وجد آمده بود و امیدوار بود یک روز با هم ازدواج کنند. یک ماه گذشت. یک شب هنگامی که اَدم به دنبال جولیا آمده بود تا برای شام بیرون بروند، جولیا کارتی را به اَدم داد. اَدم با لبخندی پرسید: «این چیست؟« جولیا در حالی که بازوی اَدم را فشار می داد گفت:«باز کن تا بفهمی«اَدم پاکت را باز کرد و کارتی را در آن دید که روی آن نوشته شده بود، «ماه گرد آشنایی مان مبارک» اَدم البته کمی گیج شده بود، اما  جولیا فوراً توضیح داد: «درست یک ماه پیش در چنین روزی یعنی دوازدهم مارس یکدیگر را در کلاس یوگا برای اولین بار ملاقات کردیم!! « اَدم با خنده گفت: «تو واقعاً خیلی رمانتیک هستی. « ماه ها گذشت و اَدم و جولیا به یکدیگر نزدیک و نزدیک تر میشدند. دوازدهم هرماه جولیا کارت یا هدیه ی کوچکی به اَدم می داد.به زودی سالگرد آشنایی شان را نیزجشن گرفتند. چهار هفته بعد جولیا کارتی را  با خنده  به اَدم  نشان داد که  روی آن نوشته  شده بود: « آشنایی مان م بارک!»  اَدم  گفت: عزیزم، متشکرم. اما همین یک ماه پیش نبود که سالگرد آشنایی مان را جشن گرفتیم؟«جولیا پاسخ داد: «بله همین طور است. اما هنوز هم می توانیم ماه گرد ازدواجمان را نیز جشن بگیریم. این طور نیست؟« اَدم در حالی که کاملاً گیج و ناامید شده بود گفت: «فکر می کنم بعد از اینکه سالگرد آشنایی مان را جشن گرفتیم دیگر نیازی نیست ماه گردها را هم جشن بگیریم«هنگامی که این داستان را در سمینارهایم با مردان و زنان شرکت کننده در میان می گذارم، عکس العمل های متفاوتی از آنان سرمی زند. زن ها همگی جولیا را خوب درک میکردند. می گفتند: «فکر می کنم جولیا خیلی شیرین و مهربان و با احساس است که هر ماه روز آشنایی شان را به یاد دارد» همگی متفق القول بودند که اَدم  کمی بی  احساس بوده که فکر می کرده دیگر مجبور نیستندماه گردها را هم به یاد داشته باشند،گویی یک کار یا وظیفه است. گرچه مردها نظردیگری داشتند.میگفتند: «حق با اَدم است. یکباردرسال کافی است. «سالی یک بار کافی است؟ این فکر برای اکثر زن ها قابل قبول نبود. ما زن ها همه جا به دنبال فرصت هایی می گردیم تا مناسبت های خاص را جشن  بگیرم. مثالهای زیر تنها  نمونه های کوچکی هستند: «شش هفته پیش در چنین روزی برای اولین بار گفتیم یکدیگر را دوست داریم. « «سه ماه پیش برای اولین بار به خانه ما آمدید« «یک ماه پیش درست در همین روز ازدواج کردیم. « هرگز چهره ی متعجب و حیران شوهرم را در هنگامی که به او گفتم «حدس بزن امروز چه روزی است؟» فراموش نمی کنم. پاسخ داد: «نمی دانم. امروز چه روزی است؟» گفتم: «پارسال دقیقاً یک هفته بعد از عروسی مان در چنین روزی بکارتم را از دست دادم. « در حالی که دهانش از تعجب باز مانده بود گفت:«تو تاریخ آن را هم به یاد داری؟« پاسخ دادم: «البته که به یاد دارم.» برای هر زن این واقعه مهمی محسوب می شود« پرسید: «چنین سالگردی را چگونه باید جشن بگیریم؟«با لبخندی به او گفتم: «این را دیگر خودت باید بفهمی« این راز شخصی خود را به این جهت برای شما فاش ساختم تا نکته ای را گفته باشم.این که من نیز مانند بسیاری از زن ها با به  خاطر سپردن  مناسبت های ویژه عشق و خوشبختی خود را جشن می گیرم. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: جشن گرفتن چرخه های زمانی و مناسبت های ویژه یکی از راه هایی است که زن ها با آن خوشبختی و رشد نهال عشق و ازدواج شان را گرامی می دارند. هنگامی که لحظه ای می ایستم و یاد و خاطره ی زمانی را در ذهن خود زنده می کنم که کسی را برای اولین بار ملاقات کرده یا به مرد زندگی ام عشق ورزیده ام یا سفری معنوی را آغاز کرده ام یا عادت بدی را ترک کرده ام در واقع زمان را گرامی نداشته ام، بلکه خود و رشد خود را گرامی داشته ام. هنگامی که جولیا ماه گردهای آشنایی اش با اَدم را گرامی می دارد، در واقع رشد عشق میان خود و اَدم راگرامی داشته است. هنگامیکه زنی میخواهد لحظات ویژه ای را برای سالگرد ازدواج خود با شوهرش ترتیب دهد، در واقع می خواهد بگوید، «دوست دارم تلاشی بی وقفه ای را که برای با هم بودن و با هم ماندن کرده ایم،  گرامی بداریم. می خواهم عشقمان را جشن بگیریم. « سوءتعبیر مردها:در مصاحبه هایم با زن ها جملاتی نظیر جملات زیر را از آنان شنیدم: .»نامزدم فکر می کند، من احمق هستم که این قدر به فکر مناسبت های خاص هستم.به من می گوید این عادتم موجب می شود درنظر او یک دختربچه ی کوچک جلوه کنم که این قدر به یاد جشن تولدها، تعطیلات و سالگردها هستم و این واقعاً دلم را می شکند« »احساس می کنم شوهرم این عادت مرا فقط تحمل می کند و از آن لذتی نمی برد. او مرد خوبی است وهمیشه می گذارداین کارها را انجام دهیم،زیرا می داندبرای من مهم است.اما می دانم تمام مدت ثانیه شماری می کند تا همه چیز تمام شود. کاشکی درک می کرد که برای ثبات عشق میان ما این چیزها تا چه حد اهمیت دارد««شوهرم فکر میکند الکی همه چیز را بزرگ میکنم. به او توضیح میدهم که وقت سالگرد ازدواجمان را جشن می گیریم، درواقع تعهدمان به یکدیگر را تجدید کرده ایم و این براستی مهم است. «.»هنگامی که نامزدم مناسبتی را فراموش می کند، احساس می کنم برایم اهمیتی قائل نیست. او همیشه چیزهای  مهم را در حافظه ی خود ثبت می کند. پس وقتی چیزی را به یاد نمی آورد به این معناست که برایش مهم نیست« 
	آنچه زن ها می خواهند در این باره به مردها بگویند این استآن گونه که ما زن ها وقایع و مناسبت های مهم را به خاطر می سپاریم درست شبیه این عادت مردهاست که همیشه موجودی حساب جاری خود را بررسی می کنند. یا قد پسرشان را همیشه روی دیوار نشان می کنند تا رشد او را اندازه بگیرند یا جمع آوری ته بلیط های مسابقات فوتبالی که تماشا کرده اند. این ها همگی روش هایی هستند که مردها توسط آن حساب چیزهایی را که برایشان ارزشمند هستند پیش خودشان نگه می دارند. به طرز مشابهی زن ها نیز همیشه حساب عشق و صمیمیت را دارند، زیرا این ها همان چیزهایی هستند که برای ما مهم ترند. آنچه زن ها دوست دارند مردها انجام دهند: *به جای آن که گرامی داشت وقایع و مناسبت های ویژه از جانب ما زن ها را احمقانه فرض کنید، دوست داریم به خاطر این که با زنی هستید که به این قبیل چیزها اهمیت می دهد و حضور شما را در زندیگی خود گرامی می دارد، خوشحال باشید. *دوست داریم شما نیز مناسبت های ویژه را به خاطر داشته باشید و برای گرامیداشت و جشن گرفتن آنها برنامه ریزی کنید. به خود اجازه دهید تا  خلاق باشید و ببینید که تنها بر تمرکز به عشق و بزرگداشت آن احساس عشق بیشتری در خود خواهید کرد. این رازی است که زن ها همواره در طول تاریخ از آن آگاه بوده اند. مطمئن باشید نامزد/همسرتان از این که شما نیز شروع کننده باشید به وجد خواهد آمد و امتیاز زیادی را برای شما منظور خواهد کرد! 4-زن ها تقدس زمان را با جشن گرفتن چرخه های روزانه نیز جشن می گیرند. به تازگی به یکی از دوستانم زنگ زدم که بیش از هفتاد سال سن داشت و بیش از پنجاه سال است که ازدواج کرده است. هنگامی که گوشی را برداشت، سریعاً حس کردم که اتفاقی افتاده است. از او پرسیدم: «لویس، صدات خیلی گرفته و ناراحته. چه اتفاقی افتاده؟« پاسخ داد:«هربرت«»اوه، خدای من، مریض شده! « با صدایی به مراتب بدتر پاسخ داد: «نه مریض نشده« »خب، پس چی شده؟« »رفته بیرون چند تا کار انجام بده اما یادش رفت از من خداحافظی کنه! « در حین این که داشتم به صحبت های او گوش می دادم. پیش خودم فکر می کردم: «مهم نیست چند ساله هستیم. اما همیشه همان موضوعات و مسائل همیشگی را با مردها داریم! کاملاً درک می کردم لویس چه احساسی دار. صدها بار خودم هم مانند بسیاری از  زن های دیگر  چنین احساساتی را  تجربه کرده بودم.  تفاوتی نمی کند خداحافظی نکردن باشد یا صبح به خیر نگفتن. هر دوی اینها این احساس را به زن می دهند که برای شوهرشان عادی شده اند. مردان عزیز: «لازم است بدانید درباره ی این موضوع در پرسشنامه هایی که زن ها پر کرده بودند، بیش از هر چیز دیگری  صحبت شده بود. شاید در تمامی آن ها قید کرده بودند که اهمیت دادن به این چرخه های روزانه نیز تا چه حد برایشان مهم است و هنگامی که مردها توجهی به چنین چرخه هایی ندارند تا چه حد می رنجند. داستان زنی را که شوهرش به مسافرت شغلی رفته و فراموش کرده بود که شب، پیش ازخواب یا صبح پس ازبیدار شدن به اوزنگ بزند،هنوز به یاد دارید؟ این داستان را برای بسیاری از مردها تعریف کردم و پاسخ هایی نظیر پاسخ های زیر را شنیدم: »نمی تونم بفهمم، مگر چه اهمیتی دارد. بالاخره که به او زنگ زده است. این طور نیست؟«»اگه اشتباه نکنم مثل این که اون مرد یک غل و زنجیر با یک گوی سنگین به پاش بسته شده! « »چه تفاوتی می کنه که صبح اول وقت زنگ زده باشه یا یه خورده بعدش. واقعاً نمی فهمم. « تمامی زن هایی که داستان فوق را خوانده بودند، مصرانه از من خواهش می کردند که حتماً آن را توضیح دهم زیرا حاوی نکته ای بسیار مهم درباره ی زنهاست که دوست داند مردها حتماً بدانند. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: زن ها با قداست روزها در مؤانست کامل هستند و دوست دارند گذر آن و همچنین چرخه هایش را گرامی بدارند. به همین دلیل سلام ها و خداحافظی ها برای ما اهمیت ویژه دارند. زن ها به عنوان زمان سنج و به پا دارنده ی احترام چرخه ها، همواره با چرخش و گذر ایام در ارتباط و نسبت به آن  بسیار خودآگاه اند.  به همین دلیل است که سلام ها، خداحافظی ها، صبح به خیرها و شب بخیرها برای ما اهمیتی اساسی دارند. هنگامی که ما زنها روی چنین لحظه هایی تمرکز میکنیم، بدنبال مهرطلبی یا جلب محبت و اطمینان خاطر نیستیم بلکه صرفاً می خواهیم روز جدیدی را که با مرد زندگی مان آغاز کرده ایم گرامی بداریم و حضور یکدیگر را در زندگی همدیگر قدر بدانیم. آنچه زن ها دوست دارند مردها انجام دهند: صبح به خیر بگویید. هنگامی که صبح در بستر از خواب بیدار می شوید، به همسرتان صبح به خیر بگویید، او رادر آغوش بگیرید وسپس ببوسید.این کارها را با شتاب و برای «از سر بازکردن» نکنید، بلکه از آن لذت ببرید. گویی می گویید «این روز نو را با هم آغاز می کنیم. من حضور تو را درک می کنم و از این که هر روز صبح تورا در  بستر خود می یابم متشکر و ممنونم.  از این که در زندگی من حضور داری از تو ممنونم. این تعهدی دوباره به رابطه مان است. هر روز با عشق تو مقدس می شود. این چیز چه احساسی به زن ها می دهد: احساس می کنیم که روز خوبی خواهیم داشت زیرا شما از ما خوشحال و راضی هستید.  احساس می کنیم  توانایی برخورد با هر  چه را که آن روز برایمان رقم بزند داریم. زیرا از این لحظه ی به خصوص بهره مند شده ایم. خداحافظی کنید: به هنگام خداحافظی برای لحظه ای کوتاه هم که شده باشد،مثلاً ده ثانیه، توی در بایستید،همسرتان را درآغوش بگیرید یا ببوسید (نه یک روبوسی خشک وخالی و با شتاب) و سپس بگویید:«عزیزم، روز خوبی داشته باشی این راهی است برای ابراز عشقتان به اوو روانه کردن او برای شروع روزی جدید از زندگی اش آن هم با توشه ای ازعشق شما ودرضمن برداشتن توشه ای از عشق او برای خودتان به هنگام خروج از منزل و ورود به دنیای خارج. این کار چه احساسی به زن ها می دهد: این کار موجب می شود احساس کنیم هنگامی که به خانه برمی گردید و ما را دوباره می بینید، خوشحال می شوید. احساس میکنیم ما را با سپری ازعشق خود درطول روز محافظت می کنید. شب به خیر بگویید: هنگامی که رو به او می کنید تا شب به خیر بگویید خواب خوبی را برای او آرزو کنید و به او بگویید که دوستش دارید. مدتی به چشمان او نگاه کنید و لبخند بزنید تا به او بفهمانید از این که روز را به پایان برده اید، خوشحالید. با این کار تمامی زحمت های آن روز زن را برایش شیرین خواهید کرد. این کار چه احساسی به زن ها می دهد: یک شب به خیر خوب و شیرین معنای زیادی برای یک زن دارد. این که دوستمان دارند و از این که در کنار ما می خوابند، خوشحالند. همچنین این که در کنار ما مراقب ما هستند. گفته های شما به ما احساس خوشحالی و امنیت می دهند. به راستی هر روز از زندگانی هدیه ای گرانبها و گرانقدر و زمانی را که با دیگران می گذرانیم براستی ارزشمند است. چنانچه به زن زندگی تان اجازه دهید به شما کمک خواهد کرد تا شیرینی و زیبایی موهبت وقت و زمان را با آفرینش لحظات خاص و جشن گرفتن آن ها بچشید و حس کنید و روزمره گی را به اعجازی بی مثال تبدیل کنید. 
	سه نیاز پنهان زنبه تازگی نامه ای دریافت کردم از طرف یک مرد درباره ی رابطه ی او با همسرش باربارای عزیز: همسرم تمامی کتاب های شما را خوانده است و سعی می کند نیازها و خواسته های خودش را با من در میان بگذارد. اما لیست های او خیلی طولانی و  پایان ناپذیر هستند. احساس می کنم غیرممکن است بتوانم او را خوشحال و راضی کنم. او اصرار می ورزد که اشتباه می کنم و معتقد است که نیازهای او هرگز پیچیده و ارضاء ناپذیر نیستند. تنها با کمی تلاش، من می توانم شوهر بهتری باشم. او به من پیشنهاد داد به شما نامه بنویسم و نظر شما را هم جویا شوم. راستش را بخواهید از راهنمایی ها و دستورالعمل های پیچیده و مشکل، زیاد خوشم  نمی آید.  تنها  اگر بتوانید تمامی نیازهای او را در سه چیز خلاصه کنید کار را برایم خیلی ساده کرده اید. شاید این طوری بتوانم آن ها را به خاطر بسپارم و انجام دهم. با تشکر استیون تی. از خواندن این نامه خنده ام گرفت. نه به این جهت که خنده دار یا مضحک باشد بلکه به این دلیل که خیلی صادقانه ورک وراست بود. استیون سعی نداشت با این خواسته که تمامی نیازهای زن ها را در سه چیز خلاصه کنم تا بتواند راحت تر آن ها را به خاطر بسپرد، خوشمزگی کرده باشد. او براستی میخواست همسرش را درک کند. لذا از من خواسته بود دیدی کلی از زن ها به او بدهم تا به خاطر سپردن و به کار بردن آن ساده باشد. نامه ی او موجب شد برای اولین بار به طرزی جدی به این موضوع فکرکنم. آیا راهی وجود داردـ همان گونه که او درخواست کرده بودـ تا بتوان تمامی نیازهای زن ها را تنها در سه نیاز اساسی و عمده خلاصه کرد؟ بعد از بررسی اطلاعات حاصله از سمینارها، مصاحبه ها، پرسش نامه ها، مشاوره ها و نامه ها، به این  نتیجه رسیدم که پاسخ این  سؤال مثبت است . هنگامی که به نیازهای زن ها در رابطه با عشق و روابط دقت می کنیم سه نیاز اساسی زیر را می توانیم از لابه لای آن ها استخراج کنیم. سه نیاز پنهان زن ها: 1-زن ها نیاز دارند احساس امنیت کنند. 2-زن ها نیاز دارند احساس پیوند و ارتباط کنند. 3-زن ها نیاز دارند به آن ها احترام گذاشته شود. سه فصل بعدی، در باره ی همین سه نیاز پنهان هستند. من این نیازها را پنهان می نامم. نه از آن رو که اسرارآمیز و  رازگونه هستند،  بلکه از آن رو که  بیشتر خود ما زن ها نیز آگاه نیستیم که این نیازها را داریم. لذا از مردها نیز نمی توان انتظار داشت که آن را بشناسند و برآورده سازند. چنانچه یک زن هستید، این نیازها را مطالعه کنید تا به عنوان یک زن، خود و احساسات و واکنش های خود را  نیز بهتر بشناسید.  چنانچه یک مرد هستید، م طالعه ی این سه فصل به شما کمک خواهد کرد تا نامزد/همسر خود را هر چه بیشتر و بهتر درک کنید و دوست داشته باشید. 
	فصل (4):زن ها نیاز دارند احساس امنیت کنندچرا زن ها در مقایسه با مردان به آرامش خاطر بیشتری نیازمند هستند؟ چرا زنان همواره نیاز دارند برای آینده ی روابط با نامزد/همسرشان برنامه ریزی کنند؟ چرا زنان باید به طور مستمر و مداوم از افکار و احساسات نامزد/همسرشان باخبر باشند؟ چرا زن ها هنگامی که مرد زندگی شان دلیل ناراحتی یا نگرانی خود را با آن ها در میان نمی گذارد مضطرب و نگران می شوند؟ پاسخ تمامی پرسش های فوق یک چیز است. یکی از اساسی ترین نیازهای مازن ها درروابط صمیمی مان این است که احساس امنیت کنیم.در اینجا منظورم  امنیت جانی یا فیزیکی و جسمانی نیست، بلکه بیشتر امنیت احساسی و عاطفی را در نظر دارم. احساس عمیق و درونی از این که رابطه مان محکم واستوار و ماندگار است و این که نامزد/همسرمان در عشق خود جدی و ثابت قدم است و به ما نیز متعهد و پای بند. بطوری که بتوانیم به عشق او اعتماد کنیم و بنابراین بتوانیم به خود نیز اجازه دهیم تا تمام و کمال عشق بورزیم و جز عشق پاسخ نگیریم. این امنیت عاطفی کلید گشایش دل و جان زن محسوب می شود. هنگامی که ما زن ها احساس امنیت  می کنیم می توانیم دل بدهیم و خود را آرام کنیم. هنگامی که امنیت داریم، می توانیم خطر کنیم و در عین حال آرامش خاطر داشته باشیم و بدرخشیم . چرا نیاز احساس امنیت تا این حد برای زنان اهمیت دارد؟ به عقیده ی من تمامی زن ها جایی در ژرفای وجودشان اندکی احساس ناامنی دارند.شاید به لحاظ برخی مناسبات اعتراف به این حقیقت صحیح نباشد. اما به عقیده ی من واقعیت دارد. هر چه قدر ما زن ها خود را با سواد، آزاد، مستقل، و متکی به خود تلقی کنیم، اما باز هم بخشی از روح وروان ما وجود دارد که همواره با آن در حال نبرد و سروکله زدن هستیم و همواره نیز خود را به این دلیل سرزنش می کنیم.اما هرگز قادر نیستیم بر آن چیره شویم، یا آن را از میان برداریم و یکی از رازهای ناگفته ی ما زن ها نیز همین است. این احساس ناامنی از کجا می آید؟ پیش از هر چیز این احساس زاییده زندگی در اجتماعی است که درآن مردها دربیشتر زمینه ها تسلط دارند اجتماعی که درآن هنوز بیش از چند دهه نیست که زن ها (اسماً و نه رسماً ـ در کتاب های قانون و نه در عمل) از جایگاهی برابر و حقوقی مشابه با  جایگاه و حقوق مردان  برخوردار هستند.  حقوقی که از صبحدم تاریخ مردان همواره از آن بهره مند بوده اند. حتی امروز نیز در بسیاری از مناطق همین کره خاکی جنس مذکر بسیار ارزشمندتر تلقی می شود و نوزادان دختر بدست مرگ سپرده میشوند و به درد خانواده نمی خورند چرا که پیش از هر چیز به زیان اولاد ذکور و وارثینی هستند که فردا روز مستغلات و دارایی های خانواده به آنان منتقل خواهد شد. ممکن است بگویید که این حالت فقط در کشورهای توسعه نیافته واقعیت دارد با وجود این حتی در پیشرفته ترین کشورهای جهان از جمله ایالات متحده نیز  دستمزد زنها حتی در قبال انجام کاری واحد از دستمزد مردها کمتر است. این مطلب همچون زنده به گور کردن نوزادان دختر فجیع نیست، اما هنوز به وضوح القاء کننده این پیام است که مردان با ارزش تر از زنان هستند، این طور نیست؟ ما زن ها این پیام تلویحی و ناگفته را از همان بدو تولد به وضوح دریافت کرده ایم. حتی امروزه نیز دراغلب خانواده ها نام خانوادگی پدربه عنوان نام خانوادگی بچه ها انتخاب میشود. بیشتر ما هرگز به تأثیرات و پی آمدهای این واقعیت فکر نمی کنیم. این نیز القاء کننده ی این پیام است که ما زن ها کمتر از مردها مهم هستیم، هنگامی که احساس می کنیم مهم تلقی نمی شویم، ناخودآگاه احساس ناامنی می کنیم. در سطح جسمانی نیز زن ها ماهیتاً در مقایسه با مردان در معرض آسیب پذیری هستند. که این خود نیز به احساس ناامنی درونی ما  زن ها می افزاید . بدن ما زن ها می تواند مورد تجاوز مردان قرار بگیرد. مردان می توانند به رغم میل باطنی و تمایل ما زن ها به حریم شخصی و مختص به خود ما وارد شوند. بیشترما زن ها به لحاظ جسمانی، ضعیفتر از مردها هستیم.گرچه ممکن است هرگز به این واقعیات به طرزی خودآگاه فکرنکنیم و متوجه آن ها نباشیم، اما در سطحی ناخودآگاه،  احساس امنیت  فیزیکی  (جسمانی) و روحی ـ روانی ما زن ها را تحت تأثیر قرار می دهند. اما به منظور درک هرچه عمیق تر ریشه های اساسی ناامنی ما زن ها، باید به ما زمان های بسیار دور و آغاز تمدن بازگردیم و به اجداد  مؤنث خود نگاهی  بیاندازیم.زن های آن زمان به منظور بقاء و حفظ حیات خود کاملاً متکی به مردان بودند. این مردها بودند که شکار می کردند، لذا تنها تأمین کنندگان غذا محسوب می شدند.  جنگجویان نیز همین طور. بدین معنا که این فقط مردها بودند که می توانستند در مقابل حملات دیگرحیوانات یا تهدیدات انسانی مقابله کنندو زن ها وبچه ها را درمقابل این گونه خطرات محافظت نمایند در چنین شرایطی زن ها تنها یک هدف را در ذهن خود دنبال می کردند. اینکه مردانی را بیابندکه از آن ها وبچه هایشان مراقبت ومحافظت کنند.بچه هایی که به محض شروع قابلیت باورری در زن تعداد بسیاری از آن ها یکی پس از دیگری متولد می شدند. تصور کنید که به منظور حیات و بقای خود منحصراً آن هم به معنای واقعی کلمه به مردها متکی بودید. چه اتفاقی می افتاد چنانچه مرد زندگی تان دیگر از شما خوشش نمی آمد و شما و بچه هایتان را از غار یا پناهگاه خود بیرون می کرد تا حیوانات وحشی دیگر شما را ببلعند؟ چگونه می توانستید در چنین شرایطی احساس امنیت کنید؟ آیا به راستی احساس امنیت در چنین شرایطی اصولاً امکان پذیر بود؟ با این که سالیان بسیاری از پیشرفت تمدن انسانی میگذرد،اما با وجود این،شرایط جسمانی،اقتصادی و اجتماعی زن ها تقریباً دست نخورده باقی مانده است.  ما نمی توانیم به تنهایی و بدون مردها از خود حمایت کنیم. ما از آزادی هایی که مردها در اختیار دارند، برخوردار نیستیم. لذا احساس اقتدار شخصی و اعتماد به نفس ما زن ها حتی دربهترین شرایط بسیار محدود است. تنها ظرف یک قرن گذشته بوده است که پذیرش اجتماعی جهت اشتغال زن ها و استقلال اقتصادی آن ها فراهم شده است. و تنهاهمین اواخر بودکه با ابداع روش های جلوگیری از حاملگی زن ها در بچه دار شدن خود حق انتخاب پیدا کرده اند. اینها شرایط و سوابق تاریخی ای هستند که ما زن ها از آن پدید آمده ایم. چه هیجده ساله باشیم و چه هشتاد ساله، چه به اقتدار رسیده باشیم و چه هنوز برای رسیدن به آن درحال دست و پا زدن باشیم، اما همچنان در این میراث گذشتگان مشترک هستیم. معتقدم ما انسان ها واجد یک حافظه ی ژنتیکی هستیم که گذشته را همچنان در ما زنده نگه می دارد و با زمزمه هایی که شنیدنی نیستند در گوشمان نجوا می کنند که: «بدون او نمی توانی به زندگی خود  ادامه دهی».  «بدون او خواهی مرد». «تو نمی توانی به تنهایی موفق شوی ـ فقط مردها داری چنین قدرت و توانی هستند». «بهتر است کسی را برای خود بیابی تا از تو مراقبت کند. زیرا به تنهایی هرگز نخواهی توانست موفق شوی». در متن تمامی این گفته ها این پیام نهفته است که «امنیت نداری.» چنانچه یک مرد هستید و در حال مطالعه ی این بخش از کتاب می باشید لطفاً توجه داشته باشید که در اینجامقصودم آن نیست که برعلیه مردها قضاوت یا اظهار نظری کرده باشم. بلکه تنها هدفم آن است که دلایل احساس ناامنی درونی زن ها را توضیح داده باشم. احساس  ناامنی و نیاز به آسودگی خاطری که بعضی اوقات زیاده از حد یا غیر قابل توجیه به نظر می رسد. اغلب مردها هرگز زن ها را با این دید نمی نگرند. چرا که از سوابق و زمینه های تاریخی بسیار متفاوتی  برخوردار هستند و به گونه ای کاملاً متفاوت در این دنیا ایفای نقش می کنند. ممکن است پیش خود بگویید که «من هرگز آن مرد غارنشینی نیستم که زن را یک شئ جنسی تلقی می کرد، برای من اهمیت ندارد همسرم نام  خانوادگی مرا برای خود برگزیند یا نه. من او را دوست دارم و هرگز نمی خواهم او را محدود کنم.» پاسخ من در اینجا به شما آن است که: « همسرشما زن بسیارخوش شانسی است که شوهری با عقاید شما را برای خود یافته است. اما چنانچه بخواهید دل و جان او را آن گونه که هست درک کنید باید میراث روانی نسل ها پیش از او را نیز بشناسید. » چرا زن ها به تأیید از جانب مردها نیازمندند و چرا چنانچه آن را دریافت نکنند، احساس ناامنی می کنند؟«آیا تا به حال اندیشیده اید که چرا بیش از آنچه شایسته و بایسته است به تأیید از جانب مردها نیازمندید؟ حتی تأیید از جانب مردی که او را چندان نیز قبول ندارید؟توضیح آن شاید از این قرار باشد: چنانچه همواره در طول تاریخ زن ها چنین آموزش دیده باشند که بقا و حیات آنان در گرو حمایت مردهاست، لذا وظیفه و شغل زن ها این می شود که مردی را به سمت خود جذب کنند و تلاش کنند تا او را از دست ندهند. سر و وضع، ظاهر و قیافه مان، قابلیت هایمان در بستر، نحوه ی بیان و جلوه گری خود،افکارو احساسات مان،مهارت های خانه داری و کدبانوگری مان، نحوه و میزان ویرایش احساسات مان (به طوری که به او برخورید!) و... این عادات، تصمیمات و رفتارهای همگی ریشه در یک تفکر دارند: «آیا این کار او را خوشحال خواهد کرد؟«ضمیر ناخودآگاه ما همواره به ما می گوید: اگر او را خوشحال و علاقه من نگه داری با تو خواهد ماند و چنانچه با تو بماند، در امان خواهی بود. به همین دلیل است که بیشتر ما زن ها به دنبال تأیید از جانب مردها هستیم. از خود می پرسیم: «آیا از من راضی است؟ آیا از رابطه مان رضایت دارد»چنانچه جواب مثبت باشد، آن گاه نفس راحتی می کشیم و می توانیم مدتی امنیت داشته باشیم. برعکس چنانچه علایمی دال بر عدم رضایت او را مشاهده کنیم،ناگهان به سرعت احساس امنیت مان از بین میرود و جای آن را ناامنی می گیرد. این الگوی جست و جو و دریافت تأیید، شخصاً در خودم و نیز در بسیاری از زنهای دیگرکه به آنها مشاوره داده ام فرآیندی  ناخودآگاه و واکنشی بدوی است.که شدت آن را در روابط، بیشتر ما را به شگفتی وادار می سازد. از خود می پرسم: «چرا نظر او باید تا این حد اهمیت داشته باشد؟ چرا تا مسئله کوچکی پیش می آید تا این حد احساس ناامنی می کنم؟به عقیده ی من پاسخ این معماآن است که تأیید یا عدم تأیید یک مرد به طرزی ناخودآگاه فعال کننده مکانیزم های حیات و بقا در ما زن ها و تولید کننده ی احساس خطر و متعاقب آن احساس ناامنی در ما است. بیایید به سناریوی کوتاهی توجه کنیم که به خوبی مطلب فوق را به تصویر میکشد.کتی وجوآن مدت دو سال است که بایکدیگر نامزد شده اند. بعد از ظهر یک روز جمعه کتی متوجه می شود که جوآن در خود فرو رفته است و بسیارتحریک پذیر و زودرنج شده است. هنگامیکه از او میپرسد آیا اتفاقی افتاده است؟جوآن پاسخ میدهد که: «خیر، هیچ اتفاقی نیافتاده» کتی تلاش می کند او را به صحبت بیاورد و به او می گوید که رفتارش طوری است که گویی از چیزی ناراحت و عصبانی است. و این که این حالت او را مضطرب و نگران کرده است. جوآن نیز مرتباً ساکت تر و ساکت تر می شود. نهایتاً کتی از جوآن می پرسد که آیا همچنان می خواهد با او ازدواج کند یا خیر. جوآن عصبانی میشود و میگوید، «نمی دانم مشکلت چیست؟ اما من دیگر از این وضع خسته شده ام» این را می گوید و به اتاق دیگری می رود تا به تماشای تلویزیون بنشیند. کتی چه احساسی دارد؟ او عصبی، نگران و مضطرب است و در اندرون خود احساس دلشوره و دل واپسی بدی می کند. غرایزش به او می گویند: «حتماً مشکلی پیش آمده است. نارضایتی ظاهری جوآن ترس از مرگ را در او فعال کرده است. گویی هنگامی که بوی مسئله یا مشکلی به مشام او می خورد، آژیر خطری در ضمیر ناخودآگاه او روشن می شود: «خطر!خطر!» تمامی این چیزها چنان سریع و اتوماتیک اتفاق می افتند که او حتی متوجه شان نیز نیست. جوآن چه احساسی را تجربه می کند؟ او ناراحت، تحریک پذیر، گیج و سردرگم شده است. نمیتواند بفهمدکه چرا کتی امروز این قدرناراحت شده وترسیده است.تنها اتفاقی که افتاده بود، این بود که سرش درد می کرده و می خواسته مدتی را به تنهایی تلویزیون تماشا کند. تقصیر با کیست؟ با هر دو.کتی باید نحوه ی عملکرد مکانیزم حفظ حیات و بقا را درخود بهتر درک و واکنش های خود راتعدیل کندوجوآن نیز باید ببیند چه کار کرده است که سبب بی تابی کتی شده است.که دراین باره عدم مخابره ی اطلاعات کافی در باره ی علت ناراحتی اش به کتی است که این نیز به نوبه ی خود موجب شده است کتی به نتایج غلطی برسد. می توان گفت چنانچه هر دوی این ها نسبت به یکی از نیازهای اساسی زنان که همان نیاز به احساس امنیت است شناخت و آگاهی کافی پیدا کنند به نفع هر دویشان خواهد بود. اولین باری را که درباره ی همین موضوع برای گروهی از مردان و زنان سخنرانی کردم، هنوز به یاد دارم. زنها سرهایشان را  به علامت  توافق تکان  می دادند و در چشمان بسیاری از آنها نیز اشک جمع شده بود، اشک به این دلیل که همگی در یک زخم مشترک بودند،  زخمی در قلبشان  که قبلاً هرگز بر  روی آن انگشت نگذاشته بود. اما مردان! آنها با  صداقت و احترام تمام گوش می کردند. ابروانشان در هم کشیده بود و چشمانشان در اندیشه و جستجوگر و پرسان. گویی سعی می کردند این واقعیت را که در عین حال برایشان بسیار عجیب و غریب و بیگانه به نظر می رسید، درک کنند. در پایان سمینار مردی در حالی که دست زنش را محکم گرفته بود، به طرف من آمد و چیزی گفت که فکر می کنم بیان کننده ی احساس بیشتر مردها باشد. او گفت: «هرگز با این دید به زن ها نگاه نکرده بودم. آنچه گفتید منطقی به نظر می رسید. گویی بخش نامرئی در وجود همگی زن ها وجود دارد که  پیش از آن هیچ چیز در آن باره  نمی دانستم. همیشه فکر می کردم مرد مهربان و با احساسی هستم. اما نمی دانستم... « به خوبی می توانستم دریابم که مردی مهربان و حساس بود. اما حتی حساس ترین مردها نیز هرگز به اندازه ی زن ها به احساس امنیت نیازمند نیستند. چرا که آنها محصول هزاران سال برنامه ریزی احساسی ناخودآگاه نیستند! همین که صحبت های آن مرد تمام شد، زنش او را به سمت خود کشید و گونه اش را بوسید. آن بوسه خود  گویای همه چیز بود. برای نخستین بار شوهرش چیزی نامرئی و بیان ناشدنی از وجود او را درک کرده بود که زن هرگز نتوانسته بودخودش نیز آن را درک کند.تا چه برسدبه این که برای شوهرش توضیح دهد. نتیجه؟ این که صرف فهم و درک این قضیه از جانب مرد منجر به تولید احساس امنیت در همسرش شد که در تمام طول این فصل در آن باره صحبت کردیم. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: زن ها نیاز دارند احساس امنیت داشته باشند تا بتواند در روابط صمیمی خود آرامش و اعتماد به نفس داشته باشند. این حقیقتی ساده و در عین حال بسیار نیرومند است: هنگامی که ما زن ها احساس امنیت می کنیم در بهترین اندازه های خود ظاهر می شویم. بدین معنا که آرامش بیشتر و نگرانیم کمتر، اعتماد به نفس بیشتر و ناامنی کمتر،و بالاخره استقلال بیشتر و توقع کمتری خواهیم داشت. به عبارت دیگر، بیشتر آنگونه  خواهیم بود که مردها دوست دارند و کمتر آنها را  عصبی خواهیم ساخت !در اینجا نکته مهم دیگری نیز وجود دارد که باید همواره به یاد داشته باشید: ما زنها به حکم می دانیم هرگاه احساس امنیت داریم به آنچه مطلوب خود و  نیز مطلوب  مرد زندگی من  است نزدیکتر می شویم. لذا به طرزی هم خودآگاه و هم ناخودآگاه سعی می کنیم مرد زندگی مان را وادار سازیم به گونه ای رفتار کند که به ما احساس امنیت بدهد. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: بسیاری از خواسته های ما زن ها از مردها در واقع تلاشی هستند برای احساس امنیت. مردان عزیز:چرا ما زنها می خواهیم شما بگویید دوستمان دارید یا احساسات تان را با ما در میان بگذارید. یا از کارهای ما تشکر کنید یا برای  با ما بودن وقت  بگذارید،  یا  بسیاری از چیزهای دیگری که در فهرست خواسته های ما زنها از شما مردها وجود دارد؟ این خواسته ها به منظور کنترل کردن شما یا پیش  بردن حرف خودمان نیستند.  این خواسته ها تنها به ما احساس امنیت می دهند. و هنگامی که ما زنها احساس امنیت می کنیم همسر بهتری برای شما خواهیم بود و احساس رضایت بیشتری نیز از خودمان خواهیم داشت. 
	واکنش زن ها در مواجهه با احساس ناامنی چیست و چه کمکی در این رابطه از مردها ساخته استچنانچه زن ها به هنگام احساس امنیت در بهترین اندازه های خود ظاهر می شوند بنابراین به هنگام ناامنی بدترین خویشتن خویش را ارائه می دهند. احساس ناامنی ما را میترساند و هنگامی که ترسیده ایم رفتارهایی از ما سر می زند که نه برای خودمان جذاب و دوست داشتنی هستند و نه برای مرد زندگی مان. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: بسیاری از رفتارهای ناخوشایند زنها ریشه در احساس ناامنی آن ها دارند. 1-احساس ناامنی ما را پرتوقع تر، وابسته تر و حسودتر می کند. هر چه زنی احساس ناامنی بیشتری داشته باشد، به آنچه در او تولید احساس امنیت مجددبکند، نیازمندترخواهد شد. لذا از شما محبت، توجه و آسودگی خاطر بیشتری طلب خواهد کرد. ممکن است از نظر یک مرد، چنین زنی ضعیف، ناتوان و پرتوقع جلوه کند.اما او تنهارفتارهایی را از خود بروز داده است که نشانگر ناامنی او هستند. 
	واکنش های بی تأثیردر کل، مردان واکنش مثبتی در برابر ناامنی زنان از خود نشان نمی دهند. گرچه درهمین مواقع است که زن ها به حداکثراحساس امنیت از جانب مردها نیازمند هستند. اما در عمل واکنش بیشتر مردها پس نشستن و دریغ کردن همان توجه و اطمینان خاطر عادی و همیشگی است که قطعاً منجر به وخیم شدن اوضاع نیز خواهد گشت! این حالت چرخه معیوب و ناسالمی را تولید خواهد کرد که همگی زوج ها با آن آشنا هستند: زن احساس ناامنی میکند و اندکی پرتوقع میشود، مرد ناراحت می شودوبا پس نشستن به او پاسخ می دهد، هر چه او بیشتر خود را دور کند و فاصله بگیرد، ناامنی زن افزایش خواهد یافت.هرچه زن بیشتر احساس ناامنی کند،پرتوقع تر می شود.هرچه زن پرتوقع تر شود، همسرش بیشتر از او فاصله خواهد گرفت و همینطور الی آخر. مطمئناً تمامی زنها داستانهای بیشماری را به شما بازگوخواهند کردکه همین پدیده رادرروابط مختلف آنها نشان میدهد.روابطی که د آنها یکی ازگفته ها یاکرده های نامزد/همسرشان احساس ناامنی را در آنها تولید کرده و سپس آن ها را به طرزی غریزی با توقعات بیشتر به او پاسخ داده و تنها موجب شده اند که رفتار نامزد/همسرشان حتی منفی تر نیز بشود. داستانی از زندگی شخصی خود را به یاد دارم که به نحوی مطلوب این الگو را به تصویر می کشد.سال ها پیش  به ازدواج با مردی فکر می کردم که بسیار او را دوست داشتم. یک روز به من گفت که همسر قبلی او به دیدنش می آید و این که قرار است ناهار را با هم میل کنند. سریعاً ناراحت و نگران شدم. دلم یک طوری شد، قلبم تندتر می زد،خلاصه تمامی افکار ترسناک دنیا به ذهنم هجوم آوردند. البته این واقعه چندان نیز غیرمترقبه نبود.نامزدم قبلاً به من گفته بودکه همسر قبلی او همچنان به او علاقه مند است. لذا کاملاً طبیعی بود که از شنیدن خبر قرار ملاقات مجدد آن ها، احساس ناامنی در من تولید شود. در حالی که صدایم کمی گرفته بود پرسیدم: «آیا سیندی از رابطه ما چیزی می داند؟« در حالی که حالت تدافعی به خود گرفته بود گفت: «مطمئنم که همه چیز را خبر دارد.دوستانم قطعاً باید تا حالا همه چیز را به او گفته باشند. «در حالی که بیشتر ناراحت شده بودم پرسیدم: «منظورت آن است که وقتی به تو زنگ زد خودت چیزی به او نگفتی؟«پاسخ داد:«ما فقط چند دقیقه با هم صحبت کردیم. حالا چرا این قدر قاطی کردی؟« «خودت چی فکر می کنی؟ مگر غیر از این است که او هنوز به تو علاقه مند است؟ دوست ندارم با او برای ناهار بیرون بروی. گویی که هنوز علاقه مند و دست یافتنی هستی«باعصبانیت گفت:«مزخرف نگو باربارا! نمیتونم باور کنم تا این حد ناامنی داشته باشی. دوست ندارم مثل مادرم با من رفتار کنی.گویی یک پسربچه ی کوچک هستم که خودم نمیدانم چه کار دارم می کنم. من می توانم با هر کسی که دوست دارم ناهار بخورم. «هر چه در شروع مکالمه احساس ناامنی و اضطراب داشتم، حال که گفتگو به اینجا کشیده بود، بیست برابر حالم بدتر شده بود! طبیعی بود که خبرفوق احساس ناامنی را در من تولید کرده باشد، اما نامزدم نمی توانست آن را درک کند. به جای آن مرا زنی نق نقو، پرتوقع، مضطرب و پریشان حال می دید و این نیز به نوبه ی خود او را نسبت به من سرد کرده بود و موجب می شد بیشتر از من فاصله بگیرد. چگونه می شد از اتفاق فوق جلوگیری کرد؟ خب، او پیش از هر چیز می توانست ملاقات خود بانامزد قبلی اش را به هم بزند.که این البته موضوع دیگری است.مهم تر از آن میتوانست ببیند و درک کند که این خبر احساس ناامنی را در من (حال چه به درست و چه به غلط) تشدید کرده است. لذا می توانست به من آرامش خاطر بدهد.به عنوان مثال می توانست با مهربانی تمام مرا به خود نزدیک می کرد و می گفت: «عزیزم، لازم نیست نگران چیزی باشی. تو را دوست دارم. می خواهم او را ببینم وبه او بگویم که چه قدربا تو خوشبخت هستم.» تا بدین جا احتمالاً همچنان از این که قرار بود ناهار را با هم صرف کنند، ناراحت یا حتی عصبانی بودم اما احساس امنیتم سریعاً بازمی گشت. ممکن است مردها پس ازمطالعه ی این بخش بگویند:«آنقدر ها هم ساده نیست» اما باید بگویم که دراین باره با شما موافق نیستم.اغلب تلاش یا وقت زیادی نمیبرد تا احساس ناامنی در زن ها را کاهش داده یا از بین برد. چنانچه کمی آسودگی خاطر به ما بدهید، از این که سریعاً ما را از حالت عصبی ای که در آن هستیم خارج می کنید، شگفت زده خواهید شد. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: احساس ناامنی بیشتر زنها،به محض دریافت اندکی عشق،محبت،توجه و آسودگی خاطر سریعاً از بین می رود. در این اوقات اندکی تلاش ازجانب مرد،  معمولاً بسیار مؤثر واقع میشود، زیرا از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می کند. مردان عزیز: بسیار اهمیت  دارد که بدانید بیشتر  از نظر زمانی طولی نمی کشه  احساس ناامنی زنی را  بهبود ببشخید. این کار را  با  سادگی می توانید با دادن اندکی احساس امنیت و اطمینان خاطر مجدد انجام دهید. می دانم دوست ندارید که احساس کنید مجبور هستید به طرز خاصی رفتار کنید. آن هم تنها به این دلیل که زنی از شما  می خواهد. اما به شما اطمینان می دهم تنها اگر آن را امتحان کنید، وقت و انرژی زیادی را برای خود کسب می کنید و زحمت زیادی را صرف نخواهید کرد. آنچه زن ها دوست ندارند مردها انجام دهند: چنانچه احساس کردید که ما زن ها پرتوقع شده ایم و به دلایلی علایم احساسی ناامنی را از خود بروز می دهیم: *ما را به پرتوقع بودن متهم نکنید و بدین وسیله احساس ناامنی ما را از آنچه هست بدتر نکنید. *از ما فاصله نگیرید و ما را به حال خود رها نکنید و به ناامنی ها دامن نزنید. در عوض خوشحال خواهیم شد چنانچه این قبیل احساسات ما را (حال چه درست و چه غلط) بپذیرید و با دادن آسودگی خاطر مجدد، توجه، محبت و اندکی مهربانی،  به ما احساس امنیت بدهید. 2-ممکن است ما زن ها تحریک پذیر، زودرنج، سرد یا به لحاظ جنسی بی تفاوت شویم. برخی زن ها در مقابل احساس ناامنی نه با بروز آسیب پذیری خود، بلکه با محافظت خود در مقابل آسیب پذیری از خود واکنش نشان می دهند. در این اوقات هرگاه چیزی احساس ناامنی را در ما تشدید می کند، برخی از ما احساسات خود را خاموش و درهای دل و جان خود را می بندیم تا بدین وسیله از خود محافظت کرده باشیم.چنین زن هایی ممکن است ناگهان نسبت به نامزد/همسر خود سرد، انتقادگر یا زودرنج شده یا حتی به لحاظ جنسی نسبت به او سرد مزاج شوند. مشکل چنین روشی در آن است که در این اوقات بیشتر مردها نمی دانند که ما ناراحت شده یا از چیزی ترسیده ایم. ظاهر قضیه تنها این است که حال ما از چیزی بد شده است.در این گونه اوقات مردها نمی توانند این طور فکر کنند که: «اُه، خدای من، احتمالاً همسرم احساس ناامنی کرده است. بهتر است کمی به او آسودگی خاطر بدهم.» در عوض از ما کناره می گیرند تا خود را در برابر خشم یا عدم پذیرش ما محافظت کنند. آنچه زن ها باید بدانند: چنانچه عادت دارید به هنگام احساس ناامنی در پیرامون خود موانع احساسی برافرازید فراموش نکنید که  نامزد/همسرتان  احتمالاً متوجه نخواهد شد که ناراحت  هستید یا از چیزی رنج می برید. بنابراین عشق و آسودگی خاطری را که بدان نیاز دارید به شما نخواهند داد. چنانچه از مرد زندگی مان توقع داشته باشیم نیازهای ما را درک کنند، نباید آنها را مجبور کنیم مانند یک کارآگاه تمام وقت کار کنند تا بفهمند دردرون ما چه میگذرد.هرگز «بازی» نکنید. فکر نکنید که او نیازهایتان را به درستی تشخیص داده آن ها را برآورده خواهد کرد.زیرا این کار بسیار ناممکن است. صادق باشید و سعی کنید افکار واحساسات خود را توضیح دهید. بدین روش شانس بیشتری خواهید داشت در او اثر کنید و بتوانید کاری کنید تا آسایش خاطر و احساس امنیتی را که بدان نیاز دارید  به شما بدهد.نظیر همین توصیه در باره مردان نیز صدق می کند.ما در آن باره به تفصیل صحبت خواهیم کرد. آنچه مردها باید بدانند: هنگامی که نامزد/همسرتان به ناگهان سرد یا عصبانی می شود فرض را بر این نگذارید که این واکنش ها همان احساسات واقعی او هستند. به یاد داشته باشید، ممکن است در واقع عصبانی نباشد بلکه از چیزی ترسیده باشد. سعی کنیددلیل احساس ناامنی او راکشف کنید.و سپس با او مهربان باشید وتوجه وآسایش خاطر لازم را به او بدهید. بهتر از همه احساسات او را از خود او بپرسید و سپس به گفته هایش به دقت گوش کنید. در این جا منظورم آن نیست که بسته شدن احساسی و سرد شدن عاطفی زن ها به هنگام احساس ناامنی کار صحیحی است.  اما چنانچه شما یک مرد هستید و نامزد/همسری دارید که از چنین الگویی تبعیت می کند، شاید با به یاد آوردن اطلاعات ارائه شده دراین فصل به او کمک کنید هنگامی که او شما را پس می زند با ارائه عشق و محبت خود به او این الگو را در او التیام ببخشید. اخیراً همین راه کار را به یکی از دوستان و همکاران مرد خود توصیه کردم.چنان مؤثر واقع شده بودکه او را به کلی متعجب کرده بود. نامزد اوعادت داشت که هرگاه مضطرب می شد، به لحاظ احساسی و عاطفی نسبت به او سرد می شد و هرگز به او نمی گفت که دلیل واقعی اضطراب و ناامنی او چیست.لذا دوستم نتیجه میگرفت که در ازدواج با اومردد شده است. از آنچه دوستم قبلاً در باره ی او به من گفته بود، کاملاً مشخص بود که در روابط قبلی خود بسیار لطمه دیده بود. لذا احساس کردم که دلیل این حالت در او  این نبود که میخواست از رابطه پس بنشیند. بلکه می خواست به او آسایش خاطر و تضمین مجدد داده شود. دوستم اندرو از من پرسید: «در چنین اوقاتی چه کار باید بکنم؟«به او گفتم: «خلاف آنچه را که از تو می خواهد به او بده.  بدین معنا که هر وقت  می خواهد از تو دور شود به او نزدیک شو  و او را به خود نزدیک کن و به او  بگو از این که در روابط گذشته ی خود آسیب دیده است متأسف هستی و به او آسایش خاطر بده که هرگز او را ترک نخواهی کرد و هرگز به او ضربه ی احساسی نخواهی زدو این که همیشه نیز او رادوست خواهی داشت.» با ناباوری به من گفت:«شوخی می کنی؟ اگر این کار را بکنم مرا بیشتر پس خواهد زد. « به او گفتم:«نگران نباش. فقط کاری را که به تو گفتم بکن. تو چیزی برای از دست دادن نداری مگر غیر از این است که از این الگو به ستوه آمده ای؟«چند روز بعد اندرو به من تلفن زد. صدایش بسیار خوشحال به نظر می رسید. با هیجان گفت: «نمی توانی باور کنی چه اتفاقی افتاده است! شب گذشته من و پتی با  هم بودیم  و من در باره ی مسافرت هایی که قرار است داشته باشیم به او گفتم.ناگهان او دوباره سرد شد و در لاک خود فرو رفت. پیش خودم گفتم: «بفرما! دوباره شروع شد» اما ناگهان توصیه ی تو را به یاد آوردم. لذا به او نزدیک شدم و کنارش نشستم. دستهایش را گرفتم و به او گفتم از این که مجبورم از او دور شوم، خودم هم خیلی ناراحت هستم و این که به زودی برمیگردم و دلیلی وجود ندارد که او ناراحت باشد. به او گفتم که متعهد و پای بند رابطه مان هستم و براستی او را دوست دارم. «در کمال تعجب درست مانند دختربچه ای کوچک خود را در بازوانم جا داد و اشک از گونه هایش سرازیر شد. تمامی سردی او به ناگهان در برابر دیدگانم ذوب شد و احساسات واقعی او ظاهر شدند. به من گفت نامزد پیشین او همیشه در مسافرت هایش به او خیانت می کرد، این را نیز گفت که نمی خواهد مرا از دست بدهد.  حق با تو بود باربارا.  او احساس امنیت نمی کرد، اما نمی دانست چگونه آن را با من در میان بگذارد مگر وقتی که به او نزدیک شدم و او را دریافتم« مردان عزیز: نمی توانم به شما قول بدهم که همه ی زن ها به همان سرعت پتی، وامی دهند و احساسات واقعی خود را با شما در میان خواهند گذاشت.اما مطمئنم که ماسک سردی و بی تفاوتی ای که می بینید در واقع چیزی جز ترس و احساس ناامنی نیست. در چنین اوقاتی ممکن است تنها با اندکی محبت و آسایش خاطر، زن در لاک خود فرو رفته و سرد و بی احساس خود را به زن گرم و مهربان بدل کنید. 
	چه چیز موجب احساس امنیت در زن ها می شوداحتمالاً مردهایی که مشغول مطالعه ی این بخش هستند پیش خودشان می گویند: «بسیار خب. این را  فهمیدم که باید  به  نامزد/همسرم احساس امنیت بدهم اما این کار را چگونه باید انجام دهم«
	چه چیز موجب می شود زن ها احساس امنیت کنند؟در زیر برخی از معمول ترین و رایج ترین چیزهایی که موجب احساس امنیت در زن ها می شود، آورده شده است: 1-زن ها هنگامی که نامزد/همسرشان برایشان وقت می گذارد، احساس امنیت می کنند. حضور یک مرد در زندگی ما زن ها ـ مردی که دوستش داریم و دوستمان داردـ به همراه آورنده ی حسی از امنیت درون برای ما زن ها محسوب می شود. غیبت یا عدم حضور او، به خصوص غیبت های طولانی یا مکرر او، برعکس به وجود آورنده ی احساس ناامنی در ماست. البته در این جا منظورم آن نیست که هر بار مردی به سر کارش می رود،  همسرش فوراً احساس ناامنی می کند یا هر گاه که این دو به لحاظ فیزیکی و جسمانی با هم هستند  زن لزوماً  احساس امنیت خواهد کرد.  گرچه به طور کلی،  گذران زمان با یکدیگر برای زن به وجود آورنده ی مقادیری احساس امنیت هست زیرا این پیام را به مغز او مخابره می کند که تنها نیست و این که کسی به او اهمیت می دهد و دوستش دارد. همانگونه که در فصل 3 دیدیم زنان ارزش و اهمیت فوق العاده ای برای وقت و زمان قائل هستند. لذا صرف وقت با مرد زندگی مان یکی از نیرومندترین روش های ایجاد امنیت در ما زن ها است. در زیر گفته ها و اشاراتی است از زن هایی که درمصاحبه ها و تحقیقات من به منظور نگاشتن این کتاب شرکت کرده بودند: هنگامی که همسرم دوست دارد وقت آزادش را با من بگذراند، احساس امنیت می کنم. زیرا می دانم دوستم دارد و می خواهد فقط با من باشد. هنگامی که نامزدم برای با من بودن برنامه ریزی می کند احساس می کنم که  نمی خواهد مرا از  دست بدهد. در ضمن به من نشان می دهد که به رابطه مان متعهد و پای بند است و این که من یکی از اولویت های او هستم. یکی از اطمینان بخش ترین اشارات و گفته هایی که همسرم بر زبان می آورد این است که دلش برای من تنگ شده است ومی خواهد اوقاتی خاص را با هم باشیم. دیگراهمیتی ندارد که قبلش مرا ناراحت کرده باشد. هرگاه نشان می دهد می خواهد با من باشد یخ های وجودم ذوب می شوند. هر زن، در وجود خود دماسنجی درونی دارد که تعیین می کند تا چه قدر  با هم بودن در  بردارنده ی احساس امنیت و چه مقدار از  آن به وجود آورنده ی حس ناامنی در ماست. اما نکته ای که همیشه ودرهمه حال صادق است آن است که صرف اوقات خاص ورمانتیک برای ما زنها با مردزندگی مان یکی ازاطمینان بخش ترین چیزهایی است که درروابط صمیمی خود تجربه می کنیم. در مقابل صرف نکردن و اختصاص این زمان به طرزی اجتناب ناپذیر سطح احساس امنیت درونی ما را سریعاً کاهش می دهد. 2-ما زن ها هنگامی که مردی ما را به دنیای درون خود راه می دهد، احساس امنیت می کنیم. یکی از مشکل ترین کارها برای  مردها آن است که دریچه  قلب خود را باز کنند و زن را به درون آن راه دهند.  مردها همواره در  طول تاریخ  چنین آموزش  دیده اند که نشان دادن احساسات به خصوص احساس آسیب پذیر نشانه ی ضعف، و در نتیجه برای آنها خطرناک است. ( برای کسب اطلاعات بیشتر  در این زمینه رجوع کنید به کتاب دیگرم با نام رازهایی در باره ی مردان که می بایست هر زنی بداند) بیشتر مردها به طرزی غریزی دیگران را به  حالات درونی و  مکنونات قلبی خود راه  نمی دهند. مسخره است که این یکی از مؤثرترین کارهایی است که موجب تولید احساس امنیت و نیز احساس محبوب بودن در زن ها می شود. مردان عزیز: می دانم که صحبت کردن همواره ساده تر از عمل کردن است. از این رو بعداً دراین باره بیشترصحبت خواهیم کرد.دراین جا تنها به ذکراین نکته اکتفا میکنم که چنانچه می خواهید در نامزد/همسر خود تولید احساس امنیت کنید، باز شدن احساسی و عاطفی مطمئناً یکی از سریع ترین و مؤثرترین روش های آن است. در زیر اشارات وگفته های بعضی از زن ها را در این باره آورده ام. چنانچه قرار باشد خود را رها کنم و احساسات آسیب پذیر خود را فاش نمایم او نیز باید مایل باشد درهای قلب خود را  باز کند و آسیب پذیری خود را پنهان نکند.در غیر این صورت احساس میکنم که خود راتمام وکمال به لحاظ احساسی عریان وبرهنه ساخته ام،اما اوحتی کوچکترین خطری را نیز به جان نخریده است وهیچ چیز ازرازهای درون خود را «لو»نداده است. هیچ چیز به اندازه ی هنگامی که شوهرم ترس ها، نگرانی ها، ناراحتی ها و رؤیاهایش را با من در میان می گذارد در من احساس نزدیکی و صمیمیت ایجاد نمی کند. می دانم اینکار چقدر برای مردها دشوار است. به همین دلیل هر گاه با خود کلنجار می رود و تنها مقدار ناچیزی از رازهای درون خودرا برای من فاش میسازد، احساس میکنم که واقعاً به من اعتماد داشته مرا دوست دارد. گویی من بهترین دوست او هستم. یکی از چیزهایی که احساس ناامنی را در من تشدید می کند این است که رازهای درون خود را به مرد زندگی ام فاش ساخته باشم، اما او این کار را نکرده باشد. احساس می کنم که لخت و عریان شده ام اما او همچنان لباس هایش را بر تن دارد. و مرا آن قدر دوست ندارد که به من اعتماد کند. 
	چگونه و به چه روش هایی می توانید زنی را به دنیای درون خود راه دهید؟*صحبت در باره ی اوضاع و احوال زندگی تان با او *دخالت دادن او در تصمیمات تان *بیان کردن نیازها و خواسته هایتان به او *در میان گذاشتن سختی ها و ناراحتی های زندگی تان با او *جویا شدن افکار و نظرات و احیاناً توصیه های او 3-ما زن ها هنگامی که مردی ما را از عشق خود مطمئن می سازد، احساس امنیت می کنیم. اخیراً دوستی به من خبر داد زوجی که از دوستان مشترک ما نیز بودند از یکدیگر جدا شده اند. این زن و شوهر هر دو پنجاه و هشت ساله بودند. دوستم گفت، «برای گون متأسفم. تام می تواند پی زندگی خودش برود و با هر زنی باشد که دوست دارد، اما این کار برای گون به مراتب سخت تر خواهد بود چرا که این روزها مردهای هم سن وسال او دنبال زن های سی ساله می گردند» هنگامی که گفته های او را شنیدم سریعاً به این فکر افتادم که یکی از دلایل این که زن ها دردنیای امروز کمتر از مردها احساس امنیت میکنند نیزهمین است. بیشتر این چیز برای مردها جا افتاده است که در هر سنی که باشند به وفور حق انتخاب دارند، اما به عقیده ی من زنها همیشه با این ترس واحساس ناامنی زندگی می کنند که مرد زندگی شان می تواند به سادگی آن ها را ترک کند و زن دیگری جای آن ها را بگیرد. همان طور که قبلاً نیز گفتم ریشه های این احساس ناامنی به گذشته های باستان  مربوط می شود که حفظ حیات و  بقای زن ها تنها در گرو حضور مردی در زندگی شان بود. حتی امروزه و پس از گذشت هزاران سال این نیاز همچنان در ما زن ها به قوت خود باقی است و زنها هنوز شدیداً به هر آنچه درروابط صمیمی آن ها را تهدید کند از خود حساسیت نشان می دهند. به همین دلیل، معتقدم که زن ها به مراتب بیش از آنچه مردها تصور آن را می کنند به آسایش خاطر روحی و احساسی نیازمندند. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: مطمئن ساختن زن از عشق، تعهد و پای بندیتان به ما از مؤثرترین روش های تولید احساس امنیت روحی در ما زن هاست.  در زیر برخی از  روش های آسایش خاطر دادن به زن ها آورده شده است: *با کلمات و گفته های خود عشق و قدردانی خود را نسبت به او نشان دهید. *به او بگویید که در زندگی خود به او نیاز دارید و دلایل آن را نیز بیان کنید. *در اوقات دیگر نیز به لحاظ جسمانی و فیزیکی ـ آن هم نه تنها پیش از رابطه ی جنسی ـ با او مهربان و با محبت باشید. *هنگامی که در رابطه اش با شما احساس ناامنی می کند، از او بپرسید دوست دارد چه چیزی از  شما بشنود  تا نگرانی هایش برطرف شوندـ آن هم نه تنها یک بار بلکه چندین بار. *بیشتر به او زنگ بزنید و به او خبر بدهید که کجا هستید یا چه کار می کنید تا او بداند که به او فکر می کنید (رجوع کنید به فصل 3) زن ها ممکن است به دلایل مختلفی دچار احساس ناامنی شوند. در زیر چکیده ای از مواردی هست که میان بسیاری از زنها مشترک بود. زنهایی که پیش از نگاشتن این کتاب  با آن ها مصاحبه کرده بودم. آنچه موجب احساس امنیت در ما می شود: تعهد، پای بندی و وفاداری تعریف و تمجید و تحسین ثبات قدم قابل اعتماد بودن ما را به پستوهای درون خود راه دادن عشق و حرارت نزدیک شدن مکالمه و ارتباط حل و فصل و رسیدگی به مسائل برنامه ریزی و وقت صرف کردن آسودگی خاطر آنچه موجب احساس ناامنی در ما می شود: لاس زدن و چشم چرانی انتقاد و سرزنش تزلزل و بی ثباتی بی مسئولیتی رازهای درون خود را پنهان کردن قضاوت و محاکمه دوری گزیدن سکوت انکار و نادیده گرفتن ابهام و عدم قطعیت فقدان یا کمبود تعهد و پای بندی در آینده و در باقیمانده ی کتاب بیشتر درباره ی چنین رفتارهایی صحبت خواهم کرد و به شما توضیح خواهم داد که چگونه آن ها را در روابط خود به کار ببندید. چنانچه یک زن هستید، به شما توصیه می کنم اندکی وقت صرف کنید و از آنچه موجب احساس امنیت و نیز ناامنی در شما می شود فهرستی تهیه کنید. چنانچه می توانید آن را به نامزد/همسر خود نشان دهید. مردان عزیز: چنانچه نامزد/همسرتان مایل بود که فهرست خود را به شما نشان دهد به تمامی موارد آن به دقت فکر کنید.چرا که این موارد کلیدهای درک قلب او هستند. 
	فصل (5):زن ها دوست دارند احساس ارتباط و متصل بودن کنندپرسش:مردان عزیز: به نظر شما تمامی رفتارهای مؤنث و زنانه ی زیر در چه چیز مشترک هستند؟*نزدیک آمدن و گرفتن دست شما هنگامی که با یکدیگر صحبت می کنیم. *پرسیدن این سؤال از شما که «آیا اتفاقی افتاده؟» هنگامی که مدتی را خیلی ساکت بوده اید. *اشاره به چیز زیبایی که به هنگام رانندگی با یکدیگر دیده ایم. *پرسیدن نظر شما درباره ی نحوه ی چیدمان گل ها و گیاهان در اتاق نشیمن. *گیردادن به شما آن هم در نیمه ی شب که بیا درباره ی رابطه مان صحبت کنیم. *نقل مو به موی مکالمه ای که با خواهرتان داشته ایم از ابتدا تا آخر *پرس و جو از تمامی آنچه از صبح تا شب در سر کار بر شما گذشته است. *بوسیدن شما در هنگامی که به طور تصادفی توی راهرو و از کنار هم رد می شویم. *نشان دادن کفش تازه ای که به تازگی در حراج خریده ایم به شما. پاسخ: همگی این کارها روش هایی هستند از جانب زن ها برای ارتباط و پیوند با مردها. برخی از اقلام این فهرست برای مردها بسیار خوشایندند. ولی برخی دیگر آن ها را عصبی می کند. اما همگی آن ها در اصل تلاش هایی هستند به منظور ایجاد و برقراری ارتباط. اما منظور از ارتباط یا متصل شدن چیست؟ هرگز فکر نمیکردم این لغت نیاز به توضیح داشته باشد،مگر تا هنگامی که با یکی از دوستان مردخود صحبت کردم.به او گفتم که مشغول نوشتن کتابی با نام رازهایی در باره ی زنان هستم و او از من خواست تا نمونه های از موضوعات ارائه شده در کتاب را برای او ذکر کنم.به طور تصادفی فصل مربوط به سه نیاز پنهان و اساسی را که همگی زن ها بدان نیازمندند به او نشان دادم و این سه نیاز را فهرست وار برای او لیست کردم: نیاز به احساس امنیت، نیاز به ارتباط و پیوند و بالاخره نیاز به ارزشمند بودن. فوراً متوجه شدم که متعجب و حیران به نظر می رسد. از او پرسیدم «آیا اتفاق افتاده؟«گفت: «می شه لطفاً یه چیزی رو که من هیچ وقت نمی تونم درکش کنم برام توضیح بدی؟ پاسخ دادم: «البته، چی؟«این لغت دقیقاً به چه معناست ـ ارتباط داشتن؟ نامزدم همیشه این کلمه را به کار  می برد. مثلاً  میگه: «یه  هفته است که با هم ارتباط  نداشتیم» یا «خیلی سریع تونستم با همکار جدیدم ارتباط برقرار کنم» یا «دوست دارم بیشتر با هم ارتباط داشته باشیم» راستش را بخواهید اصلاً نمی تونم از منظور او سر در بیاورم. به صحبت های این مرد که واقعاً دوستش داشتم و احترام زیادی نیز برایش قائل بودم، گوش دادم و متوجه شدم که به هیچ وجه قصد «دست انداختن» مرا نداشت.او واقعاً صادق بود و می خواست این موضوع را بفهمد. آیا می توانست این موضوع حقیقت داشته باشد که مردهای دیگر نیز احساس درست مشابه احساس او داشته باشند و این که معنای لغتی چنین ساده و پیش پا افتاده را که بارها در گنجینه ی لغات و واژگان زن ها به کار برده می شود، مردها نتوانند به سادگی درک کنند؟ به نظر من پاسخ سؤال فوق مثبت است. احتمال می دهم بسیاری از اوقات در واقع مردها سعی در برقراری ارتباط با ما دارند و شاید به زعم  خودشان نیز در این  امر مهم موفق شده باشند.درحالی که ما احساس می کنیم نه تنها با ما مرتبط و مربوط نیستند،بلکه بسیار نیزاز ما فاصله گرفته اند. به نظر من این احتمال وجود داردکه مردها منظور زن ها را از واژه ی ارتباط و مرتبط بودن دست کم گرفته یا هنوز به خوبی متوجه آن نشده اند. همچنین اهمیت آن را و نیز این حقیقت را که چقدر دوست داریم  بارها آن را تجربه کنیم.  چنین گمان میکنم که حتی بسیاری مردها از شنیدن این جمله از طرف نامزد/همسرشان وحشت دارند،«عزیزم، این اواخر زیاد با هم ارتباط نداشته ایم» علت آن این است که بدرستی نمی دانند چه کار باید بکنند.منظور از ارتباط داشتن و مرتبط بودن تجربه ی صمیمی و پل زدن میان ادراک و تجربه خود و ادراک و تجربه ی دیگری است. اکثر کارهای ما زنها نیز درراستای همین نوع از ارتباط و پیوند است یا به عبارت دیگر آفرینش و ایجاد لحظاتی صمیمی  به انواع و  انحاء مختلف. این طبیعت ما زن هاست که متصل شویم بی آن که حتی به آن بیندیشیم. هرگز خرید زن ها را در فروشگاه تماشا کرده اید. این طور نیست که فقط راه برویم و به اجناس مختلف نگاه کنیم. اغلب آن ها را لمس می کنیم و می خواهیم که جنس لباس ها یا پارچه ها را زیر دستمان حس کنیم. به عنوان مثال کفش زنانه ای را برمی داریم و آن را توی دست خود از همه طرف می چرخانیم. در این لحظات ما چه کاری انجام می دهیم؟ پاسخ:سعی می کنیم با آنها مرتبط و مربوط شویم. یا به عبارتی با آنها ارتباط برقرار کنیم. و به این نیز اکتفا نمی کنیم.بدین معنا که با فروشندگان یا حتی با دیگر مشتریان همجنس مان صحبتمی کنیم و مثلاً از چیزهایی که خریده اند تعریف می کنیم یا درباره ی لباس هایی که پرو می کنند توصیه هایی ارائه می دهیم یازیبایی کفش هایی راکه امتحان میکنند، تحسین می کنیم. به عبارت دیگر: «زن ها به هنگام خرید فقط خرید نمی کنند بلکه رابطه برقرار می کنند! « هیچ یک از این حرکات و رفتارها، فوق العاده و غیرطبیعی به نظر نمی رسند مگر این که به تماشای نحوه ی خرید مردان در فروشگاه هاومقایسه آنها با نحوه ی خریدزن ها بپردازید، پیش از هر چیز بیشتر مردها هرگز به خرید نمی روند مگر این که دیگر محبور شده باشند (البته به جز فروشگاه های اسباب و لوازم  الکترونیکی!)  دوم این که طوری داخل فروشگاه ها حرکت می کنند که گویی دارند از یک میدان مین رد می شوند. سعی می کنند تا بتوانند از دست زدن و لمس کردن چیزها خودداری کنند. حتی هنگامیکه قصد خرید آن را نیز دارند. چنانچه بشود چیزی را بدون دست زدن به آن بخرند، حتماً این کار را می کنند. به عنوان مثال هنگامی که می خواهند پیراهن یا کاپشنی را بخرند  در حالی که فقط به سمت آن اشاره کرده اند، تنها می گویند: «اونو برمی دارم!»گویی یک جسم یا  شئ عجیب و غریب یا  بیگانه است .برخلاف زن ها، مردها سعی می کنند تا  بتوانند از دست  زدن به اجناس خودداری کنند یا به عبارت دیگر بدون برقراری هر گونه تماس یا ارتباطی خرید کنند. البته هنگامی که زنها، مردها را با خودبه خرید میبرند، مسئله کاملاً فرق می کند. تماشای این نوع صحنه های اغلب برایم سرگرم کننده و جالب هستند. معمولاً زن ها جلو می افتند و با اعتماد به نفس تمام راهروها را پایین و بالا می کنند. در حالی که مردها با بی میلی و اکراه تمام پشت سر آنها راه می افتند گویی که  می خواهند آنها  را به زور برای جراحی لثه ببرند.زن با خوشحالی تمام می گوید:«بهتر نیست از آن فروشنده بخواهیم بیاید و به ما کمک کند؟» همسرش در حالی که وحشت کرده است فوراً می گوید: «نه!» زیرا می خواهد تا آن جا که ممکن است از ارتباط با دیگران خودداری کند.سپس زن به ناگهان لباسی (مثلاً یک ژاکت یا پالتو)را میگیرد به طرف او می اندازدو می گوید: عزیزم! به جنسش دست بزن» البته میل زن آن است که شوهرش آن را لمس کند. مرد در حالی که دندان هایش را بر روی هم فشار می دهد، دستش را دراز می کند و فقط دو عدد از انگشتانش را روی پارچه آن می کشد و سپس سریع دستش را پس می کشد (به این امید که مرد دیگری او را ندیده باشد!)بسیار خب، شاید کمی اغراق آمیز باشد. اما نکته ای که وجود دارد این است که: برای بیشتر زنها برقراری ارتباط چیزی مثل نفس کشیدن محسوب می شود.اصولاً زن ها این طور با دنیای اطراف خود ارتباط برقرار می کنند. این در حالی است که مردها تا آن جا که می توانند از برقراری تماس و ارتباط خودداری می کنند.این طبیعت آن ها است که مستقل تر و خودمختارتر باشند. تابستان گذشته تصمیم گرفتم گروهی از دوستانم را به خانه ام دعوت کنم که تقریباً هیچ کدام یکدیگر را نمی شناختند. بعد از ظهر گرمی بود و بعد از آن که همگی رسیدند تصمیم گرفتیم به پاسیوی خانه ام برویم که از یک طرف منظره ی زیبایی رو به تپه ها داشت و از طرف دیگر رو به اقیانوسی باز می شد که البته خیلی  دورتر بود. چند  لحظه گذشت که به ناگهان متوجه چیزی بسیار حیرت انگیز شدم. همه ی زن ها (که تعدادمان شش نفر بود) به طرزی  خودانگیخته روی محیط یک دایره ی کوچک رو به هم ایستاده بودیم. در حالیکه مردها در یک خط مثل نظامی ها پشت سر هم صف کشیده بودند و منظره را نگاه می کردند. این نحوه ی آرایش  و طرز قرار گرفتن مردها و  زن ها در کنار یکدیگر چنان کلیشه ای بود که خنده ام گرفت. ما زن ها بدن هایمان را دروضعیتی قرار داده بودیم که بیشترین حدامکان ارتباط را برایمان فراهم میکرد در حالیکه آرایش نظامی مردها طوری بود که حتی مجبور نباشند به یکدیگر نگاه کنند. البته در اینجا منظورم این نیست که کدام یک درست و کدام یک نادرست است. این تنها مشاهده یا بی غرض و گزارش گونه از زن ها بود. به نظر میرسد که ما زن ها همواره در پی برقراری ارتباط هستیم حتی بی آن که از آن نیز آگاه باشیم. خانم ها! به مدت یک روز حرکات و رفتارهای خود را زیر نظر بگیرید تا انواع روش ها و راه هایی را که برای خلق لحظاتی از ارتباط به کار می برید، ببینید. *برای بوسیدن یا لمس کردن شوهر یا بچه هایتان پیش دستی می کنید. *به یکی از دوستانتان که می دانید مصاحبه ی مهمی را در پیش دارد زنگ می زنید تا به او دلگرمی بدهید. *به هنگام رفتن به محل کارتان مدتی را جلو خانه ی همسایه توقف می کنید تا حال پسرش را که مدتی مریض بوده است بپرسید. *به راننده ی ماشینی که به شما راه داد به علامت تشکر دست تکان می دهید. *از یکی از همکاران خود به جهت زیبایی اش تعریف می کنید. *از یکی از مشتریانتان به خاطر کاری که برایتان انجام داده است از طریق پست الکترونیکی تقدیرنامه می فرستید. *توی صف خرید از یکی از فروشگاه ها با زن پشت سرتان مکالمه ای را آغاز می کنید. بعد از ظهر به محل کار همسرتان زنگ می زنید تا به او بگویید که چقدر دوستش دارید. چرا ارتباط تا این حد برای زن ها اهمیت دارد؟ شاید یک دلیل آن این باشد که می توانیم بچه دار شوم به لحاظ ژنتیکی به گونه ای طراحی و  برنامه ریزی شده ایم تا بتوانیم وظایف مادری خود را به خوبی انجام دهیم.شاید همان گونه که در فصل 1 نیز دیدیم به آن علت باشد که عشق برای ما زن ها اولویت اول مامحسوب می شود وارتباط نیزنحوه ی ابراز، ظهور و بروز آن است. زن ها دریافته اند که عشق، صمیمیت و نزدیکی می آورد و صمیمیت نیز به نوبه ی خود قلب های ما را سرشار می سازد.  شاید دلایل آن نیز ریشه در سوابق تاریخی و آغاز تمدن ما داشته باشد. هنگامی که ارزش زن ها برای مردها و اجتماع ما در گرو قابلیت های ارتباطی، خلق هارمونی، هماهنگی و تشریک مساعی مان بود.در واقع موفقیت ما در رابطه با جفت مان و نیز در محدوده ی قبیله یا گروهمان که بسیار حیاتی و تأمین کننده نیز محسوب می شدند درگرو توانایی و قابلیت های ما در برقراری ارتباط و پیوند بود. به تمامی دلایل فوق، هنگامی که زن احساس مرتبط بودن می کند به طرزی طبیعی احساس امنیت خواهد داشت. بدین معنا که احساس میکندمتحدانی دارد، از او حمایت می شود و این که تنها نیست. عکس این حالت نیز صادق است. بدین معنا که قطع ارتباط برای او به معنای ترس و احساس نابودی خواهد بود. بورلی انجل در کتاب فوق العاده ی خود با نام «هنر عشق ورزیدن بدون از خودبیگانگی» جمله ای از ژان باهر میلر را نقل می کند که بدین قرار است: اعتماد به نفس و خودباوری زن حول قابلیت و توانایی او در حفظ مناسبات و روابطش شکل می گیرد. برای بسیاری از زن ها از دست دادن یا گسستگی رابطه تنها از دست دادن یک رابطه نیست.بلکه چیزی به معنای از دست دادن کامل خویشتن خویش است. فکر می کنیم مردها این راز را درباره ی زن ها می دانند و آن را نیز پذیرفته اند: این که تا چه حد دوست دارند مخصوصاً با زنان دیگرـ دوست، خواهر، مادر یا دخترشان ارتباط برقرار کنند. آنچه بیشتر مردها درک نمی کنند، وجود همین نیاز در زنها وبرقراری ارتباط با آنها (مردها) است.به یاد دارم مردی سنتی که با یکی ازآشنایان من ازدواج کرده بود می گفت: »همسرم همیشه از صمیمیت بیشتر در زندگی حرف می زند، به او می گویم که صمیمیت را می تواند با زن های دیگر برقرار کند. بد می گوید?! «بله! آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: زن ها صمیمیت را با مردی می خواهند که دوستش دارند، زیرا به آنان این امکان را می دهد که آرامش خاطر داشته باشند و دل و جان خود را به روی او بگشایند. هنگامی که ما زن ها با مردی که دوستش داریم احساس مرتبط بودن می کنیم، گویی که قلبهایمان از طریق کابل یا کانالی  به یکدیگر  متصل شده است که عشق، محبت و حمایت میان ما و در هر دو جهت جا به جا می شود و این احساس را به ما می دهد که یک واحد،کانون یا تیم هستیم و به جای موانع ودیوارها،درهایی ساخته ایم که طرف مقابل را به درون خود دعوت می کنیم. به طرز مشابهی احساس می کنیم که به اعماق وجود معشوق خود نیز اجازه ی ورود داریم و این همان تجربه ی نیرومند صمیمیت است. این نوع از صمیمیت که برخاسته از ارتباط باشد زن را قادر می سازد تا آرامش داشته باشد و با تمام وجود خویش ببخشد و در عین حال احساس امنیت بکند. در واقع ارتباط یکی از مؤثرترین راه های خلق امنیت روحی ای است که در ابتدای این فصل در باره ی آن صحبت کردیم. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: اغلب هنگامی که ما زن ها احساس امنیت نمی کنیم، سعی می کنیم به طریقی با مرد زندگی مان ارتباط برقرار کنیم. قطع ارتباط یا احساس بریدگی و جدا افتادگی از مرد زندگی مان همان کابل یا کانال میان قلب های ماست که شدیداً یا موقتاً قطع شده یا آسیب دیده باشد. زن ها از آن رو همواره در پی برقراری ارتباط هستند که بهای گزافی را که در قبال قطع شدن آن باید  بپردازند، می داند و  نمی خواهند که مجبور به پرداختش باشند. هنگامیکه زن ها از این ناحیه احساس خطر می کنند، سعی میکنند پا پیش بگذارند وبا ابراز محبت وعلاقه یا مکالمه ای دوستانه و گذران وقت بامرد زندگی شان یا  هر آنچه راکه احساس هارمونی و هماهنگی از  دست رفته را مجدداً به  جریان بیندازند، ارتباط برقرار نمایند.  به یاد داشته باشید:  از آن جا که زن ها عشق را  اولویت اول خود قرار داده اند، لذا مسئولیت نگهبانی و محافظت از آن را نیز بر عهده ی خود می دانند. لذا برقراری ارتباط روحی نشانه ی تعهد و پای بندی ما به حفظ و زنده نگه داشتن عشق مان است.
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	»بذار فکر کنم، خب! در باره اکوسیستم ها زیاد حرف زدیم. رشته ی تحصیلی کریگ در دانشگاه بوم شناسی بوده است. صحبت های خوبی هم در باره ی لوازم وتجهیزات سفر و اردو داشتیم. تولیدکنندگان فوق العاده ای این روزها فعال شده اند که محصولات بسیار پیشرفته و مدرنی تولید می کنند اوه، آره،  الآن یادم اومد. در باره ی  بازار بورس و سهام هم خیلی صحبت کردیم. برادر کریگ یک سهام دار است که در بازار بورس کار می کند. او تجارب و نظرات فوق العاده و پیشرویی در زمینه ی چگونگی تقسیم سود سهام داشت که فکرمیکنم به درد من هم بخورد «جون به سختی می توانست صحبت هایی را که شوهرش با کریگ،آن هم درطول دو روزمتوالی داشته است باورکند.آیا همین صحبت ها باعث شده بودندکه بنیامین و کریگ احساس صمیمیت و نزدیکی کنند؟ آیا آن ها چیز دیگری نداشتند که در طول چهل و هشت ساعتی که تنها با هم سپری کرده بودند، درباره اش صحبت کنند. حتماً بنیامین باید چیزی را از قلم انداخته باشد. جون مجدداً از او می پرسد: »عزیزم، آیا کریگ چیزی را از رابطه اش با اَبی به تو نگفت؟«»نه، چرا اینو می پرسی؟«»از پدرش چطور؟ آیا از پدرش هم با توچیزی نگفت؟«بنیامین با تعجب پرسید: پدرش؟ چرا باید از پدرش با من صحبت کند؟« «بنیامین، سر در نمی آورم آیا کریگ به تو نگفت که قصد دارد از اَبی جدا شود. آیا به تو نگفت که چند ماه است درباره این موضوع فکر می کنند؟ آیا  به تو نگفت که پدرش بیماری آلزایمر گرفته است و هفته ی پیش قبل از این سفر او را در خانه سالمندان گذاشته اند؟ آیا حتی درباره ی وضعیت بیماری قلبی دخترشان هم چیزی به تو نگفت؟» بنیامین با کنجکاوی و تعجب تمام از همسرش می پرسد:«تو همه ی این اطلاعات را از کجا به دست آورده ای؟«جون پاسخ داد:«منظورت چیه از کجا؟ خب معلومه دیگه، اَبی به من گفت. «»کی؟«»کی؟! خب توی سفرمان. تعجب می کنم کریگ چطور هیچ کدام از این چیزها را به تو نگفته. اَبی همون ساعت اول که از شما جدا شدیم سفره ی دلشو باز کرد همه ی این ها را به من گفت. من هم چیزهای زیادی رو از خودم به او گفتم. به طوری که وقتی دوباره به شما ملحق شدیم ارتباط عمیقی با هم برقرار کرده بودیم .احساس می کردم تمام مدت عمرم او را می شناخته ام.تعجب می کنم کریگ چگونه توانسته دو روز تمام با تو باشه. اما در باره ی هیچ یک از اتفاقاتی که در زندگی اش افتاده چیزی به تو نگفته باشه؟«بنیامین در حالی که حالت تدافعی به خود گرفته بودگفت:«خب، من هیچ کدام از این چیزها را نمیدانستم. اما به ات بگم.خیلی به ما خوش گذشت وخیلی هم به هم نزدیک شدیم «این داستان یکی از داستان های مورد علاقه ی من است زیرا به وضوح فرق میان پیوند و صمیمیت را به تصویر می کشد. جون تجربه ای عمیق از صمیمیتی را با اَبی تجربه کرده بود بدین معنا که عمیق ترین اسرار و احساسات قلبی شان را به یکدیگر فاش کرده بودند. به همین علت به هم احساس نزدیکی کرده  بودند. اما هنگامی که جون شرح مکالمات بنیامین و کریگ را با یکدیگر شنید، نمی توانست بفهمد که چگونه توانسته بودند با هم احساس نزدیکی و صمیمیت کرده باشند  زیرا از احساسات،  عواطف و رازهای درونی خود چیزی را به هم نگفته بودند. آنچه جون نمی توانست درک کند این بود که بنیامین و کریگ احساس نزدیکی کرده بودند اما با هم صمیمی نشده بودند. درواقع آنها فقط در سطحی خارجی با هم ارتباط برقرار کرده بودند. برقراری پیوند مستلزم نزدیکی فیزیکی و جسمانی است و هنگامی اتفاق می افتد که در تجربه ای یا واقعه ای مهم با فردی دیگر سهیم می شویم. به عنوان مثال هنگامیکه هر دو در یک دانشکده درس می خوانید یا در یک تیم بازی می کنید، یا با هم توی آسانسور گیر می کنید.با شش ساعت کنار هم توی یک  هواپیما که ساعت ها  تأخیر  دارد  می نشینید، یا بچه های هر دویتان توی یک تیم فوتبال بازی می کنند، یا با هم به یک سمینار رفته اید یا با هم به قایق سواری رفته اید. بیشتر اوقات هنگامی که مردها از ارتباط صحبت می کنند منظورشان ارتباط خارجی و «پیوند» است. پیوند یکی از معمول ترین و رایج ترین طرق ارتباط و احساس نزدیکی برای مردهاست. برای نمونه هنگامی که در فعالیتی مشترک شرکت می کنند، یا با هم بدمینتون بازی میکنند، یا مسابقه ی فوتبالی را از تلویزیون تماشا می کنند، یا تکنیک های جدیدی را که در رابطه با کامپیوترشان یاد گرفته اند به هم نشان می دهند، یا با هم به یک قهوه خانه می روند تا نوشیدنی میل کنند. به طور مشابهی، بنیامین و کریگ نیز در سفر قایق سواری خود با یکدیگر پیوند برقرار کرده بودند. زیرا دو روز کامل از ماجراجویی را با هم سپری کرده بودند. این در حالی است که هر گاه ما زن ها از ارتباط صحبت می کنیم منظورمان صمیمیت و نزدیکی روحی است. اما تفاوت میان پیوند و صمیمیت چیست؟ پیوند نوعی از ارتباط است که شامل نزدیکی فیزیکی و جسمانی یا مجاورت باشد. صمیمیت آن گونه از ارتباط است که شامل نزدیکی احساسی و عاطفی باشد و احساس آسیب پذیری متقابل و دوطرفه. اَبی و جون بدان دلیل صمیمیت را با یکدیگر تجربه کرده بودند که محتوایی احساسی ـ عاطفی را با هم در میان گذاشته بودند.آنها نه تنها با نزدیکی فیزیکی ومجاورت و نیزتجربه ی فعالیتی لذت بخش و مشترک با یکدیگر ارتباط برقرار کرده بودند بلکه صمیمیت و نزدیکی احساسی و آسیب پذیری متقابل را نیز با یکدیگر تجربه کرده بودند. می توان گفت که آن ها هم با یکدیگر پیوند برقرار کرده بودند و هم با هم صمیمی شده بودند. تفاوت میان پیوند و صمیمیت چگونه روابط زن و مرد را از خود متأثر می سازد؟ پاسخ: به طرقی که فکرش را هم نمی کنید! برای بسیاری از مردها پیوند به معنای همان صمیمیت است. هنگامی که مردها می خواهند به کسی احساس نزدیکی کنند راه های برقراری پیوند را امتحان میکنند.هنگامیکه مردها می شنوند زن ها از ارتباط و صمیمیت صحبت می کنند، فکر می کنند مقصودومنظور آن ها پیوند است.اما منظور زن ها از ارتباط درواقع نزدیکی احساسی وعاطفی است و نه چیزی دیگر. درک تفاوت و تمایز میان پیوند و صمیمیت مدت هاست که به عنوان کشف و شهودی فوق العاده در زندگی من محسوب می شود. پیش از آن هرگز نمیتوانستم بفهمم که چگونه دو مرد می توانستند از صمیمیت صحبت کنند در حالی که به نظر من در واقع فقط پیوند برقرارکرده بودند.درروابط خودم نیزسوءتفاهمات و اختلافات زیادی را به یاد می آورم که ناشی از همین موضوع بودند.برای نمونه باهمسرم به تعطیلات رفته بودیم وبعد از چندروز متوجه شدم که افسرده و بیحال شده ام. گرچه به ما خوش میگذشت، اما اصلاً احساس نمی کردم که آن گونه که باید با یکدیگر ارتباطی واقعی برقرار کرده باشیم.هر بار که سعی میکردم در آن باره با او صحبت کنم، منظور مرا درک نمیکردو میگفت:«اینهمه به ماخوش می گذرد، دیگر چه می خواهی؟«یا مثلاً هنگامی که با مرد دیگری روابطی از نوع روابط راه دور داشتم، نیز همین احساسات را تجربه می کردم. با این که ظاهراً اتفاق بدی نیفتاده بود یا چیز بدی در مکالمه ی تلفنی بین ما رد و بدل نشده بود، اما به ناگهان احساس نارضایتی و ناخوشحالی داشتم. زیرا احساس ارتباط واقعی نکرده بودم. هنگامیکه در مکالمه ی تلفنی بعدیمان در باره ی این موضوع با او صحبت می کردم از دست من ناراحت می شد. می پرسید:«می خواهی تلفنی به تو چه بگویم» یک ساعت تمام با هم از راه دور تلفنی صحبت کردیم، برایت کافی نیست؟«حال که به گذشته می نگرم مشکل را به خوبی درک می کنم:«ما تنها تماس تلفنی برقرار کرده بودیم، اما از صمیمیت خبری نبود« برای مردها پیوند کاملاً کافی و قابل قبول است. به طوری که به چیز دیگری احساس نیاز نمی کنند. اما من مانند بسیاری از زن های دیگر به دنبال ارتباطی صمیمانه بودم. به یاد دارم به زوجی مشاوره می دادم، زن احساس می کرد که از طرف شوهرش نادیه گرفته می شود و طالب ارتباط و صمیمیت بیشتری از جانب او بود.شوهرش در حالی به صحبت های او گوش می داد که یک کلمه از آن را هم نمی فهمید. با اعتراض می گفت: «مگر ما کم ارتباط برقرار می کنیم؟ همین هفته ی گذشته یک روز تمام را با هم به تمیزکردن گاراژ پرداختیم. تمام آن مدت با هم بودیم. چه طور می توانی بگویی به قدر کافی با هم ارتباط برقرار نمی کنیم؟«زن با چشمانی نگران و پرسان ملتمسانه به من نگاه می کرد، گویی می گفت، «تو که منظور مرا می فهمی؟ کمک!» پیش خودم فکر میکردم: «آیا واقعاً این مردفکر می کند که تمیز کردن گاراژ به کمک یکدیگر صمیمیت محسوب می شود؟» حال می فهمم که منظور او مجاورت، شرکت در فعالیت  مشترک یا همان پیوند بوده است. او  واقعاً صادقانه فکر می کرد که با همسرش ارتباط برقرار کرده بود، زیرا در فعالیتی مشترک با او همراه شده بود. مردها از کجا یاد گرفته اند که به جای صمیمی بودن پیوند برقرار کنند؟ از پدرانشان و از ا جتماع  که پسرها را  تشویق  می کند با هم باشند. همانگونه که به دخترها یاد می دهد یا یکدیگر مراوده و تعامل کنند. به طرزی سنتی، پسرها از همان ابتدا چنین آموزش می بینند که ارزش در انجام دادن کارهاست در حالی که به دخترها گفته می شود  برقراری ارتباط با دیگران ارزشمندتر است نه انجام دادن کارها. تصور کنید دو پسربچه با کامیون های پلاستیکی شان مشغول بازی روی زمین هستند، پدر و مادرشان به آن ها نگاه می کنند و می گویند: «به به، چه پسرهای خوبی! چه قدر خوب با هم بازی می کنند» حال تصور کنید که دو دختربچه کنار هم کف اتاق نشسته اند، ریز ریز می خندندوتوی گوش هم پچ پچ می کنند مادرشان می گوید:«چه دخترهای شیرینی!» حال تصور کنید دو پسربچه کف اتاق نشسته اند و دارند در گوشی پچ پچ می کنند. آیا کمی نگران کننده نیست؟ چرا؟ زیرا ما به برقراری ارتباط نزدیک و صمیمیت در دخترها عادت داریم نه پسرها. دلایل اجتماعی نحوه ی برقراری ارتباط بنیامین و کریگ نیز درسفرشان و تفاوت فاحش آن با نحوه ی برقراری ارتباط و صمیمیت در جون و اَبی نیز ریشه در همین آموزش ها دارند. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: ارتباط واقعی تنها با هم بودن وهمراهی وهمکاری یا برقراری پیوند نیست. بلکه معنایی به مراتب وسیع تر ازتنها «بودن درکنار یک فرد» دارد ارتباط مستلزم چیزی بیشتر از مجاورت است. ارتباط مستلزم صمیمیت است. یک بار تعبیری از کلمه ی صمیمیت شنیدم که به نحوی مطلوب ماهیت و جوهره آن را به تصویر می کشید: صمیمیت اجازه به دیگری است که به پستوهای درون شماسرک بکشدو برعکس بدین معنا که شما نیز پستوهای درون او را براندازکنید. اینگونه از ارتباط نه تنها به معنای موجودیت مشترک در سطح بیرونی آن است، بلکه شامل فاش کردن آنکه وآنچه هستید نیز میشود. فاش کرن آنکه وآنچه هستید به دیگری.همان گونه که دربخش دوم ازاین کتاب نیز خواهید دید، صمیمیت یکی از مهمترین اجزاء لازم برای خلق روابطی موفق محسوب می شود. توجه:در اینجا منظورم اصلاً آن نیست که پیوند و برقراری ارتباط در سطح خارجی اشتباه و یا اصولاً بد است. پیوند نیز جزئی ضروری از هررابطه محسوب می شود و یکی از مهمترین روش هایی است که یک زوج توسط آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. اما به منظور شکوفایی و بالندگی عشق، صمیمیت نیز از مهمترین ملزومات محسوب می شود. هم زمان با تهیه کردن مطالب این کتاب، آنها را در سمینارها و سخنرانی هایی که در گوشه و کنار کشور انجام می دهیم نیز ارائه دادم. اخیراً برخی از این مطالب را در حضور جمعی از شنوندگان سمیناری که در نیویورک برپا شده بود، بیان کردم. بعد از آن زوجی از من خواستند تا بطور خصوصی بامن صحبت کنند.زن گفت:«شما ازدواج ما را همین امشب نجات دادید. ما هفت سال است که با هم زندگی می کنیم. اما پس از تولد پسرمان روابط مان چندان  تعریفی ندارد.  من همیشه خواسته ام به شوهرم  توضیح دهم که احساس خوشبختی نمی کنم. اما نمی توانستم مشکل را به خوبی توضیح دهم. «مرد نیز سخن گفتن او را قطع کرد و گفت: «همه اش احساس می کردم که او نق می زند و ایراد می گیرد. هر بار که از او می پرسیدم مشکل چیست می گفت که مثل گذشته ها به من احساس نزدیکی و مرتبط بودن نمی کند. هر بار که این را  می گفت انگار که  بالگدی توی  شکمم می زد. همیشه سعی می کردم پدر خوبی باشم و سخت کار می کنم و مواظب خانواده ام باشم، اما هر چه می کردم برایش کافی نبود. « زن با هیجان گفت: «اما امشب، بالاخره متوجه شدیم موضوع ازچه قرار است! همان چیزی که درباره ی ارتباط برقرار کردن و مرتبط بودن گفتید.مشکل ما این بودکه با یکدیگر پیوند داشتیم، اما صمیمی نبودیم. صمیمیت در رابطه مان مفقود بود. هنگامی که شوهرم آن را با این بیان جدید شنید،دانست که درتمام این مدت خواسته ام چه چیزی را به او بگویم و من هم دانستم که چرادر تمام این مدت او احساس می کرد قدر او و زحمت هایش را نمی دانم« مرددرحین شنیدن صحبت های همسرش سرش رامرتباً به علامت توافق تکان می داد.با صدایی ملایم گفت:«فهمیدم راه درازی پیش پای خود داریم.اما این بار می دانم که باید روی چه چیزی کار کنیم و من واقعاً مایلم که آن را امتحان کنم« آنها را در آغوش گرفتم و هنگامی که رفتن شان را تماشا می کردم، چشمانم از اشک پرشدند. بسیار خوشحال بودم که با ارائه اطلاعات وتوضیحات فوق موفق شده بودم به آنها کمک کنم مشکل خود را درک و شناسایی کنند. از این که آن ها را در مسیر درست راهنمایی کرده بودم به خود می بالیدم. سال ها طول کشیده بودتا بالاخره بتوانم به این درک نایل شوم و تفاوتی را که در زندگی دیگران رقم زده بود،نظاره گر باشم.احساس میکنم این موفقیت ارزش آن همه سال چالش و دشواری هارا داشته است.ازآن به بعد عکس العمل های مشابهی را از صدها زوج دیگر که موفق به درک تفاوت میان پیوند و صمیمیت شده بودند، شاهد بوده ام.  شاید شما نیز که در حال  مطالعه ی این فصل از کتاب هستید به روشن بینی هایی در قبال روابط گذشته یا حال خود دست یافته باشید. امیدوارم این کتاب راه های جدیدی از عشق ورزیدن را پیش روی شما باز کند و رضایت خاطری را که همواره جویای آن بودید در روابط خود تجربه کنید. چه چیزی موجب احساس صمیمیت درزن ها می شود بسیاری از چیزهایی که موجب تولید احساس امنیت درزن می شوند(و درباره ی آن ها در فصل گذشته صحبت کردیم) موجب تولید احساس صمیمیت در او نیز می شوند: گذران وقت و صرف زمان برای با هم بودن، اطمینان خاطر کلامی و ورود به دنیای درون و مکنونات قلبی مرد. در واقع، بسیاری ازمطالب اطلاعات ارائه شده در این کتاب، حال چه درباره سکس و راوبط جنسی، ارتباط یا موضوعات دیگر، همگی شامل روش هایی برای ارتباط و صمیمیت هرچه بیشتر مردها با همسرشان هستند. البته در بخش دوم این کتاب با عنوان «آنچه زن ها دوست دارند مردها درباره ی عشق، صمیمیت و ارتباط بدانند» با تفصیل بیشتری به این  مطالب خواهیم پرداخت.در این جا تنها به ذکر روش هایی برای ایجاد ارتباط و صمیمیت اکتفا می کنیم. 1-ما زن ها هنگامی که مردها افکار و احساسات شان را با ما در میان می گذارند احساس صمیمیت می کنیم. ارتباط برای زن ها بیشتر به معنای بیان افکار و احساسات است. بیشتر زن ها به طرزی سنتی پر حرف تر و خوش صحبت تر ازمردها هستند. از این رو یکی ازسریع ترین و مؤثرترین روش های برقراری ارتباط با یک زن کلمات و واژگان یا به عبارتی صحبت کردن و حرف زدن است. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: کلمات پلی هستند میان مکنونات درونی یک مرد و قلب زنی که دوستش دارد. کلمات آفریننده ی صمیمیت آنی هستند. اما زن ها دوست دارند مردها در باره ی چه چیزی با آن ها حرف بزنند. البته پاسخ را از پیش می دانید:همه چیز! مازن هادوست داریم در باره ی کار، نگرانی ها،رؤیاها،ترس و خلاصه همه ی بالا و پایین شما بدانیم. به یاد داشته باشید، ارتباط احساسی به معنای در میان گذاشتن رازهای درونی است و صحبت کردن تنها راه فاش کردن این رازهای درون است. می دانم مردها مشکلات و موانعی را در قبال باز شدن احساس و فاش کردن رازهای درون خود به دیگران احساس می کنند. درباره ی این موانع ومشکلات درفصل مربوط به ارتباط بیشترصحبت خواهیم کرد.آنچه دراین جا مورد نظر ماست این موضوع است که صحبت کردن چه نقش مهمی را درایجاد حس ارتباط روحی در زن ها ایفا می کند. به یاد دارم زنی به من می گفت:«هرگاه همسرم چیزهایی را با من در میان می گذارد،که معمولاً با هیچکسی دیگری آن ها را درمیان نمی گذارد احساس خاص بودن ومحبوب بودن می کنم. می دانم چنانچه برایم احترام و ارزش قائل نبود، هرگز این کار را نمی کرد. چنانچه صحبت کردن و بیان افکار و احساسات موجب احساس مرتبط بودن در زن می گردد، بنابراین عکس این حالت یعنی بسته بودن روحی و احساسی، موجب احساس گسستگی و قطع ارتباط خواهد شد. در زیر گفته های چندین زن در این رابطه آورده شده است: »هنگامی که مردی چیزهایی را از من پنهان می کند یا  آنچه را که در درونش می گذرد با من در میان نمی گذارد، احساس می کنم کنار گذاشته شده ام و حس می کنم که مرا به حساب نیاورده است و این احساس که ما در دو دنیای کاملاً متفاوت زندگی می کنیم و میان ما دیواری کشیده است« »پنهان کردن اطلاعات و حقایق برایم بزرگترین عامل سرد مزاجی و »ضدحال» به حساب می آید. نمی توانم بفهمم  چگونه همسرم می تواند از من انتظار داشته باشد  با او همبستر شوم. در حالی که هیچ چیز از رازهای درونی اش را با من در میان نگذاشته است. اگر او ازمن انتظار داردکه با او بی رودربایستی باشم اونیز بایددرهای قلبش را به روی من باز کند. «آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: پنهان کردن اطلاعات یا احساسات از نامزد/همسرتان هرگز بی ضرر نیست. بلکه ارتباط میان شما را قطع می کند و صمیمیت و نزدیکی میان شما را می کشد. 2-ما زن ها هنگامی که مرد زندگی مان ما را در فرآیند زندگی خود وارد می سازد، احساس امنیت می کنیم. تمثیلی را که در فصل 1 درباره ی اتاق عشق به کار بردیم هنوز به یاد دارید؟  دیدیم که مردها بطور معمول حساب روابط صمیمی خود را از بقیه ی زندگی شان جدا نگه می دارند و تنها هنگامی که آمادگی عشق ورزیدن، همبستر شدن و رفاقت را دارند سری به اتاق عشق خود می زنند. یکی از  عواقب و پیامدهای منفی این حصارها و دیوارها آن است که به طور معمول همسر خود را در اتاق های دیگر مثلاً: کار، استراحت، تفریح؛ سلامت و ... راه  نمی دهند. آن ها احتمالاً فکر می کنند که  ما زن ها علاقه ای به این قبیل مسائل نداریم یا این که از روی عادت زحمت آن را به خود نمی دهند. نتیجه این که زن ها احساس می کنند جایی در زندگی مردشان ندارند و لذا احساس گسستگی و جداافتادگی می کنند. یکی از مؤثرترین روش های ایجاد ارتباط صمیمی با نامزد/همسرتان و تولید احساس محبوب بودن در او این است که او را در فرایند زندگانی خود منظور کنید. منظور کردن نامزد/همسرتان در زندگی خود به این معناست که: *جزئیات وقایع و تجارب روزانه ی خود را با او در میان می گذارید هنگامی که آنچه را درطول روز بر شما گذشته است با نامزد/همسرتان درمیان می گذارید، در واقع به او این امکان را می دهید که با شما احساس هارمونی و هماهنگی و نزدیکی بیشتری داشته باشد.چرا که از آنچه بر شما گذشته است با خبراست. صحبت درباره ی وقایع روزانه او را درسطح عمیق تری در زندگی شما وارد می کند و احساسی قوی از ارتباط و مرتبط بودن را در او به وجود می آورد. گویی که دنیاهای جداگانه و مجزای شما حال با یکدیگر مرتبط شده اند. *او را از مشکلات و گرفتاری هایی که با آن ها رو به رو هستید، باخبر می کنید. منطق و عقلانیت متعارف و قراردادی به اضافه ی هزاران هزار سال از شرطی شدن های اجتماعی و...به مرد چنین دیکته می کنند که زن زندگی اش را در مسائل و مشکلات خودش درگیر نکند. حال شاید به این دلیل که ضعیف یا نادان و.. جلوه نکند و عشق او را از دست ندهد. این باور  هرگز حقیقت ندارد.  چنانچه زنی به لحاظ روانی و احساسی سالم و طبیعی باشد پس از آن که شوهرش مشکلات و مسائل خود را با او در میان می گذارد، احساس نزدیکی بیشتری را نیز با او تجربه خواهد کرد.  زیرا حال مرد او قلب خود را به روی او گشوده است. یکبار زنی گفت: »هرگاه شوهرم می گوید از چیزی ناراحت، غمگین یا ترسیده است به مراتب او را بیشتر دوست دارم و احساس میکنم که به من اعتماد دارد.گفتن این حقیقت به من و پنهان نکردن آن یکی از صمیمانه ترین کارهایی است که او می تواند انجام دهد. «  به یاد داشته باشید:«بیان کردن آسیب پذیری، آفریننده ی صمیمیت است. علاوه بر آن، پنهان کردن مشکلات هرگز راه گشا نخواهد بود.مضاف براینکه همسرتان را ازشما دور خواهد کرد و موجب خواهد شد احساس کند برای او ارزش و احترامی قائل نیستید. بعداً در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کرد. *او را در تصمیم گیری هایی دخالت می دهید که بر روی او نیز تأثیر خواهند گذاشت.در مصاحبه های که پیش ازنگاشتن این کتاب داشتم بسیاری از زنها به این نکته اشاره داشتند. هنگامی که مردی فرآیند تفکر و تصیم گیری خود را درونی کرده است و در آن باره با نامزد/همسرخود صحبت نمی کند،موجب گسستگی ارتباط می شودو به اواحساس جدا افتادگی خواهد داد.می دانم بیشتر مردها این کاررا از روی عمد انجام نمی دهند و هرگز نیز نمی خواهند که چنین احساسی را به زن زندگی خود بدهند. اما درواقع این همان اتفاقی است که در عمل می افتد. هنگامی که شوهرم به تنهایی تصمیم می گیرد و به تنهایی هم عمل می کند، این احساس به من دست می دهد که وجود ندارم. در این گونه مواقع او خودش به تنهایی جلو می افتد و مرا از فرآیند حذف می کند. گویی آن بخش از زندگانی اش هیچ گونه ارتباطی با من ندارد. «  3-ما زن ها هنگامی که نامزد/همسرمان به ما احساس امنیت می دهد، احساس ارتباط و صمیمیت می کنیم. همانگونه که در فصل 4 نیز دیدیم.هنگامی که زن زندگی خود را به دنیای خود راه می دهید، به او آسودگی خاطر می دهید ووقت خود را با اومی گذرانید نه تنها به اواحساس امنیت می دهید، بلکه موجب خواهید شد همسرتان احساس کند با شما ارتباط احساسی و عاطفی نیز دارد.در واقع این نوع رفتارها به زن احساس ارزشمند بودن خواهندداد که سومین نیاز اساسی و پنهان تمامی زن هاست. لذا هرگاه شما مردها هر یک از رفتارهای فوق را از خود نشان می دهید، با یک تیر سه نشان می زنید! هر یک از ما زن ها به دلایل جداگانه ای احساس جداافتادگی یا مرتبط بودن می کنیم. در زیر تنها چندین نمونه از آن ها را ذکر کرده ام.همانگونه که خواهید دید، بسیاری از آن ها همان هایی هستند که موجب تولید احساس ناامنی در ما زن ها می شوند و در جدول فصل 4 نیز آمده اند. آنچه موجب احساس مرتبط بودن درما زن ها می شود : محبت و نوازش جسمانی برقراری ارتباط و بیان افکار و احساسات در میان گذاشتن اطلاعات هارمونی و هماهنگی در نظر گرفته شدن، پا پیش گذاشتن تعریف و تحسین و تمجید آسایش خاطر دادن برنامه ریزی و صرف زمان آنچه موجب احساس جدا افتادگی و گسستگی ارتباط می شود: سردی فقدان یا کمبود ارتباط کلامی پنهان کردن اطلاعات ناهماهنگی در نظر نیاوردن.حذف شدن پس نشستن، فاصله گرفتن انتقاد و سرزنش تعلیق و ابهام پشت گوش انداختن، به بعد موکول کردن خانم های عزیز:حتماً درباره آنچه موجب احساس ارتباط و نیز جداافتادگی در شما می شود با نامزد/همسرتان صحبت کنید. ممکن است برخی از موارد لیست شما موجب تعجب شما و نیز نامزد/همسرتان گردد. مردان عزیز:  به  شما اطمینان می دهم تنها  با کمی تمرین، نه  تنها از  مرتبط شدن و برقراری ارتباط بیشتر لذت خواهید برد، بلکه راز دیگری نیز بر شما فاش خواهد شد:«هرچه با همسرتان ارتباط احساسی وعاطفی بیشتری برقرار کنیداو نیز به عشق بازی و همبستر شدن باشما تمایل بیشتری ازخود نشان خواهد داد،منتظر فصل مربوط به روابط جنسی باشید! 
	فصل (6):زن ها نیاز دارند احساس ارزشمند بودن کنندهفته گذشته یکی از دوستانم به من زنگ زد تا ازنامزدش شکایت کند. آنها سه سال تمام بودکه با هم نامزد بودند. باصدایی ناراحت گفت:«دوباره اتفاق افتاد. دنی با یکی از دوستانمان سوزی، ناهار خورده بود و ظاهراً به او گفته بود که چقدر مرا دوست دارد و چقدر با من احساس خوشبختی می کند و اینکه من چه زن فوق العاده ای هستم«پاسخ دادم:«خب، این که خیلی خوب است. نمی فهمم از چه چیزی ناراحت و عصبانی هستی؟«  گفت:«الآن دلیل اش را می گویم. مسئله این است که او هیچ وقت این چیزها را در حضور خودم نمی گوید! «  متأسفانه زن هایی شبیه دوست من تعدادشان کم نیست. پس از سالیان سال تجربه ی مشاوره به زوج ها چنین  نتیجه گرفته ام که مردها یکی از  مهمترین نیازهای اساسی زن ها را بسیار دست کم گرفته اند و برای آن اهمیت کمی قائل اند. نیاز به ارزشمند بودن. بیشتر مردها در این باره بسیار لاقید شده اند و بیان نمی کنند که  نامزد/همسرشان تا چه حد برای آن ها اهمیت دارد. بارها،زن هایی را مشاهده کرده ام که احساس می کنند شوهران شان قدر و اهمیت زیادی برای آن ها قائل نیستند.  هرگاه با این قبیل مردها صحبت می کنم، در کمال تعجب متوجه می شوم که برعکس ارزش و احترام بسیاری نیز برای همسر خود قائل هستند اما هرگز آن را در رفتار یا گفتار خود نشان نمی دهند. چرا نیاز به ارزشمند بودن یکی از اساسی ترین و مهمترین نیازهای پنهان زن هاست؟ این نیاز با دو نیاز دیگر که قبلاً درباره ی آن ها صحبت کردیم،ارتباط نزدیک دارد:نیاز به امنیت و نیاز به ارتباط. بیایید مجدداً نگاهی به دلایل تاریخی نیاز به امنیت درزنها وارتباط آن با بقا وحفظ حیات آنها بیاندازیم.چه چیزی امنیت زن را دررابطه با همسرش تضمین می کند؟ چنانچه مرد برای زن ارزش و قدر و منزلت قائل باشد، زن احساس امنیت خواهد کرد. چرا که در این صورت احتمال اینکه بخواهد با آن زن بماندبیشتر خواهد شد.لذازن نهایت تلاش خود را خواهد کرد که قدر و منزلت خود را در چشمان مرد بالاتر ببرد. بدین معنا که تلاش خواهد کردمادر بهتر،آشپز بهتروخیاط بهتری باشدو به هرطریق که میتواند او را خوشحال کند. هنگامی که مرد رضایت خود را از او ابراز می کند و به ارزشی که در زندگی مرد دارد صحه می گذارد، زن احساس امنیت می کند. همواره در طول تاریخ به زن ها براساس میزان قدر و ارزش شان نگریسته شده است. ارزش دارایی و املاک پدرشان، ارزش جهیزیه شان،ارزش ارتباطات خانوادگی ومیزان نفوذ هریک از اعضای خانواده ی آن ها، ارزش و میزان جوانی و زیبایی و توانایی باورر شدن آنها و زاییدن فرزندان سالم .بله .حال زمانه در بیشتر جوامع مدرن بسیار عوض شده است وزنان ،دیگر درقبال زمین های کشاورزی داد و ستد نمیشوند یا به دلایل مادی و اقتصادی ازدواج نمیکنند.گرچه دراین میان ،چیزی همچنان دست نخورده باقی مانده است و آن نیاز به ارزشمند بودن در زن هاست. نظیر بسیاری از زنهای دیگر که خود را قوی و مستقل می دانند،من نیز همواره با این نیاز که توسط مردی در زندگی ام با ارزش و محترم تلقی شوم.دست و پنجه نرم کرده ام .بخشی از وجودم می گفت :«این که او درباره تو چه فکر می کند نباید اهمیت زیادی داشته باشد!»در اعماق وجودم،این را نیز می دانستم که در نهایت واقعاً اهمیتی نخواهد داشت.اما از آن جا که تجارب روزمره زندگی ام از روابط من تأثیر پذیرفته بودند ،نمی توانستم نیاز به تأیید و پذیرش ازجانب مرد زندگی ام را نادیده بگیرم .این حقیقت رانیز نمیتوانستم کتمان کنم که هرگاه از احساس ارزشمند بودن از ناحیه نامزد/همسرم محروم بودم،بدترین ترس ها و ناامنی ها به سراغم می آمدند. دراین باره با بسیاری از زن های توانمند و موفق اجتماع صحبت کرده ام.ممکن است تصور کنید که تقدیر واحترام مردها روی زنهایی که برای نمونه هنرپیشه ،دکتر،میلیونرو...هستند تأثیر چندانی بر روی حس اعتماد به نفس و خود باوری آن زن ها نخواهد داشت.اما در واقع این طورنیست.به یاد دارم خواننده ی معروفی یک بار به من گفت: «ممکن است باور کردنش مشکل باشد، اما هیچ یک از موفقیت هایی که در بیرون کسب می کنم به اندازه ی آن هنگامی که  شوهرم از غذای خوشمزه ای که درست کرده ام تعریف می کند یا مثلاً می گوید که مادرخوبی برای بچه هایمان هستم یا نظرم درباره یکی از نگرانی های شغلی اش جویا می شود و هنگامی که موفق می شوم به او کمک می کنم از هوش و ذکاوتم تعریف می کند، در من احساسات خوب تولید نمی کنند. ممکن است ده ها جایزه  فوق العاده را کسب کنم، یا  موفق بشوم چندین آهنگ درجه یک و عالی بسازم، اما هیچ یک به اندازه ی نظر او درباره ی من اهمیت ندارند. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: زن ها نیاز دارند احساس ارزشمند بودن کنند و از شما مردها بشنوند که نقش مهمی را در زندگی شما ایفا می کنند. برای یک زن ارزشمند بودن به این معناست که مردی حضور او را در زندگی اش ارزشمند بداند و بگوید که حضور او در زندگی اش مسلماً نقش مهمی را ایفا کرده است و اینکه بدون او قطعاً کمبود چیزی را احساس خواهد کرد. در یکی از تحقیقاتم زنی چنین نوشته بود: هنگامی که شوهرم صریحاً می گوید بدون من خوشبخت نخواهد بود، احساس ارزشمند بودن می کنم.» آنچه این زن سعی دارد آن را توصیف کند، همان نیاز عمیق زن ها به دانستن این  نکته است که حضورشان در زندگی همسرشان نقشی منحصر به فرد را بازی کرده است و همسرشان هرگز نمی خواهد او را از دست بدهد. حقیقتاً باور دارم که بیشتر مردها هرگز نمی دانند که زن ها تا چه حد نیاز دارنداحساس ارزشمند بودن کنندوچقدر نیاز دارند احساس کنندکه درزندگی مردزندگی شان تأثیر مثبتی می گذارند. این موضوع بالاخص هنگامی بیشتر صحت پیدا می کند که مرد، زن خود را قوی و توانمند می بیند. چرا که در این گونه مواقع به  غلط فرض می کند که اعتماد به نفس ظاهری زن به این معناست که احساس خوبی نسبت به خود داشته است و دیگر نیازی ندارد  بشوند که چقدر زن  خوبی است. البته این باور غلط است و زنها هر قدر هم که موفق، با نفوذ، با... هم که باشند، همواره به تأیید و تحسین از جانب همسرشان نیاز دارند. برای زن هایی که احساس ارزشمند بودن نمی کنند، چه اتفاقی می افتد. طی سالیان، از خوانندگان و دوستارانم نامه های بسیاری دریافت کرده ام. برخی در نامه هایشان ازمن تشکرکرده بودند، برخی سؤالاتی پرسیده بودندو برخی نیز توصیه وپیشنهادهای مرا در رابطه با مسئله ای که با آن مواجه بودند، جویا شده بودند. در این میان شمار بسیاری از نامه ها از طرف مردهای دل شکسته ای بود که اعتراف کرده بودند زن موردعلاقه شان را از دست داده اند و این که تقصیر و کوتاهی نیز از خودشان نبوده است. این مردها همگی یک فیلم نامه را بازگو می کردند. همگی آن ها عشق زنی را توصیف می کردند که همسری مطلوب و بسیار مهربان، وفادار، با ملاحظه، صبور و بخشنده داشته اند. در ابتدا همه چیزخوب و ملایم پیش می رفته است. اما در مقطعی خاص از رابطه زن، در ناحیه ای خاص احساس کمبود می کرده است. حال کمک در انجام کارهای خانه، عدم بیان و ابراز افکار واحساسات یا صرفاً توجه و محبت. در هر مورد نیز مرد به این قبیل شکایات همسر خود گوش نمی داده،  نیازهای او را نادیده می گرفته،  عصبانی می شده یا از او فاصله می گرفته است. زن همچنان سعی می کرده است به او نزدیک شود و ناخوشحالی های خود را با او در میان بگذارد. اما هر بار مرد لج بازتر، مغرورتر یا مسامحه کارتر از آن بوده است که پاسخ مقتضی بدهد. تمامی داستان های فوق نیز پایانی مشابه دارند. همگی مردها در نامه هایشان لحظه ای را توصیف کرده بودند که در کمال شگفتی و  تعجب نامزد/همسرشان چنین بیان داشته است که دیگر تاب تحمل ندارد و اینکه رابطه پایان یافته است.همگی این مردها چنین نوشته بودندکه به یکباره به خود آمده و اذعان داشته اندکه هرگز آن گونه که باید و شاید قدر همسر خود را ندانسته و به او احساس ارزشمند بودن نداده اند و این که عشق او را امری بدیهی، همیشگی وماندگار تلقی کرده بودند.اما حال دیگر بسیار دیرشده است.حال رابطه پایان یافته و مرد تنها و درمانده در حسرت چیزی است که روزی از آن او بوده و حال آن را از کف داده است. در زیر پاراگراف پایانی یکی از همین نامه ها را آورده ام. نامه از طرف مرد جوانی است که از ایالت ویرجینیا که از هم  پاشیدگی ازدواج چهارساله اش با ترزا، همکلاسی دوران دانشگاه خود خبر می دهد. حال که این نامه را می نویسم،پاسی از شب گذشته است وتنهادرآپارتمان کوچک وغمزده ام مثل هرشب به یاد ترزا هستم.دلم برایش تنگ شده است و میخواهم برگردد. اما می دانم که هرگز امکان ندارد. خداوند چیزی ارزشمند و گرانبها را به من ارزانی کرد، اما من قدر آن را ندانستم و آن را از دست دادم. دکتر دی انجلیس، آنچه شکنجه ام می دهداین است که می دانم او چقدر مرا دوست داشت. او واقعاً براستی مرا دوست داشت و تنها خواسته ای که در مقابل از من داشت این بود که مطمئن شود من نیز به همان میزان او را دوست دارم. آنچه آزارم می دهد این است که می دانستم چه می خواهد اما مغرورتر و کله شق تر از آن بودم که این خواسته او را برآورده سازم. با بی تفاوتی و بی خیالی خود او را از دست دادم. او فرشته ی نجاتم بود. اما حالا دیگر رفته و رونق زندگی ام را با خود برده است. در این جا از شما نمی خواهم به من بگویید که چگونه می توانم او را برگردانم. زیرا می دانم کوچکترین امیدی نیز در این رابطه وجود ندارد. تنهاخواسته ام در این جا ازشما این است که داستان مرا با دیگر خوانندگان یا شرکت کنندگان سمینارها یا سخنرانی هایتان در میان بگذارید تا اشتباهات مراتکرار نکنند.به مردها بگویید که زن زندگی خود راگرامی و محترم بشمارند و دودستی او را بچسبند. وگرنه سرنوشتی نظیر سرنوشت من گریبان شان را خواهد گرفت و این چیزی است که برای هیچ انسانی آرزو نمی کنم.» اولین بار هنگامی که نامه او را خواندم، اشک چشمانم را پر کرد. حال نیز که این داستان را دوباره برای شما بازگو می کنم، اشک از گونه هایم سرازیر است.  به حال این مرد و تمامی مردهای دیگری اشک می ریزم که کمی دیر از خواب غفلت بیدار شده اند و کمی دیر متوجه این  حقیقت می شوند که عشق یک زن در واقع  هدیه ای گرانبهاست.چنانچه قدرش را ندانند، نهایتاً آن را از دست خواهند داد. همچنین برای زن هایی (از جمله خودم) اشک می ریزم که مجبور بودند به رغم میل باطنی شان مردی را ترک کنند که دوستش داشته اند. تنها به این دلیل که حضورشان هرگز گرامی و محترم شمرده نشده و عشق شان امری بدیهی پنداشته شده است. 
	چهار راز در باره ی احساس ارزشمند بودن زن هایکی از دوستانم که جریان پیشرفت نگاشتن این کتاب را همواره با من تعقیب می کند، همین امروز صبح به من تلفن زد. او پذیرفته است که توصیه ها،  پیشنهادها، و نظرات سازنده ی خود در رابطه با هر یک از فصل های این کتاب به من ارائه دهد. از نظرات او همواره سود جسته ام. او  همواره برایم ملاک  سنجش بوده است تا مطمئن شوم نحوه ی ارائه مطالب همواره به نحوی روشن، واضح و ساده بوده است.برای مردی سنتی نظیر او آسان و قابل فهم باشد. از من پرسید: «عنوان فصلی که در حال حاضر روی آن کار می کنی چیست؟«برایش توضیح دادم:«زن ها نیاز دارند احساس ارزشمند بودن کنند، ولی مردها اغلب به ما نشان نمی دهند که برایمان ارزش و احترام قائلند. «  بعد گفتم: «حالاکه زنگ زدی بذار سؤالی از تو بپرسم: «چطور به ملانی (همسرش) نشان می دهید که برایش ارزش و احترام قائلی؟«با صدایی متعجب پرسید: «چگونه به او نشان می دهم که برایش ارزش قائلم؟ خب، با او ازدواج کردم! «  بعد از آن که خنده مان تمام شد و گوشی را قطع کردیم به آنچه دوستم گفته بود فکر کردم. او نیز مانند بسیاری از مردها  فکر می کرد که  صرف حضورش در رابطه به این معناست که همسرش را دوست دارد و برایش نیز ارزش و احترام قائل است. مثل آن داستان قدیمی که درآن زن ازهمسرش می پرسد:«جورج، آیا هنوز عاشقم هستی؟» وجورج جواب میدهد: «مگر نمی بینی که هنوز با تو هستم؟» گرچه کمی خنده دار به نظر می رسد، اما این لطیفه متأسفانه نشانگر یکی از  سوء تفاهمات است که مردها  همیشه در باره ی زن ها داشته و دارند و آن این است که به مجرد این که به کسی تعهد دادند یا با او ازدواج کردند، زن باید از آن جا به بعد بداند که شوهرش ارزش زیادی برای او قائل بوده است ودیگر نگران چیزی نباشد! آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: چنانچه قرار باشد زنی احساس ارزشمند بودن بکند به چیزی بیش از حضور و شرکت شما در رابطه نیاز دارد. ما زن ها نیاز داریم مردها ارزش و احترامی را که  برایمان قائلند درقالب رفتارها و گفته هایشان نیز به ما نشان دهند. مردان عزیز:از شما معذرت می خواهم، اما باید بگویم که صرف حضور خشک و خالی کافی نیست. مگر این که بخواهید زن خود را  به زنی نق نقو، ایرادگیر تبدیل کنید.  (در این باره در فصل 8 بیشتر صحبت خواهیم کرد.) چنانچه می خواهید به زنی که دوستش دارید احساس با ارزش بودن بدهید، به این چهار مورد عمل کنید: 1-به او نشان دهید که خوشحالی او اولویت اول شما می باشد. 2-به او نشان دهید که به زندگی اش علاقه مند هستید. 3-به او نشان دهید که به او نیاز دارید و این که برای نظرات و افکار او نیز ارزش قائل هستید. 4-به او نشان دهید که هرگز برایتان عادی نشده است. 
	یک-به او نشان دهید که خوشحالی او اولویت اول شما استچند سال پیش در یکی از سمینارهایم لصیفه ای را برای زن های حاضر تعریف کردم که از این قرار است. پرسش: وجه اشتراک مردها و زن ها در چیست؟ پاسخ: هر دوی آنها مدام به این فکر می کنند که چگونه مردها را خوشحال و راضی نگه دارند!؟ مردان عزیز: قبل از آن که به شما بربخورد، بگذارید برایتان توضیح دهم،بیشتر زن ها چنان عشق را اولویت اول خود قرارداده اندو چنان همیشه سعی درخوشحال کردن دیگران دارند که فکر و ذکرشان این است که چگونه شوهرشان را خوشحال نگه دارند. چنانچه بی پرده و صریح باشیم باید اذعان کنیم که اغلب مردها نیز بیشتر به فکر خودشان هستند تا آن که به نیازهای همسرشان توجه و بر روی آن تمرکز کنند. شرح حال لحظه به لحظه ی زن ها را که در فصل 1 به آن پرداختیم هنوز به یاد دارید؟  در آنجادیدیم که چگونه زن ها لحظه به لحظه به نامزد/همسرشان فکر می کنند. این را نیز می دانیم که اغلب مردها این گونه نیستند.نتیجه این که مردها اغلب خودشیفته تراز زنها هستند.به این معنا که لحظات کمتری به فکر دیگران اند لحظات بیشتری را غرق در خود. بی آنکه بخواهند یا حتی بدانند. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هنگامی که مردی به نامزد/همسر خود نشان می دهد اولویت اول اوست و این که به خوشحالی و خوشبختی او  احترام می گذارد،  زن به عنوان یک انسان احساس ارزش مند بودن و عزت نفس می کند. زن ها هرگز فکر نمی کنند که مرد زندگی شان نمی خواهد آنها را خوشحال کند. بلکه تنهاچنین باور دارندکه خوشحالی زن اولویت  اول آنها نیست. مردها معمولاً پس از آن که امور مربوط به کار و شغل و نیز تفریح و استراحت شان را رتق و فتق یا پس از آن که صدای زنشان به آسمان بلندشود، به او و خوشحالی او می پردازند. مردان عزیز:چگونه به نامزد/همسر خود نشان می دهید که خوشحالی او اولویت اول شماست؟ براستی زیاد مشکل نیست. درزیرتوصیه هایی است ازطرف برخی زنها که از من خواسته بودند آن توصیه ها را به شما انتقال بدهم: *سعی کنید چیزهایی را که برای نامزد/همسرتان اهمیت دارد، شناسایی کنید و سپس تمامی تلاش خود را به کار گیرید تا آن چیزها یا کارها را برایش انجام دهید. برای نمونه چنانچه می دانید خواباندن بچه ها برای همسرتان کار مشکل و خسته کننده ای است سعی کنید پیش از آن که از شما کمک بخواهد خودتان داوطلبانه به او کمک کنید. چنانچه می دانید نامزد/همسرتان کلوچه های شکلاتی مثلاً فلان مغازه را دوست دارد، گاه و بیگاه او را با خرید این کلوچه ها غافلگیر کنید. چنانچه نامزدتان از تماشای برنامه تلویزیونی به خصوصی لذت می برد، پیشنهاد دهید که حداقل هر ازگاهی با هم  به تماشای آن بنشینید.  چنانچه جایی از همسرتان می شنوید که فلان فیلم سینمایی، فیلم خوبی است، او را با بلیط سینمای از پیش رزرو شده غافلگیر کنید. اگر می دانید نامزدتان از این که پیش از هرکار صبح ها به او زنگ بزنیدخوشحال میشود این کار را بکنید. چنانچه چندی پیش از نامزدتان شنیدید که دوست دارد بزودی اوقات رمانتیکی را با هم ترتیب دهید سعی کنید پیش دستی کنید واین شما باشیدکه دفعه ی بعد صحبت آن را پیش می کشید. به جای آن که منتظر او بمانید تا او کارها را ترتیب دهد. چنانچه دقت کنید زن ها همیشه سرنخ هایی را در خصوص علایق، خواسته ها و نیازهایشان در اختیار شما قرار داده اند. گرچه ممکن است بسیاری از  این سرنخ ها، درخواست هایی روشن و صریح نباشند، اما معمولاً راهنمایی های مؤثری برای خوشحال کردن آنها هستند. دقت کنید و سعی کنید  معنای آنها را بفهمید.  این گونه دقتها معمولاً مستلزم صرف وقت یا تلاش زیادی نیستند. اما در چشم همسرتان بسیار مهم و با ارزش تلقی می شوند. *از او بپرسید دوست دارد چه کار کند و این که چه چیز/چیزهایی او را خوشحال می کند. این معمولاً زنها هستند که از نامزد/همسرشان می پرسند: «عزیزم دوست داری امشب چه کار کنی؟» یا «دوست داری کجا غذا بخوری؟» یا «دوست داری آخر هفته به برنامه ی بچه ها یه نگاهی بیاندازی؟» ما زن ها در انطباق با خواسته ها و اولویت های همسرمان و سازش  پذیری و هماهنگ سازی خود با آن ها تخصص داریم،  پیش از آن که حتی خواسته ها و ترجیحات خودمان را فاش سازیم. لذا هنگامی که مردی این کار را در حق ما می کند، از شادی و شعف در پوست خود نمی گنجیم .با تعجب پیش خودمان فکر می کنیم، اول از من پرسید که دوست دارم امشب چکار کنم؟! احساس می کنم که خواسته هایم اهمیت دارند و این که برایش مهم هستم. مردان عزیز: باور کنید که مبالغه نمی کنم. یک بار زنی به من نوشته بود: «هنگامی که نامزدم می داند چه چیزی برایم  مهم است و  سعی میکند که آن را انجام دهداحساس محبوب بودن می کنم. زیرا به من نشان داده است که واقعاً مرا دوست دارد و به افکار و احساسات من احترام می گذارد. «  چنانچه می خواهید سنگ تمام بگذارید و حسی قوی از ارزشمند بودن را به او القا کنید در کنار او بنشینید و از او بپرسید:  «عزیزم، آیا کاری از من ساخته است تا تو را خوشحال تر سازم؟«  پیش از آنکه با ناباوری به این گفته ی من اعتراض کنید،مدتی به این پرسش فکر کنید:«آیا چنانچه براستی نامزد/ همسرخود را دوست داشته باشیدآیا حاضرنیستید بدانید چه چیزی او را خوشحال تر می کند؟ چنانچه پاسخ تان مثبت است پس به جای آن که به حدس و گمان روی آورید چرا از خود او نپرسید؟ *برایش وقت بگذارید. آیا اطلاعات ارائه شده در فصل 3 در باره ی زن ها و ارتباط آنها با زمان را به یاد دارید؟ هنگامی که برای بودن با نامزد/همسرتان وقت می گذارید و برنامه ریزی می کنید، او احساس خواهد کرد که یکی از اولویت های شماست. نگذارید برای این کار از شما التماس کند. هر آنچه را که در  توان دارید  به کار ببیندید و برای او وقت بگذارید.حتی اگر مقادیرش کم یا کوتاه باشد. مطمئن باشید از هر هدیه ای او را خوشحال تر خواهید کرد و احساس خاص بودن و ارزشمند بودن بیشتری را به او خواهید داد. 
	دو-به او نشان دهید که به زندگی اش علاقه مند هستیدداستان زیر داستانی واقعی است: زنی برای چک آپ به متخصص زنان خود مراجعه می کند و دکتر روی یکی از تخمدان های او چیزی غیرطبیعی را مشاهده می کند.از او میخواهد که پنج شنبه صبح مجدداً برگردد تا آزمایش های دقیق تری را بر روی رحم و تخمدان های او به عمل آورد و مطمئن شوند که آیا مشکل جدی است یاخیر.آن شب، زن،شوهر خود را از ماجرا باخبر میکند و با نگرانی به او می گوید که ممکن است آزمایش های روز پنج شنبه احیاناً چیزبدی مثل سرطان را مشخص کنند.شوهرش می گوید: «بگذار جواب آزمایش هاحاضر شوند بعدخودمان را نگران کنیم. «  صبح روز پنج شنبه فرا می رسد و مرد درحالی که زنش هنوز کاملاً بیدار نشده است او را می بوسد و از او خداحافظی می کند. زن با اضطراب و گرانی لباس میپوشد وبه طرف مطب دکتر به راه می افتد. دکتر معاینات و آزمایش های لازم را به عمل می آورد و به او می گوید که هیچ جای نگرانی وجود ندارد.زیرا همه آزمایش ها طبیعی هستند.زن بیچاره از نگرانی در می آید و نفس راحتی می کشد. آن شب زن شام را آماده می کند و منتظر شوهرش می شود تا به خانه بیاید.او درحالیکه مثل همیشه خسته است و روز طولانی وسختی را نیز پشت سرگذاشته است به خانه میرسد و سر میز شام می نشیند تا غذا بخورد. درحالیکه دهانش را باسالاد پر کرده است میگوید:«هی، اشکالی نداره کمی تلویزیون را نگاه کنیم.یه مسابقه است که حتماً میخوام ببینمش.»مرد تلویزیون را روشن می کند و اشک از چشمان زن سرازیر می شود. با ناباوری تمام با خود می گوید: «از آزمایش هایم هیچ چیز از من نپرسید. حتی یادش هم نبود که قرار  است به دکتر  بروم. مدتی  صبر می کند.  به این امید که شاید پس از کمی استراحت یادش بیاید. اما همین که شام شان تمام می شود و مرد شروع به تماشای برنامه بعدی می کند. زن مطمئن می شود که شوهرش چیزی از او نخواهد پرسیدو اینکه احتمالاً در تمام مدت روز نیز اصلاً به آن فکر هم نکرده است عصبانی و رنجیده خاطر به طبقه ی بالا می رود و به  دوستش زنگ می زند  و در حالی که گریه امانش نمی دهد، ماجرا را برای او تعریف می کند. های های گریه می کند و می گوید: «اصلاً برایش اهمیتی ندارد چه بلایی به سر من می آید. اگر مرا دوست داشت حتماً یادش بود که وقت دکتر دارم. «  خواهید پرسید:«از کجا می دانم که این داستان واقعیت دارد؟ پاسخ اش ساده است: زیرا سال ها پیش برای خودم اتفاق افتاده بود. می توانید باور کنید که داستانهای مشابه بسیاری را از دوستان و آشنایان و نیز زن های دیگر شنیده ام! از بیان این داستان چه منظوری دارم؟ منظورم هرگز آن نیست که مردها را تحقیر کنم یا بگویم که آن ها بد هستند.مرد داستانی که تعریف کردم، واقعاً مرد خوبی بود و اصلاً متوجه نبود که زنش را ناراحت کرده است مگر تا هنگامی که به او گفته است. او پاک همه چیز را فراموش کرده بود، اما  متأسفانه به درستی نمی دانست که  چگونه احساس ارزشمند بودن به زن بدهد. او تمام انرژی خود را صرف زندگی و چالش های مربوط به خودش می کرد، به طوری که چیزی برای زن باقی نمی ماند. مردان عزیز:دوست ندارم این را بگویم. اما گاهی اوقات مردها به طرزی باور نکردنی خودشیفته و خود مرکزبین می شوند. (البته بعضی از زن ها هم همینطور، اما این کتاب خطاب به آن ها نوشته نشده است) می دانم مردها منظور خاصی از این کار ندارند و معمولاً هنگامی که به آن ها گفته می شود واقعاً متعجب می شوند. زیرا در واقع نیت شان خیر است. واقعیت آن است که بیشتر مردها آموزش ندیده اند تا مثل مازنها به نیازهای دیگران توجه داشته باشند.لذا آماده آن هستندکه به سادگی وبی آن که متوجه باشند به دام خودخواهی بیافتند. به همین دلیل است که لازم می بینم به مردها یادآوری کنم که به زندگی نامزد/همسرشان از  خود علاقه نشان دهند  و این که زن ها نیاز دارند احساس ارزشمند بودن و مهم بودن کنند. از آن جا که شما مردان گاهی اوقات کمی فراموش کار هستید توصیه های زیر را لازم می بینم. *به آنچه در زندگی نامزد/همسرتان می گذرد، توجه کنید. آیا می دانید چنانچه زنی به همراه شوهر و یکی از دوستان زنش در یک مسابقه ی تلویزیونی در این باره که کدام  یک آن زن را بهتر می شناسند  شرکت می کردند، کدام یک برنده میشدند؟بسیاری ازمواقع مردها دراین نوع مسابقه ها بازنده هستند! این بدان دلیل است که دوست آن زن احتمالاً توجه بیشتری به جزئیات زندگی آن زن نشان میدهد تا شوهرش. باور کنید، تمامی دوستان من تاریخ وقت دکتر و قرار معاینات و آزمایش های مرا دقیقاً به یاد داشتند. توجه به عزیزان و جزئیات زندگی آنان در برنامه ریزی ژنتیکی زن ها گنجانده شده است. برای نمونه میدانم که در همین یک هفته دوستم رابین برای شرکت دریک کنگره تلویزیونی عازم لاس وگاس است و این که می خواست یک کیف زنانه ی نو بخرد و به اضافه ی این که منتظر یک پیمانکار است تا سقف  اتاق خوابش را که چکه  می کند، تعمیر کند. دوست دیگرم، جولیا دوشنبه باید برای دریافت نتایج آزمایش مربوط به ذخایر آهن خونش مراجعه کند و این که هفته آینده در محل کارش یک سخنرانی دارد و این که او وشوهرش همین شنبه در یک مراسم هنری که سود آن عاید خیریه می شود، شرکت خواهند کرد. این وقایع و قرارهای مهم در کنار دیگر وقایع مهم زندگی خودم، همگی یک جا در  تقویم مغزم  حک شده اند این در حالی است که نامزد رابین و شوهر جولیا احتمالاً از  تمامی این اطلاعات آن هم به این میزان که من خبر دارم، خبر نداشته باشند یا اگر هم خبر داشته باشند فراموش کنند که در باره اش از نامزد/همسر خود جویا شوندو به پیشرفت کارها و امور از خود علاقه نشان دهند. مردان عزیز:آنچه برای نامزد/همسرتان مهم است از خود توجه و علاقه نشان دهید. به یاد دارم زنی برای من نوشت: هنگامی که شوهرم از چیزهایی که در زندگی من اتفاق می افتد جویا می شود و خود را درگیر آن می کند، گویی به من می گوید:« هر چه برای تو  مهم است پس برای من نیز مهم است و می خواهم همه چیز را در آن باره بدانم. «  در باره ی فعالیت هایی که برای او مهم هستند از او بپرسید. همواره خود را در جریان آخرین وقایع و اتفاقات زندگی او قرار دهید. هنگامی که واقعه ای پایان می پذیرد همچنان وضعیت او را تعقیب کنید. در باره آنچه می خواسته با شما در میان بگذارد، صحبت را پیش بکشید. تنها با اندکی تلاش می توانید به او نشان دهید که به آنچه برایش مهم است اهمیت می دهید و این که برایش ارزش قائل هستید. افکار و احساساتش را از او جویا باشید. یکی از راه هایی که معمولاً زن ها برای ورود به رازهای درونی مرد به کار می برند، پرسیدن این سؤال از اوست که«به چه چیزی فکر می کنی؟»«چه احساسی در باره ی آن داری؟«در این جا لازم می دانم بگویم که بیشتر مردها از این قبیل سؤالات بیزارند. زیرا این سؤالات مرد را تحت فشار می گذارند که فوراً جواب دهدو ازطرفی نیز این سؤالات، سؤالاتی گیج کننده ومبهم هستند. علاوه بر آن، این سؤالات به حیطه هایی مربوط می شوند که به طور معمول مردها دوست ندارند درباره آن صحبت کنند.  اما هنگامی که ما زن ها این سؤالات را از مرد زندگی مان می پرسیم تنها منظورمان این است که به او نشان دهیم آنچه در درون او می گذرد برایمان مهم است. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هنگامی که از نامزد/همسر خود می پرسید، «چه احساسی داری؟» یا «به چه چیزی فکر می کنی؟» درواقع این پیام را به او فرستاده اید که افکار و احساسات او برای شما مهم است و برای افکار و احساسات او، و در نتیجه خود او نیز ارزش قائل هستید. پرسیدن این سؤالات از زن زندگی تان یکی از ساده ترین راه های ابرازعلاقه به زندگی اوست.مطمئن باشید او از تلاش شما قدردانی میکندوشما نیزچیزهای بیشتری از او دستگیرتان خواهد شد. که پیش از آن هرگز نمی دانستید. 
	سه-به او نشان دهید که به او نیاز دارید و این که برای نظرات و افکار او نیز ارزش قائل هستیدچنانچه مردی از من بپرسد چه می تواند بکند تا نامزد/همسرش احساس محبوب بودن و ارزشمند بودن بکند به او می گویم به نامزد/همسرش نشان دهدکه چقدر به اونیازمند است. آیا می توانید باور کنید بیشتر زن ها به درستی نمی دانند که نامزد/همسرشان چقدر به حضور آن ها درزندگی خود نیاز دارند؟بارها شاهد بوده ام که زنها از این موضوع شکایت دارند که شوهرانشان هرگز به آن ها نشان نمی دهند که چقدر دوست شان دارند یا چقدر به حضور آن ها در زندگی خود نیازمندهستند واحتمالاً چنانچه آن ها بگذارندوبروندهرگز دلشان هم برای او تنگ نمی شود.اما هنگامی که با مردها صحبت می کنم، در کمال تعجب اعتراف می کنند که عمیقاً همسر خود را دوست دارند و این که بسیار به او و هر آنچه در زندگی او انجام می دهند، نیازمند و محتاج هستند. اگر مردها براستی به ما زن ها نیاز دارند پس چرا ما آن را حس نمی کنیم؟ مردان عزیز: شاید به این دلیل باشد که به ما نشان نمی دهید یا به ما نمی گویید! مردها دوست ندارند قوی، مستقل و خودکفا ظاهر شوند  و این فکر که به نامزد/همسر خود نیازمند هستند می تواند برایشان ناراحت کننده یا حتی وحشتناک باشد. نتیجه این می شود که ممکن است گاهی اوقات البته به طرزی ناخودآگاه سعی کنیدبه او نشان دهیدکه آنقدرها هم به او نیاز ندارید و این کار را معمولاً به شیوه های زیر انجام می دهید: *از او درخواست کمک یا حمایت نمی کنید. *نظرات و توصیه های او را جدی نمی گیرید یا کم اهمیت تلقی می کنید. *او را در فرآیند تصمیم گیری خود منظور نمی کنید. *ناامنی ها و آسیب پذیری های خود را در رابطه با او پنهان می کنید. این رفتارها چه احساسی را در زن تولید می کنند؟ پاسخ:این احساس که به او نیازی ندارید و برایش احترام یا ارزش نیز قائل نیستید. و این واقعاً ناراحت کننده است. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هنگامی که به روش هایی به زن زندگی تان نشان می دهید که به او در زندگی خود نیاز دارید به او احساس ارزشمند بودن می دهید. در زیر توصیه هایی است برای عملی کردن این راز: *به او بگویید نیازمندش هستید. یکی از خوشایندترین و باارزش ترین لحظاتی که در زندگی خود به یاد می آورم هنگامی بود که نامزدم به من نشان داد چقدر به من احتیاج دارد. درآن موقع من و نامزدم دردو جای مختلف کشور زندگی می کردیم و به نوبت برای دیدار یکدیگر به شهرهای  همدیگر مسافرت می کردیم.هنگامی که با هم  بودیم در بهشت بودیم و  هنگامی که از یکدیگر دور بودیم بسیار دشوار بود. به طوری که به طرزی وحشتناک دلم برای او تنگ می شد. یک شب دیرهنگام پس از آن که در پی دیداری فوق العاده، او به شهر خود بازگشت،  تنها در بستر دراز کشیده بودم. احساس تنهایی می کردم و این احساس را داشتم که گویی ماه هاست او را ندیده ام، درست در همان هنگام ناگهان تلفن به صدا در آمد. با صدایی بسیار مهربان گفت: «سلام عزیزم، هنوز بیداری؟«  پاسخ دادم:«آره، دراز کشیده بودم و به تو فکر می کردم. «  با ملایمت و مهربانی ادامه داد: «می دانم دیروقت است. اما با این حال خواستم یک زنگ کوچولو به ات بزنم! خوابم نمی برد. چون که دلم خیلی برات تنگ شده. «  از شنیدن آن کلمات در خود آب شدم. معمولاً این من بودم که خیلی با اورمانتیک بودم ونامزدم مردی مستقل وقوی بود. لذا شنیدن این کلمات محبت آمیز ازاو قلبم رااز خوشحالی پر کرد. در حالی که اشک در چشمانم حلقه زده بود به او گفتم: «من هم برایت دلتنگ شده ام. این را گفتیم و خداحافظی کردیم. «  بعد از آنکه گوشی راگذاشتیم متوجه شدم که احساساتی عمیق ازجنس صلح،آرامش،امنیت خاطر برمن هجوم آورده اند.میدانستم که منشأ ومنبع این صلح وآرامش چه بود:«احساس خواستنی بودن و مورد نیاز بودن کرده بودم. «  به دنبال فرصت هایی باشید تا به زن زندگی خود نشان دهید به او احتیاج دارید. هر چه می خواهد باشد. این که دلتان برای او تنگ شده، این که نمی توانید زندگی بدون او را تصور کنید یا هر چیز دیگری که می دانید به او احساس خاص بودن و خواستنی بودن می دهد. *اجازه ندهید به شما و زندگی شما کمک کند و نقش خود را ایفا نماید. بیشتر مردها به سختی می توانند چیزی را از زن ها دریافت کنند.حتی از زنی که دوستش دارند.دلایل بسیاری برای این حالت وجود دارد.نیاز به استقلال،ترس از کنترل شدن، ترس ناخودآگاه از دست دادن، رد شدن یا طرد شدن. اما نهایتاً نتیجه همواره یک چیز است: زن احساس می کند که به حساب نیامده است و این که آنچه برای ارائه دارد، به قدر کافی ارزشمند یا خواستنی نیست. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هنگامی که به نامزد/همسر خود اجازه می دهید در زندگی شما نقشی داشته باشد، به او احساس مهم بودن می دهید. چگونه می توانید زن زندگی خود را تشویق کنید نقش خود را در زندگی شما ایفا کند؟ نظراتش را بپرسیدـ درباره سیاست، اخبار، مشکلاتی که با آن رو به رو هستید و سرانجام درباره ی هر چیز و همه چیز. این به او نشان می دهید که برای او و افکارش ارزش قائل هستید، و این که به نظراتش علاقه مند و کنجکاوید. از او بیاموزید. به آموزش پذیری در نواحی و زمینه هایی که تبحر یا دانش و آگاهی بیشتری از شمادارد از خود تمایل وعلاقه نشان دهید.برای نمونه شاید نامزد/همسرتان مهارت های فوق العاده ای در سازمان دهی، ورزش تنیس یا مراقبه و تمرکز گرفتن ذهنی داشته باشد. این قابلیت ها واستعدادها را در او گرامی بدارید و از او بخواهید آن ها را با شما سهیم شود. فراموش نکنید به او بگویید که چه نقش فعال و مثبتی را در زندگی شما ایفا می کند. *از او کمک بخواهید یا حداقل هنگامی که خودش کمک یا توصیه ای ارائه می دهد آن را پس بزنید. مردها گاهی اوقات مغرور و لج باز هستند. مردان عزیز: متأسفم که این حقیقت راچنین صریح گفتم، اما می دانیدکه حقیقت دارد.طی چندین هزار سال،مغزمردها چنان برنامه ریزی شده است که چنانچه ازکسی کمک بگیرند دیگر دستیابی ها و موفقیت هایش ارزش چندانی نخواهد داشت. لذا از سرگذراندن بحران ها، انجام کارها وحل مسائل ومشکلات، آن هم به تنهایی و بدون دریافت هیچ کمک خارجی است که ارزشمند تلقی شده است وتنها چنین مردهایی هستند که بزرگ، قوی و... به حساب می آیند. نتیجه ی این تفکر و باور اشتباه این است که برای بیشتر مردها  تقاضای کمک،  حمایت یا راهنمایی، آن هم به خصوص از جانب زنی که او را دوستش دارند، کاری بسیار دشوار به حساب می آید. این یکی از بزرگترین شکایت هایی است که زن ها از مرد زندگی شان دارند. هنگامی که کمک ما را نمی پذیرند احساس جداافتادگی و به حساب نیامدن میکنیم و این پیام دردناک را دریافت می کنیم که چیز با ارزشی برای ارائه دادن به شما را نداریم. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هنگامی که زنی می داند نامزد/همسرش روزهای سختی را پشت سر می گذارد یا درناحیه ای خاص از زندگانی خود با چالش یا دشواری هایی دست به گریبان است، اما درعین حال از زن زندگی خود تقاضای همراهی، کمک یا حمایت نمی کنند، احساس بی ارزش بودن می کند.گویی نامزد/همسرش به او اعتماد یا اطمینان کافی نداردوفکر نمیکندکه زنش اصولاً چیز با ارزش یا مؤثری برای ارائه دادن داشته باشد. این را می دانم که تک تک سلول های مغز مردها فریاد می زنند که:«هرگز اجازه نده زنی بفهمد که چقدر ترسیده ای، چرا که از آن علیه تو  استفاده خواهد کرد!» شاید برخی از زن های آسیب دیده این کار را بکنند، اما بیشتر زنها چنین نیستند. بیشتر ما زن ها ـ تنها چنانچه به ما فرصتی داده شودـ نهایت تلاش خود را خواهیم کردتا از مرد زندگی مان حمایت کنیم، و آن جا که می دانیم نظراتی برای ارائه دادن داریم، به اوکمک فکری برسانیم.و با او مهربان و بامحبت باشیم. شاید نهایتاً گفته های ما تأثیر چندانی درحل مشکل شما نداشته باشند یا راه حل فوری و مناسبی نیزارائه ندهند،اما به شما قول میدهم که آغوش گرم وبوسه هایی که به شما خواهیم دادموجب خواهند شداحساس به مراتب بهتری داشته باشید.در این اوقات ما نیز احساس خواهیم کرد که نقش کوچکی در زندگی شما داشته ایم. حتی اگر آن نقش، تنها ارائه عشق و محبت ما باشد. *از جایگاه هایی برابر با او رفتار کنید. بیشتر مردها هرگز اعتراف نخواهند کرد که به طرزی ناخودآگاه حق و حقوق کمتری برای زن ها قائل هستند. (بیایید با این حقیقت رو به رو شوید حتی امروزه نیز مردهایی وجود دارند که باور دارند جایگاه آنان در ازدواج بالاتر و مهم تر از  جایگاه زنان است. مطمئنم که این قبیل مردان جزو خوانندگان این کتاب نیستند. بنابراین می توانم با امنیت خاطر کامل به نوشتن  ادامه دهم!) حتی صادق ترین، آزاد اندیش ترین و  خوش نیت ترین مردها نیز مستعد افتادن در این دام هستند که یک تنه و به تنهایی تصمیمات مهمی را که بر روی هر دو نفر رابطه  تأثیر می گذارند اخذ کنند، و فراموش کنند که نامزد/همسر خود را در این گونه تصمیم گیری ها دخالت دهند. در این باره در فصل 5 نیز صحبت کردیم و دیدیم که چه چیزی موجب تولید احساس  ارتباط و مرتبط بودن در زن ها می شود. اما در این جا نیز اشاره ی مجددی به آن خواهیم کرد. برخی از مردان سنتی نقش حمایتگر یا به عبارتی «سپر بلا» را در ازدواج بازی می کنند و زن ها را درمشکلات و تصمیم گیری ها دخالت نمی دهند. گرچه ممکن است برخی زن ها این رفتار پدرانه و حمایتگرانه را ترجیح بدهند، اما بیشتر زن ها ترجیح می دهند مانند فردی بالغ،  توانا و قابل با آنها رفتار شود.  به زبان ساده:بیشتر زنان چنانچه با آنها از جایگاهی برابر رفتار نشود، احساس ارزشمند بودن نخواهند کرد. انجام این کار  چندن نیز مشکل  نیست. کافی است بیاموزید که با  یکدیگر مانند یک تیم کار کنید و پیش از اخذ تصمیمات مهم با یکدیگر صحبت و گفتگو کنید. حال چه درباره ی پول و مادیات باشد، چه خریدها یا تغییرات شغلی، بچه ها، یا والدین سالخورده تان. 
	چهار-به او نشان دهید که هرگز برایتان عادی نشده استآیا هرگز این سؤال را در رابطه با نامزد/همسرتان از خود پرسیده اید: «اگر  واقعاً مرا دوست داشته باشد  چگونه می تواند با من چنین رفتار کند؟.» من  (و نیز بیشتر زن های دیگر) این سؤال را از خود پرسیده ایم. پس از سال ها تجربه ی شغلی و نیز روابط شخصی، متوجه حقیقتی درباره ی مردها شده ام که این پرسش را پاسخ می دهد.بیشتر مردها رابطه ی میان نحوه ی رفتار خود و احساسی را که در پی آن در ما زن ها تولید می کنند، نمی بینند. این جمله در کمال عجیب و غریب بودنش، حقیقت دارد. شاید به همین دلیل است که حتی خوش قلب ترین مردها نیز ظاهراً دلیل ناراحتی و عصبانیت نامزد/همسرشان را نمیتوانند درک کنند. برای نمونه، مردی به هنگام ناخوشحالی همسرش از من می پرسد: «چطور می تواند فکر کند قدر او را نمی دانم و دیگر همه چیز برایم عادی شده است؟ من او را واقعاً دوست دارم و دیوانه وار عاشق اش هستم! «  پس از آن که با او صحبت می کنم روشن می شود که براستی همسرش را دوست دارد. سپس زن فهرست بلند بالایی از تمامی  رفتارهایی را که از مرد سر می زند و موجب می شود همسرش احساس کند دیگر او را دوست ندارد و زندگی با او دیگر برایش عادی شده است ذکر می کند: به او در رابطه با بچه ها کمکی نمی کند و به  درخواست های او در این رابطه نیز ترتیب اثر نمی دهد، در درست کردن غذاـ به رغم درخواست های بی شمار همسرش ـ به او کمک نمی کند (با این که هر دو تمام وقت کار می کند و شاغل هستند) در تعریف و تحسین کردن یا به کار بردن عبارات رمانتیک لاقید است. و... هنگامی که درباره ی این مسائل و موضوعات با مرد صحبت می کنم وحقایق را به رخ او می کشانم،در بیشتر موارد مرد می پذیرد و اعتراف می کند:«حق با شماست، میدانم که خیلی در این گونه کارها مهارت ندارم.اما نمیتوانم بفهمم که این صحبت ها چه ربطی به این احساس او داردکه دیگر محبوب من نیست یا دیگر برای من ارزش ندارد؟» در این گونه اوقات می توانم ببینم که این را صادقانه می گوید و شوخی هم نمیکند.بدین معنا که به راستی نمی تواند ارتباط میان این دو را دریابد. خب، علت این موضوع چیست؟ همان گونه که در فصل 1 دیدیم، توضیح این داستان به تقسیم بندی زندگی مردها بر می گردد. این مرد  به راستی نمی تواند رابطه ی علی ـ معلولی میان رفتارهایی را که نشانگر عدم احترام او به وقت و انرژی همسرش و احساس نامطلوب بودن ومحترم نبودن در اوست، دریابد چرا؟ زیرا درست به نحوی مشابه، خود او نیز نمیتواند ارتباطی میان احساس به همسرش و رفتاری که با او دارد ببیند. احساسات مردها نسبت به همسرشان بیشتر در یک اتاق، از دایره ی خودآگاهی آنها وعادت های رفتاری و تصمیمات روزمره شان در اتاقی دیگر قرار گرفته است. به عبارت دیگر: نحوه ی رفتار مرد با زن ممکن است هیچ گونه رابطه ای با احساسی که مرد نسبت به او دارد نیز نداشته باشد. همین هفته گذشته سعی داشتم که این مفهوم را برای یکی ازدوستانم جا بیندازم. او مدت هفت ماه است که با زنی نامزده شده است.او مدت هفت ماه است که با زنی نامزد شده است. هنگامی که از او پرسیدم اوضاع به چه نحوی پیش  میرود، پاسخ داد که همه چیز خوب است. اما من می دانستم که برای نمونه پنج روز تمام است که با او حتی حرف هم نزده بود. زیرا در محل کار سرش خیلی شلوغ بوده است. بالحنی انتقادآمیز به او گفتم: «الیوت، پنج روز است که حتی یک تلفن هم به دنیس نزده ای. مطمئنم که او بسیار نگران و ناراحت است. «  با ساده لوحی تمام پرسید: «واقعاً این طور فکر می کنی؟«»البته که این طور فکر می کنم. او عادت داشت هر روز با تو صحبت کند. حال ناگهان ناپدید شده ای،  بدون این که توضیحی به او داده باشی.مطمئنم نگران است  که می خواهی با او به هم بزنی. «اعتراف کرد: «خب، راستش، روی دستگاه پاسخگوی تلفنی ام برایم چندین پیغام گذاشته بود، پرسیده بود که آیا  حالم خوب است یا نه. صدایش هم کمی احساساتی و نگران به نظر می رسید.» »بفرما!احتمالاً تا الآن حالش خیلی بد شده است. «»اما، آخرین بار که با هم بودیم خیلی به ما خوش گذشت و همه چیز ببن ماخوب بود. او می داند که من عمیقاً او را دوست دارم«. »واقعاً؟ تو واقعاً فکر می کنی که او مطمئن است دوستش داری، در حالی که پنج روز تمام به او زنگ نزده ای که پیغام هایش را هم جواب نداده ای؟« گفت: «خب، فکر می کردم بدونه که سرم شلوغه و این که هر وقت، وقت کنم، به او زندگی می زنم. «»از کجا بداند؟ مگر او فالگیر یا غیب گو است که این را بداند. تمام چیزی که او می داند این است که  تو هر روز  به او زنگ می زدی  و این که اخیراً این کار را نکرده ای حتی با این که می دانی او چندین بار زنگ زده و می خواسته که حتماً با تو صحبت کند. «  
	راه حل*از همسر خود بپرسید که آیا در کارهای خانه یا بچه ها به کمک احتیاج دارد یا نه؟ منتظر نشوید ببینید همسرتان دیگر به ستوه آمده است، پیشنهاد کنید در انجام کارها به او کمک کنید.حتی هنگامی که از شما کمک نخواسته یا ظاهراً نیازی به آن نیز ندارد. صرف این که همه چیز را بدون شکایتی انجام می دهیم، لزوماً به این معنا نیست که از آن لذت می بریم و خوشحال هستیم. بر فرض هم که این طور باشد، چنانچه به ما کمک کنید بسیار خوشحال تر خواهیم شد. *در قبال وقت و برنامه های شخصی او مسئولانه رفتار کنید. چنانچه می دانید نامزد/همسرتان منتظر تلفن شما یا تصمیم نهایی شما در  مقابل برخی  برنامه های مشترک شماست آن را پشت گوش  نیاندازید. چنانچه کار داری یا سرتان شلوغ است زنگ بزنید که نمی توانید صحبت کنید تا وقتی که کارتان تمام شود.به او بگویید که مایل هستید  برای تعطیلات آخر هفته تان از پیش برنامه ریزی کنید، اما به مدت چند روز به علت مشغله نمی توانید دست به این کار بزنید.چنانچه قرار است دیر کنید حتماً از پیش به او خبر دهید. *به حقوق او تجاور نکنید، حتی چنانچه مخالفتی نیز با شما نداشته باشد. در بخش پرسش و پاسخ یکی از سمینارهایم مرد خوش سیمایی برخاست و گفت:«من شوهر خوبی نیستم.»  زن های حاضر همگی خندیدند. سپس  مرد ادامه داد «دوسال است که نامزد دارم. او را واقعاً دوست دارم. اما... چطور بگم؟ او زیادی خوب است. می گذارد هر کاری که دوست دارم انجام دهم. هرگز از دست من ناراحت یا عصبانی هم نمی شود.» پرسیدم: «چرا فکر می کنی این یک مشکل است« توضیح داد: «مشکل این است که من از این صفت او سوءاستفاه می کنم. همیشه همه کاری را در آخرین لحظه انجام می دهم. یا مدت ها به او زنگ نمی زنم، حتی با اینکه می دانم منتظر تلفن من است. می توان گفت او برایم خیلی عادی شده است. کدام یک از کتاب های خود را به او توصیه می کنید؟ فکر میکنم اعتماد به نفسش پایین باشد. اگرکمی قوی تر بود این جوری همیشه (قسر)در نمی رفتم! « پاسخ دادم:«طوری صحبت می کنید که گویی دلیل بدرفتاری های شما آن است که نامزدتان با خیلی خوب بودن و با گذشت بودن در  حق شما، شما را وسوسه  می کند با او بیشتر بدرفتاری کنید. در این که این مشکل اوست، بحثی نیست. مطمئناً نامزد شما باید بیاموزد که حدود و ثغوری برای خودش تعریف کند. اما این موضوع مورد بحث ما نیست. مشکل این است که شما دانسته حدود و ثغور و نیز حقوق شخصی او را زیر پا می گذارید و خوب بودن او را وظیفه ای می دانید. مهم نیست که او مقابل شما می ایستد یا نه. اما این درست نیست که شما با او چنین رفتار کنید. کمی با او سخت گیر بودم. زیرا در واقع آنچه انجام می داد، سرزنش قربانی خود بود. بدین معنا که می گفت رفتار نادرست او تقصیر اونیست. بلکه تقصیر ضعف نفس و عدم اعتماد به نفس نامزد اوست. گویی می گفت، «اگر از من بخواهد، با او بهتر رفتار خواهم کرد. ولی حالا که ان یک تو سری خور حسابی است نمی توانم جلو خودم را بگیرم و توی سرش نزنم. این در واقع شقی از بازی روانی ببین مجبورم کردی چکار کنم است این بازی همواره مرا عصبانی می کند. حال چه در اتاق مشاوره بازی شود چه در دادگاه. هدفم از بیان این داستان این بودکه به شما مردها بگویم به حدود و ثغور نامزد/همسرتان تجاوز نکنیدحتی اگر او به شما اجازه می دهدحقوق او را زیرپا نگذارید و او را امتحان نکنید. حتی چنانچه به شما اجازه می دهد. اجازه ندهید تنبل شوید، به او بی احترامی نکنید، حتی اگر او به شما اجازه ی این کار را می دهد. ما زن ها همواره در طول تاریخ با این قبیل شرطی شدن های اجتماعی درنبرد بوده ایم. اینکه برای احرازحقوق خودمان در برابر مردها نایستیم یا مرد زندگی مان را با توقعات زیادی نترسانیم.ما زن ها می بایست صدمات و لطمات عاطفی گذشته ی خود را که نتیجه بدرفتاری هایی است که  تحمل کرده ایم،  التیام بخشیم. اما شما مردان  می توانید حتی هنگامی که ما خودمان نیز بر حقوق خود واقف نیستیم و به کمتر از آن دل خوش کرده ایم، به ما کمک کنید و با احترام با ما رفتار کنید. به  یاد داشته باشید:  کم گذاشتن در عشق، پیروزی محسوب نمی شود و چیزی جز باخت و شکست نیست. در زیر خلاصه ای از مواردی که به زن ها احساس ارزرشمندبودن و بی ارزش بودن می دهند، آورده شده است. آنچه موجب احساس ارزشمند بودن در ما می شود: توجه شما به آنچه بر ما می گذرد تشکر و قدردانی کلامی همکاری و کار گروهی نشان دان این که به ما نیاز دارید پرسیدن و جویا شدن افکار و نظرات ما ما را در اولویت قرار دادن احترام به وقت و نگرانی های ما نشان دادن علاقه به زندگی ما آنچه موجب احساس بی ارزش بودن در ما می شود: خودشیفتگی شما تشکر و قدردانی نکردن خودسری و یکه تازی پنهان کردن نیازهایتان به حساب نیاوردن ما انکار یا نادیده گرفتن نیازهای ما بی توجهی به ما توجه نکردن به ما 
	سخنی پایانی درباره ی سه نیاز پنهانی که تمامی زن ها دارندسه فصل گذشته به سه نیاز پنهان که در بین تمامی زن ها مشترک هستند، اختصاص داده شده بودند،نیاز به احساس امنیت، نیاز به احساس ارتباط و مرتبط بودن و نیاز به ارزشمند بودن. تا این حد درباره ی مطالب زیادی صحبت کردیم و می دانم که به خاطر سپردن همگی آنها کار ساده ای نیست. به خصوص هنگامی که در مقطعی مشکل از رابطه ی خود قرار گرفته باشیم. می توانید در لحظات دشوار و پراضطراب روابط تان پرسش های ساده ی زیر را از خود بپرسید. آنچه مردها می تواند انجام دهند: هنگامی که متوجه می شوید نامزد/همسرتان علایمی دال بر نارضایتی و ناخوشحالی از خود بروز می دهد، سؤالات زیر را از خود بپرسید: 1-چگونه می توانم الآن به او احساس امنیت بدهم؟ 2-چگونه می توام الآن به او احساس مرتبط بودن بدهم؟ 3-چگونه می توانم الآن به او احساس ارزشمند بودن بدهم؟ سپس یکی از توصیه های ارائه شده در این سه فصل را در رابطه با هر کدام به کار ببندید. به عنوان مثال: فرض کنید همسرتان یک شب کمی زودرنج و تحریک پذیر شده و نمی دانید که چرا؟ به جای آن که آن را نادیده بگیرید و فرض را به این بگذاریدکه چنانچه خودش بخواهد حتماً در آن باره با شما صحبت خواهد کرد، از او بپرسید:«چه اتفاقی افتاده؟ آیا کاری از من ساخته است تا تو را خوشحال کنم؟» چنانچه او نیز این کتاب را خوانده باشد: به طور واضح و مشخص به شما خواهد گفت که در آن لحظه چه خواسته ای از شما دارد. چنانچه این کتاب را مطالعه نکرده است نگران نباشید. کافی است کاری کنید احساس امنیت، مرتبط بودن یا ارزشمند بودن کند، اهمیتی ندارد، چنانچه راه حلی برای مشکل فعلی او ارائه ندهید، صرف این که پیش قدم شوید و به او نشان دهیدکه برایتان مهم است و دوستش دارید، به او احساس بهتری خواهد داد. به یاد داشته باشید میزان تلاشی که صرف تغییر احساسی او می کنید در مقایسه با وقت و انرژی که صرف ناراحتی مداوم اوخواهید کرد،بسیار ناچیز است.رسیدگی به یکی از سه نیاز پنهان او سرمایه گذاری ای کوچک خواهد بود با سودی گزاف. آنچه زن ها می توانند انجام دهند: گاهی اوقات ما زن ها در مقاطعی از زندگی مان احساسات ناخوشایندی را تجربه می کنیم که دلیل آن راهم نمی دانیم.هنگامی که به ناگهان احساسات بدی به سراغ شمامی آیند، به احتمال قوی به این دلیل است که یکی یا هرسه نیازهای اساسی وپنهان شما برآورده نشده است.بدین معنا که یا احساس ناامنی میکنید یا احساس جداافتادگی وگسستگی میکنید و یا احساس ارزشمند بودن شماخدشه دار شده است. از خود بپرسید: 1-چگونه می توانم همین حالا احساس امنیت داشته باشم؟ 2-چگونه می توانم همین حالا احساس مرتبط بودن کنم؟ 3-چگونه می توانم همین حالا احساس ارزشمند بودن کنم؟ برای نمونه، فرض کنید یک روز غمگین و ناراحت هستید و دلیلش را هم نمی دانید. سؤالات فوق را از خود می پرسید و متوجه  می شوید که شوهرتان اخیراً خیلی کار داشته و شما نیاز داشته اید که بیشتر با او مرتبط باشید. ولی تمام این مدت احساس جداافتادگی و دوری داشته اید. چه کار می توانید بکنید؟ به او نزدیک می شوید و احساسات خود را بیان می کنید. می توانید برای خودتان برنامه ای دو نفره  ترتیب یدهید. می توانید نزدیکی و صمیمیت جسمانی را امتحان کنید.حال دیگر می دانید که مشکل چیست و می توانید چاره ای بیاندیشید. گاهی اوقات نیز احساسات بدی را تجربه می کنید که هیچ ربطی به روابط صمیمی شما ندارند.به یاد داشته باشید  سه نیاز پنهان که درباره ی آن ها صحبت کردیم، نیازهایی نیستند که فقط از مردها داشته باشیم. این ها نیازهای عمومی زن ها محسوب می شوند.شاید تشخیص دهیدکه احساس ارزشمند بودن نمی کنید.دراین گونه مواقع چه کارمی توانید بکنید؟ از خود بپرسید به اهدافی دست یافته اید که برای خود قرار داده بوده اید یا خیر.شاید لازم باشد فهرستی از تمامی چیزهایی که در خود ارزشمند می دانید، تهیه کنید.شاید دستیابی ها و موفقیت های خود را با دوستان تان در میان نگذاشته اید تا  پاسخی مثبت و کافی را که  استحقاقش را نیز  دارید، دریافت کنید.  می توانید به یکی از دوستان خود زنگ بزنید و پیشرفت های خود را با او در میان بگذارید. خواهید دید که سریعاً حالتان بهتر خواهد شد. هر چه بیشتر با نیازهای پنهان خود آشنا شوید، بیشتر به آن ها احترام خواهید گذاشت و بیشتر تلاش خواهید کرد تا آن ها را برآورده سازید.بدین ترتیب می توانید آن نوع از زندگی را که استحقاق آن را دارید، برای خود ایجاد کنید. 
	فصل (7):هفت باور نادرست مردها درباره ی زن ها»همه ی مردها فقط یک چیز از زن شان می خواهند: رابطه ی جنسی« »مردها آشغال و عوضی هستند، برای شان اهمیتی ندارد به زن ضربه ی روحی بزنند« »مردها به لحاظ احساس سرد و یخ زده هستند و نمی توانند احساسات خود را ابراز کنند« »مردها خودخواه و بی احساس هستند. « »هیچوقت نمی شود به مردها اعتماد کرد. همه شان دست آخر قلب ما را می شکنند«»مردها مثل بچه هایی هستند که با کوچکترین فشار و سختی جا می زنند و از هم می پاشند«قبل آز آنکه از دست من عصبانی شوید و فکر کنید که از مردها بدم می آید، بگذارید  جملات فوق را  توضیح دهم.زن ها  نیز عقاید و باورهای نادرستی نسبت به مردها دارند.عقاید و باورهایی کلیشه ای که منصفانه نیستند. مطمئنم چنانچه یک مرد هستید از خواندن جملات فوق ناراحت یا عصبانی شده اید و درحالی که حالت تدافعی وتهاجمی به خود گرفته اید، می گویید:«اما مطمئناً من اینطور نیستم.ممکن است بعضی از مردها اینطوری باشند، اما درست نیست آن را به همه ی مردها تعمیم دهیم. «البته حق با شماست. باورهای نادرست، نادرست هستند.باورهای نادرست معمولاً سوءبرداشت هاو یا سوءتعبیرهایی هستندکه خصوصیات رفتاری منفی را تعمیم داده آن را به کل یک گروه ـ در اینجا مردها ـ نسبت می دهند. هنگامی که مردی با زنی رابطه دارد که به طرزی خودآگاه یا ناخودآگاه به یکی از باورهای نادرست فوق اعتقاد دارد، خود را درگیرنبردی بی امان با او می بیند تا در برابر کلیشه ای که هیچگونه ارتباطی با او ندارد، از خود دفاع کند.  همانگونه که شما  مردها از اینکه قربانی یک کلیشه شوید، بیزارید ما زن ها نیز از اینکه به غلط درباره ی ما قضاوت شود، ناراحت می شویم. درک زن ها و عشق واقعی به آن ها به این معناست که آن ها را همان گونه که هستند، ببینید.نه آن گونه که از ما به تصویر کشیده یا نقل کرده اند. صرف نظر از این که چقدر هم تلاش کنید که کلی گویی ها و کلیشه هایی را که درباره ی هر دو جنس زن و مرد رایج شده اند بر روی عقاید، باورها واحساسات شما نسبت به جنس مخالف تأثیر نگذارند، امادر هر صورت نمی توانی به طور کامل از تأثیراتی که خواه ناخواه  بر  روی شما خواهند گذاشت، رهایی یابیدـ حتی درباره ی زن یا مردی که دوستش دارید. در این فصل هفت باور غلط را که درباره ی مردها رایج شده است به بحث و  بررسی می گذاریم و حقیقتی  را که در پشت هر یک از آن ها خوابیده  است بازگو خواهیم کرد.امیدوارم زن ها از مطالعه ی این فصل به درک عمیق تر و واقع بینانه تری از خود برسند و بفهمند چرا آن گونه هستند که هستند. تا در  نتیجه کمتر خود را سرزنش کنند و در عوض احترام بیشتری برای خود قائل باشند. امیدوارم بتوانم به شما مردان نیز کمک کنم ازاین باورهای غلط درباره ی زنی که دوستش دارید،رهایی یابید و هر چه بیشتر او را درک کنید و دوست بدارید.
	هفت باور نادرست مردها در باره ی زن ها1-زن ها سیری ناپذیرند. 2-حفظ و نگهداری آن ها مشکل است. 3-زن ها می خواهند مردها را کنترل کنند. 4-زن ها حسود هستند. 5-زن ها زیاده از حد احساساتی هستند. 6-زن هایی که قوی و توانا هستند نیازی به توجه و مراقبت ندارند. 7-زن ها آزادی مرد را مختل می کنند. 
	باور غلط (1):زن ها سیری ناپذیرند»هرگز نمی شود زن ها را خوشحال و راضی کرد، پس اصلاً چرا خودمان را اذیت کنیم؟« »اول این را می خواهد، بعد هم آن را. بعداً هم چیزی دیگری. اصلاً خواسته هایش تمامی ندارد« »زن ها مدام نق می زنند. از غرغر کردن بر سر ما انرژی می گیرند. « »در برابر آن ها هیچ وقت برنده نیستی. هیچ وقت هیچ چیز از نظر آن ها به اندازه ی کافی خوب نیست. « چه مردها این جملات را بر زبان بیاورند و چه تنها به آن ها فکر کنند، موضوع در هر حال یکی است: هنگامی که به نیازها و خواسته های نامزد/همسرشان گوش می کنند یا تلاش او را مبنی بر بهبود رابطه می بینند، فقط و فقط به یک چیز می رسند: مهم نیست چقدر تلاش می کنی. زن ها هیچ وقت راضی نمی شوند. این  باور نادرست،  زن های نق نقویی را به تصویر می کشد که مدام مردها را با سرزنش ها و گفت و شکایت های خود در باره ی هر چه می کنند یا می گویند، عصبی می سازند. از آن جا که سیری ناپذیر نیزهستند،لذا مردها خودآگاه یا ناخودآگاه به این نتیجه می رسند که:اصلاً چرا خودمان را خسته کنیم!؟ «چرا این باور نادرست است؟ زیرا تمایل و گرایش همیشگی زن مبنی بر بهبود و اصلاح کارها را با پرتوقع بودن و سیری ناپذیری مزمن او  اشتباه گرفته است.  این حقیقت ندارد که ما زن ها سیری ناپذیر یا تسلی ناپذیر هستیم. بلکه این طبیعت ماست که به فکر بهبود، اصلاح و ارتقاء همه چیز باشیم. باور غلط: زن ها سیری ناپذیر هستند واقعیت: زن ها همیشه به دنبال آنند تا همه چیز را بهتر کنند. مردان عزیز: ممکن است جملات فوق را بخوانید و بگویید: «خب، مگر فرق این دو جمله در چیست؟ آیا  معنای هر دو  این نیست که هر چه مردها تلاش کنند باز هم کافی نیست؟» پاسخ من این است که «نه. معنای این دو جمله یکی نیست. بهبود و اصلاح اوضاع هرگز با سیری ناپذیر بودن یک چیز نیست« برای نمونه، چنانچه از یکی از کارمندان خودبخواهید گزارشی رادوباره از نو تهیه کندبه این معنا نیست که هرگز از کارکسی رضایت ندارید.چنانچه بوردجدیدی روی دستگاه استریوی خود نصب کنید یا سیستم را ارتقاء دهید به این معنا نیست که هیچ وقت از هر چه می خرید، راضی نیستید. چنانچه ماشین خود را بفروشید تا یک مدل بالاتر از آن را بخرید، به این معنا نیست که از ماشینی که می رانید راضی نیستید. تمامی اعمال فوق نمودهایی از این میل و گرایش در شما مبنی بر بهبود و ارتقاء چیزهایی است که دارید. در رابطه با زن ها هم موضوع به همین قرار است. تنها به این دلیل که می خواهیم چیزی را بهتر کنیم به این معنا نیست که هیچ وقت  نمیشود ما را خوشحال کرد. باید اعتراف کنم زن هایی را می شناسم که این شکایت در باره ی آن ها صدق می کند. زن های ایرادگیر و نق  نقویی که به  گونه ای با  شوهرشان رفتار می کنند که گویی  مرد بیچاره در یک مرکز بازپروری ثبت نام کرده است نه در یک ازدواج. چنانچه با زنی این چنین رابطه دارید، با شما همدردی می کنم. اما باور کنید همه ی زن ها اینطور نیستند. این حقیقت دارد که زن ها اغلب به سادگی مردها از روابط صمیمی خود راضی نمی شوند و به کم توقعی مردها نیستند.و به نظر من  این به این دلیل است که استاندارهای احساسی و عاطفی ما بالاتر از مردهاست. به یاد داشته باشید: برای زن ها عشق اولویت اول محسوب می شود و این که زن ها همواره خواستار آفرینش و خلاقیت هستند. لذا احساس می کنند وظیفه ی آنان است که روابط صمیمی خود را بهبود یا ارتقاء ببخشند. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هر گاه زنی برای بهبود یا اصلاح رابطه پیشنهادی دارد به این معنا نیست که شما را سرزنش می کند یا به شما انتقاد دارد، بلکه به این معناست که متعهد است رابطه اش را به رابطه ای مطلوب تبدیل می کند. برخی از مشکلات ناشی از باور غلط (1)از این قرار هستند: *مردها گاهی اوقات از این باور غلط به عنوان بهانه ای برای کم اهمیت جلوه دادن نیازها و خواسته های نامزد/همسرشان استفاده می کنند. ژانت، پس از آن که سرانجام پس از یک هفته جسارت لازم را به خود می دهد کنار شوهرش می نشیند و به او می گوید احساس  می کند که از او جدا  افتاده و دور شده است، به او توضیح میدهد که نیاز داردشب ها و آخرهفته ها بیشتر با هم باشندو مجبور نباشندکه همه اش درخانه کار کنند تا بتوانند نزدیکی وصمیمیت گذشته ی خود رامجدداً باز یابند.داریل با نگرانی به صحبت های او گوش می دهد و با حالتی اعتراض آمیز پاسخ می دهد که:«هرکاری میکنم،نمی تونم تو روخوشحال کنم.خودت بودی که گفتی این شغل جدید را انتخاب کنم و حالا شکایت می کنی که زیادی کار می کنم.هیچ وقت از هیچ چیز رضایت نداری. « داریل خود را متقاعد کرده است که نیازی نیست به احساسات و نیازهای همسرش رسیدگی کند زیرا او زنی است که همیشه ناراضی و گله مند است.لذا، آنچه میگوید ارتباط چندانی با واقعیت ندارد.او از باور غلط (1) استفاده می کند تا با ترس از بی کفایتی خود رو به رو نشود. *مردها از باور غلط (1) به عنوان بهانه ای برای ناموجه جلوه دادن و بی اعتبار دانستن نظرات و بازتابی های ما و رو به رو نشدن با کاستی های خودشان استفاده می کنند. مردهای بسیاری را می شناسم که با استناد به این باور غلط که:زن ها سیری ناپذیر و پرتوقع هستند» استفاده می کنندتامجبور نباشندبه نظرات همسرشان گوش کنند.بدین معنا که در مواجهه با صحبت ها و خواسته های نامزد/همسرشان فوراً اعتبار و صحت این گونه درخواست ها و نیازها را زیر سؤال می برند و به  خودشان ـ و گاهی اوقات او نیزـ می گویند که هرکاری هم که بکنند،همسرشان راضی نخواهد شد، پس چرا اصلاً خودشان راخسته کنند. معمولاً این قبیل مراودات و تبادلات به قرار زیر پیش می روند: زن:عزیزم، می خواستم درباره ی خواباندن بچه ها با تو صحبت کنم.ما توافق کرده بودیم که در این کار به  هم کمک کنیم.اما  ظاهراً تو  همیشه اعتراض می کنی که خسته هستی یا اضافه کاری داشتی و دست آخر این من هستم که مجبور می شوم به تنهایی آن را انجام دهم. مرد:«دوباره شروع کردی، همیشه کاسه کوزه ها را سر من می شکنی که پدر خوبی نیستم. هیچ وقت هیچ چیز برات به اندازه ی کافی خوب نیست. « این تاکتیک زن را مجبور می سازد تا فوراً حالت تدافعی به خود  بگیرد. این حالت را  زخم  زبان زدن می دانم. حرکات آن نیز به  این ترتیب است که مرد،  زن را با کلیشه ای منفی می چزاند و سپس موضوع مکالمه را که عبارت بود از اینکه آیا در انجام کارهای مربوط به بچه ها به همسرش کمک میکند یا نه،به این موضوع که مشکل از زنش است تغییر میدهد. به جای آن که مایل باشد تا به خود و رفتار خود نگاهی بیاندازد، خود را قربانی مظلوم و بی گناهی جلوه می دهد که از ناحیه ی قوانین سخت و غیرمنطقی همسرش مورد محاکمه و بازخواست قرار گرفته است. *مردها با استناد به این باور غلط برای خود حسی قلابی از قدرتمند بودن خریداری می کنند. بعضی از مردها چنین باور دارند که چنانچه همه ی خواسته های نامزد/همسرخود را برآورده سازند،برده ی نیازهای او میشوند.پیش خودشان فکر میکنند:«اگر کوتاه بیایم، بدبختی ها شروع می شوند، دیری نمی کشد که باید به هر ساز او برقصم و چیزی نمی گذرد که نوکر بی اختیار او می شوم!»لذا به مجرد اینکه نامزد/همسرشان درخواستی از  او میکند، واکنشی افزوده و افراطی از خود نشان می دهند و به جای آنکه به آنچه نامزد/همسرش میگوید گوش کند به گونه ای رفتار میکنندکه گویی تمامی حقوق و آزادی های او را زیرپا گذاشته اند. این گونه مردها فکر می کنند باید از اول همه ی حد و مرزها را خوب ترسیم کنند تا مبادا کسی حق شان را پایمال کند! البته این گونه مردها اشتباه می کنند. در بیشتر موارد این قبیل خواسته های زن ها نبردی  بی امان بر سر  تصاحب قدرت و کنترل در رابطه نیست، بلکه صرفاً بیان خواسته یا نیازی ساده است و ترس مرد مبنی بر اینکه اگر «شل بگیرد یا وادهد» بزودی تمامی اقتدار واعتبار خود را ازدست خواهد داد،بی پایه و اساس است. اینکار درست مانند این است که ماشین تان به یک تنظیم موتور یا تعویض روغن نیاز داشته باشد، اما شما بترسید که چنانچه آن را نزد مکانیک ببرید  و موافقت کنید که روغن موتور  را تعویض کند، مکانیک از شما خواهد خواست که کل موتور را تعویض کنید! *مردها از این باور غلط استفاده می کنند تا شکست خود را در برآورده ساختن نیازهای نامزد/همسرشان لاپوشانی کنند. داستان زیر را یکی از زنان شرکت کننده در یکی از سمینارهایم تعریف کرد: «من و شوهرم تازه ازدواج کرده ایم. او واقعاً مردی خوب و دوست داشتنی است. فکر می کنم پیش خودش فکر کرده بود که اگرهرشب آشغال ها را خالی کند مرا خوشحال می کند. همین کار را هم می کرد. متوجه شدم که هر شب تمامی سطل آشغال های تک تک اتاق ها را توی سطل اصلی خالی می کرد و سپس با خوشحالی،سوت زنان آن را می برد و دم در توی سطل های بزرگ خالی می کرد. یک روز پس از آن که به تازگی به آپارتمان جدیدمان نقل مکان کرده بودیم، از او خواستم تا در شستن ظرف هابه من کمک کند. در کمال تعجب  بسیار بداخلاق و  عصبانی شد. با شکایت گفت: «هر چه می کنم تو را راضی نمی کند. هیچ وقت هیچ چیز کافی نیست!» راستش را بخواهید اصلاً نمی توانستم بفهمم چرا تا این حد عصبانی است، مگر پس از آن که با هم صحبت کردیم. معلوم شد که او از جانب خودش (و بی آن که از من پرسیده باشد) تصمیم می گیرد که چه چیزی مرا خوشحال می کند. من هرگز از او نخواسته بودم در خالی کردن آشغال ها به من کمک کند. لذا هر بارکه حدسیات او درست از آب در نمی آمدند، احساس می کرد که شکست خورده است و من زنی پرتوقع و سیری ناپذیر هستم.» احتمالاً داستان فوق برای بسیاری از شما آشناست. حال یا شوهرتان هدیه ای برایتان خریده است که فکر می کرده از آن خوشتان می آید و نیامده.یا قفسه بندی هایی برای قرار دادن  قابلمه ها توی آشپزخانه ساخته بود. در حالی که ما همان طور که بوده است، از همه چیز راضی بوده ایم. یا نامزدتان بلیط هایی برای تماشای مسابقه ی کشتی تهیه کرده است آن هم تنها به این دلیل که یک روز درباره ی ورزش با او صحبت کرده بودید و بعداً متوجه شده است که حالتان از کشتی به هم می خورد! یا گاهی اوقات حتی خوش قلب ترین ومهربان ترین مردها نیزفراموش می کنندکه خواسته های همسرشان را از او بپرسند و خودسرانه واز روی حدسیات،خود را به زحمت می اندازند و در پی آن احساس شکست و اجحاف و... می کنند و از دست نامزد یا همسرشان به این بهانه که پرتوقع و سیری ناپذیر است عصبانی می شوند. واقعیت مربوط به باور غلط (1)مردان عزیز:می توانم قسم بخورم که این ادعا حقیقت دارد: زنهاـ دست کم بیشتر آنهاـ بسیار نیز کم توقع اند و می توان به راحتی با کوچکترین چیزها خوشحال شان کرد. فکر نکنید صدای خنده ی شما را نمی شنوم! زیرا این طور نیست؟!اما همچنان بر سر ادعایم خواهم ماند. در واقع شایداین همان چیزی باشدکه کل کتاب درباره ی آن نوشته شده است.این موضوع که چنانچه نیازهای واقعی یک زن را درک کنید، راضی کردن و خوشحال کردن او نیز عملاً بسیار ساده خواهد شد. چنانچه باور نمی کنید به شما پیشنهاد می کنم،توصیه زیر را بیازمایید ونتایج را ارزیابی کنید: هر روز سه تعریف و تمجید و تحسین کوتاه به نامزد/همسرتان بدهید: یک تلفن اضافی، پنج دقیقه در آغوش گرفتن وصمیمیت، وپرسیدن یک سؤال ساده: «از دست من چه کاری ساخته است؟»«الآن چه کاری می توانم برایت انجام دهم؟» سپس ببینید که چگونه در برابرتان از خوشحالی و رضایت آب خواهد شد! 
	باور غلط (2)حفظ و نگهداری زن ها مشکل است»حفظ زن ها خیلی کار می بردـ واقعاً آدم را خسته می کند. «»زن ها خیلی سفت و سخت و پرتوقع هستند. « »رابطه با زن ها مشکل است. « فکر می کنم کمتر زنی باشد که این باور غلط را در مقطعی از ازدواج خود توی سرش نکوبیده باشند: «اوه، خیلی سخت و  دشواره. فکر  نمی کردم با تو بودن اینقدر کار ببره. ما یکی که بریدیم!» این جمله ما را خرد می کند. پیش خودمان فکر می کنیم:«آیا حق با اوست؟ آیا من براستی اینقدر پرتوقع و غیر قابل تحمل هستم؟« قبل از آن که سؤال فوق را پاسخ گوییم، بگذارید ببینیم منظور واقعی مردها هنگامی که می گویند حفظ و نگهداری ما مشکل است، چیست. *ما از مردها توقع داریم با ما صمیمی باشند. *ما از مردها توقع داریم افکار واحساسات شان را با ما درمیان بگذارند . *ما از مردها توقع داریم برایمان وقت بگذارند. *ما از مردها توقع داریم با مشکلاتی که داریم رو به رو بشوند و از حل و فصل آن ها سر باز نزنند. *ما از مردها توقع داریم آن ها نیز مانند ما روی رابطه مان کار کنند. ممکن است مردی لیست بالا را بخوان و بگوید: «ببین، منظور من همین بود.ببین زن ها چقدر پرتوقع هستند!خیلی زحمت دارد.» امادر این باره من با شما موافق نیستم.این توقعات، توقعات فوق العاده و نامعقول زن های پرتوقع و پرزحمت نیست، بلکه ملزومات زیربنایی و اساس هر رابطه ی سالم و صمیمی میان هر دو انسان است. این همان جایی است که مردها به بیراهه می روند. بدین معنا که به توقعات و نیازهای طبیعی رابطه به گونه ای از خود واکنش نشان میدهندکه گویی توقعاتی غیرطبیعی،غیرمنطقی و غیر واقع بینانه هستند. باور غلط:حفظ و نگهداری زن ها مشکل است. واقعیت:حفظ و نگهداری روابط صمیمی مشکل است. پس در واقع این زن ها نیستند که حفظ و نگهداریشان مشکل است، بلکه این روابط ـ دست کم روابطی که منعکس کننده ی صمیمیت واقعی، دوستی و رشدشخصی باشدـ است که حفظ و نگهداری اش مشکل است.روابط موفق به هیچ وجه ساده نیست. بلکه بسیار هم دشوار و مشکل است و مستلزم کار و تلاش.اما ارزش این سختی ها را نیز دارد. چنانچه کمی بیاندیشید، خواهید دید هر آنچه در زندگی ارزشمند است مستلزم کار و  زحمت بوده است.از  خانه ی مطلوبتان گرفته یا فرزندان یا بدنتان و شغل و حرفه ای که دارید. تمامی اینها مستلزم صرف وقت بسیار، توجه، تلاش و حفظ و نگهداری هستند.فکرنمیکنم مردی وجود داشته باشدکه با این گفته مخالف باشد.زیرا میداند هر آنچه به راستی ارزشمند است مستلزم مراقبت و محافظت است. مردان عزیز:تصور کنید یک ماشین کورسی دارید. ماشین زیبایی که مدتهای طولانی رؤیایش را در سر می پروراندید. آیا هرگز شکایت می کنید که:«این ماشین هم که همه اش زحمت است. هر چند روز یکبار بنزین  می خواهد.  مرتب باید روغن آن را وارسی کنی، باد لاستیکها را تنظیم کنی و تازه اگر آن را نشویید، بسیار بدنما به نظر می رسد. اصلاً چرا آن را خریدم؟ زحمت زیادی برای خود درست کردم؟« نه البته که این چیزها را نمی گویید. زیرا می داند ماشین خوب مراقبت و رسیدگی خوب هم می خواهد تا سالم بماند و خوب کار کند. خب، روابط هم همین طور. روابط مستلزم توجه، کار و زحمت هستند تا سر پا و سالم بمانند. زنها به غریزه اینها را می دانند.به همین دلیل است که شمارا تشویق می کنند یا از شما می خواهند و یا حتی شما را مجبور می کنند که ارتباط برقرار کنید، صحبت کنید، افکار و احساسات تان را بیان کنید، صمیمی  باشید و...ما زنها می دانیم که حفظ ونگهداری روابط مشکل است.به همین دلیل به کمک شما احتیاج داریم تا روی آن کار کنیم، تا همیشه در بهترین و مطلوب ترین وضعیت خود باشد. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: زن ها استانداردهای بالایی برای روابط صمیمی خود دارند. نه از آن رو که ایرادگیر و پرتوقع  هستند، بلکه از آن  رو که عمیقاً متعهد و پای بند عشق  خود بوده می خواهند که موفق باشند. برخی از مشکلات ناشی از باور غلط (2)این ها هستند: *مردها از این باور غلط به عنوان بهانه ای برای کار نکردن بر روی رابطه استفاده می کنند. هنگامی که مردها زنی را به این بهانه که حفظ و نگهداری او مشکل است از سر باز می کنند، در واقع این پیام را به او می دهند که می خواهند از  زیر کل رابطه و مسئولیت های آن شانه خالی کنند. گویی با گفتن این جمله که حفظ نامزد/همسرشان مشکل است می خواهند خود را  از گوش دادن به  نظرات او یا وقت گذاشتن برای او یا تلاش برای ایجاد و حفظ صمیمیت با او راحت و خلاص کنند.مردان عزیز: می دانم همواره حفظ و نگهداری یک رابطه  موفق کار  ساده ای نیست، اما همان گونه که بارها نیز گفته ام و خواهم گفت ارزش آن را خواهد داشت. واقعیت مربوط به باور غلط (2)زنی که حفظ و نگهداری او مشکل است، زنی است که متعهد و پای بند عشق است. مردان عزیز: چنانچه خواهان رابطه ای  فوق العاده با زنی هستید، که متعهد و پای بند عشقش به شماست راهی ندارید جز این که از وقت و انرژی خود مایه بگذارید تا رابطه خود را با او حفظ کنید. البته، چنانچه صریح و بی پرده باشیم،  زن هایی نیز وجود دارند که اهمیت زیادی به صمیمیت یا کیفیت رابطه و اینجور حرف ها نمی دهند، بلکه تنها یک پدر یا یک «والد»می خواهند که برایشان ایفای نقش کند. چنانچه دوست دارید با چنین زنی باشید، احتمالاً بهره زیادی نخواهید برد تا وقتی که صورت حساب ها را می پردازید و در مواقع ضروری  ظاهر  می شوید، با  مشکلی نیز مواجه نخواهید شد، اما واقعیت این است که چیز ارزشمندی به دست نخواهید آورد و در واقع خود را از عشق، شادی و اعجازی که عشق واقعی می تواند برایتان به ارمغان آورد، محروم می کنید. 
	باور غلط (3)«زن ها می خواهند آدم را مثل سگی که همه جا آن ها را تعقیب کند، کنترل کنند«»محال است زن ها نسبت به چیزی بی خیال شوند.آنقدر به آدم گیر می دهند تا سرانجام کاری را که می خواهند، برای شان انجام دهید« »همیشه همه چیز باید مطابق میل زن ها باشد و گرنه ناراحت می شوند«»زن ها دوست دارند از آدم یک نوکرـ بله قربان گو، زن ذلیل ـ بسازند«این ها نمونه های از مورد علاقه ترین شکایت های مردها از ما زن ها و در عین حال همان هایی هستند که بیش از هر چیز ما را ناراحت می کنند:  این که ما زنها کنترل گر و فریب کار هستیم و تلاش های ما در جهت بهبود و اصلاح روابط مان، تنها تلاش هایی موذیانه برای کنترل و بهره کشی از مرد زندگی مان است. در  این باره در  فصل 2 به تفصیل صحبت کردیم، اما می خواهم در اینجا نیز مجدداً به آن بپردازیم، زیرا برطرف کردن این باور غلط یکی از مشکل ترین کارهاست. ماجرا از این قرار است:مردها تلاش ما برای سازمان دهی، برنامه ریزی و حل مشکلات را می بینندوسپس آن را به اشتباه به عنوان تلاشی از جانب ما برای کنترل کردن مردها و بهره کشی از آن ها تعبیر می کنند. باور غلط:زن ها می خواهند مردها را کنترل کنند. واقعیت:زن ها می خواهند کمک کنند، ایفای نقش کنند، بهبود ببخشند، ارتقاء دهند و به حساب آورده شوند. به یاد داشته باشید:به طور معمول نیت واقعی زن ها این نیست که مردها را کنترل کنند. زن ها در واقع می خواهند آنچه را در توان دارند از روی عشق به شما و رابطه ارائه دهند. حال به هر شکل که می خواهد باشد:سازمان دهی نظرات، پیشنهادها، جایگزین ها و... هنگامی که مرد این تلاش زن را به معنای تلاش برای مغلوب کردن یا کنترل او  تعبیر  میکند، در واقع یکی از اساسی ترنی جلوه ها و نمودهای عشق زن نسبت به خود را پس زده است. چه چیزی در نتیجه ی این باور غلط عاید مردان می شود؟ *مردها بدینوسیله احساسات و کرده های خود را پنهان می کنند. جک، روزهای سختی را در شغل جدید خود می گذراند. محیط کار جدید او به مراتب پراسترس و دشوارتر از شرکت قبلی او است. به طوری که که حتی پس از گذشت چندین هفته هنوز احساس نمی کند که در شغل جدید خود جا افتاده است. هرشب خسته و کوفته و افسرده به خانه می رسد،  اما هنگامی که همسرش الن از او می پرسد موضوع چیست، چیزی به او نمی گوید و فقط به طرزی مبهم و ناواضح زیر لب شکایت می کند که روز بدی را پشت سرگذاشته است. الن، جک را از نوجوانی هنگامی که چهارده پانزده ساله بودند، می شناسد و به خوبی  می داند که از وقتی جک شغل جدید خود را  شروع کرده است بسیار مضطرب به نظر می رسد. هفته ها می گذرد و الن همچنان منتظراست چیزی از جک بشنود،اما تمامی درخواست های او در این رابطه تنها با سکوت او مواجه می شوند،نهایتاً دیگر تحمل نمی کند و یک شب پیش از شام موضوع را پیش می کشد: »جک،می دانم که از شغل جدید راضی نیستی و من فکری دارم که می تواند به تو کمک کند.پسرخاله ام بیل، در  شرکت بزرگی کار می کند که مشابه شرکت توست،  بار اول که او هم در آن جا شروع به کار کرد بامشکلاتی نظیر مشکلات تور رو به رو شده بود.شاید اگر به بیل زنگ بزنی و با او صحبت کنی به تو کمک کند تا  بتوانی با شرایط کنار بیایی .این فکر را هم کردم که اگر آخر هفته ها من پسرها را به تمرین فوتبال ببرم تو وقت بیشتری داشته باشی تا در خانه کار کنی « الن سخت نگران شوهرش است و تنها نیت او این است که به او کمک کند تا اوضاع بهتر شود. اما ازعصبانیت شوهرش در حیرت می ماند: »خدای من، الن، آیا می توانی کاری به کار من نداشته باشی و مرا به حال خودم بگذاری؟ مگرمجبوری توی همه چیز از جمله کار و  شغل من هم  دخالت کنی؟  خیلی دوست داری تک تک حرکات را کنترل کنی، اینطور نیست؟«داستان از این قرار است که جک تلاش الن برای کمک و حمایت از او و بهبود شرایط کاری اش را با تلاش او مبنی برکنترل کردن خود اشتباه گرفته است. *مردها بدین شکل احساس می کنند که همه ی کارها را خودشان به تنهایی انجام داده اند. یی از رایج ترین شکایت های زن ها از مرد زندگی شان آن است که بیشتر مردها،در فرآیند تصمیم گیری خود زن ها را دخالت نمی دهند.به یاد دارم زنی میگفت:«هنگامیکه شوهرم تصمیمی می گیرد و تا لحظه ی آخر که آن را عمل کرده است چیزی به من نمی گوید، احساس می کنم که به حساب نیامده ام.»از آن جا که  زنها از این احساس بیزارند پس تلاش می کنند تا خود را به نحوی در جریانات زندگی همسرشان وارد کنند.بدین معنا که سؤال می پرسند و راه حل ارائه می دهند. مشکل زمانی  آغاز می شود که مرد علاقه و کمک ما را به معنای تلاشی برای مداخله یا به دست گرفتن کنترل اوضاع و سلطه جویی تعبیرمی کند. زن ها دوست دارند با شوهرشان مثل یک تیم باشند. درباره ی این موضوع در گوشه و کنار این کتاب به کرات خواهید شنید زیرا یکی از بزرگ ترین و اساسی ترین نیازهای ما زن ها است. هر گاه از  همسرمان  درباره ی  مسائل و  مشکلات اش  جویا  می شویم یا کمکی ارائه  می دهیم،  به این  دلیل نیست که می خواهیم او را کنترل کنیم، بلکه از آن روست که می خواهیم ما نیز شرکت داشته باشیم.نیاز نداریم که همیشه تصمیم نهایی را ما بگیرم یا حرف آخر را ما بزنیم،بلکه تنها دوست داریم ما نیزبه بازی گرفته شویم ودرآن شرکت داشته باشیم. متأسفانه این نیاز ما زن ها مبنی براینکه دخالت داده شویم با این نیاز مردان مبنی بر اینکه همه چیز را خودشان به تنهایی انجام دهند (تا احساس قوی بودن ومستقل بودن کنند)در تقابل وبرخورد زیادی قرارگرفته است.گویی مردان چنین باوردارندکه چنانچه کمکی دریافت کنندبه این معناست که ضعیف هستند.لذت به راحتی دست رد به سینه نامزد/همسرشان می زنند و او را متهم می کنند که کنترل کننده یا سلطه جو هستند.سپس به تنهایی دست به کار می شوند تا بدین وسیله احساس مستقل بودن و خودمختار بودن کنند. واقعیت مربوط به باور غلط (3) مردان عزیز:لطفاً توجه داشته باشید که اولویت اول ما در زندگی عشق است نه کنترل کردن و سلطه جویی. اگر شمارا ناراحت ببینیم دوست داریم به شما کمک کنیم.چنانچه متوجه شویم با مشکلی مواجه هستید، دوست داریم کمک کنیم راه حلی بیابید.اگر ببینیم که مراقب خود نیستید، دوست داریم محبت،علاقه وحمایت خود را ارائه دهیم.هنگامیکه می بینیم نگرانی وجودتان را فرا گرفته است دوست داریم خود را شرکت دهیم تا احساس نکنید تنها هستید. چرا  این کارها را می کنیم؟ نه از آن رو که  می خواهیم شما را کنترل کنیم یا بر روی شما سلطه داشته باشیم، بلکه از آن رو که شما را دوست داریم و به شما عشق می ورزیم! 
	باور غلط (4)زن ها حسود هستند»زن ها خیلی حسود هستند.انگار می خواهند مردها را تصاحب کنند. » »همه ی زن هایی که می شناسم از این وحشت دارند که روزی کسی مرد زندگی شان را از آن ها بدزدد. » «مردهای بیچاره حق ندارند با هیچ زن دیگری حرف بزنند، و گرنه زن شان از حسادت دق می کند! » »زن ها بدشان نمی آمد چنانچه می توانستند ما را در غل و زنجیر کنند و چشمان مان را ببندند تا اصلاً نتوانیم به زن دیگری نگاه کنیم. »داستان های زیر داستان هایی واقعی هستند: کندس تلفنی با خواهرش درباره ی شوهر خود صحبت می کند. می گوید: «خیلی نگران هستم.زنی در دفتر کار جیک کار می کند که میدانم به او نظر دارد.چند روز پیش به شرکت جیک رفته بودم، نمی تونی باورکنی چه جوری رفتار می کرد.مدام کنار او می نشست. جُک های احمقانه تعریف می کرد و از تعریف وتمجید جیک دست برنمی داشت.آن هم درست جلو روی من! » خواهر کندس می پرسد: «چه شکلی بود؟»»خب، راستش، خیلی خوشگل بود.بدتر از همه، مجرد هم بود. راستش، وقتی به او نگاه می کردم، خیلی حالم بد می شد» »جیک دراین باره چه می گوید؟» »مشکل همین جاست. وقتی که در این باره با او صحبت کردم. خیلی به اش برخوردوگفت من زیادی حسودهستم و سوءظن دارم. اما واقعاً اینطور نیست. با چشم های خودم دیدم.»نامزد تیرا، جیمز به تازگی به یک میهمانی مجردی دعوت شده است. تیرا از او می پرسد: «میهمانی کجاست؟» جیمز در حالی که می خواهد از موضوع فرار کند می گوید: «اوه، توی یه کلوپی پایین شهر» »منظورت چیه «یه کلوپی؟» از اون کلوپهای «آنچنانی» که نیست. » »خب، فکر کنم از همون ها باشه.» تیرا با صدایی ناراحت می گوید: » »خب تو که نمی خواهی بری اونجا، می خوای؟»»البته که می رم. فیل و من توی دانشگاه همکلاسی بودیم. نمی تونم از دستش بدم. » »جیمز، این موضوع واقعاً مرا ناراحت می کنه. دوست ندارم تو اینجور کلوپ هایی سر وکله ات پیدا بشه.من می دونم تو انیجور مهمونی ها چی می گذره» جیمز جواب می دهد: «احمق نشو. داری بی دلیل حسودی می کنی. » »بی دلیل؟ این کافی نیست که دخترهای برهنه و عریان از سر و کول آدم بالا برن؟ جیمز با عصبانیت می گوید:«بچه نشو. تو خودت ناامنی داری. » بدت نمی اومد همه ی حرکات منو به من دیکته می کردی، نه؟ من به اون مهمونی می رم. دیگه هم دوست ندارم درباره ی اون چیزی بشنوم»ساعت نه شب است.مگ از جلوی دفتر کار شوهرش آلن می گذرد و می بیند که آلن پای کامپیوترش نشسته است. از او می پرسد: «E-mail رو چک می کردی؟»آلن پاسخ می دهد: «آره، الآن تموم می شه.» بعداً که آلن به بستر می آید، مگ به او می گوید: «خیلی طول کشید. چیز جالبی توی E-mail پیدا کردی؟» آلن لحظه ای فکر می کند و می گوید: «یه نامه ی طولانی از دوستم شارلوت داشتم» »شارلوت؟ اون همون نامزد قبلی ات نیست؟»»اُه، آره، سال ها پیش.خیلی قبل از اونکه منو تو همدیگرو حتی دیده باشیم. مگ می پرسد:«خب، چی کار می کنه؟»»توی فلوریدا زندگی می کنه و یه سالن بدنسازی رو اداره می کنه. »ازدواج کرده؟» آلن با لحظه ای تردید و دودلی جواب می دهد: «نه. تازگی ها از شوهرش جدا شده»مگ می پرسد: «شما دو تا زیاد به هم نامه می نویسین؟»آلن با عصبانیت جواب می دهد: «چه خبره؟ اینجا دادگاهه؟ احساس می کنم داری از من بازجویی می کنی؟!» »من فقط پرسیدم زیاد به هم نامه می نویسین؟« »چه می دونم. شاید چند بار در هفته» همین که مکالمه ادامه پیدا می کند، مگ در ناحیه ی شکم احساس بدی می کند. پیش خودش می گوید:«او چندین بار در هفته به نامزد قبلی اش نامه می نویسد؟» نفسی میکشد و می گوید: »عزیزم. فکر نمی کنی برای زنی مثل اون کمی نامناسب باشه به یک مرد زن دار چند بار در هفته نامه بنویسه؟»آلن صدایش را بالا می برد و می گوید:«تو را به خدا بسه دیگه. بیخودی الکی از کاه کوه نساز. او دوست من است. نمی تونم باور کنم چقدر حسودی و اعتماد به نفس نداری. » مردان عزیز:احتمالاً پیش خودتان فکر می کنید داستان هایی که من نقل کردم به خوبی مؤید این نکته  هستند که زن ها در واقع بسیار  هم حسود هستند. خب، متأسفم که شما را نومید می کنم. اما اصلاً هم اینطور نیست. تمامی زن های فوق در یک چیز مشترک هستند. همگی آن ها می خواستند که از رابطه ی خود با مردی که دوستش داشتند، محافظت کرده باشند. در هر یک از موارد بالا، زن ها پیوند صمیمی میان خود و نامزد/ همسرشان را به خطر یا تهدیدی مواجه می دیدند، از این رو با حالتی تدافعی برخورد کردند. در هر مورد نیز مردها غریزه ی تدافعی زن ها را با حسودی اشتباه گرفته بودند. باور غلط:زن ها حسود هستند. واقعیت: زن ها محافظ و نگاهبان روابط صمیمی و نزدیک خود هستند. سال ها تلاش کرده ام که این نکته را به مردها بفهمانم. ما زن ها به نحوی غریزی محافظ و مدافع  عزیزان خودیم و همواره مراقب تهدیدات و خطرات احتمالی  هستیم.شاید مادرانی را دیده باشید که به هنگام بازی مراقب کودک خود هستند یا مادرانی را که نگران اند، مبادا اتاقی که بچه ها در آن خوابیده اند، زیاد سرد یاکوران گیر باشد.بعضی مادرها حتی نگران این هستند که مبادا دوست شان که سرما خورده است بچه ها را هم مریض کند. نظیر همین حس حمایتگری در روابط ما با مردها نیز خود را  آشکار می سازد.  زنها همواره گوش به زنگ هرگونه خطرات احتمالی دررابطه با معشوق خود هستندو باید اعتراف کنیم که یکی از همین خطرات و تهدیدات احتمالی همواره زنان دیگر هستند.اینرا نه به عنوان قضاوتی درست ومعتبردرباره انسان ها، بلکه به عنوان مشاهده ای بی طرفانه ازواقعیات دنیای کنونی می گویم.لذا هنگامی که مردی از همسر خود می پرسد: «مگر به من اعتماد نداری؟»پاسخ همسر او در واقع این است که:« مسئله اعتماد  یا بی اعتمادی به تو نیست.قضیه آن است که به زنان دیگر اعتماد ندارم. » هنگامی که مگ از شوهرش آلن به خاطر E-mail های مکرر به نامزد قبلی و به تازگی طلاق گرفته خود ناراحت و عصبانی می شود، حسود نیست.  بلکه می خواهد از رابطه ی خود مراقبت و محافظت کرده باشد. هنگامی که تیرا از اینکه  نامزدش می خواهد  به کلوپ های استرپ تیز برودـ جایی که زنها حقوق می گیرند تا مردهای دیگررا تحریک کنندـ در واقع حسودی نمی کند، بلکه می خواهد رابطه اش را حفظ کند. هنگامی که کندس نیز به خواهرش می گفت از ناحیه ی زنی که در محل کار شوهرش مدام به پروپای او می پیچد، نگران است، حسودی نمی کرد. بلکه می خواست از رابطه ای مراقبت و محافظت کند. در هر یک از موارد فوق، آنتن های این سه زن فعال شده بودند،زیرا نظام هشدار مرکزی آنان میگفت:آماده باش!امواج انرژی جنسی ای ثبت شده است که به طرف شوهر شما نشانه گیری شده اند!آژیر قرمز!. لازم است در اینجا بیفزایم که در طی سال ها روابط صمیمی در شک ها و سوءظن های خود نسبت به  مغرض بودن زن های دیگر نسبت به  شوهر و یا  برعکس، یک بار هم مرتکب اشتباه نشده ام.گاهی اوقات شاید سال ها  بعد مشخص می شد که درست  فهمیده بودم، آن هم تنها به این دلیل که چند سال طول می کشید  تا نتیجه ی آن معلوم شود یا شوهرم اعتراف کند که بله، در واقع او نیز به آن زن علاقه مند شده بود، یا آن زن به شوهرم چراغ سبز نشان داده بوده است.فکر می کنم نظیر همین حالت درباره ی بیشتر زن های دیگر نیز صدق می کند. زن ها معمولاً بوی خطر را از یک کیلومتری تشخیص می دهند. زن هایی نیز  وجود دارند که  مشکلات روحی  جدی دارند و هر بار که شوهرشان برای خرید به دکان بقالی سر محل می رود،حسود می شوند، اما این دسته از زنان در اینجا مورد بحث ما نیستند و به این گونه اختلالات حاد و افراطی در جاهای دیگر  به خوبی اشاره شده است. در اینجا موضوع بحث ما تنها مراقبت ها و محافظت های معمولی و روزانه ای است که به غلط توسط مردها برچسب حسودی و ناامنی می خورد. آنچه در اینجا مورد بحث ماست حد و مرزهاست. حدود و ثغور آن هم به معنای احترام به انرژی جنسی و  صمیمیت میان دو نفر  که یک زوج متعهد را تشکیل داده اند و باید با هیچ کس دیگری آن را تقسیم نکنند. زن ها به این قبیل حدود و ثغور و یا هر چیزی که تمامیت رابطه آن ها را تهدید کند، بسیار حساس اند.این حدود و ثغور برای تیرا به معنای آن بود که تنها زن برهنه ای که می تواند روی پاهای شوهرش بنشیند، باید  همسرش باشد و  چنانچه  نامزدش به  کلوپ استریپ تیز می رفت،  احتمال داشت که این حد ومرز مورد تجاوز قرار بگیرد.حدود و ثغور کندس آن بود که تنها اوحق دارد از شوهرش دلبری کند،اما زن همکار او این حدود  و ثغور را  زیر پا  گذاشته بود. مگ نیز به این حد و مرز اعتقاد داشت که شوهرش تنها باید با او ساعت ها به گفتگو و صحبت درباره ی افکار و احساساتش بپردازد و نه با هیچ زنی دیگری. اما نامزد قبلی او به این حریم آنها تجاوز کرده بود. آیا امکان دارد که هر سه ی این زن ها بی دلیل ناراحت شده و عکس العمل نامتناسب از خودشان داده اند و همکار زن یا نامزد قبلی و رقاص کلوپ استریپ تیزهیچگونه نیت یا قصد شومی نداشته اند؟ خب، تنها شاید بتوان رقاص کلوپ استریپ تیز را بی منظور و خوش نیت دانست، زیرا تنها مشغول انجام وظیفه و شغل خاص خود بوده است،اما دراینجا میخواهم حقیقتی را برای شما بازگو کنم.من شخصاً عقیده دارم که اگر نه در همه ی موارد، اما در اکثر آنها این زنها هستند که زودتر از مردها انرژی جنسی نامناسب از خود ساطع میکنند.به علاوه حتی با این فرض که هر سه ی این زن ها اشتباه کرده باشند و  زن های مقابل  هیچگونه  نیت یا منظور خاص نیز  نداشته بودند،  واکنش آنها  برخاسته از حس حمایتگری  و محافظت بود،نه از سر رشک و حسادت. برخی مشکلات ناشی از باور غلط (4) به قرار زیر هستند: *مردها احساس می کنند که زن ها نسبت به آن ها بی اعتماد هستند. هر گاه مردها به غلط رفتار  حمایتگرانه را با حسودی اشتباه می گیرند احساس می کنند  که نامزد/همسرشان به آن ها بی اعتماد است، لذا به آن ها بر می خورد و عصبانی می شوند.اما در واقع واکنش زن ها در این گونه مواقع هیچ گونه ارتباطی با اعتماد یا بی اعتمادی نسبت به مردها ندارد. بلکه در واقع اشاره به موقعیتی ناخوشایند، مضر یا احیاناً تهدید آمیز دارد. فرض کنید قرار است به نقطه ای دورافتاده از کشور سفر کنید. یکی از دوستان شما از برنامه ی سفر شما باخبر شده و به شما  میگوید که درآن منطقه ی خاص عنکبوت های سمی ای وجود دارد که بسیارنیز خطرناک هستند و اضافه می کند که اگر به جای شما باشد از این سفر منصرف می شود.چه عکس العملی به او نشان خواهید داد؟  آیا به او می گویید:«به من اعتماد نداری؟ فکر می کنی نمی توانم از خودم مراقبت کنم ؟» البته که نه. بلکه در عوض از دوست خود به دلیل توجه اش به شما تشکر می کنید. مردان عزیز: حال تصور کنید گیرنده های نامزد/همسرتان انرژی های جنسی نامناسبی را ثبت کرده اند که مشخصاً به نفع رابطه ی صمیمی شما نیستند:زن دیگری که به شما علاقه مند است، حال چه پنهانی یا آشکار، محیط یا دوستانی که ممکن است شما را وسوسه کنند، یا ... هنگامی که نامزد/همسرتان  این نکته را به شما گوشزد می کند، در واقع همین کار را کرده است.منظور او این نیست که نسبت به شما بی اعتماد است. منظورش این هم نیست که شما حتماً به اوخیانت خواهید کرد.تنها مقصود او این است که شما را درمقابل عوامل مشکل ساز یا خطرناک محافظت کند. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: بیشتر مردها نگرانی های حمایتگرانه نامزد/همسرشان را کاملاً نادیده می گیرند، زیرا احساس می کنند به آنها توهین شده یا غیر منصفانه مورد اتهام قرار گرفته اند.از این رو چشمان خود را بر روی موقعیت یا شرایطی می بندند که می تواند برایشان خطرساز باشد، و خود را مبتلا به خطراتی می کنند که در واقع باید فوراً به آن توجه کنند و از آن بگریزند. مردی را می شناسم که اشتباه فوق را مرتکب شده و بهای گزافی را نیز برای آن پرداخت.همسر این مرد نگرانی خود را از  جانب دختری که دوست آنان بود  به شوهرش ابراز کرده و گفته بود که احساس می کند آن دختر می خواهد چیزی بیش از تنها یک دوست باشد.البته این زن هیچگونه مدرک یا سندی دال بر اثبات این نگرانی خود در دست نداشت. حرکاتی که زن از دختر مشاهده کرده بود، نحوه ای بود که به شوهرش نگاه می کرد یا عذر و بهانه هایی که برای تلفن زدن به او می تراشید وحرکات بدن او در حضور شوهرش بود. شوهر آن زن که مردی مهربان ومؤدب بود،از اینکه همسرش چنان افکار نامنصفانه ای درباره ی دختر داشته ناراحت شده وحتی به مراتب نیز این حقیقت که همسرش فکر می کرده او نمی تواند چنین حرکات تحریک آمیزی را تشخیص بدهدـ چنانچه واقعاً اتفاق افتاده بودند؛ که  به عقیده ی مرد هزگز هم چنین نبودـ از دست همسرش عصبانی می شود. پاسخ و واکنش این مرد به همسرش این بود که هشدارهای همسرش را تماماً نادیده بگیرد و  برای این که به او اثبات کند،  حدسیات او غلط بوده است و هیچ گونه جای نگرانی وجود ندارد، حتی عمداً نیز اوقات بیشتری را با این دختر می گذراند. خب، می توانید بقیه ی داستان را حدس بزنید. یک شب که همسر مرد، شهر را برای یک مسافرت شغلی ترک کرده بود، دختر به مرد زنگ می زند ومی گوید که به جهت اتفاق بدی که برای او افتاده است خیلی ناراحت است و اینکه نیاز دارد، مرد به خانه او برود تا درباره ی چیزی با او صحبت کند صحبت های زن مدام در طول راه توی گوش مرد زنگ میزنند.اما برای اینکه به فکر خودش در برابر حسادت همسرش طغیان کند، لج بازی می کند و به راه ادامه می دهد.همین که به خانه ی دختر می رسدو روی کاناپه می نشیند، ملاحظه میکند که دختر لباس های بسیار نازک و بدن نما پوشیده است و با وجود این که زنگ خطر را توی سر خودش می شنود، همچنان اصرار می ورزد که همسرش اشتباه می کرده و اینکه حق با خود اوست، چند دقیقه طول نمی کشد که زنگ خطر به آژیری گوش خراش تبدیل می شود.دراینجا مناسب نمی بینم آنچه را که دختر بدان مبادرت می ورزد بیان کنم و چنانچه کنجکاو شده اید و می خواهید بدانید که آیا مرد نیز به او پاسخ مثبت می دهد یا نه، به شما می گویم که نه. مرد بیچاره که حسابی شوکه  شده و  ترسیده است به  طرزی مضحک و خنده دار مثل دست و پا چلفتی ها، تمامی پیش روی های دختر را پس می زند و از آن خانه فرار می کند.اما خراب کاری ها دیگر اتفاق  افتاده اند و او  نمی تواند دیگر جلوی آن ها را بگیرد. او با بی توجهی به هشدارهای همسرش و افراطی دانستن آن ها و نیز تعبیر آن به  عنوان حسادت  احمقانه، خود را در  موقعیت خطرناکی قرار داد که برایش گران تمام شد. کمترین آسیب آن این است که هربار دختر را در مناسبت های اجتماعی در جایی می بیند، صحنه ی زشتی که میان آن دو اتفاق افتاده بود در ذهنش مجدداً تداعی می شود و به او احساس ناخوشایندی دست می دهد. مردان عزیز:آیا درس لازم را از داستان فوق گرفته اید؟ هرگز اجازه ندهید غرور و منیت شما، دوراندیش همسر شما را مغلوب خود کند. از روی لج بازی به خود دروغ نگویید و خود را گول نزنید.از خود و ازدواج تان در برابر این گونه خطرات احتمالی و «آتش های زیر خاکستر» محافظت کنید. *مردها عصبانی می شوند و احساس می کنند ما زن ها می خواهیم آزادی آنان را محدود یا مختل کنیم. »سعی نکن به زور به من بگی با کی دوست باشم با کی دوست نباشم» »اگه بخوام با زنی فقط دوست باشم، این کار رو می کنم. » جملات فوق برخی از گفته هایی هستند که بیشتر به هنگام اشاره به مشکلات بالقوه در رابطه با زنی دیگر از  نامزد/ همسرمان  می شنویم. همانگونه که دیدیم مردها حس مراقبت و محافظت در ما را تلاشی برای کنترل و سلب آزادی خود می بینند.[رجوع کنید به باور علظ (7)]مردان عزیز:در بسیاری از اوقات، شما حتی اطلاعاتی را که نامزد/همسرتان سعی دارد به شما بدهد، نمی شنوید زیرا سریعاً از خود واکنش نشان می دهید و احساس می کنید که او با ارائه این  اطلاعات و بازتاب به  شما قصد دارد دوباره شروع کند! لذا نگرانی های او را نادیده می گیرید و در برابر او شورش می کنید؛ تنها به این دلیل که به او اثبات کنید هر کاری دوست داشته باشید می کنید. این دقیقاً  همان اتفاقی بود که برای مرد  داستان پیش روی داد و نهایتاً اینطور شد که توی دردسر و زحمت زیادی افتاد. واقعیت مربوط به باور غلط (4)ما زن ها بنابر غریزه از هر آنچه برای مان ارزشمند باشد، مراقبت و محافظت می کنیم و یکی از همین چیزهای ارزشمند برای ما،شما مردان هستید.شما گنجینه ی ما هستیدو رابطه با شما برایمان بسیار ارزشمند و گرانقدر است. هرگز نمی خواهیم چیزی به آن آسیبی برساند یا آن را  تهدید کند.لذا  همواره مراقب خطرات احتمالی هستیم،  نه از آن رو که به شما اعتماد نداریم، بلکه از آن رو که شما را دوست داریم و نمی خواهیم شما را از دست بدهیم. 
	باور غلط (5)زن ها زیادی احساساتی هستند.»زن ها خیلی نازک نارنجی و زودرنج هستندـ با کوچکترین چیزی از هم می پاشند» »زن ها فقط احساس دارند. از تفکر و منطق و اینطور حرف ها خبری در آن ها نیست.به همین دلیل سریعاً به همه چیز واکنش نشان می دهند. » »زندگی با زن ها مثل یک ملودرام احساساتی است. » این یکی از باورهای غلطی است که براستی مرا آزار می دهد. زیرا یکی از زیباترین ویژگی های ما زن ها را مغرضانه بدومنفی جلوه می دهد.این قابلیت که حس کنیم واحساس داشته باشیم و این احساسات را هم نشان دهیم و ابراز کنیم.این باور غلط این ویژگی مثبت ما زن ها را که موهبتی محسوب می شود،نقطه ضعفی مهلک معرفی می کندو به نوبه ی خود بر این باور غلط بنا شده است که نشان دادن احساسات کیفیتی ضعیف ترو ناخواستنی ترازپنهان کردن احساسات می باشد.البته این درست همان پیامی است که اغلب مردها درکودکی و هنگامی که پسربچه های کوچکی بیش نبودند، دریافت کرده اند:اینکه گریه نکردن، مردانه تر و بهتر از گریه کردن است، خشن و قوی بودن بهتر از ترسو بودن است، ومستقل بودن بهتر از نیازمند بودن است. به عقیده من زندگی مردها تماماً صرف این می شود که از این شرطی شدن اجتماعی رهایی و التیام یابند.شرطی شدنی که متأسفانه در تمام طول عمر آن ها را از این موهبت وهدیه الهی که حس کنند و احساسات خود را نشان دهند، محروم ساخته است.یکی از عواقب و پی آمدهای  ناخوشایند این  واقعه آن است که مردها اغلب احساساتی بودن را که از ممنوعه های خودشان بوده است و حال دیگر بخشی از خویشتن گمشده و از دست رفته شان را تشکیل می دهد روی زن ها فرافکنی کرده و آن را در آنها  تقبیح می کنند و می کوبند.گویی درسطحی ناخودآگاه این تنها روشی است که ارتباط خودرا با این بخش ازدست رفته ازوجودشان حفظ کنند.بدین معنا که آنرا دردیگری شناسایی کرده بطرز مشابهی که درخودشان سرکوب شده است آن را در اونیز سرکوب کنند.نتیجه آن که مردها اغلب احساسات طبیعی زن ها را به غلط ضعف نفس تلقی می کنند و توانایی ما در حس کردن و احساس داشتن را به زیاده روی احساسی و سرانجام ابراز احساسات در ما را نشانه ی از هم پاشیدگی روحی و روانی ما می دانند. باور غلط:زن ها زیادی احساساتی هستند. واقعیت: زن ها با احساسات خود در تماس هستند. بار دیگر یادآوری می کنم که زن هایی نیز وجود دارند (مانند برخی از مردها)که فاقد  تعادل احساسی و  عاطفی اند و احساسات شان از کنترل خودشان خارج است.در این جا منظور ما زن معمولی، طبیعی و سالم است که عمیقاً احساس می کند و احساساتش را نیز ابراز می کند.اشتباهی که مردان مرتکب می شوند  آن است که زن هایی را که با احساساتشان در تماس هستند زیاده از حد احساسی معرفی می کنند. منظور مردها از «زیادی احساساتی» چیست؟ به عقیده ی من مبدأ مختصات یا به عبارتی ملاک و معیار آن ها در این  رابطه مقدار  احساساتی است که برای یک مرد مجاز و طبیعی محسوب می شود.گویی که مردها واجد یک دماسنج نامرئی هستند که احساسات را اندازه می گیرد.و درجه ی اندازه گیری این دستگاه نیز نقطه ی مشخصی است که آن را نقطه ی «نرمال» یا طبیعی در نظر گرفته اند.مردها حق دارند غمگین باشند، اما نه خیلی.گریه کردن مسلماً بالای این نقطه قرار می گیرد. می توانند بترسند، اما نه خیلی زیاد. وحشت کردن مسلماً به طور مطلق پذیرفته نیست.خشم برای مردان طبیعی محسوب می شود.زیرا احساسی مردانه و در مواردی نیز جاهل مآبانه محسوب می شود که برای بعضی ازمردها خوشایند نیز هست و نقطه مقابل ضعیف بودن و ترسو بودن است.نیاز داشتن وتنهایی ازسویی دیگر آسیب پذیری محسوب می شوندو باید مراقب شان بود.البته دراینجا اندکی کلی گویی کرده و تعمیم داده ام.اما احتمالاً متوجه منظورم شده اید: مردها احساسات زن ها را براساس استانداردهای خود می سنجند مبنی بر اینکه برای مردها چه چیزی طبیعی است و چه چیزی غیرطبیعی محسوب می شود، لذا بر طبق این استاندارها زن ها ظاهراً بیش از حد احساساتی ارزیابی می شوند. دلیل دیگری نیز وجود دارد که چرا از چشم مردها ابراز احساسات و عواطف درزن ها نشانه ای از ضعف و بی ثباتی تلقی می شود. از آن جا که زن ها احساسات و عواطف را از بقیه ی زندگی خود جدا نکرده اند، لذا اینگونه به نظر می رسد که کنترل احساسات وعواطف خود را در دست ندارند. همانگونه که از فصل (1) نیز به یاد دارید، عشق واحساسات برای زن ها اولویت اول محسوب شده و به رغم مردها که تنها یک اتاق از دایره ی خودآگاهی آنان به عشق  اختصاص داده  شده است تمام اتاق های  ذهن زن به عشق و احساسات نیز اختصاص یافته است.از دید یک زن چنانچه چیزی در یک اتاق از خانه ی ذهن و دایره ی خودآگاهی او جای نداشته باشد،در کل خانه نیز وجود ندارد.ما زن ها همیشه اول یک همسر، نامزد و معشوق هستیم، بعد یک مدیر، دوست یا همکار. این درحالی است که مردها می توانند بسادگی از اتاق عشق خارج شوندوچنانچه با مشکلی مواجه شدند،کلیدی در مغز خود را روشن کنند و به یکباره به یک حسابدار، دندانپزشک یا برنامه ریز کامپیوتر تبدیل شوند. از آنجا که مغز مردها چنین پارتیشن بندی شده است لذا ساده تر  میتوانند احساسات خود را بلوکه کنند. در حالی که برای زن ها به مراتب مشکل تر است که بتوانند عواطف را در خود خاموش کنند و به دنبال کار خود بروند گویی که اصلاً چیزی اتفاق نیافتاده است. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: تنها به این دلیل که زن ها به سهولت و سرعت مردها نمی توانند احساسات خود را خاموش کنند،لزوماً به این معنا نیست که احساسات شان افراطی و زیادی است. همانگونه که در فصل های قبل نیز دیدیم، زنها توجه، نزدیکی ومؤانست زیادی با دیگران ودنیای پیرامون خود دارند.ما در مقایسه بامردها،چه به لحاظ فیزیکی و چه روحی، احساسی عاطفی و نیز روان، حساس تر هستیم. اما حساس بودن یک نقطه ضعف نیست، بلکه یک موهبت و هدیه محسوب می شود. به عقیده ی من یکی از دلایل اینکه خالق هستی انسان ها را از دو جنس مختلف آفریده است آن است که این دو می توانند چیزهای بسیاری را به یکدیگر  بیاموزند.زن ها می توانند از مردها تمرکز بالاتر و قوی تر، حضور در دنیا از موضع قدرت و توانمندی و نیز بسیاری چیزهای دیگر را  بیاموزند.مردها نیز به نوبه ی خود می توانند درس های گرانبهایی درباره ی احساسات و گرانقدر دانستن آنها بیاموزند. برخی از مشکلات ناشی از باور غلط (5)عبارتند از این که: *مردها از باور غلط (5) به عنوان بهانه ای برای نادیده گرفتن یا کم اهمیت جلوه دادن احساسات زن ها استفاده می کنند. مریدیت و شوهرش تام تصمیم می گیرند تا برای صرف شام  یکدیگر را در یکی از رستوران های محله شان ملاقات کنند. تام اخیراً سخت روی پروژه ای مشغول کار بوده و این اواخر اصلاً وقت استراحت نداشته است. از این رو پس از سفارش غذا، شروع به صحبت درباره ی وقایع آن روز می کنند. مریدیت می پرسد:«خب پروژه چطور پیش می ره؟«تام پاسخ می دهد: «افتضاح، فکر نمی کنم بتونم این همه استرس رو تحمل کنم. « »به من بگو مشکل چیه. شاید بتونم به ات کمک کنم راه حلی پیدا کنی. « تام به مسخره پاسخ می دهد:«جدی؟ باشه، حتماً.تو می خوای مشکلاتم رو برام حل کنی؟!« »تام، من فقط می خوام کمکت کنم. « »لازم نکرده، تو می خوای تو کارم دخالت کنی. « مریدیت می رنجد واشکهایش سرازیر می شوند:تام، مجبور نیستی اینطور بامن حرف بزنی. واقعاً منو می رنجونی. « تام با صدایی بلند پاسخ می دهد:«اُه، خدای من، خیلی احساساتی هستی. آدم اصلاً نمی تونه با تو حرف بزنه. « در اینجا چه اتفاقی می افتد؟ تام که به طور معمول مردی ملایم و مهربان است در اینجا با همسرش خیلی مؤدبانه و محترمانه صحبت نمیکند. شاید افشار زیادی را از ناحیه ی شغل خود تحمل می کند وعصبی است، اما این دلیل نمی شود آن را روی همسرش خالی کند. خود او نیز این موضوع را  می داند. لذا  هنگامی که مریدیت شروع می کند به گریه کردن، خود تام نیز پشیمان شده بسیار ناراحت می شود.اما از آنجا که مغرور است دوست ندارد به خود یا به همسرش اعتراف کند که اشتباه کرده و رفتارش با او بد بوده است. در عوض چه کار می کند. موضوع را تحریف می کند و مریدیت را مقصر می داند. آن هم به این دلیل که زیاده از حد احساساتی و  زودرنج است.  به خود می گوید:«اگر اینقدر آسیب پذیر و نازک نارنجی نبود، آنقدر از گفته های تام ناراحت نمی شد. « آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: مردها اغلب زن ها را متهم می کنند که زیاده از حد احساساتی هستند، به این دلیل که مسئولیت گفتار یا رفتار نامهربانانه و احیاناً خشونت آمیز خود را نپذیرند. این الگوی رفتاری در مردها چنان رایج و مرسوم است که اغلب خوانندگان زن حتماً پیش خودشان می گویند:«صدها بار این اتفاق را تجربه کرده ام! « مردان عزیز:چنانچه با خودتان صادق باشید، اذعان خواهید کرد که شما نیز برای این گونه رفتارها با  زن زندگی تان احساس گناه می کنید. بدین معنا که به ناگهان متوجه می شوید چیزی گفته یا کاری کرده اید که نامزد/همسر خود را رنجانده اید و سپس به جای آنکه عذرخواهی کنیدیا احساسات او را تیمارکنید او را متهم می کنید که زیاده ازحد نازک نارنجی، احساساتی و یا زودرنج شده است.شما از این باور غلط به عنوان بهانه ای برای نادیده گرفتن احساسات نامزد/همسرتان و نیز فرار از احساس گناه یا پشیمانی خودتان استفاده میکنید.*مردها از این باور غلط به عنوان روشی برای لاپوشانی احساس ضعف خود استفاده می کنند. لیندا کنار شوهرش در بستر دراز کشیده است و ترس ها و نگرانی هایش را در خصوص مادر پیرش با شوهرش در میان می گذارد. او از این ناراحت است که ممکن است مجبور شوند مادرش را در خانه ی سالمندان بگذارند.در حالی که بازوی شوهرش هوارد را سفت گرفته است و اشک گونه هایش را خیس کرده است صحبت تلفنی ای را که امروز  صبح با مادرش داشته است بازگو می کند:«مادرم به من التماس می کرد که او را به خانه ی سالمندان نبریم. من  برایش توضیح دادم که او  به مراقبت تمام وقت نیاز دارده و این ممکن نیست، مگر آن که در جایی باشه که تحت نظارت دقیق و دارای تجهیزات وتسهیلات ویژه باشه. اما او اصلاً گوش نمی کردو می گفت که خیلی ترسیده است... احساس گناه می کنم. « هوارد به درد دل های همسرش گوش می کند و نمی داند به او چه بگوید. می خواهد او را تسلی دهد، اما راه حلی برای مشکل او پیدا نمی کند.به اومی گوید» «لیندا باید سعی کنی به خودت مسلط باشی. نباید اجازه بدی اینجوری از هم بپاشی. « لیندا با هق هق می گوید:«دست خودم نیست. خیلی ناراحت کننده است که مادر تا این حد غمگین باشه. « هوارد می گوید:«وضع را از آنچه هست، بدتر نکن خیلی داری احساساتی می شی. « »احساساتی؟چطور میتونی اینقدر سردوسنگدل بشی. من دارم ازخانه ی سالمندان صحبت میکنم.جاییکه مادرم بایدتا آخرعمرش اونجاتنها بمونه تا زمانیکه بمیره« این را می گوید و از بستر بیرون می آید و به دستشویی می رود تا آنجا به تنهایی گریه کند. در این داستان چه اتفاقی افتاده است؟ هوارد در ارائه راه حل برای حل مشکل همسرش احساس عجز و درماندگی می کند. نمی داند به او چه بگوید. در حالی که آن جا نشسته است و به گریه کردن همسرش گوش می کند. احساس می کند کاری از دستش برنمی آید.  سرخورده و ناتوان، سعی می کند کاری کند تا  لیندا احساساتش را خاموش کند و دست آخر هم او را متهم می کند که زیادی احساساتی شده است و واکنش او افراطی است تا از رویارویی با احساس درماندگی و ناتوانی خودش سرباز بزند. اجتماع به مردها چنین آموزش می دهد که ارزش آن ها در گرو  توانایی ها، دستیابی ها و  موفقیت های شان است.این شرطی شدن مردها را راه حل مدار بار می آورد. آن ها دوست دارند مشکلات را حل و خرابی ها را درست کنند. اما در قلمرو دنیای احساسات این کار همواره امکان پذیر نیست. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هنگامی که مردها با احساسات بد کسی که دوستش دارند رو به رو می شوندو کاری از دست شان برنمی آیدتا برای خوشحالی او انجام دهند احساس ناتوانی و شکست میکنند.سپس برای پوشاندن این احساس شکست، زن ها را به این اتهام که زیادی احساساتی هستند سرزنش می کنند. همان احساساتی که به آن ها احساس ضعف و ناتوانی داده است. هر بار که این الگو را برای مردان توضیح می دهم، براستی متعجب می شوند و احساس خلاصی و راحتی  می کنند.زیرا خودشان نیز  براستی نمی فهمند که چرا تا به این حد نسبت به ناراحتی یا ترس نامزد/همسرشان از خود واکنش نشان می دهند، ساکت می شوند، مأیوس و سرخورده می گردند، تحریک پذیر، ناراحت یاحتی عصبانی می شوند.یکبار مردی برای من اعتراف کرد: «هر بار که همسرم حالت عاطفی می گیرد و آسیب پذیر می شود، ناراحت و ناراحت تر می شوم.خودم نیزاز این عکس العمل خود احساس بسیار بدی دارم. اما دست خودم نیست. حق با شماست. این به آن دلیل است که او را دوست دارم و نمی خواهم ناراحتی اش را ببینم و در عین حال کاری از دستم برنمی آید تا برایش انجام دهم. در فصل مربوط به ارتباط،توصیههای مفیدی برای مردان ارائه شده است تا بتوانند به هنگام ناراحتی نامزد/همسرخود به گونه ای با اوصحبت کنند که احساس محبوب بودن و آرامش کند. بی آنکه مجبور باشند راه حلی برای مشکلات او ارائه دهند. واقعیت مربوط به باور غلط (5)بیشتر زن ها زیادی احساساتی نیستند.بلکه فقط احساساتی هستند!مردها هم همینطور.اما نمی توانند به راحتی احساسات خود را نشان دهند یا ابراز کنند.حقیقت آن است که شما مردها به همین دلیل ما زن ها را بسیار دوست دارید. همین حساس بودن، احساساتی بودن و توانایی حس کردن ما دلیل آن است.زیرا همین احساساتی بودن ماست که به ما امکان می دهد شما را بپرستیم و احساساتی چنین خوب را در شما تولید کنیم! 
	باور غلط (6)زن های قوی نیازی به توجه و مراقبت ندارند»زن هایی که خیلی قوی و مستقل و موفق هستند نیازی به مردها ندارند و بهتر است که تنها زندگی کنند«»او خیلی قوی است.از پس هر چیز برمی آید. « »زن های مستقل نیازی به شوهر ندارند« به تازگی در یک اردوی مراقبه و تمرکز ذهنی،زنی از آشنایان خود را دیدم که به طورغیررسمی چندین بار با هم ملاقات کرده بودیم.جولیان وکیلی موفق وزنی چشمگیر بود.او اعتماد به نفس و جذبه ی زیادی داشت، به طور مرتب هر چند وقت یک بار در برابر شنوندگان زیادی سخنرانی می کرد.از من پرسید که در حال حاضر مشغول چه کاری هستم و من گفتم مشغول نوشتن این کتاب هستم.ناگهان چشمانش برق زدند و با هیجان بازویم را گرفت و گفت:«نکته ی مهمی است که باید در این کتاب حتماً به مردها بگویی. تنها به این دلیل که زنی در کار و شغل خود موفق است به این معنا نیست که به شوهر، محبت، توجه و مراقبت نیازی ندارد.هر چند که اینطور نیز به نظر نرسد. « از اوتشکر کردم وهنگامی که می خواستم از او خداحافظ کنم، صدا زد:«باربارا!!یه چیز  دیگه.  هر وقت که  کتاب چاپ شد به من زنگ بزن و خبر بده. می خوام  ک نسخه ی آن را به شوهرم بدهم. او فکر می کند من(سوپر زن) هستم!؟ «درحین تحقیقات برای نوشتن این کتاب بارها و بارها از زنان زیادی جملاتی شنیده ام که به تصویر کشنده ی باور غلط (6) می باشند: نامزدم نمی فهمد که به رغم این که زن قوی و مستقلی هستم همچنان به آسایش خاطر و مهربانی نیاز دارم. بسیاری از اوقات قوی و شجاع ظاهر می شوم،به طوری که او فکر میکند از عهده ی هر چیز برمی آیم.اما در واقع اینطور نیست و گاهی اوقات نیز به کمی همدردی، همدلی و مراقبت احتیاج دارم. «»هر بار که شوهرم می گوید:"تو خیلی قوی هستی.مطمئنم از عهده اش برمی آیی." احساس می کنم که می خواهد نیازهایم را نادیده بگیرد. ممکن است قوی باشم، اما هنوز دوست دارم که مردی از من محافظت کند. « »تنها به این دلیل که قوی و توانا هستم به این معنا نیست که دوست ندارم گاهی اوقات نیز کسی مثل بچه ها از من محافظت و مراقبت کند.هنگامی که مردی تلاش می کند از من مواظبت کند، احساس محبوب بودن و زنانگی می کنم« »گر چه به لحاظ مادی و اقتصادی مستقل هستم و شغلم را جدی می گیرم، اما این به آن معنا نیست که ظریف و مهربان نیستم و هیچ گونه نیازی هم به کسی یا چیزی ندارم.زیرا بسیار ظریف هستم و نیازهای زیادی هم دارم وقتی به خانه می رسم و می خواهم با شوهرم باشم، دوست ندارم آن زن جدی و خشنی باشم که از ساعت نه تا پنج بعد از ظهر بودم. دوست دارم این وقت ها مواضعم را ترک کنم، همه چیز را رها کنم و کسی باشد که مرا دوست بدارد و به من آسایش خاطر و آرامش خیال بدهد.» به تجربه دریافته ام که مردها به اشتباه چنین فکر می کنند که دو نوع زن در دنیا وجود دارد.نوع اول که آسیب پذیر، ظریف و لطیف و وابسته هستند و باید از آنها مراقبت و مواظبت شود و یک نوع دیگر که قوی، توانمند و قابل است، بنابراین نیاز به مراقبت و مواظبت ندارند.لذا هرگاه مردی نامزد/همسری دارد که به عنوان مثال شغلی آبرومند و با نفوذ دارد یا پویا و منظم و مستقل است، بیشتر توانایی ها و اعتماد به نفس او را به اشتباه به حساب این می گذارند که نیاز نداردکسی از او مواظبت ومراقبت کندو اینکه نیازی نیست نگران او باشند.باور غلط:زن های قوی و مستقل نیاز به توجه و مراقبت ندارند. واقعیت:تنها به این دلیل که زن ها قوی و مستقل هستند، لزوماً به این معنا نیست که نیاز به حمایت و مراقبت ندارند. اشتباهی که مردان مرتکب می شوند این است که قدرت و توانایی را با خودکفایی اشتباه  می گیرند. صرف اینکه زنی قوی و  با اعتماد  به نفس است به این معنا نیست که هیچ گونه نیازی ندارد.و اصلاً نیز به این معنا نیست که به شخص توانمند و نیرومند دیگری نیاز ندارد.به این معنا نیز نیست که ما زن ها قوی  و مستقل هرگز خسته، ترسیده، وحشت زده و بی رمق نمی شویم.در واقع بخشی از مشکل نیز همین است که ما زن ها در انجام مجموعه ای از وظایف و کارهای مختلف  بسیار توانمند و قوی نیز ظاهر می شویم. مردها این قابلیت و توانایی را در ما می بینند و تحسین می کنند و سپس چنین نتیجه گیری می کنند که به کمک آن ها نیازی نداریم.اما در واقع چنین نیست. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: صرف اینکه زن ها در یک یا چند مورد احساس توانایی و لیاقت می کنند و به کمکی احتیاج ندارند به این معنا نیست که هیچ گاه به کمک کسی احتیاج پیدا نمی کنند. یکی از دوستانم داستانی برایم تعریف کرد که به خوبی مطلب فوق را به تصویر می کشد.او و نامزدش به تازگی با یکدیگر ازدواج کرده بودند. آنها در یک آپارتمان درطبقه سوم زندگی می کردند و دوست من هربار که به خرید می رفت باید همه چیز را تا سه طبقه با خود بالا می برد.این دوستم از قضا ورزشکار بود و برایش مسئله ای  نبود چندین بار پله ها را بالا و پایین برود. اما چندان نیز به این کار علاقه مند نبود. یک روز پس از یک خرید حسابی و درحالی که دست هایش مملو از پاکت های پر و سنگین است،وارد خانه می شود و همسرش را در حالی می بیند که بر روی کاناپه لم داده است و مشغول تماشای تلویزیون است. نفس نفس زنان می گوید:«سلام عزیزم، می تونی کمک کن بقیه ی خریدها را بالا بیاریم؟« همسرش با لبخندی به او نگاه می کند و می گوید:«می دونم چقدر قوی هستی.چند ماهه که همیشه خودت تنهایی همه ی چیزها رو بالا می آری. فقط الآن داری تنبلی می کنی«!»جدی می گم.به کمکت احتیاج دارم. صندوق عقب هنوز پر از خرت و پرته. « تام درحالیکه حتی چشمهایش را نیز از تلویزیون برنگرفته است ودرحالیکه نشان می دهدمزاحمتی ایجادشده است میگوید:«چت شده.همیشه خودت همه چیزها رو می آوردی بالا.»دوستم بسیار عصبانی می شود و می گوید:«صرف اینکه می تونم همه چیز را خودم بار کنم به این معنا نیست که همیشه باید خودم به تنهایی این کار رو بکنم و تو از انجام این کار معاف هستی.»در اینجا تام هرگز خودخواه یاحتی بی ملاحظه نیز نبود، بلکه تنها به باور غلط (6) مبتلا بود. از آنجا که خود من نیز همواره زنی مستقل، قوی و موفق بوده ام، همواره از این باور غلط نیز در زندگی خودم رنج برده ام.در روابط قبلی ام همواره مردها فرض را بر این می گذاشتند که چون از عهده ی کارهای بسیاری به خوبی برمی آمدم، پس به کمک آن ها احتیاجی نداشتم.به یاد دارم که یک روز از این بابت در  برابر نامزدم به زانو درآمدم و در حالی که گریه می کردم، فهرستی از تمام نگرانی هایم را به او ارائه دادم. در حالی که واقعاً برایش سؤال شده بود، به من می خندید و گفت:«باربارا، چطور می تونی ازمن انتظار داشته باشی حرفهاتو باور کنم.تو زن موفق سال هستی و از عهده ی هر کاری به تنهایی برمی آیی. « در حالی که هنوز گریه می کردم به او گفتم:«اما الآن خیلی احساس آسیب پذیری و ضعیف بودن می کنم و به کمک و حمایت تو احتیاج دارم. « »دست بردار، تو مشکلات بزرگ تر از این رو خودت به تنهای حل کرده ای. این ها که دیگه چیزی نیستند.نذار تو رو از پا در بیارن! « در مقابل رفتار او چه احساسی داشتم؟ همان احساسی که همه ی زن ها در این مواقع دارند.این که باید تاوان قوی بودن و مستقل بودن خودمان را بدهیم.این که حق نداریم تقاضای کمک و حمایت کنیم آن هم تنها به این دلیل که بسیاری از اوقات به کمکی احتیاج ندارم و تنها در شرایط بسیار بسیار دشوار یا هنگامیکه دیگر داریم دیوانه می شویم حق تقاضای کمک و یاری داریم! آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: مردان عزیز:گاهی اوقات ما زن ها دوست داریم شما به ما کمک کنید، حتی اگر  خودمان نیز به تنهایی قادر به انجام آن باشیم. در این گونه مواقع، دوست داریم قدرت، توان، حمایت و مراقبت شما را حس کنیم، دوست داریم گاهی اوقات از ما بپرسید:«چه کاری از دست من  ساخته است؟»  این موجب می شود احساس امنیت و ارزشمند بودن کنیم. گاهی اوقات نیز دوست داریم شما خودتان تشخیص دهید که به کمک تان احتیاج داریم حتی پیش از آن که از شما کمک خواسته باشیم. گاهی اوقات دوست داریم منتظر تقاضای کمک ازجانب ما نشوید. یکبار زنی می گفت: »لطفاً به مردها بگویید ما زن ها گاهی اوقات به کمک شان احتیاج داریم و گاهی اوقات نیز نداریم. چنانچه نمی دانید، از ما بپرسید هرگز فرض را بر این نگذارید که چون هفته پیش حالمان خوب بود و مثلاً به کمک شما احتیاج نداشتیم، این هفته نیز به کمک احتیاج نخواهیم داشت« 
	برخی از مشکلات ناشی از باور غلط (6)اینها هستند*مردها از باور غلط (6)به عنوان بهانه ای برای سرباز زدن از مسئولیت، حمایت احساسی و عاطفی از ما استفاده می کنند. هنگامی که الی باگری که یک چشم پزشک بود آشنا شد، گری آخرین مراحل طلاق از همسر اولش رامی گذراند.گری بسیارتحت تأثیر الی قرار گرفته بودکه درحرفه ی شخصی خود بسیار موفق بود.او دکوراتور داخلی خانه بود و شش کارمند خود را به خوبی اداره می کرد.این دو  برای مشاوره به  نزد من آمدند. همین  که نشستند، گری اعتراف کرد که: «با همسر قبلی ام کلر سر هیچ چیز اتفاق نظر نداشتیم.او  مدام شغل های عجیب و غریب داشت و  یک روز این جا و یک روز آن جا کار می کرد. لوازم آرایش  می فروخت و همیشه هم خیلی شکننده، ضعیف و آسیب پذیر به نظر می رسید.هنگامی که با هم زندگی می کردیم،برای کوچکترین تصمیم ها به من  زنگ می زد "به  لوله کش کی بگم  بیاد؟  با جعبه ی دستگاه ماکروویوی که تازه خریدیم چه کار کنم؟ برای شام پاستا درست کنم یا غذای چینی؟" انگاراصلاً نمی تواند بدون من تصمیمی بگیرد« از او پرسیدم:«هنگامی که با الی آشنا شدی چه احساسی داشتی؟««احساس خلاصی می کردم. احساس می کرم سرانجام با یک آدم بزرگ ازدواج کرده ام.کسی که مدام مجبور نباشم مثل یه بچه نگرانش باشم و مدام از او مواظبت کنم« الی حرف او را برید و گفت:«دقیقاً همین طور است. اوهیچ وقت نگران من نیست وهمیشه فکر می کندکه برای هیچ چیز به او احتیاجی ندارم.حتی هنگامیکه از اوکمک میخواهم. «گری پاسخ داد:«عزیزم. دست بردار.تو قوی ترین و مستقل ترین زنی هستی که تا به حال دیده ام.چیزی نیست که تونتونی خودت به تنهایی انجام بدی.من این چیز رو در تو دیدم.»«بله، من زن قوی و مستقلی هستم، اما این به آن معنا نیست که گاهی اوقات به حمایت و محافظت تو احتیاجی ندارم. « «اما من مطمئنم که تو بدون من هم هیچ مشکلی نداری.پس چرا باید نگران تو باشم؟«الی در حالی که اشک از چشمانش سرازیر شده بود گفت:«چون که من زن تو هستم.چون که نمی خوام مدام با کلر مقایسه بشم و بشنوم که چون خیلی قوی تر از او هستم به میزان او استحقاق توجه و حمایت را ندارم. گویی مجبورم خیلی از هم پاشیده باشم تا کسی به من کمک کنه« این الگو را بارها و بارها در روابط مختلف شاهد بودم.مردی که نقش ناجی و حمایتگر را در روابط قبلی خود بازی می کرد زنی قوی، مستقل و توانمند را ملاقات می کند که ظاهراً به کمک و حمایت هیچ کس متکی نیست. سپس مثل گری از این که دیگر مجبور نیست بیست و چهار ساعت مراقب همسرش باشد، احساس خلاصی و راحتی می کند و از نیازهای او غافل می ماند و فرض را بر این می گذارد که چون او قوی است بنابراین از شوهرش انتظار ندارد که در رابطه با هیچ چیز از او مراقبت کند. گاهی اوقات، مردی که خشم و انزجار زیادی را از این ناحیه از نامزد/همسر قبلی خود دارد و همواره بیشتر نقش پدر در رابطه قبلی خود بازی می کرده تا شوهر یا معشوق، از این نیز فراتر رفته با ظاهر شدن کوچکترین نیاز آسیب پذیری در نامزد/همسر جدیدش، خشم خود را روی سر او خالی می کند و به طرزی منفی به او پاسخ میدهد.گویی به طرزی ناخودآگاه احساس امنیت می کند که چنانچه تمامی این احساسات بر هم انباشته را به یک باره تخلیه کند، آنگونه که نامزد/همسر قبلی اش را می رنجانده  یا ناراحت می کرده  به نامزد/همسر جدیدش آسیب نخواهد رساند.شاید حق با او باشد و آسیب جدی به او نزد، اما مطمئناً او را خواهد رنجاند. به یاد دارم زنی در یکی از مصاحبه هایم گفت: «شوهرم سال ها وقت صرف رسیدگی به کوچکترین نیازهای همسر اولش کرده بود، ولی حالا که کوچکترن کمک یا حمایتی از او  می خواهم یا هنگامی به او میگویم احساس ناامنی دارم، از کوره در می رود.منصفانه نیست. چطور می توانست از زن قبلی خود آن مقدار حمایت کند، اما من حق ندارم حتی گاهی اوقات نیز خواسته ها یا توقعاتی داشته باشم!؟» واقعیت مربوط به باور غلط (6)هزگز اجازه ندهید زن های قوی و مستقل شما را گمراه کنند. به یاد داشته باشید که ما زن ها هنوز هم زن هستیم. هر قدر هم که قوی یا مستقل باشیم، همچنان نیاز دارم احساس کنیم که به طرق مختلف از ما  مراقبت می شود.  هنگامی که به ما  توجه می کنید و آماده اید از ما حمایت کنید،  به ما اطمینان دهید و تکیه گاه ما باشید.هرقدر که قوی باشیم از خوشحالی در خود آب می شویم. این راز را همواره به یاد داشته باشید:زن هایی بیشتر نیاز به توجه، حمایت و مراقبت دارند که از دیگران بیشتر حمایت و مراقبت می کنند. 
	باور غلط (7)زن ها آزادی مرد را مختل می کنند»همین که ازدواج کنی پاهایت در غل و زنجیر می روند. « »زن ها دوست دارند چنان مرد را کنترل کنند که هر گونه تفکر مستقلی را از او سلب کنند. « «همین که به زنی تعهد دادی، دیگر زندانی او خواهید بود.تا بوده همین بوده! « این باور غلط یکی از بدنام ترین و انگشت نماترین اتهاماتی است که بر زن ها وارد می آورند.همانی که هر بار مردهای زن دار با هم  هستند از آن گله و شکایت می کنند،  همانی که موجب می شود بسیاری از مردها تن به ازدواج ندهند و سرانجام همانی که موجب می شود بسیاری از مردهای متأهل از تن دادن به خواسته های همسرشان سر باز بزنند:این که زن ها می خواهند مردها را برده خود کنند، این باور غلط چنین بیان می کند که زن ها به تدریج و آرام آرام تمامی آزادی مرد را از او سلب می کنند تا سرانجام مرد به پایشان بیافتد و نوکر زرخرید او شود.طبیعی است که مردها بخواهند به هر قیمت از این سرنوشت شوم رهایی یابند.اما چطور؟ با گوش ندادن به خواسته های زن و تسلیم نشدن در مقابل توقعات او. این باور غلط را غالباً در بیشتر گفته ها و اشارات مردها به یکدیگر در توصیف روابط شان با زن ها می شنوید: »مثل اینکه رفیق، حسابی تو رو می رقصونه.نه؟!« »برادر!دخلت در اومده! مثل اینکه حسابی سرت سوار شده! « »نمی تونه با ما بیایید مگر اینکه از رئیسش اجازه بگیره.البته منظورم زنشه! غلط می گم؟!« تمامی این گفته هاهمگی حاوی یک پیام هستند:«چنانچه حواست راجمع نکنی،نوکرحلقه به گوش او میشوی،تمامی آزادی ات را ازدست میدهی وضعیف و تو سری خور می شی.»چرت مردها فکر می کنند زن ها می خواهند قدرت و آزادی آن ها را سلب کنند؟ ما از مردها می خواهیم که وقت  بیشتری را با ما  بگذرانند. ما از آنها می خواهیم به احساسات مان گوش کنند. می خواهیم به ما بگویند که به ما احتیاج دارند. می خواهیم برنامه ریزی هایشان را با ما در میان بگذارند. می خواهیم به ما نشان دهند که دوست مان دارند.می خواهیم ما را در تصمیم گیری های مهم خود دخالت دهند.می خواهیم حمایت و نظرات ما را هم بپذیرند.می خواهیم نزدیک به ما باشند و ارتباط خود را با ما حفظ کنند. خب، همگی این خواسته ها به چه معنا هستند؟ آیا این ها تاکتیک هایی هستند از سوی زن ها برای کنترل و بازی دادن مردهایی که دوست شان داریم؟ آیا این ها روش ها موذیانه ای هستند برای گرفتن مردانگی شان از آن ها؟ آیا این ها روش هایی پلید هستند برای به بردگی کشاندن آن ها؟ نه!هرگز!این روش ها صرفاً روشهایی هستندبرای درخواست کمک از مردها برای خلق روابطی متعهدانه وصمیمانه. باور غلط:زن ها آزادی مردها را مختل می کنند. واقعیت:زن ها دوست دارند روابطی متعهدانه و صمیمانه ایجاد کنند. مشکل اینجاست:مردها بیشتر به اشتباه درخواست های طبیعی و به عقیده ی من منطقی زن ها را مبنی بر شرکت در رابطه با تلاش زن برای سلب آزادی مرد اشتباه می گیرند. آنها چنین احساس می کنند که چنانچه تسلیم خواسته های او بشوند و مثلاً موافقت کنند هنگامی که به مقصد رسید به آنها زنگ  بزند یا در باره ی  موضوعی که مطرح کرده است با او به صحبت بنشینند یا نظر او را هم به حساب بیاورند و توصیه هایش را به کار ببندند،آزادی خود را ازدست خواهند داد. این ترس از باختن آزادی،و از دست دادن آن وواکنش پذیری و تحریک پذیری پیامد آن، دینامیسمی خصمانه و ناسالم را در رابطه به وجود می آورد. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هنگامی که مرد می خواهد به خود اثبات کند که آزاد است هر گونه مراوده و تبادل میان او و نامزد/همسرش به نبرد قدرتی تبدیل میشود که مرد میخواهد از آن برنده بیرون بیاید. صبح روز جمعه است و پتی و شوهرش مت در بستر هستند.پتی از مت می پرسد:«عزیزم، امروز می خواهی چه کار کنی؟«مت پاسخ می دهد: «نمی دونم بذار ببینیم چی پیش می یاد. «  »اما، ساعت ده شده و ما قبلاً توافق کرده بودیم که برای حمام رنگ بخریم و سری هم به مغازه ی الکترونیک بزنیم تا دستگاه فاکس جدید بخریم. «  مت با حالتی طعنه آمیز می گوید: «خوم می دونم. چه خوابی برام دیدی. اولش چند تا کارکوچیک بعد هم منو با خودت به هزار تا مغازه می کشونی و تاچشم بر هم بذارم تمام روزم رو خراب کرده ای. «  پتی با ناراحتی می گوید: «خدای من! من فقط خواستم چند تا کار را با هم انجام بدیم.و تو طوری حرف می زنی که انگام مرتکب قتل شده ام! «  »خب، احساسم دقیقاً همین است.این که گروگان تو شده ام و جایی گیر افتاده ام که انتخاب خودم نبوده. «  مکالمه پایان می پذیرد و پتی مأیوس و سردرگم می شود.نمی تواند بفهمد که چرا برای شوهرش اینقدر مشکل است که با انجام چندکارکوچک موافقت کند و چرا تا این حددرمقابل چند درخواست کوچک او از خود مقاومت نشان می دهد.مت چه احساسی دارد؟ احساس می کند که پیروز شده و تسلیم خواسته های پتی نشده است. در واقع خود او نیزمیخواست که حتماً رنگ و دستگاه فاکس را همان روز خریداری کند، اما بخشی از وجود او نمی توانست به همسرش «بله» بگوید زیرا احساس کرد که اگر با  او موافقت کند،  حتماً آزادی خود را از دست داده است. این نمونه ی مطلوبی است از نبرد قدرتی که باور غلط (7) به وجود می آورد.برای مردانی که چنین باوری دارند حتی پیش پا  افتاده ترین و عادی ترین مراوده ها، تهدید بر آزادی او تلقی می شود، نه همکاری و تشریک مساعی زنی که دوستش دارد.هنگامی که همسرش سؤالی از او  می پرسد، احساس می کند که چنانچه سریعاً پاسخ دهد آزادی اش را از دست خواهد داد و چنانچه به آن عمل کن برده ی او خواهد شد.هنگامی که همسرش برنامه ریزی می کند، احساس می کند چنانچه برنامه های را عمل کند، نوکر او شده است. ما زن ها باید لحظه ای بیندیشیم تا پاسخ سؤالی را که ذهن همگی ما را به خود مشغول ساخته است بیابیم:«منظور مردها از این آزادی که مدام درباره ی آن حرف می زنند هنگامی که می گویند ما آزادی مان را می خواهیم، واقعاً چیست؟ آزادی در چه و در کجا؟ آزادی در انجام چه چیزی؟«سال ها، چه در روابط شخصی خود و چه در حرفه ی شخصی خود، به پاسخ این سؤال اندیشیده ام و باید اعتراف کنم که همچنان ازتعریفی که مردها برای آزادی در روابط خود ارائه می دهند، حیردت زده هستم. مردان عزیر:از بررسی هایی که به عمل آورده ام به این نتیجه رسیده ام که منظورتان از آزادی این است که: *مجبور نباشید به نامزد/همسرتان پاسخ دهید. *مجبور نباشید افکار، کارها یا رفتارهایتان را برای او توضیح دهید. *مجبور نباشید کاری کنید یا جایی باشید که دوست ندارید. *مجبور نباشید با نامزد/همسرتان هنگامی ـ که حوصله اش را نداریدـ صحبت کنید. *مجبور نباشید برنامه ریزی کنید یا تعهد بدهید. *مجبور نباشید به رغم میل واقعی تان به خواسته ها و نیازهای نامزد/همسرتان رسیدگی کنید و آن ها را برآورده سازید. *مجبور نباشید با مسائل مربوط به نامزد/همسرتان سروکله بزنید.و سرانجام اینکه: *مجبور نباشید اینقدر به نامزد/همسرتان توضیح بدهید که چرا می خواهید آزاد باشید. باید اعتراف کنم هربار که لیست بالا را می خوانم دلم می خواهد به مردها بگویم:«تمامی آزادی های بالا رامی خواهید؟ باشه،پس برویدو برای خودتان تنها باشید!این طوری میتوانید تمامی آزادی هایی را که می خواهید بدست آورید«  بسیار خب، کمی زیاده روی بود؟ اما آیا لیست بالا وصف الحال مجردها نیست؟ هنگامی که با کسی رابطه ندارید، مجبور نیستیدبه کسی یا چیزی پاسخ بدهید،کاری را انجام دهیدکه دوست ندارید،برنامه ریزی کنید، یا به نیازهای کسی رسیدگی کنید،اماهنگامی که عاشق می شوید برخی از این آزادی ها را درمقابل شادی وسرور سهیم شدن زندگی تان با شخصی دیگر «داد و ستد»می کنید.این بهایی است که برای موهبت عشق می پردازید. این همان چیزی است که زن ها را در رابطه با مردها گیج می کند:شما می خواهید با ما باشید و ما را دوست داشته باشید و می خواهید که ما زن ها نیز شما را دوست بداریم، اما از طرفی اصلاً نیزدوست نداریدوحاضر نیستید که هیچ یک از آزادی های خودرا ازدست بدهید.پاسخ من در اینجا این است که آزادی ای که مردها باحرارت تمام از آن صحبت می کنند و از باختن و از دست دادن آن تا این حد نیز می ترسند، در واقع یک توهم است. در واقع آن ها این آزادی ها را هیچ وقت از همان اول هم نداشته اند. تنها عده ی بسیار معدودی از ماـ مگر این که در یک جزیره ی متروک و دور افتاده زندگی کنیم ـ به معنای فوق آزاد هستیم تا نگران هیچ چیز یا هیچ کس نباشیم.برای نمونه هربار که رانندگی می کنید، برخی از آزادی های خود را از دست می دهید به این معنا که مجبوریدقوانین راهنمایی ورانندگی رارعایت کنیدوبه تابلوها و علایم راهنمایی و...احترام بگذارید. مگر اینکه بخواهید دستگیر یا جریمه شوید.هر بار که بر سر کار می روید، برخی دیگر از آزادی های خود را از دست میدهید.زیرا مجبور هستید کاری را که دیگران از شما میخواهند و احیاناً دوست هم ندارید، انجام دهید. لباسی را بپوشید، که جزء مقررات آنجاست، دیگران را خوشحال یا راضی کنیدـ حال چه مشتری ها، همکاران و چه کارفرمایتان راـ هر بار که تلویزیون را روشن می کنید برخی دیگر از آزادی های تان را از دست می دهید.زیرا حواس شما توسط تصاویری بمباران می شوند که شخص دیگری آن ها را ایجاد کرده است.حتی با اینکه این شمایید که کانال ها را می چرخانید اما موقتاً نیز تصاویری را می بینید یا صداهایی را می شنوید که ناخواسته اند. دست به طرزمشابهی به مجرد اینکه به رابطه ای وارد می شوید، مقادیری نیز از  آزادی های  شخصی خود را از  دست  می دهید. چرا که از حالا به  بعد شخصی که با او رابطه برقرار کرده اید به آنچه می گویید یا می کنید از خود واکنش نشان خواهد داد،از شما توقعاتی خواهد داشت، خواسته ها و نیازهایی خواهد داشت، مسائل ومشکلات خودرا روی شما خواهد انداخت و شما را با خلق و خوها و احساسات، انرژی ها، شخصیت و امیال و خواسته هایش تحت تأثیر قرار خواهد داد.رابطه نیز اساساً چیزی جز این نیست. در رابطه شما به خود اجازه می دهید که از دیگران تأثیر بپذیرید. آزادی واقعی به این معنا نیست که چه کارهایی می توانید بکنیدو چه کارهایی نمیتوانید بکنید.بلکه به معنای آزادی درعشق ورزیدن آن هم بدون ترس ودریافت کردن بدون مقاومت و دادن و بخشیدن بی دریغ می باشد . یکی از عواقب ناشی از باور غلط (7)بدین قرار است: *مردها از این باور غلط به عنوان بهانه ای برای تعهد ندادن استفاده می کنند. »البته که دوست دارم برای خودم یه دوست ثابت داشته باشم و فقط با یکی باشم.اما از اون مردها نیستم که آزادی خودم رو فدا کنم.می فهمیم چی می گم؟« »وقتی فهمیدم که سو دوست داره شوهر کنه، سریع با او به هم زدم. داشت سعی می کرد منو گیر بندازه.منم خب مردی ام که به آزادی زیادی احتیاج دارم. « به رغم آنچه این مردها ادعا می کنند این آزادی شان نیست که از باختن و از دست دادنش می ترسند،بلکه تعهد دادن و پای بند ماندن است.تعهد و پای بندی به عشق انسانی دیگر ترسناک است.زیرا شما احتمال آسیب پذیری، ترک شدگی، مورد پذیرش قرار نگرفتن و از دست دادن و فقدان را به جان می خرید.برای برخی ازمردها این ترس چنان قوی است که آن ها را وادار می کند تا از نزدیک شدن به زن ها یا تعهد دادن به آن ها به هر قیمت سرباز بزنند. البته آن ها هرگز به شما  نخواهند  گفت که:« من از تعهدات می ترسم، از این رو نمی تونم به تو دل ببندم.» یا:«نامزد قبلی ام به من خیانت کرد، لذا از این که دوباره عاشق شوم یا به عشق کسی اعتماد کنم میترسم.» این جملات نشانه ضعف اندوخیلی «مردانه» نیستند!در عوض این گونه مردها باور غلط (7)را بهانه می کنند که: «دوست دارم با زنی باشم، اما به شرط این که سعی نکند آزادی هایم را از من  سلب کند.» در  واقع دلیل این که برخی مردها پای بند هیچ رابطه ای نمی شوند، این است که هر زنی که می بینند به نظرشان خیلی پرتوقع یا کنترل کننده یا سلطه جو می آید. مشکل مردی که ادعا می کند زن ها می خواهند آزادی او را سلب کنند این است که حتی به کوچک ترین و جزئی ترین تلاش های  زن بیچاره مبنی بر  نزدیکی و صمیمیت بیشتر از خود واکنش فوق العاده ای نشان می دهند و عشقی را از دست می دهند که می توانست قلب شکسته ودرمندشان را التیام بخشد،همان دردی که روز اول موجب شددیگر به عشق کسی اعتماد نکنند. واقعیت مربوط به باور غلط (7)زن ها هرگز سعی ندارند چیزی را از شما سلب کنند.برعکس آن ها می خواهد عشق، فداکاری، از خودگذشتگی، تعهد، پای بندی و وفاداری خودشان به شما هدیه کنند.تمامی تلاش های ما زن ها برای با شما بودن، صمیمی بودن،حل و فصل مسائل ومشکلات، برای مختل کردن آزادی شما نیست، بلکه تلاشی است برای ایجاد بهترین وصمیمی ترین رابطه ممکن. 
	هفت «مانترا» برای غلبه بر هفت باور غلطدر متافیزیک اصل و قاعده ای وجود دارد که می گوید برای کنترل ذهنی و ایجاد واقعیت مطلوب، باید افکار منفی خود را با افکار مثبت جایگزین کرد . به عنوان مثال به جای این که بگویید:«من نمی توانم موفق شوم.» بگویید: «من  تمامی  امکانات و شرایطی را که برای رسیدن به  موفقیت لازم است.» به این فکر افتادم که این فصل را  با توصیه های مثبتی برای جایگزین کردن باورهای غلط ذکر شده به پایان برسانم. این توصیه ها را «مانترا» می نامم. واژه «مانترا» واژه ای از زبان سانسکریت بوده به معنای واژه یا عبارتی است که روح کسی را که آن را تکرار کند بالا می برد و ارتقا می بخشد.بسیار مفیدخواهد بودچنانچه هربار که این باورهای غلط درذهن مان جاری میشوند، مانتراهای زیر را در ذهن خود تکرار ومرور کنیم.برای نمونه هربار که پیش خودتان فکرمیکنید:«همسرم خیلی کنترل کننده و سلطه جو است.» به طرزی خودآگاه تصمیم بگیرید که «مانترا»ی ضد آن را در ذهن خود تکرار کنید:«همسرم تلاش می کند درزندگی من شرکت داشته باشد و بتواند نقش مثبتی را ایفا کند.»آیا این طور بهتر نیست؟ چنانچه چنین فکر کنید، احساسی به مراتب بهتر نیز خواهید داشت. این مانتراها عبارت اند از: باور غلط: 01 او پرتوقع و سیری ناپذیر است 02 با او بودن خیلی کار می برد 03 می خواهد بر سرم سوار شود و مرا کنترل کند 04 او خیلی حسود و مالکیت طلب است 05 او زیاده از حد احساساتی است 06 او قوی و مستقل است و به توجه و مراقبت احتیاجی ندارد 07 او می خواهد آزادی هایم را سلب کند و مرا برده خود سازد. مانترا: او واقعاً متعهد است همه چیز بهترین باشد او واقعاً متعهد و پای بند عشق مان است و می خواهد که رابطه مان موفق باشد او می خواهد نقش مثبتی در زندگی من ایفا کند، زیرا مرا واقعاً دوست دارد او واقعاً متعهد است از رابطه مان مراقبت و مواظبت کند او قلبی مهربان و گشاده دارد. گرچه او قوی و مستقل است، اما همچنان به توجه، حمایت و پشتیبانی من نیاز دارد او متعهد ایجاد رابطه ای فوق العاده ومطلوب است و می خواهد همواره با من مربوط و مرتبط باشد. بازنگری و بازتعریف این باورهای غلط در رابطه با زن ها نشانه ای از تعهد و در عین حال فداکاری مردها است. مردان عزیز:هنگامی که تمرین می کنید تا بهترین چهره ی نامزد/همسر خود را ببینید نه بدترین و  زشت ترین چهره ی او را،  آن گاه هدیه ای بس گرانبها را به خود و نیز همسرتان هدیه کرده اید:دیدن و دیده شدن از پشت دیدگان عشق. 
	بخش دوم:آنچه زن ها دوست دارند مردها درباره ی عشق، صمیمیت و ارتباط بدانند
	فصل (8):کاری نکنید که زن عاقل و سر به راه خود را به یک دیوانه ی زنجیری بدل کنید؟!خود را زن عاقل و سالمی می دانم.اغلب اوقات منطقی، متمرکز و آسان گیر هستم. هوش سرشار و اعتماد به نفس  بالایی دارم. سی سال از زندگی خود را صرف  تحصیلات،  مطالعه، معنویات، مشاوره و روانکاوی شخصی کرده ام که همگی مهارت های فوق العاده ای را برای رو به رو شدن برای چالش های روانی وعاطفی زندگی در اختیارم قرار داده اند.با وجود این اعتراف می کنم که با تمامی این تجارب و توانایی ها هنگامی که در رابطه ای صمیمی و عشقی هستم، مردی که دوستش دارم میتواند کاری کندکه احساس کنم یک دیوانه ی تمام عیار هستم! عنوان این فصل را بسیار دوست دارم.تمامی زن های دیگری که این مطلب را به آن ها نشان داده ام، همین طور.زیرا همگی بارها آنرا تجربه کرده اند.بدین معنا که دریک لحظه بسیار آرام و عاقل هستیم و سپس ناگهان نامزد/همسرمان کاری میکند یا چیزی می گوید که بدترین احساسات را درما زنده میکند و سپس لحظه ای بیش نمی گذرد که احساس میکنیم به آن زنی تبدیل شده ایم که به خود قول داده بودیم هرگز نباشیم؟! گویی دقیقاً همان دکمه ای را فشار داده اند که ما را وحشت زده، ترسو، پرتوقع، نق نقو یا حسود و عصبانی می کند. بدتر از همه این که نامزد/همسرمان اصلاً هم رابطه ی میان گفته ها یا رفتارهای خود و واکنش نامطلوبی را که در ما رقم زده است نمی تواند ببیند! بارها در روابط شخصی خود شاهد بوده ام مردی که دوستش دارم  چیزی گفته است که مرا... خب، شاید گفتنش صحیح  نباشد! درست در همین هنگام سعی می کنم او را از مهلکه نجات دهم و فرصتی به او بدهم تا وضعیت را اصلاح کند.از او می پرسم: (البته با این امید که بلکه متوجه معنای گفته ی خود بشود و آن را اصلاح کند) «آیا واقعاً این را جدی می گویی؟»یا جواب می دهم: «این حرف تو واقعاً مرا می ترساند» یا «هر وقت که این کار را می کنی، واقعاً  مرا می رنجانی . پیش خودم فکر می کنم چنانچه متوجه تأثیر آنچه گفته یا کرده است بر روی من بشود کمی بیشتر مراعات کند، اما انگار هیچ فایده ای ندارد. بدین معنا که با بی خیالی تمام بر سر آنچه گفته  یا کرده است ایستاده و بی خبر از اینکه موضع او مرا دیوانه کرده است و  بدترین احساسات را در من زنده می کند. با لج بازی تمام  به رغم  هشدارها، راهنمایی ها  و خواهش های من کوچکترین تغییری نیز در موضع خود نمی دهد. البته، این تنها من نیستم که چنین احساساتی را تجربه کرده ام.هزاران زن دیگر را نیز شاهد بوده ام که همین سناریو را بارها و بارها تجربه کرده اند.می گویند:«میدانم همسرم عمداً نمی خواهد مرا ناراحت کند، اما انگار به خوبی می داند چه کار کند تا مرا دیوانه سازد و در کار خود نیز بسیار استاد است!به طوری که  با مهارت تمام یکی  پس از دیگری گلوله های خود را شلیک می کند و بعداً هم نمی داند از اینکه چه کار کرده است که مرا منفجر ساخته است اظهار بی خبری می کند!» من نیز با این گفته موافقم به این معنا که بیشتر مردها قصد ندارند عمداً زنی را که دوستش دارند، ناراحت کنند و عکس العمل های ناخوشایندی را در او رقم بزنند.اما متأسفانه این همان اتفاقی است که همیشه می افتد.بدین معنا که بی آنکه متوجه باشند، نامزد/همسر خود را دیوانه می کنند.موضوع بحث ما نیز در این فصل همین است. مردان عزیز:آیا دوست ندارید بدانید چگونه از دیوانه ساختن نامزد/همسر خود و تبدیل او به زنی که لحظه ای نیز  تحمل اش را هم  ندارید  جلوگیری کنید؟  زنان عزیز: آیا می توانید تغییر موضع فوری خود را از زنی منطقی و با اعتماد به نفس به دیوانه ای وحشت زده درک کنید؟ در این بخش به اشتباهاتی خواهیم پرداخت که مردها در روابط خود با زنها مرتکب و موجب می شوند که ناخواسته و بی آنکه متوجه باشند،همسر خود را به لحاظ روحی تخریب کنند.سپس به پاسخ پرسش های فوق خواهیم رسید. در زیر فرمولی برای دیوانه ساختن زن زندگی تان ارائه شده است.اما چرا باید یک مرد بخواهد که چنین فرمولی را مورد استفاده قرار دهد؟ خب، چنانچه بخواهد او را از سر باز کند یا با او به هم بزند یا ناراحتش کند و البته بیشتر مردها چنین هدف و نیتی ندارند. اما آیا به آن معنا است که نمی توانند این فرمول را قدم به قدم و مو به مو اجرا کنند به طوری که به بهترین نحو ممکن مؤثر واقع شود؟ خیر، هرگز اینطور نیست. بدین معنا که چه بخواهند و چه نخواهند، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه،این فرمول را به کار برندنتیجه همواره یکی است.در تهیه ی این فرمول از هزاران زن کمک گرفته ام.در سمینارها، مصاحبه ها،وتحقیقاتی که قبل ازنگاشتن این کتاب انجام دادم، از زنها پرسیدم: «کدام یک ازکارهای نامزد/همسرتان شما را دیوانه میسازد؟» فرمول ارائه شده دراین فصل نتیجه ی پاسخ های صادقانه واعترافاتی است که این زنها کرده اند.به عقیده من این اطلاعات برای مردهایی که نامزد/همسرشان را دوست دارند و خواهان درگیری و اختلافات کمتری در روابط خود می باشند بسیار گرانبها است. مردان عزیز:چنانچه می خواهید دل نامزد/همسر خود را شاد کنید لیست صفحه ی بعد را با دقت و با فکر و قلبی باز بخوانید.این لیست به شما نمیگوید که چه کار بکنید. درواقع تنها به شما می گوید که چه کارهایی نکنید. این لیست به شما نشان می دهد که چنانچه خواهان آنید تا بهترین احساسات را در زن زندگی خود تولید کنید و  روابطی هماهنگ، متفاهم و ارضا کننده داشته باشید، باید از چه کارهایی برحذر باشید.در فصل های قبلی از شما خواسته بودم چه کارهایی  بکنید. خواسته ای که در اینجا از شما دارم  این است که هرگز این کارها را نکنید! 
	چگونه زن زندگی خود را دیوانه سازید01 با او حرف نزنید. 02 به صحبت هایش گوش نکنید و نیازهایش را نادیده بگیرید. 03 در مقابل او شورش کنید. 04 هرگز به او آسایش خاطر و آرامش خیال ندهید. 05 با زن های دیگر لاس بزنید. 06 از او فاصله بگیرید. 07 از او انتقاد کنید. 08 مبهم، ناواضح و دو پهلو صحبت کنید. 09 فراموشکار باشید و کارها را به تعویق بیاندازید. 010 به او بی توجهی نشان دهید. 011 از افکار و احساسات خود چیزی به او نگویید. مردان عزیز:در ارائه ی اطلاعات زیر بسیار بی پرده و صریح بوده ام. امیدوارم این اطلاعات بتواند رفتارهای  مخربی را که از شما سرزده است و تأثیر منفی ای را که بر روی زن زندگی تان می گذارد، به شما نشان بدهد. معتقدم بیشتر مردها از تأثیر نیرومندرفتار خود برروی ما زنها آگاهی ندارند وعکس العمل زنان خود را در برابر اینگونه رفتارها نیز درک نمی کنند. در اینجا مقصودم هرگز این نیست که مردها را بد جلوه دهم. بلکه تنها سعی دارم به شما کمک کنم ارتباط میان خود و نامزد/همسرتان را بهبود ببخشید. 
	یک- با او حرف نزنیدمی خواهیم درباره ی بعضی از برنامه ریزی ها با شما صحبت کنیم، اما شما موضوع صحبت را عوض می کنید. می خواهیم سر میز شام یا به هنگام رانندگی در ماشین با شما صحبت کنیم، اما شما کمی غرغر می کنید و به ندرت پاسخ می گویید. می خواهیم درباره ی چیزی که ناراحت مان کرده است صحبتی را پیش بکشیم، اما شما می گویید که نمی خواهید درآن باره صحبتی بکنید. مردها به راستی در صحبت نکردن درباره ی چیزی که دوست ندارند صحبت اش را کنند مهارت بسیار خاصی دارند. مردان عزیز:می دانم الآن چه فکر میکنید.اصولاً طبیعت شما این نیست که خود را ابرازکنید.زیراسروکله زدن با مسائل احساسی و روحی برایتان ساده وراحت نیست.به علاوه از ساکت بودن لذت می برید.به خصوص هنگامی که خسته یا نگران هستید و حوصله ی جواب دادن به کسی را نداشته  باشید حتی زنی که  دوستش  دارید. هیچ یک از اینها اشکال محسوب نمی شوند. اما حقیقتی که وجود دارد این است که سکوت کردن و حرف نزدن با زن ها احساسات بدی را در آنها زنده می کند. می توانم تصور کنم که چشمان خود را از ناراحتی به این سووآن سو می چرخانید وزیر لب می گویید:«بفرمایید باز شروع شد،سخنرانی در باره ی اینکه چرا بایدبیشترصحبت کنیم.»خب، متأسفانه بله.زیرا واقعاً صحت دارد. اولین مورد لیست نیز همین است. چرا که یکی از غالب ترین و رایج ترین شکایتهای زن ها از مردها نیز همین است. عده ای از مردها به اعتراض می گویند:«منظورتان چیست؟ من همیشه با همسرم در حال صحبت کردن هستم. « لازم می بینم که بگویم که در اینجا منظور ما صحبت درباره ی هوا، اخبار روز، بچه ها یا  دیگر موضوعات بچه ها یا دیگر موضوعات معمولی نیست. بلکه منظور پاسخ به نیاز زن برای صحبت درباره ی موضوعی مشخص و خاص است که ذهن او را به خود مشغول ساخته است.حال چه  برنامه ریزی  برای آینده باشد، چه  پرداختن به  مسئله یا مشکلی و چه صحبت کردن در باره ی رابطه تان. در زیر برخی از اشتباهات مردان در این باره و پاسخ های ناخوشایند احتمالی از جانب زن ها آورده شده اند. 
	کدامیک از رفتارهای مردان زن ها را دیوانه می سازد*هنگامی که موضوعی را پیش می کشیم که دوست ندارید در باره ی آن صحبت کنید، هیچگونه پاسخی نمی دهید، ساکت می مانید یا یکی دو کلمه می گویید، اما عملاً گفته ی ما را نشنیده می گیرید. *از دست ما به این دلیل که می خواهیم درباره ی چیزی صحبت کنیم، عصبانی می شوید و کاری میکنید احساس حماقت کنیم وما را تحت فشار می گذارید یا می ترسانید که قید آن را بزنیم. *از زیر صحبت کردن در می روید.یا به هنگام پاسخ دادن طفره می روید و هیچگونه بازتاب یا اطلاعات واقعی و عمل درآن باره به ما نمی دهید. *وسط صحبت کردن بلند می شوید و کار دیگری را انجام می دهید.مثلاً تلویزیون تماشا می کنید، با کامپیوترتان ور می روید، به روزنامه ی روی میز نگاهی می اندازید وعملاً به این طریق مکالمه را پایان می دهید. *می گویید که بعداً درباره اش صحبت خواهید کرد، اما هرگز پی آن را نمی گیردو موضوع رامجدداً مطرح نمی کنیدوهنگامی که مامجدداً آن را پیش میکشیم دوباره طفره می روید.*به ما نمی گویید چه چیزی شما را ناراحت کرده است و در عوض فاصله می گیرید،خاموش می شوید و از ما دوری می کنید. 
	چگونه صحبت نکردن احساسات بدی را در زن ها رقم می زند*در این گونه اوقات ما زن ها مضطرب و نگران می شویم و می ترسیم که مبادا احساساتی را تجربه می کنید که نمی خواهید به ما بگویید. *احساس ناامنی می کنیم، زیرا اطلاعات لازم را در دست نداریم و نیز به این دلیل که احساس می کنیم که صحبت کردن با ما برایتان اهمیت ندارد. *احساس نیازمند بودن و محتاج بودن می کنیم، زیرا شما ما را مرتباً پس می زنید و رد می کنید. *سعی می کنیم شما را وادار سازیم با ما صحبت کنید، لذا زورگو و لجباز جلوه می کنیم. *با مطرح کردن دوباره و دوباره ی آن موضوع نق نقو و پرتوقع جلوه می کنیم. *به این امید که سرانجام شما را وادار سازیم به ما پاسخ گویید، وسواسی جلوه می کنیم. نهایتاً نیز از اینکه به نیازها و خواسته های ما اهمیت نمی دهید از شما عصبانی و بیزار می شویم. 
	آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانندهنگامی که با ما صحبت نمی کنید یا به حرف های ماپاسخ نمی دهید، احساس محبوب نبودن ومهم بودن می کنیم.میدانیم که صحبت کردن همیشه برای شما ساده وراحت نیست، اما پیامدهای صحبت نکردن حتی به مراتب نیز بدتر خواهد بود. 
	راه حل01 هنگامی که در مقابل از خود واکنش نشان می دهید، به خود یادآوری کنید که اصرار نامزد/همسرتان در صحبت با شما از سر کنترل کردن وسلطه جویی نیست،بلکه تلاشی است برای برقراری ارتباط و مرتبط شدن با شما. 02 سکوت اختیار نکنید.به این نیاز ما که با شماصحبت کنیم،صحه بگذاریدو چنانچه در همان لحظه نمی توانیداینکار را بکنید، وقتی رامعین کنیدکه بعداً حتماً اینکار را بکنید.(برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر در این زمینه فصل 9.).03 به یاد داشته باشید که هر چه بیشتر آن را به تعویق بیندازید و به بعد موکول کنید،  برایتان مشکل تر خواهد شد. حال چه  برنامه ریزی باشد  چه رسیدگی به مسئله،چه مشکل کوچک و ظریف.به خود بگویید که هر چه زودتر به آن رسیدگی کنید، متحمل درد و رنج کمتری خواهید شد. 
	دو-به صحبت هایش گوش نکنید و نیازهایش را نادیده بگیریدبه شما می گوییم به چه نیاز داریم.شما به خودتان می گویید اهمیت چندانی ندارد. به شما میگوییم ازرابطه مان راضی نیستیم و احساس خوشحالی نمی کنیم،اما شما آن را به حساب آن می گذارید که ما زیادی نق نقو و پرتوقع هستیم. به شما توضیح می دهیم که هفته ی سختی را در پیش داشته ایم و به کمک و  حمایت شما نیاز  داریم، اما شما به کلی  همه چیز را  فراموش می کنید و  حتی یک ذره هم از آنچه تقاضایش را کرده بودیم به ما نمی دهید. نه تمام زن ها، اما بیشتر آنها با خوشحالی تمام داوطلبانه به مردی که آنها را خوشحال کند، امتیاز می دهند.هم زمان با جدی  شدن رابطه، زن ها اطلاعات زیادی را  درباره ی نیازها، خواسته ها، آنچه موجب احساس امنیت آنها می شود و آنچه ناراحت و عصبانی شان می سازد، در اختیار مرد زندگی شان قرا داده اند،اما برای آنکه مطمئن شوندحتماً آنها را به خوبی درک کرده اید، مجدداً نیز بارها و بارها به شما می گویند!اما در بیشتر اوقات شما مردان به ما گوش نمی دهید و تمامی آنچه  را که آنها درباره ی نیازهایشان  با شما در میان گذاشته بودند فراموش کرده یا نادیده می گیرید. مردها شنونده ی خوبی نیستند.برای نمونه نامزد/همسرتان به شما می گوید که احساس می کنداو را نادیده می گیرید.اما شما کوچکترین ترتیب اثری نمیدهید.روزها، هفته هاو ماهها نیز می گذرند، اما گویی هیچ چیزی به شما گفته نشده است.نامزد/همسرتان به شما می گوید بسیار خوشحال خواهد شد هنگامی که در سفر هستید به او زنگ بزنید، اما باز هم شما این کار را نمی کنید، به او یادآوری می کنید، چهارشنبه شب که کلاس دارید او مواظب باشد، بچه ها پیش از خواب زیاد تلویزیون تماشا نکنند تا بی خواب نشوند.چهارشنبه شب فرا می رسد. به خانه می رسید و می بینید که بچه ها هنوز نخوابیده اند و نحسی می کنند.تمامی این داستان ها از یک چیز حکایت می کنند:یا شما مردان به ما گوش نمی کنید یا این که به سادگی گفته هایمان را نادیده می گیرید. اخیراً یکی از دوستانم به من تلفن زد و خبرهای تلخی را برایم تعریف کرد که به نحوی مطلوب این اشتباه مردان را و نیزپیامدهای بد آنرا به تصویر می کشید.لیندا هیجده سال است که با شوهرش آیروینگ ازدواج کرده است. حاصل این ازدواج دو بچه است و همچنین ارتباطی بین آن دو که از چشم دوستان  آنها ارتباط خوبی محسوب می شود.اما ظرف پنج سال گذشته لیندا احساس خوشحالی نمی کند.زیرا آیروینگ توجه زیادی به او ندارد و ظاهراً غرق دنیاهای  خود، کار و نگرانی های شخصی خودش می باشد. گهگاه نیز افسرده و کج خلق می شود و خشم خود را بر روی لیندا و حتی بچه ها خالی می کند.عموماً نیز کنار او بودن و همنشینی با او چندان خوشایند نیست .لیندا و آیروینگ سالهاست که با یکدیگر رابطه ی جنسی نداشته اند و عملاً رابطه شان بسیار بد و از هم پاشیده شده است.لیندا بارها سعی کرده است درباره ی مشکلات شان با آیروینگ صحبت کند. وی در ابتدا سعی میکرد باصحبت درباره ی احساساتش موضوع راپیش بکشد.اما آیروینگ سریعاً موضوع را عوض می کرد یا از اتاق بیرون می رفت. با گذشت زمان و تغییر نکردن اوضاع، لیندا به طرز فزاینده ای مأیوس و سرخورده شده بود و هرچند ماه یکبار به آیروینگ میگفت که باید درباره ی وضعیت شان با هم صحبت کنند.آیروینگ با بی میلی و اکراه قبول می کرد تا بنشیند و با لینداصحبت کنند.اما هربار،همان کار همیشگی اتفاق می افتاد.بدین معنا که لیندا عجز و ناله می کرد تاروی رابطه شان کارکننداما آیروینگ روی کاناپه قوز کرده به دستهایش خیره می شدو چیزی نمی گفت.مدتها بدون تغییری سپری می شدند. لیندا به من گفت که ظرف نه ماه گذشته به جایی رسیده بود که مجبور شد آیروینگ را با به میان کشیده موضوع طلاق تهدید کند تا بلکه او را وادار سازد کاری کند ازدواج شان را نجات دهند.اما این کار نیز مؤثر واقع نشده بود. یک روز، لیندا متوجه می شود که دیگر تاب تحمل ندارم و تصمیم می گیرد به آیروینگ بگوید میخواهد از او جداشود.یک شب هنگامیکه آیروینگ از سرکار به خانه می آید، می بیند که لیندا منتظر او نشسته است. در حالی که گریه می کند به او می گوید:«آیروینگ، خیلی سعی کردم اما دیگه خسته شده ام.فکر میکنم برای هردوی ما بهتر است ازهم جدا شویم. می خواهم که خانه را ترک کنی«آیروینگ در حالی که شوکه شده است می پرسد:«آیا هیچ می دانی چه می گویی؟ می خواهی از من جدا شوی؟ نمی توانم باور کنم.مگر چه اتفاقی افتاده است؟«لیندا با تعجب می پرسد:«چه اتفاقی افتاده است؟ چطور می توانی بپرسی چه اتفاقی افتاده است؟ پنج سال است از تو می خواهم که برروی رابطه مان کار کنیم. پنج سال است که به تو گفته ام احساس خوشبختی نمی کنم. اما مثل اینکه یک بار هم گوش نکردی«! آیروینگ ملتمسانه می گوید: «چطور می توانی بدون اینکه فرصتی به من داده باشی یکباره مرا ترک کنی.این خیلی ناگهانی است.فکر نمی کنی قبلاً باید درباره اش فکر کنیم؟«لیندا پاسخ می دهد:«صدها بار به تو فرصت دادم. شوخی می کنی که می گویی تعجب کرده ای. این چند سال کجا بودی؟« در تمام طول مدتی که لیندا این داستان را برایم تعریف میکرد، گریه کرد. اوگفت «بدترین قسمت داستان این است که آیروینگ واقعاً مرد خوبی است. تعجب آور است اما مثل اینکه او واقعاً تمام مدت این پنج سال هیچ یک از حرف های مرا نشنیده است اما چگونه می توانسته است هیچ یک از هشدارها و التماس های مرا نشنیده باشد؟«پاسخ سؤال لیندا را به درستی نمی دانستم.شاید آیروینگ نیز مانند بسیاری از مردهای دیگر نمی خواسته و دوست نداشته است چیزهایی را بشنود که به او احساس شکست بدهند. شاید راه حلی برای مشکلات شان نداشته از این رو ناخودآگاه به این انتخاب دست زده بودکه آنها را نادیده بگیرد.شاید هم شکایت های لیندا راخیلی جدی نگرفته و آنها را به حساب نق نقو بودن او گذاشته بود. اما به هر دلیل واقعیت این بود که شنونده ی خوبی نبود و بهایی که پرداخت نیز از دست دادن همسرش بود. مردان عزیز: شاید همواره پیامدهای گوش ندادن شما به خواسته ها یا شکایتهای نامزد/همسرتان به این حد وخیم و جدی نباشند؛ یا حداقل در آینده ی نزدیک مخرب نباشند. اما چرا باید ما زن ها را به جایی برسانید که نقطه ی برگشتی در کار نباشد؟ چرا باید احساسات ما را چنان وخیم، جنون آمیز و تهدید کننده کنید؟  چرا نباید به خود آیید و نیازهای ما را جدی بگیرید؟ و در نهایت از ما بیزار شوید و وادارمان سازید کاری کنیم که خودمان نیز از خودمان بیزار شویم؟ گاهی اوقات در سمینارهایم هنگامی که می خواهم درباره ی این موضوع با شنوندگان صحبت کنم،لطیفه ی زیر را برای آن ها نقل می کنم که طنز زیبایی در آن نهفته است: زنی است که به مدت چهل سال با همسر خود ازدواج کرده است. زن مدت سی سال آخر زندگی شان هفته ای یکبار شوهرش را تهدید کرده است که چنانچه تغییر نکند،از او جدا خواهد شد.یک روز شوهر به خانه آمده است و  زن را در حال بستن چمدانهایش می بیند.از او می پرسد؟: »چی شده! آیا مشکلی پیش آمده؟«زنهای حاضرداستان فوق را با «مزه» ارزیابی میکنند درحالیکه مردها به ندرت به آن می خندند. بارها از خودم پرسیده ام که آیا به این دلیل است که متوجه موضوع لطیفه نمی شوند یا اینکه متوجه می شوند اما از آن خوششان نمی آید.مردان عزیز: تمامی چیزی که سعی در گفتن آن را دارم این است که:«هرگز زن را به حدی تحت فشار نگذارید تا مجبور شود شما را به جدایی تهدید کند یا به لحاظ جنسی نسبت به شما سرد شود یا به زن نق نقو و جیغ جیغویی بدل شود تا سرانجام شما به گوش دادن به گفته های او تن بدهید. 
	کدام یک از رفتارهای مردها زن ها را دیوانه می کند*به گفته های ما صحه نمی گذارید یا آنها را احمقانه یا اشتباه می پنداریدوسپس طوری رفتار می کنید که گویی منتظرید صحبت هایمان تمام شود تا فوراً آن را ازگوش به درکنید.*خواسته ها و نیازهای ما را بی جا تلقی می کنید یا آنها را وارد نمی دانید و با خودتان یا به ما می گویید که ما پرتوقع و زیاده خواه هستیم. *تا آخرین لحظه خواسته های ما را به تعویق می اندازید.گویی می خواهید ببینید آیا می توانید ما را منحرف کنید یا سرانجام وادارمان سازید قید آنها را بزنیم یا نه. *اهمیت خواسته ها و نیازهای ما را دست کم می گیرد و اینطور فکر می کنید که واقعاً مهم نیستند و لزومی ندارد آنها را برآورده سازید. *طوری وانمود می کنید که به نیازهای ما گوش داده اید و می خواهید آنها را برآورده سازید، اما سپس کار خودتان را می کنید و همه چیز را نادیده می گیرید وتلاشی برای برآورده ساختن آنها نمی کنید.
	چرا و چگونه گوش ندادن به زن ها و نادیده گرفتن نیازهایشان بدترین احساسات را در آنها تولید می کند*در این گونه اوقات احساس ناامنی می کنیم و می ترسیم.زیرا احساس می کنیم به ما اهمیتی نمی دهید. *نق نقو شده ایم و مدام از شما شکایت می کنیم.زیرا مجبوریم برای یک چیز مدام از شما خواهش کنیم. *عصبانی شده از شما بیزار می شویم.زیرا شما احساسات ما را نادیده می گیرید. *پرتوقع می شویم و شما را تهدید می کنیم.زیرا می خواهیم سرانجام به نحوی توجه شما را جلب کنیم. *بدجنس و مغرض می شویم.زیرا متوجه می شویم عامدانه به ما بی توجهی می کنید. *زودرنج، عصبی و تحریک پذیر می شویم.زیرا مدام نگرانیم که سرانجام به خواسته های ما ترتیب اثر خواهید داد یا نه.آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هرگاه به ما گوش نمی کنید و نیازهای مان را نادیده می گیرید، احساس می کنیم که ما را دوست ندارید و ما را زیاد جدی نمیگیریدو نگران آثار آن برروی احساسات ما و پیامدهایی که برای رابطه یا ازدواج مان خواهد داشت، نیستید.به طرز مضحکی هرچه دیرتر به نیازهای ماترتیب اثردهید،پرتوقع ترونق نقوترمیشویم و راضی کردن ما برایتان مشکلتر خواهد شد.
	راه حل01 به گفته ها،خواسته ها و نیازهای ما گوش کنید و آن را به چشم تضمینی برای رابطه بنگرید.مابه گفته هایمان ودرمیان گذاشتن خواسته هایمان با شمادرواقع کلیدهای خوشحال ساختن خود را در اختیار شما قرار داده ایم و هنگامی که شما ما را خوشحال و راضی نگه می دارید، همسر به مراتب بهتری نیز برای شما خواهیم بود. 02 برای مدت یک هفته تنها بر روی یکی از نیازهای ما تمرکز کنید:صحبت بیشتر، گذران وقت بیشتر با بچه ها، جمع آوری کردن لباس های خودتان و...سپس سعی کنید اندکی از آن را برآورده سازید. 03 ما را جدی بگیرید.ما درگفته های خودجدی هستیم و چنانچه از شما خواسته ای داریم، به هیچ وجه احمقانه، یا از سر هوا و هوس نیست و برایمان بسیار نیز مهم است و این به آن دلیل است که شما برایمان مهم هستید.
	سه-در مقابل او شورش کنیدبارها از شما خواهش می کنیم که در مرتب نگه داشتن اتاق خواب به ما کمک کنیدو لباس هایتان راسرجایشان بگذارید،اما شما به سادگی آن را فراموش میکنید یا نادیده میگیرید. به شما می گوییم دوست نداریم مجلات مستهجن بخوانید یا فیلم های مبتذل تماشا کنید و اینکه از این کار شما ناراحت می شویم.اما شما می گوییدکه ما مادرشمانیستیم و دوست ندارید که ما به شما بگوییم چه کار بکنید و چه کار نکنید. از شما می خواهیم شبهایی که دوست دارید تا دیروقت تلویزیون تماشا کنید به ما خبر بدهید و زودتر به ما «شب به خیر»بگویید تاما تادیروقت دربستر به انتظار شما بیدار نمانیم.اما شما ناراحت می شوید و می گویید که دوست ندارید یک یک حرکات و کارهای خود را به ما گزارش بدهید و برای آن ها اجازه بگیرید. مردان عزیز:می دانم به این موضوع حساسیت زیادی دارید لذا سعی می کنم تا آنجایی که امکان دارد با ملایمت تمام آن را  توضیح دهم.  همانگونه که در فصل های پیش نیز دیدیم، مردها بنابر غریزه نیاز دارند مستقل باشند و از اینکه آزادی و خودمختاری خود را از دست بدهند، می ترسند. می دانم اصلاً دوست ندارید به «زنی» جواب پس بدهید یا از دستورها و فرمان های او اطاعت کنید. از این که مرتباً به شما دستور بدهند بیزارید. اما حقیقت آن است که چنانچه می خواهید زن عاقل و مهربان خودرا به یک دیوانه ی زنجیری تبدیل کنید، کافی است کنترل رابطه یا ازدواج خود را به دست بخش شورشی وجود خود بسپارید. همین و بس. ممکن است در برابر من جبهه بگیرید و اطلاعات ارائه شده در این فصل را نپذیرید. ممکن است در جایی از وجود خود احساس کنید از شمامی خواهم که تسلیم شوید، غلام حلقه به گوش نامزد/همسرتان شویدواجازه دهید شمارا به بردگی بکشاند.هرگز این طور نیست.این ازدست دادن آزادی نیست.بلکه آزاد شدن ازشورشی وطغیان گر درون خودتان است که ممکن است زندگیتان را در دست خود گیرد. اما این شورشی و سرکشی از کجا می آید؟ این شورشی از پسر کوچولوی درون هر مردی سرچشمه می گیرد که مجبور بوده است روزی پیوندهای عاطفی احساسی خود را با مادرش ببرد و مجدداً به عنوان موجودی مستقل و مجزا از مادرش دوباره تعریف کند تا مرد شود. این فرآیند جدایی چنانچه قرار باشد که پسر به  مردی مستقل؛ خودمختار و سالم بدل شود کاملاً ضروری به حساب می آید و مقادیری رفتار شورشی را نیز در پی خواهد داشت. بالاخص این فرآیند در سالهای نوجوانی بیشتر صدق می کند که در آن میل و گرایش زیادی در پسر نوجوان وجود دارد که متفاوت از مادرش باشد و تولد دوباره ای به شخصیت واقعی و منحصر به فرد خویش به عنوان موجودی مجزا و مستقل بدهد. پس مشکل در کجاست؟ خب، در بسیاری از پسرهای جوان این فرآیند جدایی و استقلال هرگز کامل  نمی شود. گاهی اوقات بدان دلیل است که مادر اجازه ی این استقلال و جدایی را نمی دهد و بسیار کودک راکنترل می کند یا کاری می کند که کودک به دلیل این تمایز احساس گناه کند. گاهی اوقات به این دلیل است که پسر مجبور است نقش پدرفوت شده، غایب یا آزاررسان خود را برای خانواده بازی کند و از نقش حمایتگر برای مادر خود سر باز بزند و گاهی اوقات نیز بدان دلیل است که پیوندهای عاطفی میان اعضای خانواده به حدی نزدیک، صمیمی و قوی است که کودک به طوری ناخودآگاه همواره به مادر خود وابسته می ماند و این تمایز و استقلال هرگز اتفاق نمی افتد. اما هنگامی که پسر جوان فرآیند جدایی و استقلال روحی و احساسی خود را از مادرش به پایان نمی برد، چه پیامدهایی انتظار او را می کشند؟ در این گونه اوقات این کار ناتمام را با زن های دیگر زندگی خود از قبیل همسر، نامزد و... از سر می گیرد و در مقابل هر چیز که به او احساس کنترل شدگی یا مغلوب بودن بدهد، شورش می کند. حال ممکن است از خود سؤال کنید که آیا مردها آگاهانه این کار را میکنندیاخیر؟پاسخ من به این پرسش این است که:«احتمالاً نه»چنانچه زنی مهربان و با احساس با چنین مردی که هنوز در مقابل زن های زندگی اش شورش می کند، ازدواج کند چه بر سر او خواهد آمد؟ از عصبانیت دیوانه خواهد شد!؟ مردان عزیز: از کجا می توانید بفهمید که آیا شما نیز یک شورشی هستید یا خیر؟ در زیر آزمونی وجودداردکه درتعیین این نکته به شما کمک خواهدکرد.(البته چنانچه مایل نیستید، مجبور نیستید به پرسشهای آن پاسخ دهید!) آیا شما یک شورشی هستید؟ کدامیک از جملات زیر درست است و کدامیک نادرست؟ 01 در جملاتی که برای توصیف زندگی عشقی تان به کار می برید، کلمات فشار و اجبار و الزام بیش از سایر کلمات دیگر به کار برده می شوند.برای نمونه: »اینقدر مرا تحت فشار نگذار و الا می گذارم و می رم. « »هر بار که خواسته ها و نیازهایت را با من در میان می گذاری احساس فشار، اجبار و الزام می کنم. « »دوست ندارم منو مجبور کنی کارهایی رو که دوست ندارم انجام بدم:مثلاً خواندن این کتاب. « 02 هرگاه زنی از شما می خواهد کاری را انجام دهید، قویاً احساس می کنید که دوست دارید خلاف آن کار را انجام دهید. 03 شما از کلمه و واژه ی شورش و شورشی بیزارید و دوست دارید خود را مردی مستقل و قوی بدانید که هرگز مایل نیست تسلیم شده و به یک «زن ذلیل»تبدیل شود. 04 از این آزمون بدتان می آید. خُب، مردان عزیز، چطور بود؟ چنانچه فکر می کنید آزمون فوق احمقانه بوده است و از فکر کردن به پاسخ پرسشهای آن سر باز زدید و حتی یک بار هم نخندیدید  پس به شما تبریک می گویم. شما یک شورشی و طغیان گر حسابی و تمام عیارهستید! حالا بیاییدلحظه ای جدی به قضیه نگاه کنیم.زیرا در اینجا نکته ی مهمی وجودداردکه باید آنرا یادآورشوم.مشکل شورشی بودن این است هرمراوده وتبادل کوچک، با نامزد/همسرتان را به نبرد خواسته ها تبدیل می کند.نبرد قدرتی که در آن شما مدام می خواهید استقلال و کنترل ناپذیری خود را به خودتان اثبات کنید. برای نمونه نامزد/همسرتان می گوید: «بیا آخر هفته بریم بیرون شهر.» و شما احساس می کنید مجبورید که حتماً با او مخالفت کنید و بگویید که مثلاً کار داریدهر چندکه به طرزی پنهان خودتان نیزبدتان نمی آید که کمی استراحت یا تفریح کنید.همسرتان می گوید آمادگی دارد که با شما همبستر شود، اما شما به یکباره احساس خستگی یا بی علاقگی میکنید،هرچند که همین ده دقیقه پیش خودتان نیز می خواستید شروع کنید. نامزد/همسرتان از رفتار یکی از دوستان شما انتقاد می کند، اما شما به یکباره احساس می کنید که می خواهید از او دفاع کنید، گر چه پیش از آن که همسرتان چیزی بگوید، خودتان نیز از رفتار این دوست تان ناراحت شده بودید و با همسرتان هم عقیده بودید.
	کدامیک از رفتار مردها، زن ها را دیوانه می سازد* در برابر آنچه از شما خواسته بودیم که انجام دهید، مقاومت می ورزید و اغلب خلاف آن را انجام می دهید. * با نظر یا عقیده ی ما مخالفت می کنید، تنها برای آنکه متفاوت باشید.*درخواستهای ما را به عنوان فشار و اجبار تعبیر می کنید و با ناراحتی از دست ما از خود بیش از حد واکنش نشان می دهید. *به عشق و علاقه و محبت ما مظنون هستید و اظهار عشق ما را به خود روش های فریبکارانه ای برای کنترل و سلطه جویی بر خودتان تصور می کنید. *به توصیه ها، پیشنهادها، کمک ها و حمایتهای ما به گونه ای پاسخ می دهید که گویی تلاش های ما را برای کنترل کردن و سلطه بر شما صورت می گیرد و سپس گفته های ما را به حساب نمی آورید، هر چند هم که منطقی باشد. *از آسایش خاطر دادن به ما خودداری می ورزید و عشق تمام و کمال خود را از ما دریغ می کنید.زیرا دوست ندارید از شما توقعی داشته باشیم  یا احساس کنید که مجبورید ایفای نقش کنید.
	چرا و چگونه شورشی بودن بدترین احساسات را در ما زن ها تولید می کند*دراین گونه اوقات ما از شما می رنجیم و احساس محبوب نبودن می کنیم، زیرا ظاهراً این طور به نظر می رسد که مرتباً رو در روی ما می ایستید و جبهه می گیرید. *احساس ناامنی و محتاج بودن می کنیم، زیرا شما عشق خود را از ما دریغ کرده اید.*عصبی، مأیوس و سرخورده می شویم، زیرا در مقابل پیشنهادها یا پرس و جوهای ما از خود مقاومت نشان می دهید. *احساس می کنیم مجبوریم در حق شما مادری کنیم، زیرا مانند یک پسر بچه ی شورشی رفتار می کنید. *مغرض و بدجنس می شویم،زیرا احساس می کنیم ما را به یک نبرد قدرت کشانده اید. *عصبانی، تحریک پذیر و سلطه جو می شویم، زیرا از انجام کوچکترین و ساده ترین کارهایی که برای حفظ رابطه مان ضروری است نیز سرباز می زنید. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هرگاه که مثل شورشی ها رفتار می کنید از ما یک دشمن می سازید. هنگامی که مثل مادرتان با ما رفتار می کنید، مادری که باید استقلال و خودمختاری تان را از او پس بگیرید، بدترین احساسات را درما زنده می کنید.هرچه بیشتر درمقابل ما و رابطه مقاومت بورزید، ما را بیشتر تخریب می کنید و به کابوس هایتان بیشتر تحقق می بخشید.
	راه حل01 نبردهایتان را با دقت انتخاب کنید.در هر رابطه موقعیتها و زمان هایی وجود دارند که باید حدود و ثغوری را برای خودتعریف کنید. پایتان را زمین بکوبید و مثلاً «نه» بگویید (اما نه در تمامی اوقات)به جای آن که به طور مستمر و مداوم در برابر تمامی درخواست ها و نیازهای نامزد/همسرتان از خود واکنش افراطی نشان دهید، مواقع و موقعیت هایی را انتخاب کنید که این نوع رفتار در آنها مناسب و منطقی باشد. ببینید کدام یک از مسائل و موضوعات برای شما مهمترند:وقت گذرانی با دوستانتان، تماشای تلویزیون، وقت آزاد در تنهایی بی آن که مزاحم تان شوند، عدم اجبار در برنامه ریزی برای تعطیلات آخر هفته و... و سپس بیاموزید که برای آنها با نامزد/همسرتان مذاکره کنید. نه اینکه به طور اتوماتیک دربرابر حتی ساده ترین خواسته های او شورش کنید. در غیر این صورت رابطه یا ازدواج شما به میدان نبردی بدل می شود که مسلماً هر دو در آن مجروح و زخمی خواهید شد. 02 هرگاه در خود احساس سرکشی، طغیان و شورش می کنید،به خود یادآوری کنیدکه نیت نامزد/همسرتان این نیست که شما راکنترل کند و ازشما یک پسربچه ی کوچک، مطیع و فرمانبردار بسازد، بلکه تلاش می کند با شما ارتباط برقرار سازد، مرتبط شود، افکار و احساساتش را بیان کند، نزدیکی و صمیمیت بیشتری ایجاد کند و تفاهم، هارمونی و هماهنگی بیشتری در زندگی تان بیافریند. 03 بر روی مسائل و موضوعات حل و فصل نشده ای که با مادرتان دارید کار کنید. آه،  می دانم که این کار خیلی جالب و لذت بخش به نظر نمی رسد. اما چنانچه فکر می کنید که مسائل ناتمام واحساسات حل وفصل نشده ای را بامادرتان دارید، ممکن است آنهارا بر روی نامزد/همسرخود  فرافکنی کنید. سعی کنید خود را از شرطی شدنهای گذشته  آزاد سازید.  می توانید برای چند جلسه به یک مشاور یا روانکاو مراجعه کنید.به گروه درمانی های مردانه بپیوندید، با دیگر اعضای خانواده صحبت کنید.از  هر چیز دیگری که بتواند به شما کمک کند از عکس العمل های خود چه درسطح درونی و چه در سطح بیرونی آگاه شوید و آنها را تعدیل سازید، استفاده کنید.
	چهار-هرگز به او آسایش خاطر و آرامش خیال ندهیدبه شما می گوییم از این که اخیراً از ما راضی نبوده اید و نسبت به ما بی محبت و نامهربان شده اید و از ما کناره گیری می کنید،نگران هستیم.اما شما می گوییدکه خیالاتی شده ایم و این که بهتر است آرام بگیریم.شب به هنگام خواب به شما می گوییم که نگران سخنرانی بزرگی هستیم که فردا باید در محل کار خود بکنیم و از شمامی خواهیم که پیش از خواب کمی ما را در آغوش بگیرید، اما شما معذب می شوید و می گویید که وقت ندارید و باید به برخی از E-mailهای خود پاسخ دهید و ما را در اتاق خواب تنها می گذارید. واقعه ای تلخ از گذشته را به یاد می آوریم و احساساتی می شویم و گریه می کنیم. اما شما همان جا می نشینید، ما را نگاه می کنید وهیچ کاری نمی کنیدیا چیزی نمی گویید تا ما را آرام کند.چنانچه از زن ها بپرسید که در مواقع نگرانی و اضطراب چه کسی بهتر می تواند به آنها آرامش و احساس امنیت دهد، معمولاً پاسخ  خواهند داد: دوست شان و نامزد/همسرشان را به این عنوان معرفی نخواهند کرد. مردان عزیز: متأسفانه این موضوع حقیقت دارد که زن ها در این زمینه مهارت بیشتری از مردها دارند.هرگاه ما زن ها ناراحت یا نگران هستیم، دوست داریم که به گفته هایمان گوش داده شود،درآغوش مان بگیرند،آراممان کنندو به ما اطمینان دهندکه همه چیز خوب و رو به راه خواهد شد.امامردها به جای اینها اغلب مارا نصیحت می کنندو راه حل و دستورالعمل ارائه می دهند. یا این که پس می نشینند یا به ما پشت می کنند و تنهایمان می گذارند یا بدتر از همه این که به ما انگ حماقت می زنند که چرا اصلاً ناراحت شده ایم! آنچه را که در فصلهای پیش درباره ی نیاز زن ها به احساس امنیت گفتیم به یاد دارید؟ هرگاه ما زن هاترسیده باشیم یا احساس ناامنی کنیم،به طرزی غریزی تقاضای کمک میکنیم و امیدواریم که آرامشی بیابیم تا در سایه ی آن نگرانی هایمان تسکین بیابد.بنابراین چنانچه به جای تسلی وآرامش،با سردی،بی تفاوتی یاسرزنش و انتقاد رو به رو شویم،سطح نگرانی و ناامنی ما افزایش می یابد و احساسات مان از آنچه بود نیز بدتر خواهد شد.بدین معنا که اگر در ابتدا کمی ناراحت بودیم، این بار به راستی ناراحت و عصبانی می شویم.نه برای آنچه از ابتدا ما را ناراحت کرده بود، بلکه به جهت واکنش شما! متأسفانه این الگو در بسیاری ازروابط صمیمی رواج دارد.دقیقاً درهمان لحظه که زن به آسایش خاطر وآرامش خیال ازجانب مردزندگی اش نیاز دارد، نامزد/همسرش که بطور معمولی مردی مهربان و با احساس است به یک باره یخ می زند و نقطه ی مقابل آنچه از او خواسته شده بود، از سر می زند بدین معنا که چنانچه از او  خواسته شده بود تا نزدیکتر شود، از او دور می شود، چنانچه از او خواسته شده بود تا حرفهای امیدوار کننده بزند، ساکت می شود. چنانچه از او خواسته شده بود بگوید همه چیز درست خواهد شد، ناراحتی و معذب شدن واضح و عیان او برعکس این پیام را به زن می دهد که همه چیز همین الآن هم خرابتر شده است. چرا مردها به سختی می توانند به زن ها آرامش خیال و آسودگی خاطر بدهند. چند دلیل در این رابطه وجود دارد: 01 مردها احساس اجبار و الزام می کنند که مشکل را حل کنند و هنگامی که نمی توانند ناراحت و سرخورده می شوند و احساس شکست می کنند. آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا مرد زندگی تان به هنگام نگرانی شما از مسئله یا مشکلی بازپرس وتحلیل گر می شود،سؤالات بسیاری از شمامی پرسد،راه حلها وتوصیه های بسیاری ارائه می دهد وحتی هنگامیکه احساس می کندبه تلاشهای او پاسخ مثبت نمی دهید، ازدست شما عصبانی می شود؟ این به آن دلیل است که مردها راه حل مدار هستند.آنها طوری بار آمده اند که احساس مسئولیت می کنند که کارها را درست کنند و برای مشکلات راه حل بیابند.آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: بیشتر مردها اغلب درخواست زن مبنی بر تسلی خاطر و آرامش خیال را با اجبار برای حل و فصل مشکلات اشتباه می گیرند. بنابراین هرگاه ناراحت باشید نامزد/همسرتان احساس می کند باید راه حلی پیدا کند.لذا  فکر و ذهن او به  حالت «راه  حل یابی» تغییر وضعیت  می دهد.  البته هنگامی که ما زن ها ترسیده ایم یا احساس ناامنی می کنیم، این دل و جان مرد زندگیمان است که به آن نیاز داریم،نه عقل و فکر او. آنچه حالمان را خوب می کندو احساس بهتری به مامی دهد، ممکن است منطقی به نظرنرسد،اما به هرحال مؤثر است:درآغوش گرفته شدن، بوسه وشنیدن اینکه:« عزیزم،درک میکنم چه میگویی، متأسفم که چنین احساسات بدی راتجربه میکنی.» یا: «الآن چه خواسته ای از من داری؟» مردان عزیز: می دانم ممکن است به راحتی باور نکنید.احتمالاً خواهید پرسید: «منظورتان این است که چنانچه فقط او را درآغوش بگیرم و حرف های آرامش بخش بزنم، عملاً احساسات او بهتر خواهند شد، حتی هنگامی که مشکل او را حل نکرده باشم!؟»پاسخ این است که:«بله» شاید مفید باشد، از خود بپرسید. چنانچه دختر کوچک شش ساله تان ترسیده باشد، چگونه او را آرام می کردید؟ آیا غیر از این است که او را در بغل می گرفتید؟ نوازش می دادیدوبه او عشق می ورزیدید؟عشق شما به سراسروجود او رخنه می کرد و چنان احساس آرامشی می کرد که نظیر آن از هیچ واژه یا عبارتی ساخته نبود.خب، درست به طرز مشابهی در یک یک تمامی زن هاـ حتی قویترین، مستقل ترین و به ظاهر آسیب ناپذیرترین ماـ نیز دختر بچه های کوچکی وجود دارد که گاهی اوقات می ترسند.چه بدانیم چه ندانیم آنچه به راستی دراین لحظات احتیاج داریم همان چیزی است که تمامی دختربچه ها به آن نیاز دارند. بازوانی قوی و امن که ما را در آغوش بگیرند و به ما احساس امنیت بدهند به ما بگویند که تنها نیستیم. مردان عزیز:گاهی اوقات هنگامی که در حل مشکلات یا برطرف کردن درد و رنج زنی که به او عشق می ورزید احساس ضعف و ناتوانی می کنید و  عصبانی می شوید، از بیرون چنین دیده می شود که این عصبانیت ظاهراً متوجه نامزد/همسرتان می باشد.این عکس العمل شما ما زن ها را به راستی گیج و سردرگم میکند.از خود میپرسم: «این من هستم که ناراحت هستم.پس چرا او از دست من عصبانی می شود؟» البته این ما نیستیم که شما ازدستش عصبانی هستید، شما از خودتان عصبانی هستید که چرا نتوانسته اید از اوحمایت کنید یا چرا در نجات او شکست خورده اید.اگر از آنچه در درون تان می گذرد آگاهی نداشته باشید، این امکان وجود دارد که عصبانی تان به بیرون «چکه» کند و شما راتحریک پذیر،سرزنش گر، انتقاد کننده کند. این اتفاق بدترین احساسات را در ما زنده می کند. یعنی احساس می کنیم کسی که در وقت تنگی و آسیب پذیری خود به او رو کرده و پناه برده بودیم به ما پشت کرده و ما را تنها گذاشته است. 2-مردها به طرزی ناخودآگاه احساس گناه می کنند که مسئول درد ورنج نامزد/همسرشان هستند.لذا از دست او عصبانی می شوند. سالها طول کشید تا من این دینامیسم را درک کنم، اما به مجرد آن که نسبت به آن آگاهی یافتم، توانستم علت و دلیل واکنش مردها را دریابم. برای نمونه زنی به شوهرش می گوید که یکی ازرفتارهای شوهرش او را ناراحت کرده است یا  بدلایل دیگری که ممکن است ربطی هم به او نداشته باشد، ناراحت است و  به اندکی آسایش خاطر ازجانب اونیازمند است.اما مرد به جای دلگرمی دادن به او یا معذرت خواستن از او عملاً از دست همسرش عصبانی شده است و او را متهم می کند که زیادی احساساتی،  محتاج، نق نقو یا... است. در اینجا چه اتفاقی می افتد؟ احتمالاً مرد دراینحا احساس گناه میکند که همسرش را ناراحت کرده است یا احساس حقارت می کندکه همسرش رفتاری از او را به رخش کشیده است که خودش نیزنسبت به آن کوچکترین آگاهی ای نداشته است و به جای آن که به خود اعتراف کندکه از دست خودش ناراحت است همسرش سرزنش می کندکه چرا چنین احساسی به او داده است. مردان عزیز:هنگامی که به شما می گوییم از چیزی ترسیده یا ناراحت هستیم و شما عصبانی می شوید، وضعیت را ازآنچه هست  بیست برابر بدتر میکنید.حقیقت آن است که در این مواقع ما نمی خواهیم شما راسرزنش کنیم یا ازشما انتقادکنیم.بلکه تنها میخواهیم احساس امنیت ومحبوب بودن بکنیم. به همین دلیل به کمک و آسایش خاطر ازجانب شما احتیاج داریم.آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: مردها اغلب درخواست زن ها مبتنی بر آسایش خاطر، احساس امنیت و عشق را با سرزنش و انتقاد اشتباه می گیرند. کدامیک از رفتار مردها زن ها را دیوانه می سازد. *هنگامی که نگران یا ناراحت هستیم برای ما سخنرانی می کنید یا ما را پند و اندرز می دهید.در حالیکه تنها چیزی که در این اوقات بدان نیاز داریم درک و محبت است. *هنگامی که از شما می خواهیم ما را آرام کنید و به ما آسایش خاطر بدهید، خلاف آن را انجام می دهید و بدتر آن که ازما دور می شوید. *ناراحتی ما را عکس العمل افراطی تلقی می کنید و نیاز ما را به حمایت نادیده می گیرید. *از ما به این جهت که ناراحت هستیم.ناراحت و عصبانی می شوید و بدین ترتیب ما را ناراحت تر و چه بسا عصبانی می کنید. *ما را سرزنش می کنید و برچسب زیاده از حد ضعیف یا محتاج و وابسته بودن به ما می زنید، تنها به این دلیل که از شما تقاضای آسایش خاطر کرده بودیم. *احساسات ما را بی اهمیت تلقی می کنید و آنها را جدی نمی گیرید. *منطقی و تحلیل گر می شوید. در حالی که تنها چیزی که ما به آن نیاز داریم عشق، مهربانی و ملایمت است.
	چرا و چگونه آسایش خاطر ندادن به زن ها بدترین احساسات را در آنها تولید می کند*در این اوقات احساس رهاشدگی و محبوب نبودن می کنیم، زیرا به نیاز ما به آسایش خاطر با سردی و بی تفاوتی پاسخ می دهید. *می ترسیم و احساس ناامنی می کنیم، زیرا به ما آسایش خاطر نمی دهید. *پرتوقع، نق نقو و مستأصل جلوه می کنیم، زیرا ما را وادار می کنید برای اندکی آرامش به شما التماس کنیم. *عصبی، تحریک پذیر و زودرنج می شویم، زیرا نیازها و درخواستهای ما را درک نمی کنید. *افسرده می شویم زیرا در کنار شما احساس امنیت نمی کنیم. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هرگاه به دنبال آرامش و آسایش خاطر به شما روی می آوریم و شما با سردی، بی تفاوتی، دوری یا عصبانیت به ما پاسخ میدهید، احساس میکنیم ناراحتی ما برای شما اهمیتی ندارد و شما دیگر دوستمان ندارید تا از ما حمایت کنید. هر چه آسایش خاطر را از ما بیشتر دریغ کنید، ترس ما بیشتر می شود و در آن صورت نیاز ما به آسایش خاطر بیشتر می شود. راه حل: 01 به خود یادآوری کنید که مجبور نیستید مارا نجات بدهیدیا مشکلات را حل کنید.ما تنها می خواهیم  احساس کنیم که شما در کنار ما هستید  و ما را تنها نمی گذارید. چنانچه ما را در آغوش بگیرید، ببوسید، و باما مهربان باشید (و نیز دیگر اشکال حمایت روحی و عاطفی)مرتکب هیچ اشتباهی نشده اید.چنانچه فکر می کنید  برای حل مشکل ما راه حلی در اختیار دارید از ما بپرسید که آیا بدان نیازی داریم یا خیر.گاهی اوقات خواهیم دید که از  توصیه ها،  پیشنهادها و راه  حلهای شما  استقبال خواهیم کرد  و گاهی اوقات نیز از این که نمی خواهیم با راه حل ومنطق یا مشکلاتمان مقابله کنیم، تعجب خواهید نمود.در این گونه اوقات تنها به شنونده بودن شما و حمایت روحی و عاطفی شما نیازمندیم. 02 هرگاه از یک رفتار شما ناراحت شده ایم یامی گوییم که به آرامش وآسایش خاطر شما نیازمندیم، سعی کنید غرورخود را کنار بگذاریدو به کمک ما بشتابید.تنها چیزی که دراین اوقات بدان نیاز داریم احساس مرتبط بودن و آرامش خیال است و هرگز نمی خواهیم شما را سرزنش کنیم یا گذشته ها را دوباره به میان بکشیم. 03به یاد داشته باشید:ارزشمندترین چیزی که در این اوقات برای ارائه به ما دارید عشق تان است نه راه حل و منطق تان.عشق  و محبت شما این قدرت و توان را دارد که  قلب ما را التیام بخشد و این با ارزش ترین از هر راه حل یا پیشنهادی است که در اختیار دارید.
	پنج-با زن های دیگر لاس بزنیدباربارای عزیز: نامزدم که سه سال است او را می شناسم این عادت بد را دارد که با زن های دیگر لاس می زند.این کار او مرا دیوانه ساخته است. او همیشه به زن های زل می زند. مخصوصاً به جای خاصی از بدنشان. حتی گاهی اوقات در حضورمن نیز به آنها چراغ سبز نشان می دهد.البته او همیشه این حقیقت را انکار می کند.هرگاه از این رفتار او شکایت میکنم و به اومی گویم که چقدر مرا ناراحت می کند و می رنجاند مرا متهم می کند که حسودی می کنم . احساس ناامنی دارم. مشکل اینجاست که رفتار او براستی احساس ناامنی هم درمن  تولید میکند لذا نمی توانم از خودم دفاع کنم. فکر نمی کنم که او هرگز به من خیانت کند. پس چرا این رفتارش مرا اینقدر ناراحت می کند؟ لطفاً به من کمک کنید. این تنها یکی از صدها نامه ای است که از زن هایی دریافت کرده ام که از این رفتار نامزد/همسرشان شکایت داشته اند.هرگاه این موضوع را درسمینارهایم پیش می کشم مردها اغلب می خندند. گویی می گویند:«اوه، آره می دانم زن ها همیشه از این موضوع شکایت دارند.اما در واقع زیادی خودشون را ناراحت می کنند.»خب، مردان عزیز! می خواهم به شما بگویم که اصلاً هم این طور نیست. این نوع سهل انگاری در قبال انرژی جنسی هر چند هم که از لحاظ اجتماعی کاملاً قابل قبول باشد  یکی از مخرب ترین دشمنان در هر رابطه ی نزدیک و صمیمی است و حتی با اعتماد به نفس ترین، قویترین و مستقل ترین زن ها را نیز به لحاظ روحی از هم می پاشد. صحبتی بامردها: پیش از آنکه برچسب انتقادگر به من بزنید، می خواهم به شما بگویم که درباره ی این موضوع با  هزاران زن و مرد مختلف در سمینارهایم صحبت کرده ام و نحوه ی بیانم به گونه ای است که قبلاً هرگز نظیر آن را نشنیده اید. در اینجا موضوع اصلاً این نیست که درست یا غلط چیست،حق با کیست و اینکه چه کسی خوب وچه کسی بد است، بلکه صحبت در باره ی درک تأثیرات لاس زدن بر روی انرژی جنسی است که در هر رابطه ی صمیمی وجود دارد.لذا از شما خواهش می کنم با ذهنی باز گوش کنید و اجازه دهیدبرایتان توضیح دهم که چگونه ممکن است با دستهای خودتان بنای زندگی عشقی خود را فرو بریزید بی آن که خود نیز از آن باخبر باشید.
	حساب بانکی انرژی جنسیتصور کنید که هر زن ومردی یک حساب بانکی دارند که در آن میزان انرژی جنسی آنها که تشکیل شده است از مقادیر انرژی احساسی و رمانتیک، شهوت، شور و حرارت، عشق، نیاز جنسی و... ثبت شده است. درست همانگونه که آزاد هستید وحق انتخاب دارید که با  موجودی  حساب بانکی مالی خود هر کاری بکنید.مثلاً همه را خرج کنید، سرمایه گذاری کنید، ببخشید یا دور بریزید.می توانید انتخاب کنید که با موجودی انرژی حساب بانکی جنسی خود هر کاری بکنید. هنگامی که مجرد هستید، مقدار کمی از این انرژی جنسی را بر روی یک رابطه ی رمانتیک به خصوص  سرمایه گذاری می کنید و سپس منتظر  می مانید تا ببینید که آیا بهره وری یا سودآوری لازم و کافی را دارد یا خیر. هنگامی که رابطه ای موفق  نیست،  مایه  گذاشتن از انرژی  جنسی، عاطفی و  رمانتیک خود را متوقف  می کنید.سپس این انرژی ها را پس می گیرد ومجدداً درحساب سپرده ی خودپس انداز می کنیدو منتظر فرصت بعدی می مانید.درست همان گونه که همگی دوست داریم جایی سرمایه گذاری کنیم که سودهای کلان به جیب بزنیم،هنگامی که مجرد هستیم همواره دوست داریم برنده باشیم و روی کسی حساب باز کنیم که بتوانیم تمامی عشق، امیدها، رویاها و خلاصه تمامی پس اندازهای جنسی و عاطفی خود را بر روی او سرمایه گذاری کنیم. هنگامی که عاشق می شوید، به طرزی جدی با کسی درگیر می شوید.نامزد می شویدیا با کسی ازدواج میکنید،گویی فرصتی را که همیشه می خواستیدروی آن سرمایه گذاری کنید، پیدا کرده اید.سپس تعهد می دهید که خود را به طرزی انحصاری چه به لحاظ عاطفی و چه به لحاظ جنسی صرفاً روی آن شخص سرمایه گذاری کنید.به طوریکه هیچ گونه سرمایه گذاری جانبی یا پروژه های کوتاه مدت دیگر را جایز نمی دانید!روز به روز، ماه به ماه و سال به سال نیزموجودی های بیشتری را مرتباً به حساب خود واریز می کنید(خواهش میکنیم نخندید!)این موجودیها از چه چیزهایی تشکیل شده اند؟ صمیمیت، ارتباط، محبت، علاقه و عشق.آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هربار که با نامزد/همسرتان ارتباط احساسی برقرار می کنید، هر بار که مکنونات قلبی خود را با یکدیگر در میان می گذارید، هرمکالمه ای که با یکدیگر دارید، هرکلمه ی محبت آمیز یا عاشقانه ای که بر زبان می آورید، هرگونه ابراز احترام و تشکری که از یکدیگر دارید، هر لحظه از صمیمیتی که دارید، هر بوسه، هرآغوش و البته هر مهرورزی و همبستر شدن همه و همه سرمایه هایی هستند که به حساب مشترک خود با شخصی که دوستش دارید، واریز می کنید. مردان عزیز: حال تصور کنیدکه متأهل هستیدو با خوشبختی با همسرتان زندگی می کنید.مهندس معماری هستید و درشرکت بزرگی مشغول به کار هستید.زن زیبایی با شما همکار است که بیش از حد طبیعی باشما خوش رو، اجتماعی و خون گرم است. احساس می کنید کمی به او جذب شده اید. چرا که بالاخره او زنی زیباست و همواره احساس خوبی به شما می دهد. زیرا مدام از شما تعریف می کند و به شما لبخند می زند.لذا شما خود را متقاعد می سازید که هیچگونه اشکال یا ضرری ندارد با او بیشترصحبت کنید، به یکدیگر E-mail بفرستید و گاهی اوقات نیز با هم ناهار بخورید. خب. کسی از شما ایرادی نمی گیرد. زیرا  بالاخره متأهل هستید و او  فقط یک دوست است نه  هیچ چیز دیگر. اینطور نیست؟ به رغم حسن نیت شما مراوده با این زن به هیچ وجه بی ضررنیست.چرا که هر  بار با او صحبت می کنید،  E-mail می فرستید، به او توجه ویژه  می کنید و با او مراوده می کنید،  در واقع مقادیری از موجودی حساب بانکی جنسی مشترک خود و همسرتان را برداشت می کنیدو به حساب آن زن واریز می کنید! این به آن معنا است که عملاً موجودی و سرمایه ای را که منحصراً به رابطه ی صمیمی خود و حفظو ارتقای آن اختصاص داده بودید، ازحساب مشترک خود برداشت می کنیدو به حساب زنی می ریزید که حتی او را خوب نیز نمی شناسید. خب، خطر این کار در چیست؟ این کار به آن معنا است که از حساب همسرتان می دزدید و به حساب زن دیگری می ریزید. می دانم که این قضاوتی است بسیار محکم و قاطع.اما می خواهم لحظه ای به آن فکر کنید.حتی هنگامی که مقادیری از افکار،تحسین و حتی بازی گوشیهای خود را روی زن دیگری که حال چه آشکارا و چه پنهانی به شماعلاقه نشان می دهد درواقع موجودی واعتباری را که متعلق به رابطه و ازدواج تان می باشد، برداشت کرده اید و آن را درجای دیگری که سود و بهره اش هرگز به حساب شما برگشت داده نمی شود، خرج کرده اید. ممکن است بگویید:«دست نگه دار! من که هیچ کار اشتباه یا نامشروعی انجام نداده ام.من که با او همبستر نشده ام و حتی او را لمس هم نکرده ام. مکالمات ماهمگی مؤدبانه هستند. چگونه می توانید بگویید که من از حساب همسرم دزدی کرده ام؟» خب، معتقدم که آن نوع از توجه و انرژی مذکر و مردانه، که معطوف این زن می کنید و مراودات و تبادلاتی که با او دارید چنانچه برقرار باشد که ازدواج و رابطه تان هر لحظه مستحکم تر، صمیمی تر و با شور و حرارت تر شود باید تنها و تنها صرف ازدواج و همسرتان گردد  نه کس دیگری.ممکن است درابتدا متوجه تأثیرات آن نباشید، اما هنگامی که بخش هایی از خود را برای زن دیگری صرف می کنید، به تدریج  انرژی هایی را از حساب جنسی خود هرز  می دهید و طولی نمی کشد که متوجه آثار و پیامدهای مخرب آن خواهید شد.بدین معنا که همسرتان ازجذابیت کمتری برایتان برخوردارخواهد بود، احساس ارتباط ومرتبط بودن کمتری با او خواهید کرد، و احساس محدودیت بیشتری.یک روز صبح از خواب بیدارمی شوید و می بینید که جذابیت و ارتباط جنسی چندانی نسبت به همسرتان درخود احساس نمی کنید. شوروحرارت رابطه تان از بین رفته است.این در حالی است که ممکن است ندانید چرا، مگر تا وقتی که دیگر خیلی دیر شده است. چنانچه کار و تجارتی داشتیدومی خواستید فرد موفقی باشیدو این موفقیت واعتبار را برای همیشه برای خودحفظ کنید،آیا سرمایه های خود را درجای دیگری به خطر می انداختید؟ البته که نه.پس چرا باید موجودی انرژی های جنسی و عاطفی خود را از مهم ترین حساب شخصی خودکه رابطه و ازدواج با زن زندگی تان است برداشت کنیدو آن را درجای دیگری سرمایه گذاری کنید؟ واقعیت این است که هرگز این کار را نمی کنید مگر این که متوجه نباشید که چه می کنید. مردان عزیز:منظور من نیز دقیقاً همین است. بیشتر مردها هرگزمتوجه این نوع پنهان و نامرئی از تبادل دائمی انرژی های قدرتمند جنسی وعاطفی نیستند که همیشه درپیرامون آنها در جریان است، هرگز هیچ کس این آموزش ها را در کودکی یا نوجوانی به ما نداده است. لذا با خوش بینی و ساده لوحی تمام پا بر روی روابط می گذارید و به خودمی گویید مادامی که باکسی همبستر نشده اید، به نامزد/همسرشان خیانت نکرده اید.این کُد اخلاقی خوبی است که هرگز به غیر از  همسرتان با زن  دیگری همبستر  نشوید، اما باید بدانید که تأثیرات توجهات و انتخاب های شما به آنچه که به لحاظ فیزیکی و جسمانی (جنسی)مرتکب می شوید یا نمی شوید، محدود نمی شوند.
	از کجا بدانید که آیا از حساب جنسی مشترک خود برداشت کرده اید یا نهگاهی اوقات هنگامی که مطالب فوق را با مردها در میان می گذارم می گویند: «بسیار خب، می فهمم چه می گویید.اما خب  چاره چیست؟  انتظار دارید چه کار کنم؟ باید چشم بند به چشم بزنم؟ دنیا پر از زن های خوشگل و زیباست. آیا منظورتان این است که چنانچه حتی اگر به یکی از آنها هم نگاه کنم از حساب مشترکمان دزدی کرده ام؟ »نه، البته که نه. اما میان ملاحظه کردن یابه عبارتی «مشاهده کردن» با «دامن زدن» تفاوت بسیاری وجود دارد. مشاهده و تشخیص زیبایی انسانی که از مقابل شما عبور می کند و لذت بردن از نقشی که زیبایی او در دنیا  ایفا می کند یک چیز است و  دامن زدن به انرژی جنسی که نسبت به او در خود احساس می کنید چیز دیگری است.این دو بسیار متفاوت هستند. هنگامی که مردی تنها این زیبایی را ملاحظه می کندـ درست به همان طریق که زیبایی غروب خورشید یا زیبایی ماشین گران قیمت را مشاهده می کندـ در واقع به زیبایی ها این جهان صحه گذاشته است. او این زیبایی را می پسندد و پیش خودش فکر می کند: «چه زیبا!»و سپس توجه و تمرکز خود را مجدداً معطوف کار قبلی خودش می کند. اما هنگامی که یک مرد دامن می زند موضوع بسیار فرق می کند.دامن زدن با مشاهده کردن آغاز می شود، اما  همان جا متوقف نمی شود.  برای نمونه زن زیبایی را در یک رستوران بر سر میز می بینید، اما سپس میل شما پیش می رود و تصمیم می گیرید که با انرژی جنسی زن آن هم به طرزی جنسی شرکت کنید.حال با خیره شدن، زبان حرکات بدنی تان و یا با گفته ها و کلام تان و یا فقط در ذهن و تخیل تان. مردان عزیز:درست مانند این است که موقتاً تعهد جنسی خودتان را به نامزد/همسرشان فراموش می کنید و یک خوشگذرانی کوتاه ده ثانیه ای را با زنی دیگر از ذهن وتخیل خودتان می گذرانید.گویی لحظه ای از جلد خود خارج می شوید، بر سر میز او می پرید، کام می گیرید و سپس به جلد و کالبد خو باز می گردید.چنانچه نامزد/همسرشان آنجا کنارتان باشد، شمابا معصومیت تمام پاسخ می دهید که:«من جایی نرفته بودم. همین جا کنار تو نشسته ام. «خب، حالا می دانید که شما فقط آن جا نشسته بودید، بلکه داشتید به انرژی جنسی خود دامن می زدید، بی آنکه خود نیز متوجه باشید. اما نامزد/ همسرتان چنین احساس کرده بود که برای ده ثانیه یا بیشتر غیب تان زده است و آن جا در کنارش حضور نداشتید و همین طور نیز هست. ما زنها درموازنه و بیلان موجودی ونیز برداشت های مختلف انرژی از حساب جنسی و عاطفی خود بسیار دقیق، حساس و باریک بین هستیم.حتی چنانچه مقادیر بسیار کمی برداشت کرده باشید، از  چشم تیزبین زن ها پنهان نمی ماند. ممکن است از جزئیات آگاهی نداشته باشیم:بخصوص هنگامی که حضور نداریم.اما چنانچه از توجه و انرژی شما نسبت به ما حتی اندکی نیز کاسته شده باشد،گیرنده های مان آن را ثبت می کنندو هنگامی که بیلان انرژی جنسی و عاطفی موجود درحساب تنزل می کند احساس امنیت مان نیز سریعاً نزول می کند. به همین دلیل است که اغلب زن ها از لاس زدن،چشم چرانی و دلبری کردن خوش شان نمی آید.(مگر اینکه خودشان هم از همان قماش باشند!اما این موضوع کتاب دیگری است.)و به منظور محافظت ار روابط خود شدیداً از خود واکنش نشان نمی دهند وما زن ها به مجرد آن که مرد زندگی مان از حساب انرژی جنسی و عاطفی مشترک مان برداشت کند بنا بر غریزه متوجه می شویم (حتی مقادیر بسیار جزئی )و سپس به دنبال آن احساسات بسیار بدی به سراغ ما می آید.ناگهان احساس می کنیم که از سه نیاز اساسی و پنهان خود محروم مانده ایم :نیاز به احساس امنیت ،نیاز به مرتبط بودن و سرانجام نیاز به ارزشمند بودن.به دنبال آن خصوصیات و رفتارهایی را از خود بروز می دهیم که مردها تحملش را هم ندارند و از آن بیزارند.البته، این تنها موجب می شود که از جذابیت ما نیز برای نامزد/همسرمان کاسته شود.که این نیز به نوبه ی خود زن های دیگر را جذاب تر و خواستنی تر میسازد و بدین ترتیب چرخه ی معیوب تولید می شود. هیچ کس مرا به عنوان یک فردمحافظه کار نمی شناسد؛درهیچ زمینه ای همواره درتمامی زندگانی ام آزادانه اندیشیده ام.لذا ممکن است کمی عجیب تر به نظر برسدکه چرا و چگونه در قبال این مسئله موضعی چنان سخت و محکم و انعطاف ناپذیر اتخاذ کرده ام.موضع من در عین حال برخاسته از هیچ تفکر اخلاقی یا مذهبی نیست. بلکه برخاسته از  مشاهدات و تجربیاتی است که از آثار مخرب این گونه سهل انگاری ها و  مسامحه کاری ها بر  روی روابط  صمیمی داشته ام. سهل انگاری در  قبال سهیم  شدن انرژی جنسی با  دیگران همواره تأثیرات بسیار مخربی را بر روی روابط صمیمی بخصوص ازدواج داشته است.موفقیت در ازدواج و روابط صمیمی به خودی خود به اندازه ی کافی سخت و دشوار است که نیازی نباشد این معضل را نیز بر آن اضافه کنیم! آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: هنگامی که انرژی عاطفی و جنسی خود را در جایی غیر از رابطه صمیمی یا ازدواج خود سرمایه گذاری و مصرف می کنید، ما زنها را بسیار فراتر ازآنچه بتوانید تصورش را هم بکنید، می رنجانید.نهایتاً این هرز رفتن انرژی، رابطه را از منابع ارزشمند و حیاتی خودمحروم می سازد. راه حل: 01 هنگامی که احساس می کنید وسوسه شده اید مقادیری حتی جزئی از حساب عاطفی و احساسی خود برداشت کنید، از خود بپرسید:از انجام این کار چه هدف یا مقصودی دارم؟ می خواهم به چه چیزی برسم؟ سپس تعهد خود به نامزد/همسرتان را مجدداً به یاد آورید و از برداشت از حساب تان منصرف شوید.سپس معادل همان میزان را به حساب مشترک با نامزد/همسرتان ـ آن هم با عشق ورزیدن به او به هرطریق ـ واریز کنید. 02 هنگامی که زنی زیبا و جذاب را مشاهده کردید به او به عنوان چیزی که می خواهید مال شما باشد نگاه نکنید.بلکه به چشم یک شاهکار هنری زیبا به او نگاه کنید و زیبایی اش را تحسین کنید و تنها چشم بیندازید اما دل مبازید.به تخریب بنیاد زندگی تان دامن نزنید.تنها نگاه کنید.خیره نشوید.سپس در همان لحظه زن زیبای خود یا زیبایی های دیگر او را به یاد آورید و به خود بگویید که چقدر خوشبخت و خوش اقبال بوده اید که عشق او را برای خود دارید و از آن خود کرده اید. حال به شش مورد باقی مانده خواهیم پرداخت.لازم به تذکر است که این شش موردرا اندکی خلاصه تراز پنج مورد قبلی به بحث و بررسی خواهیم گذاشت،زیرا بخشی از این اطلاعات در فصل های پیش بررسی شده است و بخشی نیز در فصل های آتی بررسی خواهند شد.
	شش-از او فاصله بگیریدو اینک سریع ترین و مؤثرترین روش برای تبدیل زنی که دوستش دارید به زنی محتاج، وابسته، نق نقو و فاقد هرگونه احساس امنیت: پس بنشینید و از او فاصله بگیرید.با او صحبتنکنید.افکار و احساساتتان را با او درمیان نگذاریدو به سؤالات او درباره ی این که چه چیزی شمارا ناراحت کرده است پاسخ ندهید.سپس مشاهده کنید که چگونه قوی ترین، مستقل ترین، با اعتماد به نفس ترین و خوش اخلاق ترین زن ها که از مؤانست ومعاشرت شان لذت می بردید،چگونه دربرابردیدگانتان در کسری از ثانیه به زنی پارانویید، عصبی، مضطرب، هراسان و مستأصل بدل خواهد شد.به یاد داشته باشید، زن ها نیاز دارند احساس امنیت کنند،مرتبط باشند و به آنها ارزش واحترام گذاشته شود.لذا هنگامی که خاموش می شوید و از آن ها فاصله می گیرید و سکوت اختیار می کنید بدترین احساسات را در او زنده می کنید. او را می ترسانید، احساس انزوا و مرتبط نبودن به او می دهید و موجب می شوید احساس بی اهمیت بودن کند. برخی از مردها اسم این روش را «روندادن» و «گربه را دم حجله کشتن!» می نامند اما من آن را بی فکری و بی ملاحظگی و بی احساسی می نامم. گویی به یک باره رابطه را بی خبر ترک گفته باشید.ما به دنبال شمامی گردیم اما هیچ کجا پیدایتان نمی کنیم.شما رامی بینیم.شایدحتی شما را لمس هم بکنیم اما شمارا احساس نمی کنیم چراکه به لحاظ احساسی و عاطفی ناپدید شده اید. گاهی اوقات مردها حتی متوجه نیستید که از نامزد/همسرشان فاصله گرفته اند.و واقعاً آن را از روی عمد انجام  نمی دهند. مردها  معمولاً به دلایل متعددی بر پیرامون خود دیوارها و موانع احساسی بر می افرازند و از زنی که دوستش دارند فاصله می گیرند:ازمقاومت در مقابل صمیمیت، ترس از صدمه دیدن،و...گرفته تا مسائل و موضوعات حل وفصل نشده و ناتمام کودکی.مردان عزیز:ما زن ها می توانیم درک کنیم که ممکن است شما به این صفت عادت کرده باشید و حتی بدون آن که متوجه باشید از ما فاصله بگیرید و نسبت به ما سردشوید. به همین دلیل است که سعی می کنیم به شما نزدیک شویم. قدم پیش بگذاریم و فضای خالی را به سوی شما پل بزنیم.این را نیز می دانیم که هرچه مدت طولانی تری را خاموش و یخ بسته بمانید،حال ما نیز بدتر می شود. به یاد داشته باشید که هزگز نتیجه ی خوب یا مثبتی از بسته شدن و خاموش شدن نسبت به نامزد/همسرتان تولید نمی شود، زیرا تمامی مسائل و موضوعات حل وفصل نشده ای که زنی نسبت به احساسات رهاشدگی دارد مجدداً سر باز می کنند.تخم بی اعتمادی در دل او کاشته می شود،بطوری که هرگز مجدداً نمی تواندهمچون گذشته احساس آرامش و امنیت بکند.سپس شما نیز به نوبه ی خود نسبت به ما سردتر شده از ما بیشتر فاصله خواهید گرفت.نهایتاً چنانچه این سیکل معیوب به اندازه ی کافی ادامه داشته باشد،ما نیز ناپدیدخواهیم شد.طوری که هم ما و هم رابطه با ما را از دست خواهید داد.راه حل: هنگامی که احساس می کنید خاموش شده و از ما فاصله گرفته اید، سعی کنید به طریقی مجدداً برگردید.به خود دروغ نگویید و وانمود نکنید که این فاصله گرفتن ها و دورشدن ها بی ضرر است.زیرا اصلاً این طور نیست.ما می دانیم که شما ما را رها کرده اید و از شما می رنجیم.چنانچه مشکلی وجود دارد درباره ی آن با ما حرف بزنید. اما هرگز خود را کرخت و سرد نکنید و ما را به جهت آن ترک نکنید.از تکنیک ها و راه کارهای ارائه شده در فصل های بعد استفاده کنید تا ارتباط خود را مجدداً برقرار و صمیمیت از دست رفته را دوباره زنده کنید.
	هفت-از او انتقاد کنیدچرا برخی از مردها مدام از نامزد/همسر خود انتقاد می کنند؟ آیا آنان به راستی چنین فکر می کنند که چنانچه مدام با قضاوت ها و محاکمه هایشان به ما حمله کنند ماتغییرخواهیم کرد و بهتر خواهیم شد؟ آیا چنانچه به طور مداوم و مستمر اشتباهات مان را توی سرمان بزنند از ما زن بهتری خواهند ساخت؟ آیا آن ها  به دلایلی احساس می کنند که عشق توأم با سخت گیری و خشونت سرانجام ما را سر عقل می آورد و اصلاح خواهد کرد؟ آیا آنان به  راستی فکر می کنند که  چنانچه ما را به دلیل وزن زیادمان،  لباس پوشیدمان، خانه داری مان، دوست هایمان، آشپزی مان، کتاب هایی که می خوانیم و...سرزنش وتحقیر کنند به ما انگیزه ی تغییر خواهند داد؟ همان گونه که در فصل بعد نیز خواهیم دید این رد و بدل کردن داده ها و بازتاب مثبت و نیز توصیه ها و پیشنهادهای سازنده بخشی ضروری از هر رابطه ی سالم را تشکیل می دهد. اما چنانچه شما مردی سخت گیر، سرزنش گر و انتقادگر هستید (که البته خودتان می دانید هستید یا نیستید.)پس، از روزی بترسید که زن زندگی خود را دیوانه سازید!هرچه بیشتر اشتباهات مان را به به رخ مان بکشید، اعتماد به نفس ما راکاهش می دهیدو عملکردمان را ضعیف ترخواهید ساخت.هرچه بیشتر از قیافه، ظاهر یا سر و وضع مان انتقاد کنیداحساس بدتری نسبت به خود خواهیم داشت و کمتر برای بهبود شرایط فیزیکی و زیبایی ظاهری خود کار و تلاش خواهیم کرد به تدریج انتقاد همیشگی و مستمر شما باقیمانده ی اعتماد به نفس و خودباوری ما را نیز تخریب خواهد کرد به طوری که در همه جا تشنه ی کوچکترین تأیید شما یا دیگران باشیم. مشمئز کننده است، اینطور نیست؟خب، هنگامیکه مدام نقش منتقد و نقاد را بازی می کنید نتیجه ای جز این نیز انتظارتان را نخواهد کشید. هنگامی که زنی در ترس دائمی از انتقادهای گزنده نامزد/همسرش زندگی می کند، به طرزی مزمن عصبی می شود و هرگونه احساس امنیت در زندگی را از دست می دهد.زیر پایش خالی می شودو احساس می کند که همه جا باید پاورچین پاورچین راه برود. انسان های انتقادگر خود در کودکی مورد انتقاد و سرزنش زیادی بوده اند. به آنان گفته شده است که این انتقادهای گزنده و نیشدار که ازآن ها می شود فقط برای «خوبی خودشان» است.ممکن است آنان به طرزی ناخودآگاه این را به راستی باور داشته باشند و لذا بی آنکه متوجه باشند یا قصد بدی داشته باشند برای اصلاح دیگران مدام از آن ها انتقاد کنند. اما هرگز هیچ گونه رشدی تحت شرایط ترس و ارعاب امکان پذیر نخواهد بود. تنها از طریق عشق است که احساس امنیت لازم جهت تغییر، شکوفایی و درخشیدن تولید می شود. راه حل: هنگامی که احساس می کنید می خواهید از نامزد/همسر خود انتقاد کنید از خود بپرسید:« هدفم از این که میخواهم همین الآن این انتقادها را با او درمیان بگذارم،چیست؟»آیا قصد و نیت تان این است که اشتباهی را تصحیح یا مشکلی ازرابطه تان را حل کنید.یا نیازی از نیازها وخواسته های خودتان را مطالبه کنیدیا نامزد/همسرتان درخواست تغییر رفتارنمایید؟ مبادا صرفاً می خواهید خشم یا انزجار خودتان را روی او خالی کنید؟ چنانچه سعی دارید داده هایی را در اختیار او بگذارید یا احساسات خود را  ابراز کنید، شاید راه  بهتری برای آن وجود داشته باشد که کمتر و توأم با سرزنش منتقدانه باشد.(رجوع کنید به فصل 11)
	هشت-ناواضح و دوپهلو صحبت کنیدو اینک روشی برای تبدیل من از زنی صبور و آرام به زنی عصبی،تحریک پذیر وانفجاری؛پاسخ مشخص،صریح و واضحی به من ندهید، از برنامه ریزی سرباز بزنید.بر سرهیچ یک از قول ها و توافق های مان نایستید، همه چیز را «پا در هوا»بگذارید و رها کنید و به سؤالات و  پرسش های من با ابهام پاسخ دهید.بطوری که دست آخر هم چیزی از جواب های دوپهلو یا چند پهلوی شما دستگیرم نشود! این فرمولی است جادویی برای دیوانه کردن من و البته بیشتر زن های دیگر. متأسفانه این روش یکی از  مورد علاقه ترین روش های ارتباط  برقرار کردن درمردهاست.بسیاری از شما مردها در مبهم بودن و فاش نکردن افکار و احساسات خود، برنامه ها و تدارکات خود و زمان اجرای آن ها تخصص ویژه دارید. هر چه بیشتر از مشخص و واضح و صریح صحبت کردن سرباز بزنید، حال ما را بدتر می کنید. این الگو ازچنان اهمیتی برای من برخورداراست که بخش اعظمی از فصل 11را به آن اختصاص داده ام،درتحقیقات و مصاحبه هایی که به منظور نگاشتن این کتاب انجام داده ام. یکی از رایج ترین و تکراری ترین شکایت های زنان از مردان نیز همین مورد بود.به همین دلیل من نیز در اینجا همان کاری را میکنم که مردها همیشه میکنند بدین معنا که موضوع را مبهم و سربسته رها می کنم.بعداً درباره ی آن صحبت خواهم کرد!؟
	نه-فراموشکار باشید و کارها را به تأخیر بیاندازید»گفتم لوله کش خبر می کنم؟ آه، احتمالاً فراموش کردم این کار روبکنم«. »مهمونی پدرو مادرت این هفته است؟ فکر کردم یه وقتی توی ماه بعده. « »ببین، درسته گفتم یه وقتی حتماً با جان درباره ی نمره هاش صحبت می کنم!اما نمی خوام همین الان«این کار رو بکنم«.»یادم می یاد چند ماه پیش درباره احساسات تو در این باره یه صحبت هایی کردیم، اما دقیقاً یادم نمی یاد چه چیزهایی گفتیم «. این جملات همان هایی هستند که زن ها را دیوانه می کند.مطمئنم تمام زن ها جملاتی شبیه به این را حتماً در روابط خودبارها و بارها شنیده اند. دراوقاتی که مردها کاری یا قراری را که قولش را داده بودند، فراموش می کنند یا کاری را که گفته بودند حتماً انجام می دهند به تعویق می اندازند، یا فراموش می کنند درباره ی چیزی که ما را ناراحت کرده است با ما صحبت کنند. مردان عزیز:می دانید چه چیزی ما را به راستی ناراحت و عصبانی می کند؟ اینکه مثلاً چنانچه رئیس تان از شما خواسته بود که ظهر د ر وقت مشخصی در  دفتر او حاضر شوید،حتماً این کار را می کنید، هرگز اتفاق نمی افتد که فردا به دفتر او بروید و به او بگویید که "اُه، راستی قرار بود که من به دفتر شما بیایم؟ احتمالاً فراموش کرده ام."این را هم می دانیم که مثلاً اگر به ورزش علاقه مند هستید و برای تماشای مسابقه ی نهایی بلیط گرفته اید، هرگز تاریخ آن را فراموش نمی کنید.مثلاً به دوستان خودنمی گویید که:«مسابقه این هفته بود؟ فکر می کردم ماه بعده!»این را هم مطمئن هستیم که مثلاً چنانچه قرار بود یک سرمایه گذار یک میلیون دلار به شما وام بدهد و ازشمامی خواست که یک گزارش کار یک صفحه ای از اهداف شغلی خودتان را برای اوبنویسید،هرگز به اونمی گفتید:«ببین، حتماً این کارو میکنم،اما نه این هفته!»ولی متأسفانه این دقیقاً همان کاری است که با زن زندگیتان میکنید. در این اوقات چه احساسی به زن ها دست می دهد؟ این احساس که برای شما مهم نیستیم و چنانچه کارها را مدام تعقیب وپی گیری نکنیم، شما هرگز آنها را انجام نخواهید داد.این احساس که خواسته ها و احساسات ما هیچ یک از اولویت های شما نیستند، این که به گفته ها و نیازهای ما توجهی ندارید و  سرانجام این که اصلاً نه به ما اهمیتی می دهید و نه به رابطه مان. تمامی این ها، احساسات بسیار بدی را در ما تولید می کنند. هنگامی که فراموش کار و غیر قابل اعتماد ظاهر می شوید، ما زن ها تهاجمی تر،خصمانه تر،زورگوتر ونق نقوتر می شویم و بیشتر به گونه ای با شما رفتار می کنیم که گویی شما پسربچه ای هستید و ما مادرتان.همچنین از این نیز می ترسیم که نتوانیم روی شما حساب کنیم لذا احساس ناامنی میکنیم و عصبی میشویم.زیرا میدانیم هیچگاه نمیتوانیم آرامش خیال داشته باشیم ومطمئن باشیم که شما حتماً کارها را انجام خواهید داد.البته هر چه زن این قبیل احساسات و خصوصیات را بیشتر از خود نشان دهد، مرد را بیشتر نسبت به خود سردخواهد کرد و هر چه مرد نسبت به همسرش سردتر شود،کمتراحساس مسئولیت می کند وبیشترکارها را به تعویق خواهد انداخت.هرچه کارها بیشتر به تعویق بیافتند، احساس ناامنی زن بیشتر می شود و این سیکل معیوبی است که ایجاد شده است. راه حل: مردان عزیز:لطفاً هیچ وقت پشت مارا خالی نکنید. چنانچه دوست ندارید محبور باشید مدام به نامزد/همسرتان همه چیز را گزارش بدهید واحساس میکنید که میخواهید به این دلیل در برابر او شورش کنید، یا صرفاً چیزهایی که برای زن ها مهم هستند برای شما مهم نیستند و به همین دلیل آن ها را نادیده می گیرید یا اینکه فقط تنبلی می کنید و می دانید که سرانجام ما به شما یادآوری خواهیم کرد یا به هردلیل دیگر، اما بدانید که نتیجه همواره یک چیز است: اینکه ما احساس می کنیم مادرتان هستیم همان افسرمافوق شما که باید مدام کارهای تان را زیر نظر بگیریم. نه تنها شما از این رفتار خوش تان نمی آید، بلکه خودمان نیز از آن بیزاریم. لطفاً قول ها، قرارها، مکالمات و برنامه ریزی های تان را جدی بگیرید. ما آن ها را جدی می گیرم پس  شما نیز  باید آن ها را جدی  بگیرید .به یاد داشته باشید زن ها همواره تمامی جزئیات را در یاد دارند.چنانچه سه هفته پیش چیزی را گفته باشید، باورکنید که ما زن ها همچنان آن را به یاد داریم. حتی اگر چنین ادعا کنیدکه حادثه یا رویدادی آن را از حافظه شما پاک کرده است.هنگامی که تعهدات خود را در برابر ما همواره به یاد دارید و به آن ها عمل می کنید احساس محبوب بودن، ارزشمند بودن ومحترم بودن میکنیم ومتقابلاً عشق، ارزش و احترام بیشتری را نیز برای شما قائل خواهیم بود.
	ده-به او بی توجهی نشان دهیداز فصل 6 به یاد دارید که برای یک زن چقدر مهم است احساس ارزشمند بودن بکند؟ خب، می خواهم این گفته را مجدداً در اینجا تکرار کنم، و تأکید کنم که هرگاه به ما زن ها بی توجه هستید بدترین احساسات را در او زنده می کنید. هرگاه به زندگی و نگرانی ما بی تفاوت هستید، از ما نمی پرسید که چه نیازهایی داریم یا متوجه ناراحتی و نگرانی ما نمیشوید و نمی بینید که مثلاً، تنها، خسته، تکیده، بی رمق هستیم یا احساس مطلوب نبودن می کنیم.حس می کنیم نامرئی هستیم، وجود نداریم یا ازکوچکترین اهمیتی برای شما برخوردار نیستیم. به فصل 6 مراجعه کنید و مطالب آن را در خصوص این نیاز زن ها مرور کنید. درآن جا دیدیم که چرا هنگامی که این نیاز ما را نادیده  می گیرید محتاج تر و نیازمندتر  می شویم.در فصل 9 تکنیک ها و راه کارهایی را به شما نشان خواهم داد تا بتوانید توجه مورد نیاز زن ها را به آن ها بدهید.به طوری که احساس کنند آن ها را می پرستید.
	یازده-از افکار واحساسات خود چیزی به او نگوییدمردان عزیز:ممکن است بپرسید:«آیا قبلاً درباره ی این موضوع صحبت نکرده  بودید؟» بله،  همین طور است. اما می خواهم یک بار دیگر نیز در این جا به آن اشاره کنم زیرا برای زن ها بسیار بسیارمهم است ازدنیای درونی شما، افکار، احساسات و فرآیندهای درونی شما دررابطه با زنی که دوستش دارید باخبر باشند.هنگامی که ما را راه نمی دهید، احساس محترم بودن، ارزشمند بودن و مورد اعتماد بودن نمی کنیم.بلکه در عوض وحشت زده می شویم و میترسیم که مگرچه اتفاقی افتاده است؟و نگران میشویم که  مبادا چیزهایی را از ما مخفی نگه می دارید.نتیجتاً به طرزی شما را زیر فشار می گذاریم.یافته های درونی خود را بیرون بریزید وگرنه از شما تحقیق و بازجویی خواهیم کردتا نهایتاً بفهمیم که ازچه چیزی ناراحت هستید. البته می دانم هیچ یک از این رفتارها برای شما چندان خوش آیند، جالب یا هیجان انگیز نیستند. در فصل 12 که به موضوع ارتباط اختصاص داده شده است روش هایی را به شما نشان خواهم  داد تا هرگاه  حوصله صحبت کردن یا  مذاکراتی طولانی را ندارید، بتوانید نامزد/همسر خود را آرام کنید. با این روش او دست از سر شما برمی دارد و تا هنگامی که مجدداً آمادگی صحبت کردن با او را پیدا کنید شما را رها می کند! نقطه مقابل این که یازده مورد که بدترین احساسات را درزنها تولید می کنند،چیست؟ متضادیا به عبارتی نقطه مقابل هرآنچه تا به حال درباره آن صحبت کردیم. مردان عزیز:چنانچه علاقه مندید که امیدوارم تا حالا علاقه مند شده باشید!؟ در زیر لیستی آورده ام که در آن کارهایی را که باید انجام دهید تا نامزد/همسر خود را خوشحال کنید، ذکر کرده ام.می دانم بسیاری از زن ها این لیست را کپی خواهند کرد و آن را در جایی که شوهرشان هر روز بتواند آن را ببیندـ مثلاً روی یخچال ـ  قرار خواهند داد.  بسیاری از دختران آن را به نامزد خود E-mail خواهند زد یا خلاقیت های دیگری به خرج خواهند داد تا مرد زندگی شان حتماً آن را بیشتر ببیند. مردان عزیز: لطفاً هرآنچه را که تا به حال آموخته اید، به یاد داشته باشیدتا هرگاه نامزد/همسرتان آشکارا ازچنین تاکتیک های استفاده کرد ازدست او ناراحت یا عصبانی نشوید واز خودواکنش تندی نشان ندهید. زیرا ما فقط سعی داریم متعهد، دوستار و عاشق شما باشیم و از خود ابتکار نشان دهیم! به دلیل آن که احساس کرده ایم احتمالاً به یادآوری نیاز دارید تا مبادا آموزه های تان را از یاد ببرید...!
	چگونه بهترین احساسات را در زن ها تولید کنید1-با ما صحبت کنید 2-به ما گوش کنید و به نیازهای ما اهمیت بدهید. 3-در مقابل ما شورش نکنید، با ما همکاری و تشریک مساعی کنید. 4-به ما اطمینان خاطر و آسایش خیال بدهید. 5-انرژی های احساسی، رمانتیک و نیز جنسی خود را تنها و تنها بر روی ما سرمایه گذاری کنید. 6-با ما مرتبط بمانید، خاموش نشوید و از ما فاصله نگیرید. 7-از ما تعریف، تحسین و تشکر کنید. 8-به طرزی مشخص، واضح و گویا با ما ارتباط برقرار کنید.9-وقت شناس باشید و همیشه بر سر قول و قرارهای خود بایستید. 10-به ما توجه کنید. 11-رازهای درون، افکار و احساسات تان را با ما در میان بگذارید.
	فصل (9):چگونه درخارج از اتاق خواب نیز معشوق مطلوبی باشیم؟سال ها پیش همراه همسرم به سفر رفتیم و در هتلی رویایی واقع در بیرون شهر اتاق گرفتیم. به دور از کارو مسئولیت های شغلی، فشارهای روزمره  زندگی و...  بسیار احساس خوبی داشتیم. می توانستیم در چنین نقطه ی زیبایی با یکدیگر کاملاً تنها و آزاد باشیم. صبح جمعه که از خواب بیدار شدم بسیار احساس طراوت، شادابی،  خوشحالی و سرزندگی میکردم. صبحانه را به همراه دیگر میهمانان در تراس زیبایی که رو به کوه ها بود، صرف کردیم و سپس تصمیم گرفتیم برای قدم زدن به زمین های دور و اطرف برویم. همین که رستوران هتل را ترک کردیم و درحالیکه دستهای یکدیگر  را گرفته بویدم و ازجاده ای که از هتل دو رمی شد قدم زنان سرازیر شدیم. زنی ر ا دیدم که به طرف ما می آمد. همین که مرا دید لبخند بزرگی بر روی چهره اش نقش بست.حدود پنجاه سال سن داشت و مطمئن شدم که یکی از کارکنان هتل بود، زیرا دستانش پر از  حوله بود. حیران بودم که چرا به من لبخند می زند. من نیز به او لبخند زدم. همین که از کنار ما گذشت لحظه ای ایستاد، به من  چشمکی زد. و گفت: « عزیزم، عشق چقدربه تو میاد.»سپس به راه خود ادامه داد. احساسی را که پس از شنیدن این جمله به من دست داد حتی تا امروز از یاد نبرده ام.گویی کسی یکی از عمیق ترین حقایق دل و جان مرا به کلمه کشیده بود. این زن که تا آن روز هرگز قبلاً او را ندیده بودم، به من نگاه کرده بود و توانسته بود ببیند که قلبم خوشحال و سرشار از عشق و احساس محبوبیت بود و البته هم درست میگفت:«عشق چقدر به تو میاد.» عشق مرا درخشنده و براق کرده بود. عشق موجب شده بود مرا با اصلی ترین جوهره ی وجودم مرتبط کند. او از قدرت اعجازگونه عشق خبر داشت و آن را می شناخت. زیرا خود یک زن بود و تأثیری را که عشق بر چهره و قیافه ی یک زن داشت، درک می کرد. هیچ گونه آرایش، لباس گرانقیمت، جواهرات پرزرق و برق، هرگز زیبایی و تلألویی را که عشق در زن رقم می زند نمیتوان برای او به همراه بیاورد. به علاوه هیچ یک از این چیزها نیز قادر نیستند تا غم، اندوه، تنهایی و خلأیی را بپوشاند که زنی از ناحیه ی مرد زندگی اش احساس عدم محبوبیت نماید. هنگامی که ما زن ها خودرا در آینه می نگریم میتوانیم بگوییم که در قلب خود چه احساسی را تجربه می کنیم. چهره ی ما و چشمان مان با ما صحبت می کنند که هرگز نیز دروغ نمی گویند. هنگامی که زنان دیگر را  نیز می بینیم،  می توانیم قلب های آن ها را نیز ببینیم.درست همان گونه که سال ها پیش آن زن قلب مرا دید.تنها با نگاه به زنی دیگر می توانیم بگوییم که آیا احساس  محبوبیت می کند یا  آن که تشنه ی عشق و محبت است.این فصل به این موضوع پرداخته است که چگونه چنان نگاهی را بر چهره ی زنی بنشانیم. همان نگاهی که آن روز بر روی چهره ی من نقش بسته بود. این فصل در این باره است که چگونه قلب زنی را سیراب سازیم و نگذاریم در عطش عشق بسوزد.این فصل درباره ی این است که چگونه معشوقی واقعی باشیم.آن هم  به معنای  واقعی کلمه، نه تنها در بستر  بلکه در بیرون اتاق خواب نیز، جایی که عشق حقیقی معنا پیدا می کند. به یاد دارم مقاله ای تحقیقاتی را درباره ی پرورشگاه های در اروپا مطالعه می کردم که بسیاری از آن ها پر از کودکان بی سرپرستی بودند که از بدو تولد به وسیله ی والدین خود رها شده بودند.بسیاری از این کودکان مریض حال و دچار سوءتغذیه شدید بودند.مقاله تحقیقاتی درباره ی تفاوت های بود که پزشکان و پرستاران در روندرشد و افزایش وزن این کودکان مشاهده کرده بودند.برخی از کودکان با سرعت بسیار بیشتری رشد افزایش وزن داشتند. در حالی که کودکان  دیگر به  طرزی مرموز روند رشدی سریع و  رضایت بخش از خود نشان نمی دادند. در ابتدا پزشکان متحیر شده بودند. زیرا به تمامی کودکان فرمول غذایی یکسان و داروهایی کاملاً مشابه خورانده می شد. همگی در یک سالن نگهداری می شدند و به یک میزان نور دریافت می کردند و برنامه ی زمانی غذایی یکسانی داشتند.چرا برخی بسیار سریع رشد می کردند و برخی رشد چندانی از خود نشان نمی دادند؟ سپس محققان متوجه موضع جالبی شدند.پرستاران برخی از کودکان عادت داشتند نه تنها مراقبت های پزشکی لازم را ازکودکان به عمل آورند وبه آن ها شیروغذا بدهند، بلکه مرتباً آن بچه ها را بلند می کردند، در آغوش می گرفتند، با مهربانی با آن ها حرف می زدند، سرشان را نوازش می دادندو برای شان آواز می خواندند.پرستاران دیگر در وظایف خودسطحی تر بودند و با وجود آن که با ملایمت و مهربانی رفتار می کردند، اما چیزی بیشتر از آنچه شغل و وظایف شان به آنان  دیکته  می کرد برای کودکان  انجام نمی دادند.  محققان پس از بررسی اطلاعات و داده ها به این نتیجه رسیدند که نوزادانی که درآغوش گرفته شده،نوازش دیده و مورد محبت قرارگرفته بودنددرمقایسه با کودکانی که لمس نشده و با آنان صحبت نشده بود، رشد به مراتب سریع تری را از خود نشان می دادند. از مشاهدات فوق می توان به نیروی اعجازگونه ی عشق پی برد. عشق نیروی وصف ناپذیری است که ما را در عمیق ترین لایه های وجودی مان سیراب می کند.عشق جان، دل و حتی جسم ما را غذا می دهد.با عشق است که می شکفیم و سیراب می شویم. بدون آن در عطش عشق می سوزیم. از همان بدو تولد که چشم به این جهان می گشاییم، به چیزی به مراتب بیش از غذا، آب و هوا نیاز داریم که زندگانی مان را معنا و مفهوم بخشد.ـ آری ما به عشق نیازمندیم.هنگامی که با صمیمیت، توجه، محبت و ارتباط، قلب مان سیراب می گردد، نیازمان به عشق ارضاء می شود.اما هنگامی که از عشق محروم می مانیم، قلب مان تشنه می ماند ودرعطش عشق می سوزیم. بر این باورم که بسیاری از مردها و زن ها بی آن که خود نیز بدانند تشنه ی عشق، محبت، توجه، تقدیر و احترام هستند، درست مانند آن کودکانی که لمس نشده  بودند.متأسفانه در این جا منظورم افراد مجرد نیست، بلکه مردها و زن هایی است که با کسی درارتباط هستند، اما بی آنکه متوجه باشند از جانب او به قدر کافی مورد توجه و  محبت قرار نمی گیرند و قلب شان سیراب نمی شود. هنگامی که ما زنها با مردی رابطه داریم،اما هنوز تشنه ی عشق ومحبت هستیم به این معناست که از مواردیاد شده ی بالا به قدرکافی دریافت نمیکنیم تا احساس امنیت، محبوبیت و ارزشمندبودن کنیم.از این رو در درون خود احساس خلأ میکنیم.اماچگونه با این خلأ درونی خودکنار می آییم؟سعی میکنیم که آن را باچیزهای دیگری همچون غذا، الکل،موادمخدر، خرید کردن، کارکردن، مواظبت و مراقبت از دیگران و... پر کنیم.گرچه حقیقت آن است که تنها یک چیز است که احساس کمبودش را میکنیم و تشنه اش هستیم، چیزی که با هیچ یک از چیزهای دیگر جایگزین نمی شود.چیزهایی که تنها یک نوع نشئگی موقت و احساس پرشدن گذرایی را در ما تولید می کنند.آنچه فقدانش را احساس می کنیم،عشق است. فرض کنید قلب شما گیاهی است که نیاز به آب داردتا سالم باشد.شکوفه بزندو زنده بماند.هنگامیکه نامزد/همسرتان قلب شما را سیراب میکند احساس پر بودن وغنی بودن می کنید. هنگامی که به چهره ی دیگران نگاه می کنید به سادگی می توانید بگویید که آیا از عشق سیراب و لبریز هستند یا در عطش آن می سوزند.این همان چیزی بود که آن زن آن روز در هتل در من دیده بود. این در حالی است که قلب برخی از مردم به قدرکافی از عشق سیراب و لبریز نیست و قلب شان تشنه ی عشق و محبت و توجه است.درست مانند گیاهی که به آن آب نداده باشند. چهره شان خشک و گرفته و خالی به نظر می رسد گویی به آبیاری نیاز دارند که البته نیز همین طور است. زیرا تشنه هستند و از عطش در سوزش. در این جا منظورم هرگز آن نیست که چنانچه با کسی رابطه ندارید، تشنه ی عشق و محبت اید و از عطش می سوزید. حقیقت آن است که چنانچه فردی مهربان و با محبت هستید و به طور مرتب با دیگران در ارتباط هستید و به آن ها محبت می کنید،قلب خود را آبیاری می کنید. در اینجا  اشاره ام به پیوندی است که در روابط صمیمی میان دو فرد وجوددارد .بدین معنا که چنانچه قرار باشد این پیوند مستحکم و سالم باقی بماند باید مقادیر مشخصی از عشق و محبت همواره در میان دو طرف درحال جریان و رفت و برگشت و مبادله باشد. هرگاه قلب شما توسط نامزد/همسرتان که متعهد شده است از شما حمایت کند و به شما عشق بورزد سیراب نمی گردد، شما تشنه ی عشق و محبت باقی می مانید.آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: سیراب کردن دل و جان نامزد/همسرتان یکی از مهم ترین مهارت هایی است که باید در روابط خود بیاموزید.هنگامی که قلب ما را سیراب می سازید ما را شکوفا و بالنده می کنید و ما از عشق لبریز می شویم.هنگامی که مهر و توجه خود را از قلب ما دریغ می کنید، عشق و شور و حرارت را در ما می خشکانید.
	هنگامی که زن ها تشنه ی محبت باشند چه اتفاقی خواهد افتادهنگامی که مدتهاست غذا نخورده اید و بسیار گرسنه  هستید چه  اتفاقی می افتد؟ خود من نحس، تحریک پذیر، کم طاقت و آماده به انفجار می شوم.خب، هنگامی که نامزد/همسرتان را تشنه ی محبت نگاه می دارید، او نیز نحس، تحریک پذیر، کم طاقت و بیش از اندازه حساس می شود. در واقع با این کار، شما او را به کسی تبدیل می کنید که دیگر تحمل اش را ندارید. جویس وگای شش سال است که ازدواج کرده اند و می دانند که ازدواج شان دچار بحرانی جدی شده است.جویس زنی شاد، پرشور و نشاط و فوق العاده مهربان بود  هنگامی که برای اولین بار گای را ملاقات کرد، شکی نداشت که مرد رؤیاهای خود را پیدا کرده است.اما اخیراً جویس بسیار تغییر کرده ودرست نقطه ی مقابل سابق اش شده است. بطوری که همیشه عصبانی و طعنه زن شده و کاملاً نیازها، گرایش ها و تمایلات جنسی خود را از دست داده است. گای نیز خود را چنین تسکین می دهد که جویس مرحله ای خاص از زندگی خود را پشت سر می گذارد و دیری نخواهد گذشت که همه چیز عادی می شود.از این رو خود را بیش از پیش غرق کار و شغل خودکرده است.امابا گذشت زمان اوضاع به مراتب نیزبدتر شده است و هر دو اعتراف کردند که چنانچه از بیرون کمک نگیرند کارشان به طلاق و جدایی خواهد کشید. به شکایتهایی که جویس از گای داشت گوش دادم:او بیش ازحدکار می کند وزحمت هایی را که جویس درخانه میکشد، نمیبیند.بیشتر وقت آزاد خود را با دوستانش می گذراند... هر چه بیشتر صحبت می کرد عصبانی تر می شود به طوری که نهایتاً به گریه افتاد. از جویس پرسیدم:«چرا گریه می کنی؟«. پاسخ داد:«زیرا مثل زن های نق نقو شده ام.حقیقت هم دارد.من واقعاً نق نقو و جیغ جیغو شده ام.به این دلیل گریه می کنم که قبلاً هیچ وقت اینطور نبوده ام.ازخودم بیزارم.نمیتوانم بفهمم چه اتفاقی برایم افتاده است.» از گای پرسیدم:«آیا این واقعیت دارد؟ آیا او قبلاً مهربان و خوش اخلاق بوده و حالا به یک باره به زنی عصبانی مزاج و تندخو بدل شده است؟«.گای درحالی که صورتش برافروخته شده بود گفت:«فکر می کنم همین طور است. «. «خب، فکر می کنید چرا چنین اتفاقی افتاه است؟«.گای پاسخ داد:«به خدا نمی دانم.» کاملاً مشخص بود که صادقانه این را می گوید. همیم که سؤالات بیشتری درباره ی رابطه شان پرسیدم، مشکل شان را به وضوح دیدم.جویس از کمبود عشق و محبت بسیار رنج می برد.  شوهر او  مردی خوب و خوش قلب بود که هرگز شاهد عشق ورزیدن پدر و مادرش به هم نبوده است.برای همین نمی دانست و یاد نگرفته بود که چگونه در ازدواج خود  مهربان،  با محبت و با عاطفه باشد.او دارای یک شرکت خصوصی بود.سخت و طولانی کار می کرد، به طوری که وقت زیادی برای چیز دیگری باقی نمی گذاشت.نتیجه این بود که بی آنکه متوجه باشد،از جویس غافل شده بود.وقلب جویس را با برآورده ساختن نیازهایش سیراب نمی ساخت.بدین معنا که محبت، توجه، ارتباط، بیان افکار و احساسات، صمیمیت، وقت و زمان و تمامی چیزهای دیگری را که درباره ی آن ها صحبت کردیم به او نمی داد.در نتیجه جویس تشنه و تشنه تر، و کج خلق، و نق نقو شده بود.او نیز مانندشوهرش به درستی نمیدانست که چه اتفاقی افتاده وبدو دلیل آن که تا بدان حد احساس بدبختی و فلاکت می کرد چه بود.به علاوه نمی دانست که چگونه نیازهای خود را از گای مطالبه کند، از این رو به جای آن که احساسات اش را ابراز کند، آن ها را اعمال می کرد.نتیجه ازدواجی بود که در وضعیت اورژانس قرار داشت. هنگامی که دلایل را برای جویس و گای توضیح دادم هر دو نفس راحتی کشیدندواحساس خلاصی کردند.جویس نگران بودکه مبادا واقعاًمشکلی داشته باشد.همین که فضایی را برای احساسات خود دید و درک کرد که از فقدان محبت و نتیجه رنج می برده است شروع به ابراز احساسات  واقعی خود کرد. گای نیز به نوبه ی خود نگران بود که مبادا محاسن و اخلاق خوب جویس تنها فریبی برای پوشاندن طبیعت واقعی او که از قضا بسیار و منفی بود، بوده باشند.گرچه از اینکه دریافته بودندانسته او را تشنه ی محبت نگه داشته بود،زیادخوشحال نبود.اما نسبت به تغییرات ممکن بسیار امیدوار بود زیرا حال می دانست مسئله و مشکل شان حل شدنی است. به هزاران زن و مرد نظیر جویس و کای مشاوره داده ام.مردهایی که نمی دانستند همسر خود را تشنه محبت نگاه داشته اند و زن هایی که علایم این تشنگی خود را نمی شناختند و از این رو نمی توانستند نیازهای خود را به درستی درک و سپس آن ها را به وضوح ابراز و مطالبه کنند.گرچه موقعیتی که در آن قرار دارندناراحت کننده ومأیوس کننده بوده و رابطه شان را در معرض تهدید قرارداده است، اما تقصیر آن ها نیست زیرا نمی دانستند چگونه از وقوع آن جلوگیری کنند. کدامیک از ما ایجاد روابطی عالی، پرشور و حرارت و مطلوب را از پدر و مادر خود یاد گرفته ایم؟ روابط پدر و مادر کدامیک از ما مطلوب،خوب وسالم بوده است.مطمئنم که تعداد این نوع روابط سالم خیلی زیاد نیست.بیشتر ما هرگز مهارت های لازم برای ایجاد روابط سالم ومطلوب را از والدین خودنیاموخته ایم.چه باورکنید و چه نکنید پدر و مادرما تنها آموزگاران و معلمان ما در عشق بوده اند.همان گونه که درکتاب«چگونه درهمه حال عشق بورزیم»نیز توضیح داده ام اکثرعادات ما در رابطه با عشق وصمیمیت پیش از آن که خانه راترک گفته و زندگی مستقل خود را آغاز کرده باشیم و در نتیجه مراودات ما با والدین مان و مشاهدات ما از آن ها شکل گرفته اند. درست به همین دلیل است که بی آن که متوجه باشیم همسر خود را تشنه ی محبت نگاه می داریم.صرفاً زیرا رفتار و روش دیگری یاد نگرفته ایم.  هیچ کس به ما یاد نداده است که باید روابط خود را نیز درست مانند گیاهان یا کودکان مان آبیاری و تغذیه کنیم تا رشد کنند.حتی اگر خود نیز اهمیت اینکار را دریافته باشیم،اما هرگزآموزش های لازم را برای عملی ساختن آن ندیده ایم. دلیل دوم این که تشنه ی عشق و محبت هستید ممکن است این باشد که در کودکی به لحاظ احساسی و عاطفی همواره تشنه نگه داشته می شده اید و عشق،محبت و توجهی را که باید به شما داده می شد، دریافت نمیکرده اید.چنانچه درکودکی آموخته باشید که با ذره ای محبت سرکنید و زنده بمانید،این امکان وجود داردکه نامزد/همسرخود را درهمین قحطی محبت نگه دارید.زیرا هرگز نیاموخته اید که چگونه بیشتر بدهید.این امکان نیز وجود دارد که خود شما همان شخصی باشید (مثل جویس)که  محبت چندانی دریافت نمی کنید. زیرا به آن عادت دارید. دست آخر، گروه دیگری نیز وجود دارند که از تشنه نگه داشتن نامزد/همسر خود به عنوان روشی برای اعمال قدرت و در دست داشتن کنترل و سلطه جویی استفاده می کنند که در فصل های پیش به آن نیز پرداختیم.ممکن است احساس کنید که نامزد/همسر شما به دفعات کافی تسلیم خواسته های شما نمی شود، از این رو عشق و محبت خود را از او دریغ می کنیدتا بدین وسلیه اورا تنبیه کرده باشید.هنگامی که رضایت شما را فراهم می آورند با عشق پاسخ می دهید.درغیر این صورت پس می نشینید و سردی نشان می دهید.  متأسفانه نه تنها این دینامیسم بسیار مخرب و ناسالمی است بلکه هرگز شما را نیز به نتیجه ی مطلوب نخواهد رساند.انسان ها همانندحیوانات نیستندکه به وسیله ی دادن یا ندادن پاداش آموزش ببینندکه به فرمان ها و دستورها پاسخ مطلوب بدهند.نهایتاً زن یا مردی که چنین رفتاری با او می شود هوش و درایت خود را به کار خواهد برد و استثمارگر خود را ترک خواهد کرد.
	چرا زن ها به «خرده محبتی»دل خوش می کنندچرا زن ها به سختی می توانند بفهمند که تشنه ی محبت بوده اند؟ چرا زن ها بیشتر به «خرده محبتی» دل خوش می کند و هرگز به نامزد/همشرشان نمی گویند که تا چه حد از کمبود عشق و توجه رنج می برند؟ چرا برای ما زن ها فدا کردن و زیر پا گذاشتن خوشحالی و خوشبختی خودمان تا این حد ساده است؛ بی آنکه حتی متوجه آن باشیم؟
	ما زن ها همیشه این کار را می کنیم، این طور نیست؟*خود و احساسات مان را در درجه ی دوم اهمیت و احساسات شوهرمان در درجه ی اول اهمیت قرار می دهیم.*به خودمان می گوییم خواسته های مان اهمیت چندانی ندارند. و مهم تر آن است که اوضاع را متشنج نکنیم و قایق را سخت بچسبیم و تکان ندهیم مبادا واژگون گردد. *نیازهای خودمان را کوچک و کم اهمیت جلوه می دهیم و خود را متقاعد می سازیم که بیش از حد پرتوقع هستیم. *هرگز به روی او و حتی به روی خودمان هم نمی آوریم که محبت کافی دریافت نمی کنیم. ما دراینجا درباره بده ـ بستانی که در هر رابطه وجود داشته و بسیار نیز طبیعی محسوب می شود صحبت نمی کنیم.بلکه منظور ومرادمان زن های هستندکه بی آن که خودنیزبدانند خودشان را زیر پا می گذارند و فدا می کنند و همواره تشنه ی محبت باقی نگه می دارند. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: ما زن ها اغلب به جهت عشق خود را بیش از حد زیر پا می گذاریم و فدا می کنیم، و درنهایت نیز تشنه ی محبت باقی می مانیم لذا منزجر و عصبانی می شویم. هرگز این طور نیست که صبح ازخواب بیدار شوید و خودآگاه به خودتان بگویید:«امروز می خوام خودم را فدا کنم و نیازهایم را زیر پا  بگذارم تا این که نحس و نق نقو شوم و از درون احساس خلأ و تهی بودن کنم.» اغلب ما هرگز خودمان نیزمتوجه نیستیم که داریم اینکار رامی کنیم.اما نکته این است که درهرحال بیش از آنچه سالم و مفید باشد درروابط صمیمی از خود ایثار نشان می دهیم. یکی از نمونه های مردعلاقه ام را در زیر آورده ام و آنرا «آزمون ماهی» نامیده ام.این آزمون بدین منظور طراحی شده است تا به شما درفهم اینکه زن ها تا چه حد نا خودآگاه مرتکب این اشتباه می شوند کمک کند.البته این زن ها هستند که باید در این آزمون شرکت کنند. اما مردها نیز می توانند از آن آموزش بگیرند. آزمون ماهی خانم های عزیز:فرض کنید که می خواهید برای خود و شوهرتان شام درست کنید و تصمیم گرفته اید که ماهی را به  عنوان  غذای اصلی انتخاب کنید.دو تکه فیله ی ماهی تازه را از یخچال بیرون آورده و آن را توی ماهی تابه می گذارید تا تفت دهید.در حین اینکه فیله ها پخته می شوند.بقیه ی غذا را آماده می کنید. هنگامی که مجدداً به ماهی تابه سر می زنید متوجه میشوید که یکی ازفیله ها کمی وارفته است.و ازآنجا که به چندقطعه شکسته شده است به زیبایی قطعه ی دیگر که درسته دست نخورده است به نظر نمی رسد.قطعات شکسته ی ماهی را برمی دارید و روی بشقاب جداگانه ای می گذارید و کنار آن را با سبزیجات و برنجی که آماده کرده اید تزئین می کنید. سپس سر میز می آیید.شوهرتان قبلاً برای صرف شام سر میزنشسته وآماده است.یک بشقاب را دریک دست و بشقاب دیگر را دردست دیگر خود دارید.کدام یک از بشقاب ها را مقابل شوهرتان می گذارید؟ بشقاب حاوی تکه درسته ی ماهی یا بشقاب حاوی قطعات شکسته شده ی ماهی؟ هزاران زن و مردی که در سمینارهای گوناگون من حاضر بوده اند در این آزمون شرکت کرده اند و نتایج همواره یکسان بوده است.به مجرد اینکه به آن قسمت از داستان می رسم که یکی از ماهی ها وا می رود زن ها لبخند می زنند و سرهایشان را تکان می دهند، زیرا فوراً متوجه منظور من می شوند. از  طرفی دیگر مردها همین طور به من خیریه می شوند بدون اینکه بشود چیزی را از چهره های شان خواند. آن ها نمی توانند بفهمند که اصلاً درباره ی چه چیزی حرف می زنیم و  اینکه اصلاً مراد از ماهی چیست؟ هنگامی که داستان به اینجا می رسد که درحالی که یک بشقاب را در یک دست و بشقاب دیگر را در دست دیگر دارید، د برابرشوهرتان ایستاده اید.همگی زن ها می خندند و سپس کف می زنند.امامردها طوری به ما نگاه می کنند که گویی دیوانه شده ایم یا به لطیفه ای بی مزه می خندیم که از عهد باستان به یادگار مانده است و هرگز کسی قبلاً آن را برای شان تعریف نکرده است. سپس از زن ها می پرسم:«چه تعداد از شما ماهی درسته را به شوهرتان می دهید؟»وسپس همه ی ز ها دست هایشان را بالا می برند. امامردها هنوز هم به گونه ای به مانگاه میکنندکه گویی نفهمیده اند ما درباره ی چه چیزی حرف می زنیم ومنظور از این داستان ماهی چیست! اما زن ها همگی فوراً متوجه منظور داستان می شوند:«بیشتر ما زن ها هیچ وقت حتی فکر آن را هم نمی کنیم که ماهی وارفته را جلو شوهر خود بگذاریم.» چرا؟  زیرا اینکاردر تضاد با تمامی آن جیزی است که خودآگاه یا ناخودآگاه درباره ی روابط آموخته ایم.حتی فکر قراردادن ماهی شکسته ووارفته مقابل همسرمان برایمان چندش آور است.(مگر اینکه به دلیل چیزی از دست او عصبانی باشیم!) و به طرزی غریزی، فوراً ماهی وارفته را جلو خودمان می گذاریم تا او بتواند ماهی درسته و زیباتر را بخورد. هنگامی که از مردها می خواهم تا همین پرسش را پاسخ دهند و بگویند که کدام یک از ماهی ها را به همسرشان می دادند.پاسخ هایی که می دهند حرص من و سایر زن های حاضر را درمی آورد:«پیش از هر چیز می توانید توضیح دهید که چرا قطعه ی وارفته به خوبی قطعه ی درسته نیست؟» «نمی فهمیم، مگر چه اشکالی دارد ماهی وارفته باشد؟» «اگر هر دو قطعه درست به یک اندازه باشند دیگر چه فرقی دارد چه کسی کدام یک را می خورد.» «بشقابی را جلو او می گذارم که به او نزدیک تر است.» «به همین دلیل است که من هیچ وقت آشپزی نمی کنم. چیزهایی است که زن ها هیچ وقت درباره آشپزی به ما یاد نمی دهند و سپس وقتی که ماهی وا میرود، ازدست ما عصبانی می شوند.»«من می گویم یکی از بشقاب ها را هرچه زودتر به من بده که خیلی گرسنه ام!» البته مقصود از آزمون ماهی این نیست که راز و رمزهای هنر آشپزی را به شما بیاموزد.بلکه تنها هدف و مقصود آن، اشاره به این نکته است که برای زن ها چقدرطبیعی است بی آنکه متوجه باشند،خودشان را فدا کنند و به نفع شوهرشان خواسته های خودشان را زیر پا بگذارند و اینکه هنگامی که فکر می کنیم باید از خودگذشتگی به خرج دهیم و نمیدهیم چقدر ناراحت مان میکند. اشکالی نداردماهی درسته را به شوهرتان بدهید.گرچه اگر راستش را بخواهید،اکثرمردها هرگزمتوجه کاری که کردید،هم نمی شوند و فرق دو  بشقاب را تشخیص نمی دهند. این عمل و فعلی است زیبا که هنگامی که مردی را دوست دارید و به او عشق می ورزید، انجام می دهید. اما هنگامی که صحبت زیر پاگذاشتن و نادیده گرفتن احساسات، نیازها، خواسته، خوشحالی و خوشبختی تان هم به اسم «زن خوبی بودن» و «فداکار بودن» به میان می آید، و صحبتفقط بر سر یک تکه ماهی نیست موضوع، کاملاً متفاوت میشود. هنگامی که مردها می پرسند که آیا این صفت به نوعی به زن ها آموزش داده شده است یا نه، چندان بی ربط هم نمیگویند.عادت ازخودگذشتگی ارثی است. بسیاری از ما،  درکودکی شاهد ایثار و فداکاری های مادران و مادربزرگ های خود بوده ایم که چگونه استعدادها، علایق، رؤیاها و حتی خوشحالی و خوشبختی خود را زیر پا گذاشته اند و آن را فدای پدران و پدربزرگ های ما کرده اند تا از آن طریق، نظامی حمایتی برای آن ها باشند.کانون خانواده را حفظ کنید یا اینکه صرفاً دردسر درست نکنند. غالباً در اجتماع ما چنین زن هایی را بزرگ میدارند و از خودگذشتگی آنان را نوعی موفقیت و دستیابی بزرگ ارزیابی می کنند و بزرگ جلوه می دهند: «همسر جو درد و رنج و ناشادی بسیاری را در زندگی و ازدواج خود تحمل کرد، اما سه بچه ی خوب و  دوست داشتنی بزرگ کرد و کمک کرد جو شغل و پیشه ی  موفقی برای خود دست و پا کند.» «مادرم یک قدیسه بود.او با وجود الکلی بودن پدرم داد و بیدادها و حتی آزار و اذیت های همیشگی او سر کرد، اما هیچ وقت لب به شکایت نگشود.» «مادربزرگم ظاهراً استعداد نقاشی خوبی داشت و نقاش بزرگی بود، اما به هنگام پیشنهاد ازدواج پدربزرگ بورس تحصیلی را که برای تحصیل در پاریس به او پیشنهاد شده بودرهاکرد تا با او به میلواکی بیاید.» پیامی که در تمامی این گفته ها و اشارات نهفته است یک چیز بیش نیست:  این زن ها،  زن های بزرگی بودند  زیرا  خواسته ها،  خوشحالی و  خوشبختی خودشان را فدای شوهر یا خانواده شان کردند. البته همان گونه که در فصل 1 نیز دیدیم این یکی از زیباترین خصوصیات زن هاست: این قابلیت که عشق را در اولویت قرار دهیم و برای آنان که دوست شان داریم از  خودمان مایه بگذاریم. بخشی از این صفت از خصوصیات و ویژگی های مادرانه ی ما سرچشمه می گیرد.ما زن ها نیمه شب از خواب برمی خیزیم تا نوزادان خود را شیر دهیم.  از شغل خود استعفا می دهیم تا در خانه بنشینیم و بچه های مان را بزرگ کنیم.ازعلایق، تفریحات و فعالیت های خودچشم پوشی میکنیم تابتوانیم بچه ها را باماشین خودمان به کلاس فوتبال، موسیقی یا باله ببریم. البته هرگز نیز اسم از خودگذشتگی بر روی آن نمی گذاریم، بلکه آن را عشق می نامیم و حقیقت نیز همین است. هرگز اشکالی وجود ندارد گهگاه خواسته ها یا نیازهای خودمان را زیر پا بگذاریم تا دیگران راخوشحال کنیم. این یکی از نشانههای قلبی بزرگ و سخاوتمند است. دراینجا من از حالت افراطی آن صحبت می کنم. بدین معنا که گاهی اوقات ما زیادی همه چیز خودمان را زیر پا می گذاریم و در این فرآیند آنچه از دست می دهیم  چیزی و کسی نیست  مگر خود ما. هر بار که زنی بخشی از احساسات، نیازها و رؤیاهای خود را فدا می کند درواقع بخشی از وجودخویش را فدا کرده است. هرچه بیشتر ایثار میکند. بخش های بیشتری از وجودخویش را فدا می کند به عبارت دیگر چیزی از خودش باقی نمی ماند و روزی بیدار می شود و از درون احساس خلأ و تهی بودن می کند. مردان عزیز:در اینجا مظورم این نیست که این کارلزوماً تقصیر شماست.به یاد دارم یکی ازمردهای حاضردرسمینار میگفت:«هی، من که از او نخواستم ماهی درسته را به من بدهد.این خوداوست که احساس اجبار می کنه حتماً باید این کار را بکنه.»حق نیز با اوست. اغلب، این نه مردهای زندگی مان، بلکه خودمان هستیم که خودرا تحت فشارمی گذاریم تاخودخواه جلوه نکنیم و از خودگذشته باشیم و از آنجا که فداکار هستیم همیشه خواسته ها و نیازهای مان را به شما نمی گوییم مگر تا وقتی که دیگر خیلی دیر شده است.
	آنچه مردها باید دراین باره بدانند*ما زن ها اغلب برای خوشحالی و آرامش شما نیازها و خواسته های خود را فدا می کنیم. *ما برای خوشحالی شما احساسات و عواطف خود را کنار می گذاریم. *ما اغلب اوقات احساسات خود را فرو می خوریم. به شما می گوییم آنچه گفتید، ما را ناراحت نکرده است،احساس تنهایی خود را لاپوشانی می کنیم تاشما احساس کنید شوهرخوبی برای ما هستید. *هرگز جرأت نمی کنیم به شما بگوییم ما را ناراحت کرده اید مگر آن که به راستی از دست شما عصبانی باشیم یا از پیش قلب های مان را به روی شما بسته باشیم. *هرگز به روی خود نیز نمی آوریم که چقدر خسته و بی رمق شده ایم یا چقدر تحت فشار و اجبار هستیم.تا شما را خوشحال نگه داریم، بلکه به ما افتخار کنید.
	راه حل01 به نشانه های هشدار که حاکی از آن هستند که نامزد/همسرتان بیش از اندازه کار می کند، بیش از اندازه می بخشد و از خود مایه می گذارد،و درعوض چیزی دریافت نمی کند و به عبارتی تشنه ی محبت است توجه کنید. نشانه های هشدار حاکی از تشنه ی محبت بودن زن ها. 01 تحریک پذیری 02 عصبی و زودرنج بودن 03 پرتوقع بودن 04 خستگی مزمن 05 کم اشتهایی یا پرخوری 06 افسردگی 07 مشغولیت های افراطی 08 سردمزاجی و بی تفاوتی جنسی 09 سردی احساسی و عاطفی 010 مصرف الکل یا موادمخدر منتظر نشوید زن زندگی تان از هم بپاشد، منفجر شود یا بیمار، تا سرانجام به او توجه کنید.به یاد داشته باشید که ما زنها احتمالاً هرگزبه شما نخواهیم گفت چقدر اوضاع بد یا  وخیم شده است یا اینکه چقدر افسرده هستیم با به لحاظ روحی تا چه میزان احساس خستگی و بی رمقی می کنیم. دقت کنید مبادا کمتر از آنچه می دهیم، دریافت نکنیم و خود را زیاده از حد فدا نکنیم. چنانچه متوجه یکی از این علایم شدید توصیه های ارائه شده در این کتاب را به کار ببندید.02اوضاع و احوالش را بپرسید و جویا شوید ممکن است شما مردها هرگز متوجه نشوید که ما زن ها چند بار در روز از شما می پرسیم که حال تان چطور است، چه احساسی دارید، چگونه روزی را پشت سر گذاشتید،و سؤالات بسیار دیگری از این قبیل تا مطمئن شویم حال تان خوب است و اینکه بفهمیم آیا خواسته ای دارید که بتوانیم برایتان برآورده سازیم یا خیر. اما شما احتمالاً مانند بیشتر مردها همه این چیزها را اینطوری با ما مورد بررسی قرار نمی دهید.سعی کنید گاهی اوقات از نامزد/همسرتان بپرسید:«جلسه چطور بود؟»«بچه ها چه کار کردند» یا « چگونه رفتاری داشتند؟» «ماشین بعد از تعمیرو سرویس چطور کار می کرد؟» «سردردی که داشتی خوب شد یا نه؟» «بعد از مکالمه ای که دیروز با خواهرت داشتی چه احساسی داری؟» از او درباره ی همه چیز بپرسید! یکی از اشتباهات رایجی که مردها مرتکب می شوند این است که فرض را بر این می گذارند که چنانچه کاری از دست شان برنمی آید ونمی توانند مسئله را حل کنند پس چرا اصلاً در آن باره از نامزد/همسرشان سؤال کنند. یکی بار مردی به من گفت:«هنگامی که می دانم نمی توانم به حل مشکلی که همسرم در حل کار خود دارد کمکی کنم از او نیز در این باره چیزی نمیپرسم،زیرا هرچه هم که بگویم توفیری نمی کند.» نکته ای که باید به یاد داشته باشید آن است که حتی چنانچه نامزد/همسرتان به شما بگوید که حالش خوب نیست یا ناراحت است و از دست شما نیزکاری ساخته نیست تا حالش را بهتر کنید همین که از او می پرسید و جویای احوالش می شوید، قلب او را تغذیه کرده اید و احساس محبوبیت به او می دهید.مطمئن باشید توجه شما همیشه  مؤثر واقع می شود. 03 از او بپرسید چه کاری از دست تان ساخته است. زن ها همیشه احساس می کنند مجبورند همه کارها را خودشان به تنهایی انجام دهند. از انجام کارهای خانه گرفته تا مواظبت و مراقبت از  بچه ها،  برنامه ریزی ها،  سازمان دهی و هماهنگ سازی برنامه های دیگران با یکدیگر، خرید و آشپزی به انضمام یک شغل نیمه وقت یا حتی تمام وقت.حتی  چنانچه گهگاهی از  این همه  وظایف سنگین شکایت کنیم، اما همراه به طرزی پنهان معتقدیم که خب، این کارها همواره وظایف زن ها بوده و بخشی از زنانگی ما زن ها را تشکیل  می دهند.از این رو هرگاه مردی از ما می پرسد برای کمک به ما چه کاری از دستش ساخته است تعجب کرده، خوشحال شده و بسیار از او ممنون و متشکر می شویم.بسیاری از زن ها در تحقیقاتی که انجام دادم  جملاتی نظیر جملات زیر را بیان می کردند:هنگامی که شوهرم پیشنهاد می دهد بچه ها را توی رختخواب شان بگذارد یا آشپزخانه را سر و سامانی بدهد ازخوشحالی درخود ذوب می شوم.او فکر می کندبا این کارش ادب و احترام را رعایت کرده است اما برای من به این معنا است که واقعاً به زندگی مان اهمیت میدهد. ممکن است کمی عجیب وغریب به نظر برسد،اما کمک های او برای من واقعاً همچون پیش نوازش قبل از مهروزی می ماند. به طوری که احساس عشق بیشتری نسبت به او میکنم وآمادگی بیشتری دارم تابازیگوشی کنم.به جای آنکه از اینکه همه چیز را خودم به تنهایی انجام دادم از دست او عصبانی و منزجر باشم. «هرگاه شوهرم از من می پرسد که به چیزی احتیاج دارم یا نه، خیلی خوشحال می شوم. من در کمک خواستن از دیگران خیلی خوب نیستم و نمی توانم براحتی از دیگران  بخواهم کاری را برایم انجام دهند.به طوری که چنانچه مرا به حال خودم رها کنند هرگز از کسی تقاضای کمک نمی کنم.  از این رو  هرگاه  شوهرم پیشنهاد کمک می دهد احساس می کنم که واقعاً توجه دارد و می بیند که من زیاد کار کرده ام یا مثلاً خسته ام و این کار او را برایم خیلی عزیزتر می کند.» مردان عزیز:باید اعتراف کنم که ممکن است همشیه براحتی از شماکمک نخواهیم،زیراگاهی اوقات بطرزی پنهانی چنین اعتقاد داریم که بعضی کارها را خودمان بهترانجام میدهیم.اما از این که به ما پیشنهاد کمک دهید، همیشه خوشحال می شویم و از شما تشکر می کنیم. با این کار قلب مان را از محبت سیراب می کنید.
	روابط و تشنگی محبتدر سرتاسر این کتاب درباره ی انواع برخوردها و رفتارهایی که موجب تولید احساس نامطلوب بودن و مورد امتنان قرار نگرفتن در نامزد/همسرشما می شود،صحبت کردیم.این رفتارها صاحب رابطه را از توجه ومحبتی که برای رشد خود بدان نیاز دارد محروم می کنند.در برخی از دیگر رفتارهای رایجی آورده شده اند که موجب محرومیت نامزد/همسر شما از محبت و توجه می شوند و اغلب نیز ناخودآگاه هستند.
	یک- نادیده گرفتن و غافل شدن از نامزد/همسرتان و یا رابطه تا هنگامی که مشکل بزرگی تولید شودهیچیک از ماعادت نداریم باک بنزین ماشین راتنها زمانی پرکنیم که کاملاً خالی شده باشد.با این حال این همان روشی است که بسیاری از مردم، به خصوص مردها، در قبال رابطه شان اتخاذ می کنند.بدین معنا که صبر میکند و هیچ گونه توجه ومحبتی را صرف رابطه شان نمی کنند، مگر زمانی که مشکل بزرگی به وجود آمده باشد.این بدان دلیل نیست که مردها اهمیتی به زندگی عشقی خود نمی دهند.بلکه تنها به این دلیل است که عشق در فهرست اولویت های آن ها بعد از کار، علایق، ورزش و... قرار می گیرد. همان گونه که قبلاً نیزدیدیم برای اکثریت مردها عشق اولویت اول وحتی دوم وسوم نیز نیست.گویی توجه به رابطه شان را همواره تا آخرین لحظه به تعویق می اندازند.درست بطرزی مشابه که بنزین زدن را تا زمانی که باک کاملاً خالی شده باشد به بعد موکول می کنند.گرچه این عادت چه در مورد زندگی عشقی شان و چه درباره  ماشین شان  همواره  پیامدهای یکسانی به دنبال دارد. بدین معنا که بی آنکه متوجه باشید ناگهان در وسط جاده بنزین تمام می کنید!مردان عزیز:می دانم همواره ساده نیست که وقت، توجه و انرژی خود را برای رابطه تان صرف کنید.ممکن است گاهی اوقات ترجیح دهید  تلویزیون تماشا کنید،  یا در اینترنت گشتی بزنید یا حتی اضافه کاری کنید تا مجبور نباشید شکایت های احتمالی نامزد/همسرتان را در رابطه با چیزی بشنوید اما هرچه قلب نامزد/همسر خود را ازمحبت سیراب تر کنید، رابطه یا ازدواج تان بالنده تر و شکوفاتر می شود و بی آنکه متوجه باشید دوست دارید صمیمی تر و نزدیک تر شوید، زیرا احساس بسیار خوبی را در شما تولید می کند. قبلاً به این نکته اشاره کرده ام و مجدداً نیز بدان اشاره می کنم که منتظر نشوید نامزد/همسرتان به ستوه بیاید و بخواهد شما را ترک کند تا سرانجام مجبور شوید  به شکایت های او گوش کنید.اجازه ندهیدچنان تشنه ی محبت شودتا سرانجام ازلحاظ احساسی نسبت به شما سردشود.اجازه ندهیدرابطه تان در وضعیت اورژانس قرار بگیرد تاسرانجام به آن رسیدگی و توجه کنید همین الآن این کار را بکنید! درپایان زندگی،هیچ یک ازما نخواهیم گفت:«ای کاش زمان بیشتری راصرف شغل خودکرده بودم.ای کاش بیشترتلویزیون تماشا کرده بودم. ای کاش بیشتر به سالن ورزشی میرفتم.» به عقیده من همگی ما پیش از مرگ جملاتی نظیر جملات زیر را به زبان خواهیم راند: «ای کاش بیشتر عشق ورزیده بودم. ای کاش به آنانی که دوست شان داشتم نشان می دادم و می گفتم که چقدر برایم عزیز هستند.»
	دو- در اولویت قرار دادن بچه هادراینجا میخواهم به  موضوعی اشاره کنم که ممکن است گفتن آن به لحاظ برخی ملاحظات  ومناسبات چندان درست  نباشد، اما با تمامی  وجودم  باوردارم که حقیقت محض است. هنگامی که روابط با کودکان و فرزندان خود را بر روابط با همسرتان در ارجحیت قرار می دهید مرتکب اشتباه بزرگی شده اید که  می توان نهایتاً  به قیمت تخریب و از هم پاشیدگی ازدواج تان تمام شود. پدر یا مادر خوب بودن به این معنا است که حامی خوبی برای  فرزندان خود باشید و از آنها به بهترین  نحو مراقبت و حمایت کنید. اما این امکان وجود دارد که در تلاش برای این مهم ناخواسته و ندانسته از همسر خود غافل شوید و او را تشنه ی محبت و توجه نگه دارید. این الگورا بارها در خانواده های زیادی شاهد بوده ام که در آن یکی یا هر دوی طرفین (زن، شوهر یا هر دو)قسمت اعظم توجه و انرژی روانی و عاطفی خود را صرف کودکان کرده اند و بدین ترتیب فرزندان در حکم چسبی بودند که زن و شوهر را در رابطه کنار یکدیگر نگه داشته بودند.یک روز هنگامی که بچه ها به حدی  بزرگ می شوند و به سن خاصی میرسند که خانه را ترک کنند یا به دانشگاه و... می روند زن و شوهر رو به یکدیگر می کند و می بینند که با یکدیگر مانند غریبه ها هستند و رابطه شان مرده است.اما چرا؟ زیرا درتمام مدت طرفین رابطه را از عشق، توجه و صمیمیتی که به منظور شکوفایی و بالندگی به آن نیاز داشته محروم ساخته اند. می توان گفت تمام مدت همه چیز  را به فرزندان خود داده اند امابه خودشان هیچ چیز نداده اند.نهایتاً فرزندان خوب و فوق العاده ای بزرگ می کنند اما ازدواج شان وجود خارجی هم ندارد. هرگز مردی را فراموش نمی کنم که سال ها پیش آخر هفته در یکی از اولین سمینارهایم در لوس آنجلس شرکت کرده بود. والتر همسرخود گریس و چهار فرزندشان را که همگی از 12 تا 19 سالگی بودند به همراه خود آورده بود و می گفت همگی به این امید شرکت کرده اند که به عنوان یک خانواده  با هم نزدیک تر و  صمیمی تر شوند. هر کس به آن ها نگاه می کرد می گفت که حتماً زوجی مطلوب و خوشبخت با فرزندانی فوق العاده هستند. جمعه بعد ازظهر درباره این موضوع در سمینار صحبت کردم که چگونه ممکن است  بدون آن که متوجه  باشیم همسر خود را از عشق  و محبت محروم کنیم و او را تشنه نگه داریم. متوجه شدم که گریست کمی ناآرام و بی قرار شدو دستش را به علامت اینکه میخواهد صحبت کندبلند کرد.هنگامیکه از او خواستم تاصحبت کند بلند شدو فوراً شروع به گریه کرد. با گریه گفت:«همه فکر می کنند ما از اون خانواده های حسابی آمریکایی هستیم. اما اگه قرار باشه یه چیزی از این سمینار یاد بگیرم و با دست  پر بیرون برم باید راستش را بگم و با خودم و اون هایی که دوست شون دارم صادق باشم.و حقیقت این است که والتر، احساس خوشبختی نمیکنم. توو بچه ها راخیلی دوست دارم اما تو هیچ وقت منودراولویت نمیگذاری.  ازهمان لحظه که بزرگترین فرزندمان،جسی، متولد شد، تو بچه ها را در اولویت قرار دادی.تو تمام توجه ومحبتی را که من تشنه اش هستم، به آنها می دی.  به اونها می گی که چقدر به آنها افتخار میکنی. درست همان کلماتی که من دوست دارم بشنوم.تو فکر میکنی که پدر مطلوبی باشی و به عقیده ی من هم همین طور است اما شوهرخیلی خوبی نیستی.هرگاه تو رو با بچه ها می بینم، حسودی ام می شه. حسادت به بچه های خودم و بعد از درون احساس بدبختی، تهی بودن و خلأ می کنم.» در حالی که گریس هق هق می کرد والتر بلند شد و او را به خود نزدیک کرد. چهار فرزند آنها نیز در حالیکه روی صندلی دستهای یکدیگر را گرفته بودنداشک ازگونه هایشان سرازیر بود. از والتر پرسیدم: «والتر، آیا می دانستی که گریس چنین احساسی دارد؟» والتر در حالی که می لرزید پاسخ داد: «فکر میکنم درپشت افکارم بله اما هیچ وقت نخواسته بودم که عمداً او را برنجانم یا ناراحت کنم.»سپس رو به همسرش گفت: «عزیزم، متأسفم. من فقط خواسته بودم پدر خوبی باشم. نمی خواستم به تو احساس عدم محبوبیت بدهم. چرا که واقعاً تورا دوست دارم.» از والتر پرسیدم:«آیا این واقعیت دارد که بچه ها را در اولویت قرار داده بودی؟» با ساده لوحی تمام اعتراف کرد: «بله، همینطور است. در بچگی پدر خودم هیچگاه در خانه حضور نداشت. فکر  می کنم به همین دلیل است که  من می خواستم جبران کرده باشم و پدرخیلی خوبی بوده باشم.می خواستم به خودم اثبات کنم که می توانیم خانواده ی خیلی خوبی داشته باشیم.» پاسخ دادم:«و خانواده ی خیلی خوبی هم هستید.اما پایه و اساس یک خانواده ی خیلی خوب پیش از هرچیز یک ازدواج خیلی خوب است.چه فایده ای داردبچه ها احساس محبوبیت بکنند، اما هیچ وقت ندیده باشند که شما هم یکدیگر را دوست دارید؟» سپس رو به گریس کرده از او پرسیدم: «چه خواسته ای از والتر داری؟» گریس با چشمانی معصوم وآسیب پذیر به والتر نگاه کرد وگفت: «از اینکه همیشه شماره دو باشم خسته شده ام. احساس می کنم که به اندازه ی بچه ها مهم نیستم.می خواهم در اولویت باشم.» سپس ایده ای به نظرم رسیدم.از بچه های خواستم که بلند شوند و رو به پدر و مادرشان بایستند. گفتم: «بچه ها، میخواهم سؤالی را ازشما بپرسم: آیا اشکالی دارد چنانچه پدر، مادر را در اولویت اول زندگی اش قرار دهد، حتی پیش از شما؟» بچه های همگی لبخند زدند و سپس با هم فریاد زدند: البته که «نه!» سپس گفتم:«خب والتر، می خواهم رو به گریس کنی و به او بگویی که از حالا به بعد او فرد شماره ی یک زندگی توست.» هرگز نگاهی را که بر روی چهره ی گریس نقش بسته بود فراموش نمی کنم. والتر در مقابل تمامی حضار رو به  همسرش ایستاد، دستهای او را گرفت و گفت: « عزیزم، قول می دهم که از همین لحظه به بعد مهمترین وعزیزترین فرد زندگی ام باشی.» سپس هر دو یکدیگر را در آغوش گرفتند و جمعیت حاضر نیز همگی ابراز احساسات کردند. سپس گفتم: «یک لحظه صبر کنید، والتر، هنوز تمام نشده است! یک چیز مهم دیگر هنوز باقی مانده. می خواهم به بچه ها بگویی: بچه ها، از حالا به بعد مامان «شماره یک»است!» در حالی که هنوز گریس را در آغوش خود داشت به بچه ها نگاه کردو با صدایی بلند گفت: «بچه ها دوست تان دارم. اما از حالا به بعد مامان (شماره یک)است!» چهار بچه ی نوجوان به طرف پدر ومادرشان دویدند و همگی یکدیگر را در آغوش گرفتند و در همان لحظه به راستی خانواده ای فوق العاده و مطلوب بودند. همچنان پس از گذشت سالها، خاطره ی آن روز را با خود دارم و می دانم که والتر و گریس نیز برای اینکه داستان شان را با شما نیز در میان گذاشته اند خوشحال اند. همان روز والتر در ازدواج خودبا همسرش تجدید پیمان کرد.او نمونه ی واقعی مردی مهربان و متعهد بودکه بی آنکه خودنیز بداند با قراردادن بچه ها دراولویت، همسرخویش را تشنه ی محبت و توجه نگاه داشته بود.و گریس نیز که نمونه ی مطلوب یک زن فداکار و از خودگذشته بود از اینکه همسر مردی فداکار و پدری مهربان و از خودگذشته بود بخود می بالید و از اینکه در اولویت نیز نبود هرگز لب به شکایت نگشوده بود.هیچ یک از آنها متوجه ضرر و زیانی نبودند که به ازدواج خود می زدند.ضرر و زیانی که خوشبختانه غیر قابل برگشت نبود. بزرگترین و ارزشمندترین هدیده ای که می توانید به فرزندان خود بدهید ازدواجی شاد و ماندگار است. و این مستلزم کار و تلاش از جانب شماست. هر بار که قلب نامزد/همسر خود را با محبت سیراب می کنید بدانید که قلب کودکان خود را سیراب کرده اید. به طوری که در نهایت عشقی را که شما و  همسرتان مشترکاً جا به جا می کنید به کل خانواده سرایت می کند و کل خانواده از خوشحالی و خوشبختی لبریز خواهد شد.
	چگونه قلب نامزد/همسر خود را از عشق سیراب سازیدرژیمی ابداع کرده ام به نام «رژیم عشق»!و آن را بدین منظور طراحی کرده ام تا روش ساده ای باشد برای اینکه قلب نامزد/همسر خود را از عشق ومحبت سیراب کنیدو بتوانید بیرون از اتاق خواب نیز معشوقی مطلوب باشید. این روش ساده، عملی و لذت بخش می تواند تفاوتهای بزرگی را در ازدواج شما ایجاد کند. هنگامی که دانش تغذیه را مطالعه می کنید درمی یابید که غذاها شامل چند گروه اصلی هستند:سبزیجات، غلات، پروتئین ها و لبنیات. در ضمن حایز کمال اهمیت است که هر روز حتماً یک عضو متعلق به هریک از این گروه های اصلی را در برنامه ی غذایی خود داشته باشید.  خب ،نیازهای احساسی و عاطفی  انسان نیز  دقیقاً به همین صورت هستند.تغذیه ی قلب نامزد/همسرتان و سیراب ساختن او به این معناست که حتماً هر روز مقادیری از هریک ازنیازهای پایه واساسی او راتأمین کنید.این نیازهای پایه شامل سه گروه اند:توجه، محبت و قدردانی.این سه جزء اصلی و حیاتی، فرمول اصلی اکسیرعشق را تشکیل می دهند که در واقع سیراب کننده دل و جان نامزد/همسرشما یا به عبارتی غذای روح اوست. بدین ترتیب باید به معشوق خود توجه کنید، به او محبت نشان دهید و مراتب تشکر و قدردانی خود را از او اعلام کنید.
	سه عنصر سازنده ی اکسیر عشق01 توجه 02 محبت 03 تشکر و قدردانی چنانچه از شما بپرسند که به چند وعده غذا در روز نیاز دارید احتمالاً پاسخ خواهید داد:سه وعده اصلی به انضمام چندین میان  وعده ی کوچک و سبک.  در اینجا از شما می خواهم که برای غذا دادن به روح زن زندگی خود، همین تعداد وعده ها و میان وعده ها را با رعایت فرمول های ارائه شده در زیر تکرار کنید: وعده های اصلی: نامزد/همسر شما به سه وعده ی اصلی از اکسیر عشق در طول روز نیازمند است. اما اکسیر  عشق چیست؟ اکسیر عشق  تشکیل شده است از سه مورد لیست غذایی صفحه ی پیش باید روزی سه بار، هر بار به میزان سه دقیقه یک، دو یا سه عنصر سازنده ی اکسیر عشق را به نامزد/همسر خود  بخورانید!توجه، محبت، قدردانی. من این فرمول را به 3×3 می نامم. بدین معنا که روزی سه بار هر بار به مدت سه دقیقه. می توانید آن را سه دقیقه ی صمیمیت و نزدیکی نیز بنامید. زمان وعده ها را نیز می توانید صبح پیش از آنکه از بستر خارج شوید، ظهر، و سرانجام شب پس از آنکه بچه ها به خواب رفتند، در نظر بگیرید: سه دقیقه صبح هنگامیکه با هم بیدار می شوید، سه دقیقه ظهر تلفنی هنگامیکه در محل کار خود هستید و سه دقیقه شب پیش از خواب.اینها وعده های اصلی هستند. درست مانند صبحانه، ناهار و شام. میان وعده ها: حتی با اینکه سه وعده در روز غذا می خورید، اما با این حال، گهگاهی نیز نیاز دارید تنقلات یاخوراکی های سبک دیگری را نیزمصرف کنید. اینطور نیست؟ به هر طرز مشابهی نظیر همین فرمول را باید در رژیم عشق نیز رعایت کنید. بدین معنا که علاوه بر فرمول 3×3 بایدچند میان وعده ی کوچک و سبک را نیزبه دل و جان همسرخود بخورانید. اما میان وعده چیست؟ *بوسه ای کوچک از گونه های همسرتان هنگامی که از کنار او عبور می کنید. *یک تلفن کوتاه که فقط بگویید:«دوستت دارم» *تعریف، تمجید یا تحسینی کوچک.برای نمونه: «خیلی خوشگل شدی.»امروز چقدر زیبا به نظر می رسی» *نگاه یا لبخندی محبت آمیز که حاوی تمام عشق تان باشد. *یک پیغام یا یادداشت کوتاه و مختصر که بر روی تلفن همراه یا کیف پول او می گذارید. حال که اصول کلی و اصلی رژیم عشق را آموختید، وقت آن رسیده است تا در باره ی سه عنصر سازنده ی اکسیرعشق، توجه، محبت و قدردانی، اندکی صحبت کنیم.
	یک-توجهیکی از رایج ترین اشتباهاتی که در تشنه نگه داشتن نامزد/همسرمان مرتکب می شویم آن است که به او توجه کافی نشان نمی دهیم.توجه کردن به نامزد/همسرتان یکی از مؤثرترین روش های سیراب سازی قلب زن زندگی شما و تولید احساس محبوبیت در اوست و همانگونه که دیدید نیز اولین عنصر اصلی سازنده ی اکسیر عشق است. توجه کردن به معنای 100 درصد حضور داشتن شماست درلحظه ی اکنون، آن هم درکنارنامزد/همسرتان.ممکن است بگویید:«خب، من که همیشه اینکار را می کنم.ما اوقات زیادی را با هم می گذرانیم، اما حقیقت آن است که با هم بودن و در کنار همسرتان بودن لزوماً به این معنا نیست که توجه خود را تمام و کمال به او داده اید. ممکن است سرگرم صحبت با او باشید اما در عین حال با گربه تان بازی کنید. ممکن است کنار او نشسته باشید اما مشغول تماشای برنامه ی مورد علاقه تان از تلویزیون باشید. این ها توجه کردن نیستند.مطمئناً نامزد/همسرتان نیز آن را احساسخواهد کرد. شاید بتوان این قبیل توجهات را یک میان وعده در نظر گرفت اما مطمئناً وعده ی اصلی نخواهد بود. توجه کردن به نامزد/همسرتان به این معناست که تمام کمال و با تمامی وجود خود در کنارش و با او باشید، مشغول هیچ کار دیگری نباشید. تلویزیون تماشا نکنید، مشغول باز کردن صندوق پستی کامپیوتری خود نباشید. مشغول ور رفتن با کامپیوتر خود نباشید، و تمامی توجه خودتان را فقط صرف او کنید.چگونه؟ به چشمان او نگاه کنید. حالش را از او بپرسید. شنونده ی خوبی باشید و او را به خود نزدیک کنید. این توجهات قلب او را چنان سیراب خواهند کرد که تصور آن را هم نمی توانید بکنید. توجه شما آن هم به این طریق به نامزد/همسرتان، به اومی گوید که برای شما مهم است و شما برای او ارزش قائل اید. گویی برای مدت سه دقیقه آن هم سه بار در روز. اوتنها چیزی است که در کل این دنیا برایتان مهم است. هرگاه دربست و تمام و کمال توجه می کنید، لحظات گرانقدر و ارزشمند صمیمیت می توانند ایجاد شوند.همانگونه که در بخش مربوط به روابط جنسی نیز خواهیم دید اینگونه توجه کردن از بهترین اشکال «پیش نوازش» محسوب می شود.دو-محبتدر مطالعات و تحقیقاتی که ظرف پنج سال گذشته از هزاران هزار زن به عمل آمده است از آنها پرسیده شده که آیا دوست دارند تماس جنسی و«دخول» را با شوهرشان تجربه کنند یا اینکه صرفاً فقط او را در آغوش بگیرند.حدود 80 درصد از زنان پاسخ داده بودند که دوست دارند فقط ناز و نوازش شده ودرآغوش گرفته شوند بدون اینکه دخول جنسی ای در کار باشد. این در حالی است که مردها همگی از این آمار و ارقام متعجب و حیران مانده بودند.اما این نتایج برای زن ها چندان هم تعجب آور  نبود.  به طوری که همگی آن را خوب درک می کردند.به زبان ساده: اغلب زن ها، بیشتر تشنه ی محبت جسمانی، اما غیر جنسی از جانب شوهرشان هستند. محبت دومین عنصر اصلی سازنده ی اکسیر عشق است. محبت یعنی که روزی سه بار، هر بار به مدت سه دقیقه به لحاظ جسمانی با همسر خود ارتباط برقرارکنید.دستش را بگیرید، او را به خود نزدیک کنید، او را ببوسید، موهایش را نوازش کنید، و از نظر جسمانی و فیزیکی با او صمیمی بشوید. هرگاه به همسرتان محبت جسمانی می کنید،انرژی های خود را در بعدی فیزیکی و جمسانی به یکدیگر مرتبط کرده جریان واحدی را بین قلب های خود برقرار می سازید.تحقیقات انجام شده در پرورشگاه ها و یافته های آنان در رابطه با قدرت التیام بخش محبت و نوازش جسمانی را به یاد دارید؟ هرگاه به همسر خود محبت جسمانی می کنید قلب او را عمیقاً سیراب می سازید. چرا برخی از مردها با محبت کردن مشکل دارند؟ این قبیل مردها که به سختی می توانند به لحاظ جسمانی و فیزیکی به  همسرشان محبت نشان دهند  چیزی در خود دارند که من آن را سندرم «یا هیچ یا همه چیز» می نامم.این باوری است که می گوید:«چنانچه امکان آن را نداشته باشم که تمام و کمال انجامش دهم پس اصلاً انجامش نمی دهم!»  و در ضمن برخواسته از این باور غلط و سوءتفاهم است که تمامی احساسات جنسی باید به «ارگاسم یا همان اوج لذت جنسی یا به عبارتی به انزال ختم شوند. در این باره در بخش سوم کتاب با تفصیل بیشتری صحبت خواهیم کرد.» ذهنیت بسیاری از مردها این است که چنانچه به لحاظ جنسی تحریک شوند، باید فوراً دست به کار شده  ارتباط جنسی «دخول» برقرار کنند. لذا چنانچه امکان کافی برای به اتمام بردن آن را نداشته باشند اجازه نمی دهند حتی تحریک شوند.زیرا احساس می کنند این کار تلف کردن یا به هدر دادن انرژی شان است. برای نمونه،زن و شوهری در کنار هم خوابیده اند. صبح که زن بیدار می شود نزدیک می آید تا شوهرش را در آغوش بگیرد.  مرد احساس می کند که می خواهد تحریک شود ناگهان به یاد می آورد که تا پنج دقیقه ی دیگر باید برای رفتن به سر کار حاضر شود و گرنه دیرش خواهد شد. از این رو همسرش را پس میزند و می گوید: «الآن نه عزیزم. بایدبلند شوم.» زن احساس طردشدگی و عدم محبوبیت می کند و می رنجد و نمی تواند بفهمد که چرا شوهرش تا این حد نسبت به او سرد و  بی محبت است. اما مرد احساس نمی کند که مرتکب اشتباهی شده باشد.بعداً همان شب که مرد حال و حوصله و نیز وقت ارتباط جنسی را دارد، زن سرد، بی علاقه و بی تفاوت است و این بار این مرد است که نمی تواند بفهمد چرا. آنچه در اینجا اتفاق می افتد سندرم «یا هیچ یا همه چیز» است. مرد احساس میکند وقت آن را نداردکه همه چیز را خوب اجرا کند و سنگ تمام بگذارد.از این  رو هیچکاری نمیکند و حتی از یک بوسه یا نزدیک شدن ساده نیز سر باز می زند. چرا که احساس می کند منجر به همه چیز [دخول] نخواهد شد. اما مردان عزیز، توجه  داشته باشید که محبت جسمانی همیشه نباید به مقصد خاصی بیانجامد.بلکه به خودی خود تجربه ای است از صمیمیت. به علاوه این وعده ومیان وعده های عشق تأثیرات مثبت و بسزایی بر روی زندگی جنسی شما نیز خواهد گذاشت. چنانچه به یاد داشته باشید، همان گونه که در مبحث مربوط به حساب جنسی و عاطفی نیز گفتیم هر بار که به لحاظ جسمانی نسبت به همسرتان ازخود محبتی نشان می دهید در واقع مقادیری را به حساب مشترک خود با همسرتان واریز کرده اید. اینکار چه تأثیری برروابط جنسی شما خواهد گذاشت؟همانگونه که بعداً نیزخواهیم دید هرچه موجودی حساب عشق و صمیمیت زنی بالاتر باشد، بیشتر به لحاظ جنسی تحریک می شود و تمایل بیشتری به همبسترشدن با شما خواهد داشت.
	سه-تشکر و قدردانی«می دانم دوستم دارد اما هیچوقت از من تشکر و قدردانی نمی کند.» این گله و  شکایتی است که زن ها  همیشه از نامزد/ شوهرشان دارند و  علت آن نیز این است که بیشتر زن ها تشنه ی تشکر و قدردانی از مرد زندگی شان هستند. هنگامی که مردها این شکایت زن ها را می شنوند گیج میشوند:«چگونه می تواند بگوید که من از اوقدردانی نمیکنم؟ من سخت مشغول کار هستم تا زندگی او و بچه ها را تأمین کنم؛ نسبت به او وفادارم. برای او زیرزمین خانه را مجدداً بازسازی و تعمیر کردم.من همه کار می کنم تا قدردانی خود را نسبت به او نشان دهم. «. مردان عزیز:آنچه شما از آن صحبت می کنید تشکر و قدردانی از زن ها به وسیله ی کارهایی است که انجام می دهید. اما  آنچه قلب زن ها به راستی به آن نیاز دارد، شنیدن تشکر و قدردانی شما در قالب الفاظ و عبارات است. بیشتر زن ها به مراتب حراف تر و خوش صحبت تر از مردها هستند. بیشتر اوقات چیزها برای ما زن ها خیلی واقعی نیستند مگر اینکه به  زبان آورده شوند. دانستن این که شما از ما قدردانی می کنید، همیشه کافی نیست.ما نیاز داریم آن را از زبان شما بشنویم.ما به کلمات و گفتار شما احتیاج داریم. ابراز کلمات عاشقانه ونیز تعریف وتحسین کلامی وگفتاری شما همانند جواهرات برای ما ارزشمند و گرانقدر هستند.ما آنها را جمع می کنیم و گرامی  می داریم. آنها موجب  می شوند احساس ارزشمند  بودن و غنی بودن کنیم. آنها به ما احساس خوشبختی و رضایت می دهند. چگونه باید تشکر و قدردانی خود را ابراز کنیم؟ *به ما بگویید از چه چیز ما خوش تان می آید. *به ما بگویید کدامیک از کارهایی را که برای شما و خانواده مان انجام می دهیم دوست دارید و برای آن از ما متشکر هستید. *برای ما بگویید که چه چیزی از ما را تحسین می کنید و به آن افتخار می کنید.*به ما بگویید برای نقشی که در زندگی شما ایفا می کنیم از ما قدردانی می کنید. *به ما بگویید که به واسطه چه چیز ما احساس غرور می کنید. بیشتر مردها احساس می کنند که از نامزدشان تشکر وقدردانی لازم را به عمل آورده اند(حتی تشکر وقدردانی کلامی)اما آنچه متوجه آن نیستنداین است که ممکن است از چیزهایی که به راستی برای نامزد/همسرشان مهم است قدردانی نکرده باشند.در مصاحبه ها و تحقیقاتی که پیش از نگارش این کتاب انجام دادم تمامی زنها به ویژه نیاز داشتندکه مرد زندگی شان برای نگهداری و بزرگ کردن بچه ها و انجام دادن کارهای خانه از آنها تشکر و قدردانی کنند. بسیاری از زن ها گفته بودندکه نیاز دارندشوهرشان صرفاً برای آنکه مادرهای بسیار خوبی هستند یا از خانه به خوبی مراقبت و نگهداری می کنند یا پیراهن های شوهرشان را همیشه شسته شده و  اتو شده نگه  می دارند یا غذاهای مورد علاقه ی او را تهیه می کنند از آنها متشکر و ممنون باشند.مادران شاغل به ویژه نیاز داشتند که شوهرانشان از آنها برای مراقبت از  بچه ها و انجام کارهای خانه و در عین حال داشتن یک شغل نیمه وقت یا تمام وقت تشکر و قدردانی کنند.به یاد دارم زنی یکبار برای من نوشت:«نیاز دارم شوهرم به من بگوید که مادری خوب و زنی فوق العاده هستم .  دوست دارم به این دلیل که پس از روزی نه یا ده ساعت کار باز هم در خانه آشپزی می کنم و غذای مورد علاقه ی او را برای شام درست می کنم از من قدردانی کند.  دوست دارم به این دلیل که در کنار این همه مشغله به امور جزئی خانه مثل کوتاه کردن چمن ها، بردن ماشین به مکانیکی و گربه ی دست آموزمان به دامپزشک و دخترمان به دکتر نیز توجه و رسیدگی می کنم از من تشکر کند «.به تجربه دریافته ام که واقعیت این نیست که مردها برای انجام این کارها از نامزد/همسرشان متشکر و ممنون نیستند.بلکه داستان از این قرار است که زنها چنان درانجام امور متفرقه و جانبی بویژه انجام چند کار به طور همزمان مهارت دارند که این کارها برایشان بسیار ساده و به طور خودکار صورت می گیرد. لذا مردها نیز این حالت ما را  مشاهده می کنند و آن را بسیار ساده و بدیهی می پندارند و تصور می کنند که اصلاً برای انجام این همه کار تلاشی صرف نکرده یا متحمل زحمتی نیز نشده ایم. مردان عزیز: ممکن است که  ظاهراً ساده به نظر برسد اما در واقع چنین نیست.نمی توانید تصور کنید شنیدن عبارات یا جملاتی نظیر:عزیزم، برای شما متشکرم»  یا: «امروز  صبح برای شرکت  در مراسم مذهبی چه لباس های زیبایی بر تن بچه ها پوشاندی» یا:«از اینکه یادت بود برام از دندانپزشک وقت بگیری واقعاً از تو متشکرم.»  چقدر ما را خوشحال کرده قلب مان را از عشق  و محبت سیراب می کند.
	تنقلات پیش از خواب: تشکر و قدردانیوعده های اصلی و میان وعده های رژیم عشق را به یاد دارید؟ حال وعده ی آخری را نیز پیش از خواب به آن اضافه می کنیم و آن را:«تنقلات پیش از خواب»می نامیم:روشی ساده و در عین حال بسیار نیرومند که قلب  همسرتان را با تشکر و  قدردانی تغذیه کنید. نحوه ی انجام آن نیز بدین صورت است که تشکر و قدردانی خود را از کاری که همسرتان در همان روز انجام داده است پیش از خواب هنگامی که به بستر می روید به او اعلام می کنید: »متشکرم که بچه ها را نگه داشتی تا من بتوانم به سالن ورزش بروم. «. »متشکرم که شام مورد علاقه ی من را درست کردی. «. »متشکرم که شانه هایم را امشب پس از کار ماساژ دادی واقعاً بهش احتیاج داشتم. «. »متشکرم که امروز صبح خیلی با من صبور بودی. از اینکه من خیلی غرغر کردم معذرت می خوام. «. بسیا رعالی و فوق العاده است چنانچه چنین تنقلاتی را پیش ازخواب نثار هم کنید.از این که چه تعداد چیزهایی وجود دارندکه میتوانید برای آنها از همسرتان متشکر و ممنون باشید .تعجب خواهیدکرد؛تنها چنانجه توجه کافی مبذول دارید.به علاوه چنانچه این آخرین وعده به میان وعده ی فیزیکی وجسمانی دیگری نیز انجامید،تعجب نکنید.چرا که عشق ومحبت بهترین پیش نوازشی است که وجود دارد... .
	سیراب سازی قلب فرزندانتان با اکسیر عشق درست به همان میزان که نامزد/همسرتان به توجه، محبت و قدردانی نیاز دارد  فرزندانتان نیز  به این سه عنصراکسیر عشق برای سیراب سازی دل و جان شان نیاز دارند.اکسیر عشق فرمولی است بسیار ساده برای سیراب سازی قلب کودکانتان از عشقی که بدان نیاز دارند. سعی کنید حتماً هر روز  چند دقیقه از هر سه عنصر توجه، محبت و قدردانی به فرزندان خود بدهید. بدین معنا که چند دقیقه تمام و کمال منحصراً فقط به  آنان توجه کنید به طوری که واقعاً  حضور شما را احساس کنند.آنان را در آغوش بگیرید و ببوسید (آن هم نه فقط صبح یا شب که به آنها صبح به خیر یا شب به خیر می گویید)  بلکه این کارها را در  بین روز نیز بارها تکرار کنید و تشکر و قدردانی خود را از آنها نیز اعلام دارید. به این معنا که بگویید به آنها افتخار می کنید، بگویید از چه چیز آنها خوشتان می آید و هر بار که شما را خوشحال می کنند از آنها تشکر کنید. یکی از روش هایی که به ویژه مؤثر واقع می شود این است که درست پیش از خواب این کارها را با آنها بکنید.درست همانگونه که توصیه کردم این کار را با همسرتان بکنید:«از اینکه امروز اتاقت را مرتب کردی متشکرم.«از اینکه در شستن ظرفها به مامان کمک کردی از تو متشکرم» با این روش فرزندان با قلب و  دلی آکنده از شادی، عشق و احساس محبوبیت به خواب خواهند رفت.
	آنچه عشق را پژمرده می سازد و آنچه در مقابل آن را بالنده و شکوفا می کند هیچ یک از اعمال شما خنثی نیستند.یک یک تمامی رفتارها و حرکات شما یا نامزد/همسرتان را سیراب می سازد و یا آن را محروم نگاه می دارد.تمامی افعال شما یا میان شما صمیمیت ایجاد می کند یا آن را پژمرده می سازد. یا شمارا به یکدیگر نزدیک تر می کند یا از هم دور میسازد. اما بارها این مهم را فراموش می کنیم که آنچه می گوییم یا نمی گوییم، می کنیم یا نمی کنیم تأثیرات عمیق و بسزایی را بر فردی که دوستش داریم به جا می گذارد. در سمینارهایم معمولاً از حضار کمک می گیرم تا به همراه یکدیگر بر روی تخته سیاه فهرستی از مواردی راکه عشق را شکوفا و بالنده میکند و نیز مواردی که آن را پژمرده و محروم می سازند، تهیه کنیم.این راه مؤثری است، برای درک تأثیراتی که گفته ها یا کرده های ما بر روی روابط مان می گذارند.در زیر نمونه ای از این لیست نوشته شده است:
	آنچه موجب پژمردگی و مردن عشق می گرددنگه داشن و بیرون نریختن احساسات انتقاد و نکوهش لاس زدن، چشم چرانی با دیگران بدیهی پنداشتن نامزد/همسرتان تنهایی طلبی ـ تک روی جمع شدن انزجار و عصبانیت پس کشیدن، دور گرفتن زیاد کارکردن سرزنش کردن و دیگران را مسئول دانستن
	آنچه موجب شکوفای و بالندگی عشق می گرددابراز و بیان افکار و احساسات تعریف، تحسین و تمجید پای بندی و وفاداری به همسر تشکر و قدردانی مهرطلبی، با هم یک تیم بودن حل و فصل کردن مسائل و مشکلات نزدیکی، صمیمیت با هم بودن پذیرفتن مسئولیت اعمال و رفتار طبیعتاً موارد زیاد دیگری نیز وجود دارند که می توان به فهرست فوق افزود. بسیار مفید است این  فهرست را به همراه نامزد/همسرتان مطالعه کنید. سپس درباره ی موارد ذکر شده در آن با یکدیگر مذاکره کنید و ببینید که با کدامیک موافق یا مخالفید. در واقع، توصیه ی  من این است که شما فهرست جداگانه و شخصی خودتان را حال به تنهایی و یا ترجیحاً به کمک نامزد/همسرتان ترتیب دهید و ببینید که چه  مواردی موجب  شکوفایی عشق و  روابط شما شده و چه مواردی آن را سرد و خاموش می کنند. افزودن این موارد به فهرست نوشته شده، پیاده کردن آنها را به مراتب ساده تر خواهد کرد. زوجی را میشناسم که فهرست خود را برروی یخچال آشپزخانه شان زده بودندیعنی درست جایی که بتوانند هر روز آن را ببینند. بعدها برای من نوشتند که روابط شان به طرز فوق العاده ای دگرگون شده و  بهبود یافته بود  تنها به این دلیل که نسبت به  مواردی که موجب شکوفایی یا پژمرده شدن روابط و ازدواج شان می شده آگاهی یافته و خودآگاه تر شده بودند. من  فرمول اکسیر  عشق را  به این  دلیل ابداع کردم که  مردها اغلب به من می گفتند:  «می خواهم شوهر بهتری باشم اما نمی دانم چه کار کنم.» یا «می دانم نامزدم به توجه بیشتری از جانب من احتیاج دارد، اما درست نمی دانم چگونه این خواسته اش را به او بدهم.» اکسیر عشق پاسخ به این پرسش هار ا بسیار ساده کرده است: یکی را انتخاب کنید:توجه، محبت یا قدردانی،و مطمئن باشیدکه حتماً درست عمل کرده اید.(به عبارت دیگرمحال است اشتباه کنید!)با وجود این اگر می خواهید خیلی مطمئن شوید هر سه را با هم ترکیب کنید تا اکسیرعشق 3×3 را به همسر خود خورانده باشید!سیراب ساختن قلب نامزد/همسرتان با اکسیرعشق مانند آن است که ازدواج خود را بیمه کرده باشید.آیا میدانیددر تحقیقاتی که به عمل آمده است چنین اثبات شده که علت اکثریت روابط نامشروع خارج از ازدواج نه به دلیل گرسنگی جنسی، بلکه به دلیل محرومیت از توجه، محبت وقدردانی است؟ درتحقیقات انجام شده از زن هایی که به شوهر خودخیانت کرده بودند در ارتباط با دلایل روابط نامشروع شان سؤال شده بود و در کمال تعجب تنها عده ی بسیار معدودی از آنها گرسنگی یا  نیاز جنسی را به عنوان  دلیل این نوع  روابط ذکر کرده بودند. هرگز زنی پاسخ نداده بود که:«زیرا مردی را با اندام و هیکلی زیبا دیدم.» یا:«به این دلیل، با مربی یوگای خود همبستر شدم که بدنی ورزیده و در عین حال نرم و انعطاف پذیر داشت.» بیشتر این زن ها دلیل خیانت خود را کمبود و محرومیت از توجه، محبت و قدردانی ذکر کرده بودند.به همین دلیل در جای دیگری به جست و جوی آن رفته بودند. این گفته ادعایی سطحی یا بی پایه و اساس نیست، بلکه حقیقتی محض است که چنانچه نامزد/همسر خود را به دفعات کافی با وعده ها و  میان وعده ها سیر کنید، دیگر از گرسنگی به این سو وآن سو سرک نخواهد کشید تا خود را سیر کند. چنانچه با کسی رابطه دارید امیدوارم رژیم عشق را از همین امروز به کار ببندید.خود را متعهد  سازید که تنها به مدت  یک هفته سه بار در روزهر بار به مدت سه دقیقه اکسیر عشق (توجه، محبت و قدردانی)را در سه وعده ی اصلی و نیز میان وعده های نامزد/همسر خود بگنجانید و نتایج حیرت انگیز آن  را مشاهده کنید. نامزد/همسرتان از عشق خواهد درخشید و شما نیز عشق بیشتری به او در خود احساس خواهید کرد.
	هفت سرمایه گذاری کوچک که سودهای کلانی برای مردها به ارمغان خواهد آورددر سرتاسر این کتاب بارها ادعا کردم که زن ها براستی پرتوقع نیستند و به راحتی می توان آنها را خوشحال کرد.فقط باید بدانید که  چه کار کنید. این را نیز بارها گفته ام که مردها تعجب خواهند کرد چنانچه بدانند تنها با اعمال بسیار ساده و پیش پا افتاده می توانند، زن زندگی خود را خوشحال کنند. خب، مردان عزیز: می دانم که احتمالاً  هنوز نیز این ادعای مرا باور ندارید.خب، شاید وقت آن رسیده است تا با صرافتی بیشتر از پیش با شما صحبت کنم و فهرستی ازروش های ساده ای را که دل وجان زندگی تان را از عشق ومحبت سرشار خواهد کرد به شما نشان دهم. اینها همان خواسته های کوچکی هستند که زن ها همیشه از شما می خواهند برایشان انجام دهید. به شما اطمینان می دهم چنانچه این توصیه های کوچک را به کار ببندید، نتایجی خواهید گرفت که هرگز کوچک نخواهند بود! من این هفت توصیه را سرمایه گذاری کوچک می نامم که سودهای کلانی برای مردها در پی خواهند داشت. تصور کنید مشاورمالی و اقتصادی شما به شما تلفن زده درحالیکه بسیار هیجان  زده است می گوید  بهترین و مناسب ترین زمان برای سرمایه گذاری فرا  رسیده  است.  شما به او  پنج هزار تومان می دهید و او  در همان روز  پنجاه میلیون تومان به شما برمی گرداند!فرض کنید مطمئن بودید که با شما شوخی نمی کند چه کار می کردید؟ البته که فوراً دست به کار می شدید. فوراً در ماشین تان می نشستید  تا هر چه را که در چنته دارید خودتان برایش ببرید. خب، آیا متوجه منظورم شدید؟ توصیه های ارائه شده در فهرست پایین همان سرمایه گذاری های کوچک و  پیش افتاده هستند .سرمایه گذاری های احساسی و عاطفی، این سرمایه گذاری ها هرگز مستلزم صرف وقت یا انرژی زیادی نیستند.اما با وجود این تضمین  میکنم که نتایج و سودهای کلانی را به شما برخواهندگرداند.اما این نتایج و سودها کدام هستند؟ *زنی که خلق وخوی بهتری دارد. *زنی که آرام تر بوده کم تر عصبی باشد. *زنی که شکایت نمی کند و نق نمی زند. *زنی که همنشینی با او لذت بخش تر است. *زنی که فکر می کند شما بهترین شوهر و مرد دنیا هستید. *زنی که دوست دارد بیشتر با شما رابطه ی جنسی داشته باشد. تذکری به مردها:مردان عزیز:خواهید دید که احتمالاً انجام برخی از اقلام این فهرست خیلی لذت بخش نخواهند بود. مثل:خریدن کارت پستال ودادن آن به نامزد/همسرتان.این امکان وجود دارد که برخی اقلام دیگر حتی وحشتناک نیز به نظر آیند همچون به خرید رفتن با او و نظر دادن در باره ی لباس هایی که پرو می کند.در این دو مورد باشما همدردی میکنم. اما می خواهم به شما بگویم که سختی و عذاب موقعیت و کوچکی که ممکن است در حین انجام این کارها تجربه کنید  در مقایسه با خوشحالی و رضایتی که از داشتن همسری شاد شاد شاد نصیب تان خواهد شد بسیار کوچک، کم اهمیت و قابل چشم پوشی خواهد بود. به این هفت توصیه به عنوان پیش نوازش بنگرید.همانگونه که در بخش مربوط به روابط جنسی نیز خواهیم دید، ما زن ها ابتدا از جانب  سرمان تحریک  می پذیریم. ممکن است نزد خودتان فکر کنید: «آیا ممکن است فرستادن یک کارت، زندگی جنسی ما را بهتر کند؟» پاسخ من در اینجا به شما این است که: «بله!بله! بله!.» به کار بستن توصیه های این فهرست شما را برای زن زندگی تان بسیار محبوب تر و غیرقابل چشم پوشی خواهد کرد. تذکری به زن ها:همیشه شکایت می کنید که نیاز دارید مرد زندگی تان کارهای کوچکی در حق شما انجام دهد تا خوشحال شوید. اما هنگامیکه از شما می پرسد: «مثلاً چه کاری؟» خودتان هم نمی دانید که چه بگویید. خب، پس از خواندن این فهرست، دیگر گیج و سردرگم نخواهید بود که چه بخواهید! فراموش نکنید هنگامی که این فهرست، را به نامزد/همسر خود نشان می دهید، خواسته های شخصی خود را نیز به آن بیفزایید.
	هفت سرمایه گذاری کوچک برای برداشت سودهای کلان01 به مناسبتهای مختلف به ماکارت تبریک بدهید. 02 برایمان یادداشت بگذارید. 03 در میان روز به ما تلفن بزنید. 04 نزد دیگران از ما تعریف کنید. 05 برای با ما بودن برنامه ریزی کنید. 06 با ما به خرید بروید. 07 ما را متعجب و غافلگیر کنید.
	یک-به مناسبت های مختلف به ما کارت تبریک بدهیدما زن ها عاشق کارت تبریک هستیم.هرگز از آن سیر نمی شویم. در تحقیقات و مصاحبه هایم همگی زن ها  بدون استثناء به کارت تبریک اشاره کرده بودند. در اینجا منظورم تنها به مناسبت خاصی همچون تولدها و سالگردها نیست. به بهانه های مختلف می توانید کارت های مختلفی را به نامزد/ همسر خود بدهید.  کارت های مضحک و خنده دار، رمانتیک، زیبا، دست ساز، و ساده هر چه بیشتر، بهتر! می پرسید، چرا ما زن ها عاشق کارت هستیم؟ پاسخ ما این است که:زیرا نشانه ی توجه شما به ما هستند. نشانه هایی مسلم از اینکه به ما فکر می کردید و برای آن خود را به زحمت انداخته اید. ما آنها را نگه می داریم. بارها و بارها آنها را می خوانیم و نزد دوستان مان به آنها می نازیم! مردان عزیز: می دانم پاسخ تان چیست:«من یکی از اهل کارت و این حرف ها نیستم!»پاسخ من نیز به شما  این است که: «حتی اگر  لازم شد خود را مجبور کنید!»  خیلی چیزها در زندگی وجود دارند که دوست ندارید انجام دهیداما مجبورید:مثل کراوات زدن درمحل کارتان،رعایت سرعت مجاز و... تنها توقع مان این است که هرچند وقت یکبار یک کارت کوچک خریداری کنید. مگر چقدر این کار مشکل است؟ لازم نیست این کار منطقی به نظر آید.مجبور نیز نیستید از انجام این کار حتماً  لذت ببرید.  فقط آن را  امتحان کنید.  به یک مغازه بروید و یک دسته کارت را یکجا با هم خریداری کنید تا هر بار مجبور نباشید به خرید بروید. کارت های الکترونیکی که از طریق پست الکترونیکی فرستاده می شوند  نیز بسیار عالی اند گرچه کارت های واقعی که موجودیت فیزیکی دارند و ما می توانیم آنها را لمس کنیم یا به روی میزمان قرار دهیم، بهترند. حال که کارت ها را خریداری کرده اید با آنها چه کار خواهید کرد؟ خب، چیزی روی آنها بنویسید.سپس می توانید آنها را به ما بدهید یا آنها را بر روی بالش مان یا توی کیف دستی مان یا داخل ماشین، بر روی یخچال بگذارید یا سرانجام هر جایی که می دانید آن را پیدا خواهیم کرد. زن ها عاشق غافلگیر شدن هستند. و کلام آخراین که: به این کارتها به چشم پیش نوازش بنگرید.آیا می دانستید که حروف  C A R D S حروف اول کلمات: Ceremonious Attention Rewarded by  Dynamite Sex به معنای توجه رسمی (تشریفاتی)  اعطا شده  توسط سکس دینامیتی !!!  می باشند؟!  دست کم از این به بعد تداعی معانی ای که با این کلمه خواهید داشت مثبت تر و سازنده تر خواهد بود. خلاصه ی کلام اینکه هرگاه ما زنها کارتی را از طرف شما دریافت می کنیم به شما احساس نزدیکی بیشتری کرده به دفعات بیشتری به روابط جنسی با شما نیاز پیدا می کنیم.خب، نظرتان چیست؟ آیا نمی خواهید به مغازه ی محله تان سری بزنید؟!
	دو-برایمان یادداشت بگذاریدمیدانم دارید غرغر می کنیدکه: «آه، یادداشت روی بالش.دیگه همین یکی مونده بود!» بله  حق با شماست. دوست داریم  گفته هایمان را با دست خط  خودتان ببینیم.  هر چه باشد: یادداشتی کوتاه، یک نقاشی کوچک، یا فقط یک جمله ی ساده . مختصر دو کلمه ای:  «دوستت دارم.» که  البته بسیار شخصی تر و صمیمانه تر و حتی به مراتب بهتر از کارت است. همچنین ارزان تر! چقدر طول می کشد یادداشت کوتاه و ساده ای را برای ما در جایی بنویسید؟ ده ثانیه؟ آیا می توانید ده ثانیه از وقت خود را برای ما کنار بگذارید؟ آیا می توانید تصورکنید که این ده ثانیه چه سرمایه گذاری بزرگی خواهد بود.با این کار ساده موجب خواهید شد تمام روز خلق و خوی بسیار خوبی داشته بسیار سرحال باشیم وبتوانیم تمامی اشتباهات کوچک آن روز شمارا ببخشیم و لباس خواب زیبا و مورد علاقه ی شما را از کمد بیرون بیاوریم و بپوشیم. لازم نیست فشار زیادی بر خود بیاورید و نگران باشید که قدرت قلم شکسپیر را ندارید و نمی توانید عبارات شاعرانه ورمانتیک بسیاری بنویسید.تنها چند کلمه کافی است.یک صورت متبسم که فقط با چهار تا خط کج و کوله نقاشی کرده باشید یا یک قلب، ما زیاد سخت گیر و مشکل پسند نیستیم.تنها می خواهیم بدانیم که شما تلاش خودتان را کرده ایدو همین نیز کافی است. بزگترین هدیه ای که در تمامی طول زندگی ام دریافت کرده ام دفترچه یادداشتی است که یکسال  شوهرم برای کریسمس به من هدیه داد.  قسمت خالی بالای هر  صفحه یک یا دو خط درباره ی یکی از محاسن من یا خاطره ی خوبی که با هم داشتیم یا امید و آرزویی که برای آینده در سرمی پروراندیم، نوشته بود.این دفترچه ارزشمندترین چیزی است که دارم. و براستی نمی توانم قیمتی روی آن بگذارم.همیشه آن را می خوانم. هیچ هدیه ی خریداری شده ای، هیچ جواهر گران قیمت و نه هیچ چیز دیگری  نمی تواند با آن رقابت کند. چرا؟ زیرا حاوی کلمات و جملات اوست. و برای یک زن حرف های عاشقانه و کلمات محبت آمیزی که مرد زندگی مان به ما هدیه داده است، گنجینه ای گرانبهاست که تا ابد درقلب های خود نگاه خواهیم داشت.
	سه- در میان روز به ما زنگ بزنیدزن ها تشنه ی ارتباط هستند. باید این حقیقت را تا به اینجا دیگر از بر شده باشید زیرا ده ها بار به آن اشاره کرده ام!(زن ها همچنین حرفهایشان را هم زیاد تکرار می کنند!!) ارتباط، قلب ما را تغذیه می کند و احساس محبوبیت به ما می دهد وحتی ما را به لحاظ  جنسی نیز تحریک میکند. بخصوص دراوقاتی که از نظر فیزیکی با شمانیستیم دوست داریم ارتباط خود را با ما حفظ کنید، زیرا نشان دهنده ی این است که به ما فکر می کنید. چنانچه می خواهید نامزد/همسر خود را خوشحال سازید از دستورالعمل یک دقیقه ای زیر استفاده کنید.در بین روز گوشی تلفن را بردارید و به او زنگ بزنید.شصت ثانیه از وقت خود را بر روی خوشحالی او سرمایه گذاری کنید. لازم نیست چیز بخصوصی برای گفتن داشته باشید. صرف شنیدن صدای شما ما را خوشحال می سازد. جملات زیر در ضمن بسیار مفید و مؤثر واقع می شوند:«داشتم به تو فکر می کردم.» یا:«امیدوارم که روز خوبی داشته باشی.» یا:«همین الآن به هتل رسیدم و می خوام اتاق بگیرم.» آه که چقدر از شنیدن این جمله خوشحال می شویم، زیرا به معنای رسیدن و اعلام ورود و دقیقاً متضاد رها کردن و ناپدید شدن است. هنگامی که به ما زنگ می زنید، چه اتفاقی می افتد؟ خیالمان راحت می شود و احساس آرامش می کنیم.لبخند می زنیم. فکر می کنیم که شما مردی با ملاحظه هستید، مردی فوق العاده، همان جا به شما هزار امتیاز می دهیم و آن را به حساب جنسی مشترکمان واریز می کنیم که می توانید بعداً از آن  برداشت کنید. حال نظرتان چیست؟  آیا ارزش آن را ندارد که گوشی تلفن خود را همین الآن بردارید؟! جهت دریافت امتیازات بیشتر و «تشویقی» و «ترفیع» هربار که برنامه هایتان تغییرکرده باشد و می دانید که احتمالاً نگران شما خواهیم شد، از پیش به ما زنگ بزنید و خبر دهید. چنانچه قرار است دیرتر بیایید از پیش به ما زنگ بزنید. هر بار که با خبر می شوید به شما زنگ زده ایم اما شما را پیدا نکرده ایم به ما زنگ بزنید. اوقاتی که احساس  می کنید نگران شما باشیم به ما زنگ بزنید. یکی از شیرین ترین و دوست داشتنی ترین کارهای همسرم در همین اواخر این بود که به من زنگ زدتا بگویدبرای یک کنفرانس تلفنی مکالمه ی تلفنی بلندی را در پیش خواهد داشت لذا زنگ زده بود تا چنانچه تصادفاً به او زنگ زدم و خط تلفن به مدت طولانی اشغال بود  نگران نشوم و از  پیش خبر داشته باشم.به یاد دارم تمام آن روز احساس بسیار خوبی داشتم.زیرا شوهرم احساسات مرا درنظر گرفته بود و بسیار ملاحظه کارانه و عاقلانه رفتار کرده بود. به یاد داشته باشید.درست به همان اندازه که مردها از تلفن بدشان می آید زنها عاشق آن هستند و در واقع آن را جزئی از وجودشان می دانند! لذا هرگاه ازتلفن جهت برقراری ارتباط با ما استفاده می کنید، خب، چنانچه باهوش باشید باید متوجه منظورم شده باشید...!
	چهار- نزد دیگران از ما تعریف کنیددفعه ی بعد که خواستید نامزد/همسر خود را خوشحال کنید این توصیه را به کار ببندید.هنگامی که دیگران مثلاً دوستان یا اعضای خانواده حضور دارند منتظر فرصت مناسبی باشید تا درلا به لای صحبتها از اوتعریف کنید.به عنوان مثال چنانچه صحبت درباره ی رستوران ها است بگویید:«ورونیکا چنان آشپزخوبی است که دیگر دوست ندارم هیچوقت در رستوران غذا بخورم.»اگر صحبت درباره ی کار و شغل است بگویید:«به شما گفتم که درآمدو رونیکا این ماه ازتمامی همکارانش بیشتر  بوده؟» ا گرصحبت به بچه ها کشانده شده  مثلاً بگویید: «ورونیکا چنان مهارتی در  برخورد با بچه ها  داره که باور نمی کنید.باید  بازیهای  خلاقانه ای را که در جا برای آنها ابداع می کند،  ببینید.من  یکی که دوست دارم ساعتها بنشینم و بازیهایشان را تماشا کنم.» دیگر بیش از این ادامه نمی دهم.احتمالاً متوجه داستان شده باشید. ممکن است بگویید این کار مصنوعی یا اجباری به نظر  می رسد اما بگذارید به شما بگویم اوقاتی که نامزد/همسر شما نزد دیگران درباره ی شما غلو می کند و کلی از شما تعریف می کند و پز می دهد.حتی متوجه آن هم نمی شوید و فقط احساس خوبی می کنید.چنانچه نامزد/همسرتان این کار را نمی کند. خب، باید از این به بعد بکند. اظهار و بیان نقاط قوت و خوبی زن ها در حضور دیگران  فعال کننده ی پاسخ و  واکنش بسیار مهم و اساسی در زن هاست. گویی درحضور همگان به آنها اعلام می کنید که یک مرد هستید و این زن خوشبخت همسرشماست.درقلمرو حیوانات و جانوران نیز موجودات مذکر، جفت خود را در حضور دیگران معرفی میکنند. البته آنها این کار را به طرق دیگری انجام می دهند و شما می توانید به همان تعریف و تمجید و تحسین ها بسنده کنید! هنگامی که زنی احساس می کند به او افتخار می کنید از خوشحالی در خود آب می شود به این جهت امتیاز  زیادی به شما می دهد. یک تعریف و  تحسین در حضور دیگران معادل ده تعریف و تحسین درخلوت ارزش دارد. تعریف و تحسین، نوعی پیش نوازش کلامی محسوب می شود.
	پنج- برای با ما بودن برنامه ریزی کنیدبرنامه ریزی همواره موجب تحریک زن ها می شود و به او احساس امنیت میدهد.برنامه ریزی موجب میشوداحساس کنیم شما به ما فکر می کنید. برنامه ریزی موجب میشود از شما متشکر و ممنون باشیم.بزرگ یا کوچک، فرقی نمی کند. مهم این است که برای با ما بودن برنامه ریزی کنید. مردان عزیز:عذر و بهانه های شما را می شناسم:زن ها بهتر از مردها برنامه ریزی می کنند.پس چرا خودمان را دردسر دهیم؟ پاسخ من به شما این است که: چنانچه شما برنامه ریزی کنید احساس می کنیم از ما مراقبت و مواظبت  شده است.برنامه ریزی  شما به ما نشان می دهد که  شما با افکار خود برای آینده ی ما سرمایه گذاری می کنید و ما هر دو با هم در زندگی پیش می رویم. توجه داشته باشید که موضوع و محتویات آن ابداً مهم نیست.بلکه نفس برنامه ریزی مهم است.به همین دلیل برنامه ریزی از هر نوع آن که باشد احساسات بسیار خوبی را در ما تولید می کند. حال چه پیدا کردن یک رستوران جدید و برنامه ریزی برای بیرون رفتن برای شما با ما باشد و چه  برنامه ریزی برای تماشای  برنامه ی بخصوصی از تلویزیون به همراه ما یا حتی برنامه ریزی برای کمک کردن به ما در تمیز کردن گاراژ یا... تا هنگامی که از  پیش به  ما بگویید برنامه ریزی به  حساب می آید و به همین دلیل است که ما خوشحال خواهیم شد.آیا به یاد دارید که یکی از کارهایی که زن ها را از دست مردها دیوانه می کرد، پا در هوابودن و بی برنامه بودن بود؟ هنگامی که برای چند ساعت بعد یا چند روز بعد یاچند هفته بعد برنامه ریزی می کنید، ما در ذهن خود چیزی داریم که منتظر و مشتاق اش باشیم و این خود به ما احساس امنیت می دهد.آیا دوست دارید دل همسر خود را چنان نرم کنید که مانند چشمه ای از عشق همواره زیر پای شما  بجوشد؟ با او  بنشینید  و بگویید:عزیزم، برای آخر هفته برنامه ریزی بکنیم؟»«آیا چیزی هست که برایش برنامه ریزی نکرده باشیم؟» کافی است سعی کنید از کلمه ی برنامه و برنامه ریزی به نحو مثبتی در گفتار خود استفاده کنید.مدام در گوش او بخوانید: «برنامه ریزی، برنامه ریزی، برنامه ریزی!!
	شش- با ما به خرید برویدپیش از آنکه از ترس فریاد بزنیدکمی به من گوش کنید:مجبور نیستیدزیاد اینکار را بکنید.همان یکبارش هم به منزله ی واریز کردن مقادیرهنگفتی درحساب بانکی عشق و صمیمیت ما به حساب می آید حسابی که می توانید بعداً از آن برداشت کنید!اغلب زنها عاشق خرید کردن هستند.همانگونه که قبلاً هم نیز توضیح دادم خرید برای بسیاری از ما زنها تجربه ای احساسی و صمیمانه به شمار می رود.لذا چنانچه به ما پیشنهاد خرید رفتن بدهید، هیجانی بزرگ برای ما به حساب می آید.پوشیدن و پرو کردن لباس های زیبای گوناگون در حضور مردی که دوستش داریم و پرسیدن نظر او به نوعی تجربه ای شهوانی و جنسی به حساب می آید. زیرا زنها بدینوسیله توجه شما را به بدن خود معطوف می کنند و به شما نیز این فرصت داده می شود که به بدن او خیره شوید. این روش را به یکی از مراجعه کنندگانم با نام هرب پیشنهاد دادم و به رغم مقاومت های بسیار، سرانجام موافقت کرد تا به  همسرش پیشنهاد دهد  با هم به خرید بروند.درست پیش از آنکه خانه را ترک کند و به همراه همسرش به خرید برود به من تلفن زد و گفت:«باربارا، اصلاً نمی توانم  این کار را بکن.  ترجیج می دهم برای روت کانال یا کشیدن یکی از دندان هایم به دندان پزشک مراجعه کنم، اما به خرید نروم!» پاسخ دادم: «گوش کن، هرب، اصلاً فکر نکن که می خواهی به خرید بروی و الا حال ات بد می شود. فکر کن می خواهیم «تمرین تمرکز» بکنی. سعی کن توی فکر و ذهن اش نفوذ کنی.به هرچیز توجه می کند تو هم روی همان چیز تمرکز کن.مثلاً اگر به رنگ دوژاکت مختلف  نگاه می کند، تو نیز  واقعاً به آن دو رنگ فکر کن. اگر مدل دوژاکت مختلف را با هم مقایسه می کند و «تن خور»آنها را روی بدن خودش امتحان می کند تو نیز به آنها نگاه کن گویی که قرار است برای این کار و ارائه نظر حرفه ای خود درباره ی آن ژاکت ها دستمزد بگیری.با این کار بزودی با سطح خودآگاهی او همراهی خواهی کرد گویی او را از خودش بیرون کشیده ای.قول می دهم می توانی این کار را بکنی! گوشی را گذاشتم و مشتاقان منتظر ماندم تا نتیجه را به من خبر دهد.کمی بعد هرب از تلفن همراه خود به من زنگ زد و گفت:«جوی پای صندوق است و دارد پول لباس هایش را پرداخت میکند.خواستم یک لحظه سریع زنگ بزنم و بگویم که موفقیت آمیز بود!اولش می خواستم فریاد بزنم و از مغازه فرار کنم.اما تمرکز کردن را تمرین کردم و سعی کردم افکار وحرکات او را درک کنم.چیزی نگذشت که احساس عجیبی به من دست داد.احساس کردم به او نزدیک تر شده ام.علاوه بر آن خیلی هم به من خوش گذشت.همسرم میتوانست ببیندکه از خرید کردن با او لذت می برم.فکر کنم کمی شوکه شده بود.ناگهان خیلی با من مهربان شد و هر بار که از اتاق پرو بیرون می آمد مرا می بوسید.قسم می خورم هر دویمان تحریک شده بودیم. ادامه داد:«حالا داریم به خانه برمی گردیم.جوی پیشنهاد داده است که چون بچه ها خونه نیستند و پیش دوستاشون هستند و تا شب هم  برنمی گردند، بهتره بریم خونه کمی «دراز بکشیم»و «استراحت کنیم!؟» او قبلاً هیچ وقت از این جوربازی گوشی های و «سربه هوایی ها» نمی کرد اونم این وقت عصر.فکر کنم عاشق خرید کردن شده ام! پذیرفتن این پیشنهاد من ممکن است مستلزم کمی باور و اعتماد از جانب خودتان باشد. اما هرجور که شد، سعی کنید آن را امتحان کنید.چنانچه می خواهید امتیاز بیشتری بگیرید، لباسی را هم شما انتخاب کنید و به او بدهید تا پرو کند. حتی اگر از آن خوشش هم نیاید صرف اینکه توجه کرده بودید صمیمیت زیادی را میان شما تولید خواهد کرد.07 ما را غافلگیر کنید. ما زن ها دوست داریم مردی که دوستش داریم ما را متعجب و غافلگیر کند. چیزی در آن وجود داردکه به نحوی جنسی وتحریک کننده است.چرا که غیر منتظره وبرنامه ریزی نشده است، درست مثل یک اغوا شدن ناگهانی و از آنجا که ما زنها معمولاً سعی میکنیم بیست کار را یک باره با هم انجام دهیم،غافلگیر شدن با چیزی دلچسب و خوشایند موجب می شود احساس کنیم کسی از ما محافظت می کند. هنگامی که مردها این خواسته ی ما را  می شنوند فکر می کنند  باید با دو  بلیط مسخره به  پاریس یا یک گردنبند طلا یا چیزی پر زرق و برق و گران قیمت ما را  غافلگیر کنند .اما مردان عزیز: اصلاً این طور نیست با هرچیزی می توانید ما را غافلگیر کنید.با گل به  خانه بیایید،  ما را با انجام دادن  خریدهای خانه در  هنگامی که فرصت انجامش را نداریم غافلگیر کنید. هنگامی که صبح در حمام مشغول دوش گرفتن هستیم با مرتب کردن رختخواب ها غافلگیرمان کنید.به گربه ی دست آموزمان غذا بدهید در حالی که می دانید معمولاً ما این کار را انجام می دهیم. اوقاتی که می دانید روز پرکاری را پشت سر گذاشته ایم و احتمالاً وقت یا حوصله ی آشپزی نداشته ایم  برای شام از بیرون غذا سفارش دهید. چنانچه جایی از ما می شنوید مثلاً از فلان CD خوشمان می آید با خرید و هدیه کردنش به ما غافلگیرمان کنید. و سرانجام توصیه ای فوق العاده:سعی کنید با به کار بستن و عمل کردن به ایده ها و نظرات جالبی که در این کتاب آموخته ایم نیز ما را غافلگیرسازید! هفت موردفوق تنها بخشی کوچک از فهرست سرمایه گذاری های کوچک(که سودهای کلانی را برایتان به همراه خواهد آورد!)را تشکیل می دهند.به یاد داشته باشیدازنامزد/همسرتان بخواهید تا موارد مشخص خود را به این فهرست اضافه کند. اما چرا باید این فهرست و نیزتمامی اطلاعات ارائه شده دراین فصل راجدی بگیرید؟چرا باید آنها را امتحان کنید؟زیرا که این کار نشان دهنده ی تعهد شما به ازدواج ونامزد/همسرتان می باشد. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: تعهدواقعی یک حلقه ازدواج،عقدنامه یا سند ازدواج یا سال هایی نیست که با یکدیگر زندگی کرده اید.بلکه رفتار شماست دریک یک روزهای زندگی تان، با فردی که دوستش دارید. متوجه شده ام که مردها اغلب به تعهد به عنوان یکی موضع درونی یا یک تصمیم قلبی می نگرندـ بدین معنا که در قلب خود پای بند زنی باشند  یا پای بند باشند که از او و خانواده شان حمایت و مراقبت کنند.یا...این در حالی است که زن ها که ابرازگر و خلاق هستند هر روزه به دنبال نشانه هایی دال بر تعهد و پای بندی همسرشان به آن ها و زندگی خانوادگی شان می گردند و از این نشانه ها به عنوان مدرکی دال بر عشق و محبت شوهرشان و نیز محبوبیت خود استفاده می کنند. تعهد واقعی موقعیتی ایستا و ثابت (استاتیک)نیست.بلکه رفتاری است که در لحظه  لحظه ی زندگی پیشه ی خود می سازید. هربار که عشق خود را ابراز می کنید، تعهد و پای بندی درونی خود را نشان داده اید.هربار که از خود می پرسید:«چگونه می توانم دل و جان همسر خود را سیراب سازم؟»این تعهددرونی را در خود تقویت وتحکیم کرده اید.هرچه این تعهد درونی به واسطه ی ابراز عشق و محبت های شما رشد می کند و مستحکم تر می شود،شما ونامزد/همسرتان احساس ارتباط و صمیمیت بیشتری را نسبت به یکدیگر درخود احساس خواهید کرد. نتیجه این که:عشق بازی فقط دراتاق خواب نیست که به وقوع می پیوندد. هر بار که انتخاب می کنید به همسرتان توجه کنید،ازاو قدردانی کنید و با مهربانی او را لمس کنیدو نوازش دهید به او عشق ورزیده اید.با این توصیف، عشق بازی واقعی همیشه از قلب شما آغاز می گردد.شاید گاهی اوقات به بستر منجر شود  و شاید  نشود. اما هر بار که قلب معشوق تان را سیراب می سازید عشق بیشتری را برای هر دوی تان خریداری کرده اید و این همان چیزی است که از شما به معنای واقعی کلمه یک «معشوق» واقعی می سازد.
	آنچه زن ها دوست دارند مردها درباره ی ارتباط و روابط بدانندهیچ چیز ناراحت کننده تر و عذاب آورتر از این نیست که در برابر فردی که بیش از  هر کس دیگری در این دنیا  دوستش دارید  نشسته باشید و ناگهان دریابید که نمی توانید بدون تنش، ناراحتی، اوقات تلخی یا عصبانیت با او حرف بزنید.چنانچه تا به حال عاشق شده اید، حتماً با این احساس آشنا هستید: از خودتان می پرسید:« چرا باید اینقدر سخت باشد؟ اگر این قدر همدیگر را دوست داریم پس چرا نمی توانیم یکدیگر را درک کنیم؟«.سی سال گذشته ی زندگی خود را صرف یافتن پاسخ و پرسش فوق نموده ام. حقیقت آن است که عاشق شدن، همبستر شدن و رابطه ی جنسی برقرار کردن وبه یک خانه نقل مکان کردن همه و همه بسیار ساده هستند.این درحالی است که ایجاد تفاهم، هماهنگی، هارمونی و همدلی مستمر و مداوم مستلزم تحمل سختی ها و دشواری های بسیار است.بسیاری از مشکلات، درگیری ها، اختلاف سلیقه ها، تضادها و نزاع های خانوادگی ناشی از آن هستند که زوج ها هنوز به درستی نمی دانند چگونه به نحوی مؤثر با یکدیگر حرف بزنند.ما همگی سخت تلاش می کنیم اما بیشتروقت ها موفق نمیشویم.پس حیران می مانیم که آیا زمانی خواهدرسید یا اصولاً امکان آن وجود داردکه مردها و زنها زبان یکدیگر را بیاموزند یا خیر. در کتاب رازهایی درباره ی مردان که باید هر زنی آنها را بداند گفته ام که مردها چگونه فکر می کنند، گوش می دهند و خود را ابراز می کنند، وروش هاو راه کارهایی را برای مکالمه ومذاکره ی هر چه مؤثرتر با مردان ارائه داده ام.حال وقت آن رسیده است که همان کار را در حق مردان انجام دهم آرزو می کنم ای کاش تمامی مردها سه فصل بعد را پیش از اولین رابطه زندگی خود خوانده باشند.این فصل ها حاوی تمامی رمز و رازهایی است که زن ها دوست دارند مردها درباره ی ارتباط و روابط بدانند.عناوین این سه فصل این ها هستند: فصل 10:رازهایی درباره ی روش ها و سبک های ارتباطی زن ها فصل 11:ده عادت ارتباطی مردها که زن ها را دیوانه می سازد فصل 12:آنچه زن ها از شنیدن آن بیزارند و آنچه دوست دارند بشنوند. چنانچه با کسی ارتباط دارید، این بخش از کتاب بخش مهمی است که باید در باره ی مطالب آن با نامزد/همسرخود حتماً صحبت کنید.خانم های عزیز:صفحات بعد حاوی روش های بسیار مؤثری برای ابراز آن چیزی است که همواره سعی در بیان کردن آن برای نامزد/همسر خود داشته اید. سرانجام اینکه ای مردان عزیز:پس از مطالعه ی این فصل ها دیگر نخواهید توانست از اینکه از نحوه ی برقراری ارتباط زن ها سر در نمی آورید، شکایت کنید! فصل(10):رازهایی درباره ی روش ها و سبک های ارتباطی زن هاراز (1):زن ها عاشق حرف زدن و صحبت کردن هستند، زیرا حرف زدن تولید کننده ی ارتباط است. راز (2):زن ها با صدای بلند فکر می کنند و با صدای بلند نیز احساس می کنند! راز (3):زن ها همواره با ذکر جزئیات همه چیز را بیان می کنند. راز (4):زن ها از صحبت کردن و حرف زدن به عنوان روشی برای تخلیه ی تنش های خود استفاده می کنند. راز (5):زن ها همیشه ناراحتی و نگرانی خود را کمتر از آنچه به راستی هست نشان می دهند.
	راز ارتباطی (1):«زن ها عاشق حرف زدن و صحبت کردن هستند زیرا حرف زدن تولید کننده ی ارتباط است«.زنی پس از صرف شام به همراه شوهرش بر روی کاناپه می نشیند. شوهرش کنترل تلویزیون را بلند میکند و آماده است تاتلویزیون را روشن کند.زن به شوهرش رو میکند و میگوید: «عزیزم، بیا اول یه خورده صحبت کنیم«.مرد در حالی که سریعاً حالت تدافعی به خود می گیرد می گوید: «چرا؟ مگه مشکلی پیش اومده؟«.آیا تبادل فوق برای تان آشنا نیست؟ چنانچه تا به حال با کسی رابطه داشته اید، مطمئنم که تبادل فوق برای تان آشناست.نظیر همین صحنه هر روزه شاید میلیون ها باردرخانه های سراسر دنیا میان زن ها و مردها اتفاق می افتد. بدین ترتیب که زن ها سعی می کنند با شوهرانشان صحبت کنند ومردها نیز سعی میکنندبه هرقیمت که شده از آن سرباز بزنند.برای بسیاری از مردها کلمات «بیا حرف بزنیم» کلمات وحشتناکی هستند.به محض این که این سه کلمه را می شنوند، آه می کشند، غرغر می کنند،دندان هایشان را به هم فشار میدهند و خود را مهیای نبرد می کنند.حال چه با «مگه مشکلی پیش اومده» پاسخ گویند و چه با «مگه مجبوریم؟» یا:«اُه، خدای من، این دفعه چی شده؟» یا: «بذار یه دقیقه آسایش داشته باشم. تمام روز سخت کار کرده ام.» پیامی که به زن ها مخابره می شود در هرحال یک چیز است: «نمی خواهم با تو صحبت کنم«.گذشته از این که چقدر مردها را خوب درک می کنیم یا اینکه چند بار این اتفاق برایمان می افتد، اما با وجود این می رنجیم و از این گونه پاسخ سر درگم  و سرخورده میشویم.چرا؟ زیرا ما زن ها عاشق صحبت کردن هستیم بخصوص با شوهرمان.به علاوه صحبت کردن موجب تولید ارتباط، نزدیکی و صمیمیت می شود. آیا باید دلایل دیگری نیز داشته باشیم؟ آیا صرف میل و نیاز به احساس نزدیکی و صمیمیت با مردی که دوستش داریم کافی نیست که بخواهیم با او صحبت کنیم . به همین دلیل است که وقتی می گوییم «بیا صحبت کنیم» و در جواب می شنویم که: «چرا؟ مگه چی شده؟» یا: «اَه، دوباره شروع شد.» گیج و سردرگم می شویم.گویی تنها هنگامی می شود صحبت کردکه مشکل بزرگی وجود داشته باشد. آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند: زن ها نیاز به دلیل خاص به خصوصی برای صحبت کردن با مرد زندگی شان ندارند. لازم نیست هدف یا مقصود خاصی را از این خواسته شان دنبال کنند.ما فقط به این جهت دوست داریم با شما صحبت کنیم که دوست داریم با شما مرتبط باشیم. مردان عزیز:این یکی از مهمترین رازهایی است که باید درباره سبک ارتباطی زنها بیاموزید.برای زن ها حرف زدن وصحبت کردن روشی است برای عشق ورزیدن،  ارتباط برقرار کردن و تبادل انرژی. هدف تنها صرف فرآیند ارتباط برقرارکردن است ونه هیچ هدف یا نتیجه ی خارجی دیگر.یک روز تمثیل جالبی در این باره  شنیدم که هنوز آن را به یاد دارم. این که مردها در مواجهه با این درخواست زن شان که:«بیا صحبت کنیم» همواره به  دنبال هدف و مقصود خاصی هستند،  به این می ماند که هرگاه مردی از همسرش می خواهد:«بیا عشق بازی کنیم»زن در جواب به او می گوید: «چرا؟ می خواهی بچه درست کنی؟« چنانچه زنی به این درخواست شوهرش چنین پاسخ گوید مرد چنین فکر خواهد کرد که همسرش به راستی عجیب و غریب است،  اما آیا این همان عکس العمل مردها نیست؟ گرچه عشق بازی به راستی می تواند زنی را آبستن کند و تولد بچه ای را در پی داشته باشد، اما ما انسان ها معمولاً از سر لذت طلبی یا عشق ورزی  به این کار اقدام میکنیم بی آنکه هدف و نتیجه ی خاصی را از آن درذهن خود دنبال کنیم.به طرز مشابهی نیز با اینکه صحبت کردن میتواندموجب حل و فصل مشکلات شودو تبادل اطلاعات را در برداشته باشد، اما بیشتر هدف از آن خود فرآیند مرتبط شدن آن هم توسط واژگان و کلمات است و نه هیچ چیز دیگری. اعتراف می کنم که گاهی اوقات هنگامی که زنها میگویند:«بیا صحبت کنیم» درواقع به دنبال بهانه ای می گردندتا بمبی کلامی ازگلایه ها و شکایت هایشان را برسر نامزد/همسرشان خالی کنند.در کتاب رازهایی در باره ی مردان که هر زنی باید آن ها را بداند، زن ها را از انجام این کار بر حذر داشته و پیشنهاد کرده ام که درعوض دورنمایی از آنچه راکه میخواهند درآن باره صحبت کنند از پیش به او ارائه دهند و از او بپرسند که آیا الآن وقت مناسبی برای صحبت کردن هست و این که آیا نامزد/ همسرشان آمادگی صحبت کردن را دارد یا نه. اما خانم های عزیز:چنانچه این عادت را دارید که بدون اطلاع قبلی به طرزی ناگهانی به نامزد/همسرتان حمله کنید و بازتاب منفی  خود را ناگهان بر سر او  بریزید او درمقابل هرگونه دعوت شما مبنی بر مکالمه و گفت و گو از خود مقاومت نشان می دهد و همواره از این که آنچه را که  می خواهید  درباره اش صحبت کنید ناخوشایند و گزنده باشد خواهد ترسید. در زیر رازی بسیار مهم درباره ی زن ها آورده شده است که هم مردها و هم خود زن ها باید آن را درک کنند: زن ها فرآیند مدار هستند وتنها نفس فرآیند برای شان با معنا و لذت بخش است و از آن هیچ هدف، مقصود یا نتیجه ی خاصی را تعقیب نمی کنند. زن ها فرآیند مدار هستند.صرف فرآیند انجام یک چیز برای ما ارزش دارد. چنانچه به دنبال هدف خاصی نیز باشیم،  همواره به خود فرآیند نیز به همان میزان تمرکز و توجه داریم.به همین دلیل است که دو زن می توانند در کنار هم بنشینند و بگویند: «بیا صحبت کنیم» بی آنکه به دنبال هدف یامقصودخاصی باشند.یا باز به همین دلیل است که یک مادر میتواند بنشیند و ساعت ها با فرزندش بازی کند، بی آنکه هدف خاصی را تعقیب کند یا به دنبال آن باشد که مطلب خاصی را به او بیاموزد.باز به همین دلیل است که زنها می توانند یک روز تمام را از خودشان مرخصی بگیرند و هیچ کاری انجام ندهند ولی با وجود این درانتهای همان روز کاملاً احساس شادابی کنند و پر از انگیزه و انرژی باشند. به همین دلیل است که ما زن ها می دانیم که تنها صرف بودن در کنار عزیزی که دردمند است بسیار تسلی بخش و التیام دهنده است حتی اگر چیز مهمی نیز گفته نشود.یا باز به همین دلیل است که نوشتن مطالبی در دفترچه ی یادداشت شخصی مان بسیار برای ما زن ها آرام کننده است و توان بخش، حتی اگر هنوز نیز راه حلی برای مشکلات مان پیدا نکرده باشیم.بنابراین هنگامی که از همسرم می خواهم تا با هم صحبت کنیم بیشتر وقت ها هیچ هدف خاصی را از گفت و گو دنبال نمی کنم و تنها  مقصودم  همان  فرآیند مکالمه و برقراری ارتباط با او است. گویی می گویم: «بیا عشق بازی کنیم منتها نه با بدن هایمان بلکه فقط با کلمات« در اینجا می خواهم از فرصت استفاده کنم و به پرسشی پاسخ گویم که مردها همیشه از من می پرسند:«چرا  زن ها این قدر صحبت می کنند؟»خب،  پاسخ من این است که احتمالاً می دانند که یکی از راه های ایجاد ارتباط، صمیمیت و نزدیکی با مرد زندگی مان استفاده از کلمات است. کلمات مانند پل هایی هستند که ما را از دنیای شخصی وخصوصی خودمان بیرون برده و به دنیای نامزد/همسرمان وارد می سازند و برعکس. کلمات سکوت های ما را به هم می پیوندند تا بتوانیم معشوق خود را از درون بشناسیم و او نیز از رازهای درون ما آگاه شود. عقیده دارم که وجود کلمات بدین منظور لازم است که انرژی بدون شکل عشق را بگیرد و آن را در جعبه هایی  بسته بندی کند. سپس این انرژی شکل یافته، احساسات ما را سیراب میسازدبطوری که بتوانیم مجدداً آنها را به پای همسرمان بریزیم.هرگونه ابراز عشق ومحبت،تشکر وقدردانی وامتنان،هدیه ای است زیبا وگرانبها که به معشوق خود ارزانیمیداریم.هربار که چیزی از خودمان ـ حال چه فکری و چه احساسی ـ را با همسرمان سهیم می شویم، گویی بخشی از وجود خود را به او هدیه داده ایم.با این توصیف مکالمه و گفت و گو شکلی از عشق ورزی است. عشق بازی به گونه ای کلامی. به همین دلیل است که زنان آن را گونه ای از پیش نوازش  تلقی می کنند. (در این باره در بخش سوم این کتاب  با تفصیل بیشتری صحبت خواهیم کرد)
	چرا مردها مانند زن ها از صحبت کردن لذت نمی برنداگر زن ها تا بدین حد از صحبت کردن لذت می برند، پس چرا مردها نمی توانند از آن لذت ببرند.مردها بیشتر در این زمینه با زن ها مشکل دارند.زیرا اساساً هدف مدار هستند.مردها صرفاً با شرکت در یک فرآیند، احساس ارزشمند بودن نمی کنند، بلکه باید حتماً به نتیجه یا هدف مشخصی برسند.مردها هدف مدار و راه حل مدار هستند.آن ها باید حتماً احساس کنند که شرکت آن ها در یک  فرآیند، حال چه مکالمه باشد و چه ارتباط برقرارکردن، وقت گذرانی با فردی دیگر یا شرکت در یک فعالیت، هدف و منظور مشخص یا از پیش تعیین شده ای را تأمین خواهد کرد. در زیر برخی از دلایل این که چرا مردها به همان طریقی که زن ها از صحبت کردن لذت می برند، از آن لذت نمی برند آورده شده است: 01 مکالمه و گفت و گو بدون یک هدف مشخص یا از پیش تعیین شده مردها را آزار می دهد،زیرا احساس مفید بودن و مؤثربودن نمی کنند. به همین دلیل است که مردها بیشتر به هنگام مکالمه و گفت و گو با زن ها چنین جملاتی را بر زبان می آورند (یا دست کم این جملات از ذهن شان خطور می کند):*آیا این مکالمه نتیجه ای هم خواهد داشت؟ *آیا نکته ای در این گفت و گو نهفته است؟ *میشه لطفاً بری سر اصل مطلب؟ *خب، نتیجه و خلاصه ی کلام این شد که... *از این صحبت ها می خواهیم به کجا برسیم؟ آیا کلماتی را که به نحوی اشاره به هدف و منظور و رسیدن به نتیجه ای خاص در آنها مستتر است ملاحظه کردید؟به همین دلیل که مردهاهنگامی بهتر با شما ارتباط برقرار میکنند که از پیش بدانند می خواهند به چه چیزی برسند.آنها می خواهند بدانند هدف ومنظور از مکالمه چیست و این که زن زندگی شان چه خواسته یا چه نیازی از آنها دارد. مردها به طرزی ناخودآگاه احساس فشار می کنند که باید همه چیز را  درست انجام  دهند و عملکرد و  اجرای خوبی داشته باشند.  بنابراین هنگامی که هدف از چیزی را ندانند گیج می شوند و نمی دانند که باید چه کار بکنند.به همین دلیل مردها بیشتر دوست ندارند بدون اینکه از پیش به آنها «خط» داده شود خود را در مکالمه ای درگیر کنند.برای یک فکر و ذهن مذکر، پرداختن به یک مذاکره و گفت و گو بدون آگاهی از هدف و منظور آن به معنای بیهوده و بی ثمر بودن است.فکر و ذهنی که همواره می خواهد مفید و مثمرثمر باشد. از سوی دیگر زن ها نیاز ندارند که هدف و مقصود ویژه ای را دنبال کنند تا از مکالمه لذت ببرند.صرف شرکت در فرآیند گفت و گو با کسی که دوستش دارند نیازعمیق آنها به ارتباط برقرارکردن و مرتبط بودن را ارضا می کند. همان گونه که در راز ارتباطی (2)نیز خواهیم دید، سبک گفتاری ما زن ها  ظاهراً نقطه ی مقابل سبک گفتاری مردها است.بدین معنا که متمرکز و هدف دار نیست! لذا نمی توانیم بفهمیم چرا هنگامی که می خواهیم با نامزد/همسرمان صحبت کنیم او را آزار می دهیم.در نتیجه بی علاقگی و بی حوصلگی او را به معنای بی علاقگی به ما و فرار از صمیمیت بینابینی تعبیر می کنیم. 02 مردها دوست ندارند کاری را انجام دهند که در آن احساس تسلط ومهارت لازم نمی کنند. برای بسیاری از مردها دنیای پر رمز و راز درون واحساسات، مانند دنیای افکار و ذهنیات قلمرو شناخته شده و آشنایی نیست.از همان زمان که مردان پسربچه های کوچکی هستند به اندازه ی دختر بچه ها به ابراز احساسات و نشان دادن عواطف خود تشویق نمیشوند.یک نتیجه ی این شرطی شدنها این است که بیشتر مردها  به اندازه ی زنها درارتباط با احساسات و عواطف در خود احساس اعتماد به نفس نمیکنند.ممکن است مردها نتوانندبه سرعت زن ها با احساسات شان تماس برقرارکنند.یا این که احساسات و  عواطف شان را در قالب الفاظ و عبارات بیان کنند. به یدا داشته باشید مردها دوست دارند احساس توانایی، لیاقت و موفق بودن کنند و چنین آموزش دیده اند که  هویت خود را با این ارزش ها تعریف کنند. از این رو به طرزی طبیعی دوست ندارند به کاری دست بزنند که احساس کاستی، ناتوانی، ضعف، بی لیاقتی و ناامنی به آنها بدهد.پرواضح است که صحبت کردن درباره ی احساسات ومسائل وموضوعات عاطفی قطعاً برای آن ها جزو همین دسته از امور قرار می گیرد. آیا می توانید درک کنید چرا هنگامی که زنی به نامزد/همسر خود روی می آورد و با شور و اشتیاق تمام به او می گوید:«عزیزم، بیا درباره ی خودمان و رابطه مان صحبت کنیم.» مرد فوراً خود را پس می کشد و سرباز می زند؟ آنچه برای زن جشنواره ای صمیمانه از  عشق به حساب می آید  برای او به منزله ی یک جلسه ی  سنگین و طولانی از بدنسازی ایروبیک محسوب می شود!هرگز فراموش نمی کنم که هر بار که با اولین مرد زندگی ام درباره ی چیزی صحبت می کردیم، ناراحت و  عصبانی می شد. ماه ها  تلاش کردم تا بفهمم چرا از صحبت کردن درباره ی هر چیز که به نحوی به«ما» مربوط می شد، بیزار بود.سرانجام یک شب از شدت عصبانیت منفجر شدو موضوع را «لو»داد:«چون که نمی تونم به پای تو برسم وپا به پای تو صحبت کنم! منظورش را نفهمیدم.پرسیدم:«از این که می گویی به پای تو نمی رسم، منظورت چیست؟ »منظورم این است که نمی توانم با سرعت و به روانی تو صحبت کنم به خوبی تو با احساساتم تماس برقرار کنم و به اندازه ی تو هم تمایل وآمادگی ندارم. گویی یک آماتورهستم که با یک قهرمان دو المپیک مسابقه داده ام.به گرد پای او هم نمی رسم! « به یاد دارم احساسات بدی را آن لحظه تجربه کردم اما هنوز به درستی متوجه منظور او نشده بودم.سالها گذشتند تا سرانجام توانستم معنای گفته های او را درک کنم.او مردی بسیار باهوش بود اما در قلمرو احساسات و عواطف، احساس اعتماد به نفس چندانی نداشت بنابراین سعی می کرد تا حد ممکن از صحبت درباره ی این طور چیزها با من طفره برود.تعجبی نیست از این که در باره ی رابطه مان صحبت کنیم بیزار باشد. آیا توانستید با این داستان ارتباط برقرار کنید؟ به همین دلیل است که بیشتر مردها صحبت کردن با نامزد/همسرشان را خسته کننده و طاقت فرسا می دانند.زن ها فکر می کنند که این گفته ی مردها بهانه ای بیش نیست اما من می دانم که این طورنیست و براستی صحبت در باره ی احساسات برای شما مانند ماراتونی است که دوست ندارید در آن شرکت کنید و بدوید. 03 مردها فرآیند تفکر را درونی کرده و تنها نتیجه ی نهایی آن را اعلام می کنند.زن ها با سرخوردگی از من می پرسند:«چرا نامزدم تفکراتش را با من در میان نمی گذارد؟ هیچ گاه نمی توانم بگویم چه چیزی در افکارش می گذرد؟»هنگامیکه پاسخ این سؤال شان را می دهم خوشحال شان نمی کند: «افکارش را با تو درمیان نمی گذارد،زیرا نمی خواهد و دوست ندارد این کار را انجام بدهد.» سپس می پرسند: «چرا نه؟» «زیرا مردها فقط هنگامی دوست دارند خودشان را ابراز کنند که به جواب رسیده باشندوافکار واحساسات شان را به وضوح درک کرده باشند نه پیش از آن، آن ها فرآیند تفکر خود را درونی کرده تا هنگامی که به راه حل یا عقیده ای که از آن مطمئن باشند نرسیده اند، صبر می کنند. مردها دوست دارند در سکوت و درخلوت خودشان بر روی مسائل درنگ کرده آن ها را کند وکاو نمایند.  برای نمونه چنانچه  شما یک مرد هستید و مشغول  مطالعه ی این کتاب، به احتمال قوی پس از مطالعه ی هرنکته پیش از آن که در آن باره با نامزد/همسرتان یا هرکس دیگری صحبت کنید (حتی چنانچه کنار شما نیز نشسته باشد.)کمی فکرمی کنید.ممکن است حداکثر سر خود را به علامت توافق تکان دهید یا زیر لب هوم هوم کنید.اما چیزی نمی گویید.این در حالی است که چنانچه یک زن هستید احتمالاً به سرعت با نامزد/همسرتان یا هر کس که دردسترس شماست شروع به صحبت کرده اید. این بدان دلیل است که زن هابا صدای بلند فکر می کنند.[به منظور کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به راز ارتباطی (2)رجوع کنید.] بیشتر مردها برای صحبت کردن با نامزد/همسرشان احساس آمادگی نمی کنند.زیرا زن می خواهد  همین حالا  «الآن» صحبت کند و به شما  وقت نمی دهد تا بر روی موضوع درنگ کرده آن را کندوکاو نمایید.البته زن ها این را نمی دانند که شما مشغول تأمل هستید یا پیش از آن که بتوانیددرباره چیزی صحبت یا مذاکره کنیدبه وقت بیشتری احتیاج دارید.بلکه فوراً احساس می کنیم که نمی خواهید با ما حرف بزنید. بعداً در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد.
	راه حلمردان عزیز: می دانیم که ما زن ها بیشتر از شما حرف می زنیم! این رانیز می دانیم که شمانمی توانید به راحتی درباره ی مسائل احساسی وعاطفی صحبت کنید.می دانیم که بیشتر ترجیح می دهید فقط ساکت باشید ولی ما شمارا دوست داریم و نیاز داریم که با صحبت کردن با شما ارتباط برقرار کنیم. 01 حتی با این که می دانید در صحبت کردن درباره ی احساسات مهارت کافی ندارید بهتر است همان «دست و پا شکسته»  آن را انجام دهید  تا اینکه  اصلاً با ما حرف نزنید.هرچه بیشتر تمرین کنید مهارت بیشتری کسب می کنید. درست مثل هر چیز دیگر.02 هنگامی که زنی شروع به صحبت می کند، از او بپرسید درباره ی چه چیزی می خواهد حرف بزند.با اینکار هدف ومنظور ازصحبت کردن را زودتر خواهد فهمید و احساس راحتی بیشتری خواهید کرد.چنانچه پاسخ داد چیزخاصی نیست و  فقط می خواهد  صحبت کند  حرفش را باور کنید. در این اوقات زن ها فقط می خواهند کمی صمیمیت تولید کنند.حتی شاید هم فقط می خواهند احساس نزدیکی روحی بیشتری با شما بکنند تا بتوانند آمادگی نزدیکی جسمانی و جنسی با شما را پیدا کنند.
	راز ارتباطی (2): زن ها با صدای بلند فکرمی کنند و با صدای بلند احساس می کنند!«هرگاه همسرم با من صحبت می کند، همه جا می رود. می دانم زن باهوشی است اما خیلی از اوقات پریشان فکر و حواس پرت به نظر می رسد.» «نامزدم را بسیار دوست دارم و همیشه سعی می کنم به نیازهایش پاسخ دهم. اما هر وقت که شروع به صحبت میکند هی آن را کش میدهد.در این اوقات احساس میکنم که صحبت هایش تمامی ندارد.» «مدتی است سعی می کنم وقتی همسرم از چیزی ناراحت است بیشتر از او حمایت کنم.اما راستش را بخواهید نیمی از اوقات اصلاً نمی دانم درباره چه چیزی صحبت می کند.گویی یک یک افکاری را که از سرش عبور می کنند با صدای بلند به من می گوید.» بگذارید در رابطه با یک چیز که مردها را گیج کرده است با خودمان صادق باشیم.  چرا ما زن ها گاهی اوقات هنگامی که افکار و احساسات مان  را ابراز می کنیم  بسیار گیج، حیران، پریشان افکار، حواس پرت و از هم پاشیده به نظر می رسیم؟ اما با وجود این ادعا می کنیم که خیلی هم خوب می دانیم در باره ی چه چیزی حرف میزنیم؟ چرا به نظر مردها پرچانه هستیم و صحبت های مان تمامی ندارد.اما باوجود این همیشه بعد از صحبت کردن احساس بهتری داریم؟  آیا ما زن ها خودمان  متوجه هستیم که حرف هایمان را چندین بار تکرار می کنیم؟ آیا خودمان آگاهی داریم که تنها ظرف پنج دقیقه درباره بیست چیز مختلف صحبت می کنیم؟ پاسخ تمامی این سؤالات در راز ارتباطی (2)نهفته است:ما زن ها جریان افکارو احساسات خود را با صدای بلند گزارش می دهیم. خانم های عزیز:می دانید درباره ی چه چیزی حرف می زنم؟ تصور کنید شما وهمسرتان مشغول خوردن صبحانه هستیدوسپس تصمیم می گیرید او را از برنامه هایی که برای آن روز در نظر گرفته اید باخبر کنید: «عزیزم، می شه حتماً کت و شلوارهاتو بذاری بیرون روی تخت چونکه می خوام بدمشون خشکشویی. می دونم هفته ی دیگه برای مسافرتت بهشون احتیاج داری.پس بایدحتماً پیش از ظهر ببرمشون تا بتونم فردا پسشون بگیرم.راستی حالا که دارم می رم خشکشویی میتونم فیلم هایی رو که برای آخر هفته کرایه کرده بودیم به ویدیوکلوپ پس بدم. چونکه نزدیک خشکشویی یه.اُه، اما او فیلمی رو که خیلی هم دوست داشتی ببینی هنوز  ندیده ای. این  طور نیست؟ آره، ندیدی.خب،  پس حالا که اینجوری شد فیلم ها رو نمی برم. اُه.داشت یادم می رفت.آیا بهت گفتم که استیوو آرلن دیروززنگ زدند.گفتند که خونه شون فروش رفته. آیا عالی نیست؟خوب شد یادم اومد.هنوز یه کارت تشکر براش نفرستادم تا به خاطر گلهایی که برای سالگرد ازدواج مون فرستاده بودن تشکر کنم.راستی دفترچه یادداشت مو کجا گذاشتم؟ دیشب اینجا بود.به هرحال، راستی میخواستم برم خشکشویی آیا کار دیگه یی هست برایت سر راه انجام بدم؟» اما آیا این زن به راستی چه کاری انجام می دهد جزاین که شوهرش را عصبی کند؟او یک یک افکاری را که ازسرش می گذرند با صدای بلند تجربه میکند و اجازه می دهد که هرفکر به فکر دیگری بیانجامد که آن هم با صدای بلند بیرون می ریزد.از دید شوهرش او فقط دارد شلوغ می کند.اما همان گونه که هر زن دیگری نیز می داند، اصلاً این طور نیست.این زن مشغول کاری است که من آن را «پیچ و تاب خوردن» می نامم. عبارت پیچ و تاپ خوردن را پس از مطالعه ی تفاوت های فرآیند تفکر در مردان و زنان ابداع کردم. مسیر جریان فکری مازنها درست به مانند یک پلکان مارپیچ دورانی است.به عقیده من نمودار فکری یک زن شباهت بسیارزیادی به زهدان او داردکه اساساً نیزگرد، مدور و حلقوی است.جریان تفکر ما زنها بدین شکل است که ابتدا آنچه را که درباره اش فکر میکنیم، ابراز می کنیم.سپس آن فکر موضوع دیگری را به یاد ما می آورد.و در پی آن شروع به صحبت درباره ی آن فکر می کنیم.به زودی مجدداً آنچه را که در ابتدا می خواستیم درباره اش صحبت کنیم به یاد می آوریم و به آن سو پیچ می خوریم و همین طورالی آخر در دوایری مدام فکرمان دوران پیدا کرده و از یک فکر و احساس به فکرو احساس بعدی منتقل میشود و پیچ و تاب می خورد.از دید یک شاهد عینی غیر حرفه ای (در اینجا مذکر!)اینطور به نظر می رسد که موضوع اصلی ای را که درابتدا  می خواستیم درباره اش صحبت کنیم فراموش کرده ایم.زیرا مدام حاشیه می رویم، اما در واقع این طور نیست.چنانچه مدتی به گوش دادن ادامه دهید خواهید دید که نهایتاً با  یک چرخش  دورانی دیگر به همان جایی که از آنجا شروع کرده بودیم باز می گردیم.به همین دلیل است که این فرآیند راپیچ و تاب خوردن نامیده ام.حتی ممکن است این فرآیند را درطول یک مکالمه ی واحدچندین بار تکرار کنیم! چرا ارتباط برقرار کردن آن هم به این طریق برای زن ها مؤثر واقع می شود و کارآیی دارد؟ زیرا ما زن ها فرآیند مدار هستیم.
	آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانندما زن ها با گوش دادن به صحبت های خودمان درمی یابیم که در اندرون مان چه می گذرد.ما با بیان افکار و احساسات خود با صدای بلندسعی داریم آن ها را بفهمیم و درک کنیم. این عادت پیچ و تاب خوردن زن ها بیشتر مردها را عصبی می کند. چرا؟ خب، چنانچه به تمثیلی که در ابتدا به آن اشاره کردم،  برگردیم ـ همانگونه که ملاحظه می کنید من نیز در بین افکار خود مشغول پیچ و تاب خوردن هستم!ـ خواهیم دید همان گونه که جریان فکری زن ها به زهدان آنها شباهت دارد، مسیر فکری مردها نیزبی شباهت به اندام جنسی مذکر نیست که اساساً مستقیم بوده همواره به یک نقطه اشاره دارد.مردها  همواره در امتداد  یک خط مستقیم فکر می کنند و  می توان گفت که معادله ی تفکر آنان خطی است به همین دلیل است که مردها همیشه دوست دارند در پایان به نکته ای برسند.در سمینارهایم همواره به موقع شرح تفاوت های فکری مردها  و زن ها از تمثیل اندامهای جنسی مردانه و زنانه استفاده می کنم زیرا هم سرگرم کننده است و هم به خاطرسپاری و یادآوری اطلاعات ارائه شده را سهل و آسان می کند. هرگاه مردهابه مارپیچ های دورانی افکار زنها گوش میکنند،بیشتر فرض را بر این می گذارند که زنها در تفکرات خود نامنظم وسازمان نایافته هستند.پیش خودشان فکرمیکنند:«خب، حداقل ما وقتی که حرف می زنیم می گوییم چه می خواهیم و کاری انجام می دهیم .هرگز با حاشیه رفتن و از این  شاخه به آن شاخه پریدن وقت دیگران را تلف نمی کنیم.»از دید یک مرد که ذهن اش همیشه سعی می کند به نکته و نتیجه ای برسد فکر کردن زن ها پراکنده و بی نظم و ترتیب و حتی اندکی زیادی و افراطی به نظر می رسد. چرا هنگامی که زن ها پیچ و تاب می خورند، از دید مردها پریشان افکار و از هم پاشیده به نظر می رسند؟ 01 ما هیچ چیز را ویرایش نمی کنیم. 02 از یک موضوع به موضوع دیگری می پریم و ظاهراً «منطقی »فکر نمی کنیم. 03 حرفهایمان را بارها، بارها و بارها تکرار می کنیم. 04 بسیار احساساتی، حساس و زودرنج و تحریک پذیر به نظر می رسیم. مردان عزیز، آنچه زن ها دوست دارند شما بدانید این است که هرگاه پیچ و تاب می خوریم دچار «پرش افکار»نشده ایم.گیج و سردرگم نیستیم، به بن بست نرسیده ایم ویک کلمه از تمامی آنچه را که گفته ایم هم فراموش نکرده ایم! ما در این اوقات کاملاً آگاهیم که حرفهایمان را تکرار می کنیم .این را نیز می دانیم که از یک موضوع به موضوع دیگری می پریم.از این حقیقت آگاه هستیم که احساسات و عواطف ما پایین و بالا شده و دستخوش تغییر می گردند. برای خودمان، تمامی این چیزها  کاملاً طبیعی  و منطقی به نظر می رسند، زیرا ما افکار و احساسات خود را با صدای بلند پردازش می کنیم و هنگامی که این کار را به پایان می بریم حالمان به مراتب بهتر شده است. البته زن های دیگر خیلی خوب درک می کنند.هرگز نمی شنوید در وسط یک مکالمه ی طولانی زنی به زن دیگر بگوید:«چقدر میخواهی به حرف زدن ادامه دهی؟ مقصودو منظورت از این صحبت ها چیست؟ می خواهی به کجا برسی؟ چندین بار حرف هایت را تکرار می کنی؟» این حرف ها برای زن ها حتی خنده دار به نظر می رسد. هرگز نمی توانیم فکر آن را هم بکنیم که به هنگام گفتگو چنین سؤالاتی را از یکدیگر بپرسیم.زیراپیچ و تاب خوردن را خوب می شناسیم و با آن آشنا هستیم.آن را خوب درک میکنیم این درحالی است که این عادت زن ها بیشتر برای مردها آزار دهنده و ناخوشایند است و بیشتر پاسخ و واکنش مثبتی در قبال آن از خود نشان نمی دهند.
	اشتباه مردها01 فرض را بر این می گذارید که ما گیج و سردرگم شده ایم.مردان عزیز: تنها صرف این دلیل که شما منطق افکار زن ها وچگونگی بیان احساساتشان را درک نمی کنید به این معنا نیست که ما گیج و حیران هستیم.گرچه در تلاش هایتان به منظور این که با ما مهربان و مفید باشیدطوری با ما حرف می زنید که گویی یک بچه یا یک بیمار روانی هستیم ودر یک آسایشگاه روانی بستری شده ایم.دراین گونه اوقات سعی می کنید با صدایی منطقی با قاعده و«روشمند»با ما صحبت کنید بلکه بتوانید راه روشنایی را به ما نشان دهیدومارا از ظلمت جهالت برهانید.این کار تنها ما را ناراحت می کند و می رنجاند زیرا برخلاف آنچه ممکن است حتی خودمان بگوییم اصلاً نیز گیج و سردرگم نیستیم.بلکه فقط مشغول پردازش افکار و احساسات خود هستیم و به زودی در این مکالمه یا در مکالمه ی دیگری به وضوح و روشنی کامل خواهیم دید.اما هنگامی که فرآیند دورانی شکل افکار ما را متوقف یامختل میکنید، تنها موجب می شوید همه چیز کش پیدا کند و طولانی تر شود! 02 حرف ما را قطع می کنید زیرا فکر می کنید صحبتهایمان پایانی نخواهد داشت. اعتراف می کنم که زن ها این قابلیت و توانایی را دارند که مدتها بدون آنکه پایانی برای آن وجود داشته باشد همینطور صحبت کنند وبه پیچ و تاب خوردن خود ادامه بدهند. درست مانند درویشی که درخلسه ذکر می گویند و مشغول رقص سماع هستند.اما حقیقت آن است که ما از پردازش افکار و احساسات خود با صدای بلند لذت می بریم. این کار به ما کمک می کند تنش خود را تخلیه کنیم. (بعداً در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد) این در حالی است که شما مردان بیشتر به ما فرصت کافی نمی دهید و عملاً پیش تر از گفتن تمامی هرآنچه می خواستیم بگوییم، وسط حرفهای ما می پریدوصحبت هایمان را قطع می کنید.گاهی اوقات حتی اجازه ی این را هم به ما نمی دهیدکه شروع کنیم وکل فرآیند را از همان ابتدا با گفتن جملاتی نظیر جملات زیر در نطفه خفه می کنید: «آیا این را هم یکی دیگر از آن ماراتون های اعتراف همیشگی خواهد بود؟»  یا:«وقت ندارم.» البته می ترسید چنانچه ما را متوقف نکنید تا طلوع خورشید پیش ما گیر بیافتید!ادعا نمی کنم که غیر ممکن است این اتفاق بیافتد. زیرا گاهی اوقات این صحبتهای ما واقعاً طولانی می شوند .اما هنگامی که احساس می کنیم با بی حوصلگی بی صبرانه منتظر نشسته اید تا ما به نتیجه ای برسیم تنها ما را عصبی تر و مضطرب تر می سازید و  موجب می شوید فرآیند به درازا بکشد و بیش تر از آن که قرار بود، به درازا بکشد. 03 معنای تحت اللفظی آنچه را که می گوییم برداشت می کنید. ممکن است بپرسید:«خب، پس باید چه معنایی را از گفته های شمابرداشت کنم.» خب، توصیه ام به شما این است که بگذاریدما صحبت کنیم وحساب خواسته هایمان را اظهارکنیم بدون اینکه شما خود را مجبور کنید به هر اشتباه کوچک ما رسیدگی کنید و در رابطه با هر نکته ی مبهم و مستتر در گفته های ما از ما توضیح بخواهید.برای نمونه ممکن است زنی به شوهرش بگوید: «خیلی خسته ام.استرس زیادی دارم. ما هیچوقت تفریح نمی کنیم. احساس می کنم همه اش مجبورم کار کنم. کار، کار، کار.» شما این جمله رامی شنوید و پیش خود فکر می کنید:«یک دقیقه صبر کن ببینم. همین یک هفته پیش بود که به سینما رفتیم.او زیاد دقیق صحبت نمی کند. زیادی دارد غلو می کند.» سپس به او می گویید: «عزیزم، حقیقت ندارد ما خیلی زیاد هم تفریح داریم. همین هفته ی پیش به سینما رفتیم.» اتفاقی که در اینجا می افتد این است که شما به میزان صحت و دقت گفته های او فکر می کنید بدون اینکه پیامی را که در پشت گفته های او نهفته است دریافت کنید. پیامی که او در تمام مدت سعی داشته است با کلمات و جملات خود به شما منتقل کند.نتیجه این می شود که همیشه دست آخرما احساس میکنیم که شما به ما اهمیتی نمی دهید،بی احساس هستید، و اینکه اصلاً نمی شود با شما صحبت کرد. 04 مأیوس، سرخورده و دلسرد می شوید زیرا به نتیجه ی مشخص و واضحی نمی رسید. از آنجا که مردها هدف مدار و راه حل مدار هستند. از این رو برای شان بسیار مأیوس کننده و دلسرد کننده است که مدتی طولانی  را پای  صحبت کسی بنشیند بی آنکه طرف شان نیز به نتیجه ی مشخص و واضحی برسد. در این اوقات احساس نمی کنند کار مفیدی  انجام داده اند. حتی شاید  همسرشان هنوز هم ناراحت  به نظر برسد. اما شاید او مشغول تکرار همان چیزی باشد که در ابتدای  صحبت هایش هم گفته بود.  اجازه ندهید این چیز  شما را گمراه کند. حتی هنگامی که به نظرتان نمی رسد که گفت و گو پیشرفت خاصی داشته و به جایی رسیده باشد باورکنید که رسیده است. صرف این حقیقت که پای صحبت ما نشستید، قلب مان را سیراب می کند و آرام ترمان می سازد. به طوری که یک ساعت یا یک روز بعد در کمال شگفتی خواهید دید که ناگهان در رابطه با آنچه سعی داشتیم بفهمیم به وضوح و روشنی می رسیم.
	راه حل01 درباره مفهوم پیچ و تاب خوردن با زن زندگی خود صحبت کنید. چنانچه تأیید کرد که این دقیقاً همان روشی است که او افکار و احساساتش را پردازش میکند،گوش دادن محض را تمرین کنید: گوش داده بدون چشمداشت به هیچ نتیجه ی مقصودی نهایی. 02 چنانچه پیچ و تاب خوردن نامزد/همسرتان زیاد طول می کشد و شما از این بابت ناراحت و نگران هستید، محدودیت های زمانی خود را از پیش با او در میان بگذارید، به جای آن که یک دفعه صحبت های او را قطع کنید. در هر حال مازن ها ترجیح می دهیم که مکالمه ی کوتاه و مختصری با شما داشته باشیم تا این که اصلاً با شما حرف نزنیم. مثال:عزیزم: خیلی دوست دارم همه چیز رو درباره ی روزی که پشت سر گذاشتی برام تعریف کنی. باید دوش بگیرم، پیش از او ده دقیقه وقت دارم. اماتوی این ده دقیقه تمام توجهم به تو خواهد بود.
	راز ارتباطی (3)زن ها همواره با ذکر جزئیات همه چیز را بیان می کنندداستان زیر داستانی واقعی است که یکی از بهترین دوستانم آنجلا درباره ی مکالمه ای که با نامزدش هوارد داشته است برایم تعریف کرد. آنجلا به اصرار گفت:«باید این داستان رو حتماً توی کتابت ذکر کنی.» پس از آن که آن را برایم شرح داد با کمال میل موافقت کردم. یک شب آنجلا و هوارد در یک رستوران درجه یک و گران قیمت نیویورک مشغول صرف شام بودند.  پیشخدمت شامی را که هر  یک از آن ها سفارش داده بودند آورد و روبه رویشان گذاشت. آنجلا به هوارد می گوید بیا پیش از آن که شروع کنیم یک آرزویی بکنیم. «باشه با آروزی خوشبختی برای هر دویمان.» هوارد این را می گوید و شروع به خوردن می کند. آنجلا شکایت می کند:«هوارد. این که نشد! این طوری قبول نیست.» «چرا؟ مگه چه اشکالی داشت؟»«این خیلی رسمی و غیر رمانتیک بود. باید کمی رمانتیک تر و صمیمانه تر باشه.» هوارد آهی می کشد و می گوید: باشه، بیا دوباره شروع کنیم. عزیزم، با آرزوی خوشبختی و موفقیت های بسیار!» آنجلا می پرسد: «یعنی چه؟ این که فرقی نکرد!» هوارد با بی صبری و عصبانیت پاسخ می دهد:«چه می دانم یعنی چه. تو را به خدا دست بردار. مثل این که می خواهیم شام بخوریم. اصلاً این اداها برای چیه؟» «این اداها برای اینه که تازه نامزد شدیم و اولین شامی که با هم می خوریم باید یه کمی رمانتیک باشه.تو باید به زنی که دوستش داری ومی خواهی باهاش ازدواج کنی حرفهای زیبا و شاعرانه بزنی تا احساسات خوبی بهش بدی.» هوارد با حالتی مسخره می پرسد: «باشه، بسیارخوب، باید چه چیزهایی بگم؟ تو بهم بگو.» آنجلا پاسخ می دهد: «خب، دوست دارم بشنوم.عشق من از اینکه با توهستم خیلی خوشبختم.تو احساسات خوبی را درمن زنده می کنی. نمی تونم زندگی ام را  بدون توتصور کنم.تو فوق العاده ترین زن دنیا هستی. من فقط تورا می خوام.نه هیچ زن دیگه ای رو.هیچ وقت نمی تونستم تصور کنم که روزی تا این حد عاشق باشم.» هوارد کارد وچنگال خود را برمیدارد.قلب آنجلا درهیجان شنیدن آنچه منتظرش است درسینه اش می تپد.هواردلبخند بزرگی می زندومی گوید:«ایضاً! همون چیزهایی که توگفتی!؟» این را می گوید و شروع به خوردن غذا می کند. همین که آنجلا داستان را به پایان برد از او پرسیدم: «شوخی می کنی؟» با اعتراض گفت: «نه اصلاً. خیلی هم جدی می گم.» از او پرسیدم: «تو چیکار کردی؟» «توی چشمهایش نگاه کردم.کارد و چنگالم رو برداشتم و گفتم: "قربونم بری!؟"» تمام مدتی که آنجلا آنچه را که اتفاق افتاده بود برایم تعریف می کرد از خنده دل درد گرفتم.زیرا داستان آن ها شرح مطلوب تفاوت های ارتباطی مردها و زن ها بود. مضاف بر آن به طرزی مطلوب دومین راز ارتباطی درباره ی زن ها را به تصویر میکشید.زن ها همیشه همه چیزرا با ذکر جزئیات میخواهند.ما همیشه دوست داریم همه چیز را با جزئیات آن بشنویم و هنگامی که چیزی را به دیگران توضیح می دهیم خودمان هم همه ی جزئیات را ذکر می کنیم.هرچه جزئیات بیشتری را با ما در میان بگذارند، چه بهتر! گرچه مردها بسیار متفاوت هستند. بیشتر مردها تبادل اطلاعات را به حداقل ممکن کاهش می دهند. تنها نتیجه ی نهایی را اعلام می کنند.بنابراین از ذکر  جزئیات خودداری میکند و به جای آن یک دید کلی اجمالی ارائه می دهند و از ما نیز می خواهند که همین طور باشیم و فقط به ارائه یک دید اجمالی بسنده کنیم. برای نمونه: *هنگامی که نامزدمان می گروید ناهار را با یکی از دوستانش خورده است می پرسیم:«کجا غذا خوردید؟به کدام رستوران رفتید؟چی سفارش دادید؟درباره چه چیزی صحبت کردید؟ «بدین معنا که طالب جزئیات هستیم. این در حالی است که چنانچه ما به او گفته بودیم ناهاررا با یکی از دوستانم خورده ایم، او تنها می گفت:«چه جالب!» *هنگامی که شوهرمان درباره ی روزی که پشت سر گذاشته ایم، می پرسد تمام جزئیات را به او می گوییم: «کجا رفتیم. با کی تلفنی صحبت کردیم. چه افکاری داشتیم و هر چیزی که فکرش را بکنید. (البته او از شنیدن این همه جزئیات خوشحال نمی شود!) اما هنگامی که ما از او درباره ی روزی که پشت سر گذاشته است می پرسیم فقط می گوید:«بد نبود.» منشأ این تفاوت ها همانگونه که قبلاً نیز دیدیم به این مربوط می شود که مردها  هدف مدار و زن ها  فرآیند مدار هستند. برای مردها هدف از  مکالمه و گفت و گو تبادل اطلاعات و داده های مربوط، مناسب و بجاست در حالی که هدف از مکالمه و گفت و گو برای زن هاصرفاً خود حرف زدن وصحبت کردن است. بنابراین درمیان گذاشتن جزئیات افکار، احساسات و تجربیات برای ما زن ها روشی است که به وسیله ی آن ارتباطات کوچک و بسیاری را میان خود و مرد زندگی مان برقرار میکنیم.تبادل جزئیات همچنین همان روشی است که زنها برای برقرار کردن ارتباط میان خودشان نیز از آن استفاده می کنند. ما زن ها با تبادل اطلاعات و داده ها با یکدیگر پیوندهایی صمیمی میان خود و دیگران ایجاد می کنیم.اما چنانچه به مکالمه ی میان دو مرد گوش فرا دهید با تصویری کاملاًمتفاوت رو به رو خواهید شد. پیش از هر چیز این دو از کلمات بسیار محدودتری استفاده می کنند. جملات کلی تر، تعمیم یافته تر و به لحاظ محتویات مشخص تر و خاص تر و واضح تر هستند. تنها با همین مقدار حرف زدن هدف شان تأمین شده است و هر چه را که باید به هم گفته باشند گفته و شنیده اند و این مکالمه معمولاً بسیار کمتر از  مکالمه ی مشابه میان دو زن طول خواهد کشید. اما هرگاه یک مرد و زن با هم به گفت و گو می نشینند، بیشتر اوقات نتیجه ی زیر حاصل می شود: زن فکر می کند مرد به اندازه ی کافی صحبت نمی کند. مرد نیز فکر می کند که زن بیش از حد لزوم صحبت می کند. این درست همان اتفاقی بود که میان آنجلا و هوارد افتاده بود.ازنظر هوارد آروزی خوشبختی پیش ازشروع به صرف شام کافی بود.اما آنجلا به جزئیات بیشتری نیاز داشت.او میخواست از احساسات هوارد در آن لحظه ی بخصوص،  بدلیل این که چرا به آنجلا عشق می ورزدوجزئیات و شاخص هایی که لحظه ای صمیمی رامیان آن دو می آفریند، بشنود. پرواضح است که «ایضاً» همان چیزی نبود که او منتظرش بود!
	اشتباه مردهادر زیر یکی از مشکلات بزرگ ناشی از عدم شناخت و آگاهی مردها از این راز ارتباطی آورده شده است،شما مردها تلاش های ما را مبنی بر به حرف کشیدن شمابه بازجویی و «سین جیم» کردن تعبیر می کنید و از اینعادت زن ها در ارائه ی جزئیات بسیار به هنگام صحبت کردن خسته می شوید و سپس ما را موجوداتی «وراج» تلقی می کنید.سپس با اشتباهات زیر از خود واکنش نشان می دهید: *هنگامی که هنوز مشغول حرف زدن هستیم، وسط حرف های ما می پرید و صحبت های ما را قطع می کنید. *با بی حوصلگی و بی تفاوتی به صحبت های ما گوش می دهید. *از سؤالات بسیاری که از شما می پرسیم، تحریک پذیر و عصبانی می شوید.
	آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانندمردها به غلط علاقه مفرط زن ها به جزئیات و زیر و بم های زندگی شوهر خود را به «بازجویی» و «بازپرسی» و نیز تجاوز  به خلوت شخصی او و ذکر جزئیات بسیار به هنگام صحبت کردن را هدر دادن وقت تعبیر می کنند. به جای آن که درک کنند هدف از این تلاش های ما تنها برقراری ارتباط با آن هاست. مردان عزیز:هنگامی که فکر می کنید ما زن ها زیاد حرف می زنیم و یا سعی داریم شما را وادار کنیم زیاد حرف بزنید، از یک نکته غافل مانده اید.ما با این کار فقط سعی داریم عشق بیشتری به شما بورزیم. صمیمیت بیشتری میان خود و شما ایجاد کنیم و پیوندهای موجود میان خود و شما را هر چه مستحکم تر کنیم.
	راه حلما زن ها از شما مردهاتوقع نداریم به اندازه ی ما به جزئیات مربوط به هرموضوع علاقه مند باشیدیا پا به پای ما افکار واحساسات خودرا با ذکرجزئیات بسیار ابراز کنیداما برای هرگونه تلاشی در این زمینه از خود به خرج دهید از شما قدردانی خواهیم کرد. 01 هنگامی که جزئیات مربوط به چیزی را با شما در میان می گذاریم، سعی کنید با عشق و محبت به ما گوش کنید. مامی دانیم چنانچه فرزندکوچک مان درباره ی روزی که پشت سر گذاشته است با ذکر جزئیات یک مسابقه ی مهم را برای تان تعریف می کرد، با توجه و علاقه ی فراوان به تمامی سخنان او گوش می کردید.به جای آن که حرص بخورید و ما را به پرچانه بودن متهم کنید به این واقعیت دقت کنید که ما چقدر سعی داریم به شما نزدیک شویم و خودمان، افکار و احساسات مان را با شما سهیم شویم. 02 هنگامی که خودتان با ما صحبت می کنید سعی کنید جزئیات بیشتر را داوطلبانه با ما در میان بگذارید.به خود یادآوری کنید که ما سعی نداریم شما را ناراحت یا عصبانی کنیم، بلکه فقط سعی داریم صمیمیت تولید کنیم.هرچه به لحاظ احساسی وعاطفی احساس نزدیکی بیشتری به شما داشته باشیم تمایل بیشتری به نزدیکی جسمانی وجنسی با شما داریم و هرگاه زمان مناسب فرا رسیده باشد!.... نیز خواهیم داشت.
	راز ارتباطی (4)زن ها از حرف زدن و صحبت کردن به عنوان روشی برای تخلیه ی تنش های خود استفاده می کنند*همسرتان همین الان تلفنی با مادر خود مشاجره کرده است و بسیار ناراحت و عصبانی است. فوراً به اتاق خواب وارد می شود و می خواهد همه چیز را ازسیرتا پیاز برای شما تعریف کند. *نامزد/همسرتان با یکی ازمشتری ها جلسه ی سخت، طولانی وطاقت فرسایی را پشت سر گذاشته است و به هنگام بازگشت به خانه درتاکسی تلفن همراه خود را برمیدارد تا حسابی با شما درد دل بکند. *همسرتان ازاینکه قرار است خانه تان را بفروشیدو به خانه ی دیگری نقل مکان کنیدعصبی، ناراحت ومضطرب است.درست پیش از آنکه شب خواب تان ببرد،مجدداً شروع به صحبت می کند و مزایا و مضرات این کار برای بیستمین بار برای شما برمی شمارد. آمار و ارقام نشان می دهند که طول متوسط عمر زنان بیشتر از مردان است. به عقیده ی من یکی از دلایل این موضوع آن است که زن ها خیلی حرف می زنند.البته شوخی می کنم. اما ممکن است حقایقی هم در این فرضیه ی من وجود داشته باشد. به این معنا که ما زن ها به هنگام اضطراب و تنش روشی را به کار می بریم که بیشتر مردها از آن بی بهره اند.ما درباره ی آنچه آزارمان می دهد، صحبت می کنیم و بدینوسیله استرس و تنش خود را تخلیه کرده، احساس بهتری پیدا می کنیم. حرف زدن یکی از طبیعی ترین روش هایی است که زن ها برای مقابله با اضطراب به کار می برند.گاهی اوقات یک چیز را بارها و بارها بیان می کنیم.ترس ها، نگرانی ها، عصبانی ها و رنجش هایمان را.گاهی اوقات برای دومین، سومین، دهمین یا بیستمین بار (چنانچه لازم باشد!) این کار را تکرار می کنیم تاسرانجام مجدداً احساس آرامش کنیم و نگرانی هایمان برطرف شوند.زن های دیگر این عادت ما را می فهمند و درک می کنند وآنها هرگزبه ما نمی گویند:«آیا درباره ی همین موضوع دیروزصحبت نکردیم؟» یا «چند بار می خوای یک موضوع را هی تکرار کنی؟ همان بار اول شنیدم که چی گفتی!؟» این درحالی است که مردها همیشه این راز ارتباطی درباره ی زن ها را درک نمی کنند.این بدان جهت است که مردها تنش خود را به روشی کاملاً متفاوت تخلیه می کنند.بیشتر زن ها نگرانی های خود را «بیرون ریز» می کنند در حالی که مردها آن را فرو می خورند و به درون خود میریزند.مردان عزیز: بنابراین هنگامیکه نامزد/همسرتان  مکرراً درباره ی نگرانیها و ناراحتی هایش با شما صحبت می کند به اشتباه چنین نتیجه گیری می کنید که به مراتب ناراحت تر و نگران تر از آنیم که در واقع هستیم.اشتباه مردهاهمانگونه که قبلاً نیز گفتیم مردها چنین فرض نمی کنند که چون ما زن ها صحبت درباره ی نگرانی های خود را بارها و بارها تکرار می کنیم پس لزوماً هیچ پیشرفتی درحل و فصل آنها نکرده و احساسات مان بهتر نشده اند.اما این واقعیت ندارد.درواقع نقطه ی مقابل این فرضیه صحت دارد.
	آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانندزن ها به وسیله ی تکرار صحبت هایشان نگرانی ها و اضطراب هایشان را تخلیه و احساسات خود را حل و فصل و تعدیل می کنند. هر بار که صحبت درباره ی یکی از نگرانی هایمان را تکرار می کنیم، آن ترس و نگرانی ضعیف تر و درک شناخت و تسلط ما بر روی آن قوی تر می شود  به طوری که به تدریج دیگر کنترلی بر روی احساسات ما نخواهند داشت. به همین دلیل است که چنانچه دو زن یک ساعت کامل را صرف گفت و گویی تلفنی بکنند و یک مرد در این میان دزدکی به صحبتهای آنان گوش فرا دهد، ممکن است فکر کند که آن دو زن فقط گله و شکایت کرده و نق زده اند و هیچگونه کمکی به یکدیگر نکرده اند.درحالی که با اطمینان تمام به شما قول می دهم که در پایان آن یک ساعت هردوی زن ها احساس وضوح،روشنی و قدرت بیشتری کرده به مراتب کمتر از پیش احساس ضعف و استیصال می کنند. هنگامی که مردها این راز ارتباطی را درک نمی کنند، اغلب اشتباهاتی را با خود به دوش می کشند که از راز ارتباطی (2) ناشی می شوند. اما دراینجا به منظور تأکید بیشتر برخی از آنها را بار دیگر ذکر می کنم. *از دست ما خسته و سرخورده می شوید و صحبت هایمان را قطع می کنید زیرا احساس می کنید قبلاً یکبار آنها را شنیده اید. *با بی حوصلگی و بی علاقگی به صحبت های ما گوش می کنید واحساس می کنید که ما زیاده از حد آن را طول می دهیم.به جای آن که با توجه،  علاقه و محبت کافی و به نحوی حمایتگرانه به سخنان ما گوش فرا دهید. *برای ما سخنرانی می کنید و پند و اندرزمان می دهید. گویی بچه ای گیج و بی دست و پا هستیم که یک موضوع را اینقدر تکرار می کنیم!؟ *پردازش احساسات و عواطف در ما را آنهم به روشی که مختص به خودمان است به حساب پریشان افکار بودن و حواس پرت بودن مان می گذارید.اما آنچه واقعیت دارد آن است که ما نه از هم پاشیده ایم و نه در حال فروپاشی، بلکه فقط داریم احساسات و عواطف سرکوب شده و فرو خورده ی خود راکه درما انباشته شده اند،آزاد میکنیم تا بتوانیم مجدداً احساس خوبی داشته باشیم.
	راه حل01 دفعه ی بعد که نامزد/همسرتان ناراحت و نگران باشد و به صحبت درباره ی آنچه آزارش میدهد شروع کندبه خود یادآوری کنیدکه موضوع اصلی همان چیزی نیست که او ظاهراً از آنها شکایت دارد.بلکه او تنها با این کار می خواهد احساساتش را تخلیه و خود را آرام کند.به این موضوع فکر نکنید که  آیا قبلاً همین صحبت ها  را از او شنیده اید یا نه.بلکه سعی کنید از او حمایت کنید.دستش را بگیرید.دست خود را بر دور گردنش بیاندازید یا در آغوشش بگیرید و سعی کنید شنونده ی خوبی برای او باشید. 02 هرگاه که صحبت هایش به پایان رسید به او بگویید امیدوارید که صحبت کردن با شما به او کمک کرده باشد و احساس بهتری داشته  باشد.به او آسایش خاطر دهید که چنانچه مجدداً نیاز داشت تا باشما صحبت کند،به سخنانش گوش خواهیدکرد.(به یاد داشته باشیدکه این پیشنهاد شما به منزله ی واریزمبلغ هنگفتی در حساب عشق  وصمیمیت شماست.) 03 سعی کنید بار دیگر که خودتان از چیزی نگران یا ناراحت بودید شروع به صحبت کنید تا احساسات خود را تخلیه کرده باشید. شاید شما نیز دلیل این را درک کنید که چرا زنها تا این حد حرف زدن را دوست دارند!
	راز ارتباطی (5)زن ها همیشه ناراحتی و نگرانی خود را کمتر از آنچه براستی هست نشان می دهندزن ها هماهنگ کننده هستند.از آنجا که برای ما زنها عشق در اولویت قراردارد،لذا هر کاری ازدست مان برمی آید انجام میدهیم تا عشق آفرینی کنیم  بخصوص با مردی که دوستش داریم.به همین دلیل است که همیشه دوست داریم ارتباط برقرار کنیم. مشکلات را حل و فصل کنیم. سوءتفاهمات را برطرف کنیم و برروی رابط مان کار کنیم.سخت مشتاق آنیم که روابط موفقی داشته باشیم و نامزد/همسر خود راخوشحال سازیم. قصد و نیت ما در تلاش برای خلق هارمونی و هماهنگی خوب و مثبت است، اما برخی از آثار و پی آمدهای آن همیشه به نفع رابطه و یا خود ما نیست.
	آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانندبه منظورحفظ صلح و آرامش، زن ها بیشتر ناراحتی خودشان را نشان نمی دهند.از حق خودشان دفاع نمی کنند یا درجه ی نارضایتی و ناخوشحالی خود را از نامزد/همسرشان کمتر از آنچه هست نشان می دهند. البته ما زن ها این کار را خودآگاهانه انجام نمی دهیم. بلکه این حالت را به طرزی غریزی انجام می دهیم تا به هر قیمت که بشود صلح و آرامش موجود را حفظ کنیم و آن را بر هم نزنیم.گاهی اوقات چنان ناشادی و نارضایتی خود را ویرایش و لاپوشانی می کنیم که خودمان نیز آنها را فراموش می کنیم. مشکل هنگامی شروع می شود که مردها با استناد به گفته های خودمان متوجه نمی شوند که چقدر در رابطه با مسئله یا موضوع خاص ناراحت، ناراضی یا ناشاد هستیم و البته هیچ کس نیز نمی تواند خرده ای بر آنها بگیرد.زیرا این خود ماییم که احساسات مان را کم اهمیت جلوه می دهیم یا ناراحتی هایمان را پنهان می کنیم.برای نمونه:می گوییم: »به این موضوع فکر می کردم که مدتی است با هم ارتباط جنسی نداشته ایم. « اما منظورمان در واقع این است که: »ماه هاست به طرز وحشتناکی از این بابت که مدت هاست با هم همبستر نشده ایم ناراحت و عصبانی هستم « می گوییم: »فکر نمی کنی به کمک یک پرستار بچه برای مواظبت از بچه ها نیاز داشته باشیم؟« اما منظورمان در واقع این که: «از این که مدام گرفتار بچه ها هستم دیگر دیوانه شده ام و احساس می کنم حسابی خسته، فرسوده و بی رمق ام« می گوییم: »نه، اصلاً ناراحت شم اگه نتوونی با من به عروسی خواهرم بیایی« اما منظورمان در واقع این است که: »از اینکه نمی خواهی با من به عروسی خواهرم بیایی خیلی ناراحت و مأیوس شده ام. احساس می کنم رابطه مان را اصلاً جدی نمی گیری و به آن اهمیتی نمی دهی«مردان عزیز:می دانم پس از خواندن این جملات شانه های خود را بالا می اندازید ومی گویید: «خب، وقتیکه خودش چیزی نمیگوید من ازکجا باید بدانم که از چیزی ناراحت است؟» البته، حق با شماست. منصفانه نیست از شما توقع داشته باشیم ذهن خوانی کنید.اما همانگونه که در یکی ازفصل های پیش نیزگفتم،حتی هنگامی که زن ها به صراحت نیز نارضایتی خود را در قبال مسئله یا موضوعی بیان می کنند، مردها همیشه نیز به ناراحتی یا نارضایتی او صحه نمی گذارندو صحبتهای او راچندان هم جدی نمی گیرند.بنابراین، بله.باید اعتراف کنم که زن ها باید بیاموزند در رابطه با احساسات نه چندان خوشایند خود صادق تر باشند و شما مردها نیز باید به دنبال آن به گفته های ما توجه کنید و به آنها ترتیب اثر بدهید نه اینکه آنقدر صبرکنید تا دیگر از پا درآمده باشیم.
	اشتباه مردانبیشتر مردها اظهارات و شکایت های زنان از درجه ی ناخوشحالی خود را دست کم می گیرند و آن را کم اهمیت تلقی  میکنند به این امیدکه مجبور نباشند با آن سرو کله بزنند.خود را تسکین می دهند که آنقدرها هم که به نظر می رسد اوضاع بد نیست.می توان گفت این نوعی از «انکار»است.بدین معنا که چنانچه به آن توجهی نکنم از بین خواهد رفت. *گاهی اوقات شما مردان غم ها و اندوه های جدی را با گله و شکایت هایی معمولی اشتباه می گیرید. *به خود می گویید از آنجا که هنوز مهربان و خوش اخلاق هستیم پس آنچه می گوییم یا آنچه از آن شکایت داریم زیاد جدی نیست. *گاهی اوقات نیز آن را به حساب استرس و تنش پیش از دوره ی ماهانه می گذارید. مردان عزیز: این نکته را همواره به یاد داشته باشید:به مراتب عاقلانه تر است که میزان ناراحتی و نگرانی نامزد/همسرتان را بالاتر از آنچه ظاهراً به نظر میرسد تخمین بزنید.برای نمونه چنانچه زنی می گوید کمی تحریک پذیر یا ناراحت است به احتمال قوی بسیار عصبانی و کفری است.چنانچه  می گوید کمی عصبی  و نگران است  به احتمال قوی بسیار مضطرب و تنیده است.چنانچه می گوید کمی ناشاد و غمگین است به احتمال قوی احساس بدبختی می کند. یک راه خوب نگاه کردن به قضیه آن است که شکایت های زن را به عنوان دود در نظر بگیرید.هنگامی که می بینید از جایی دودی به آسمان بلند شده است بهتر است به دنبال آتش بگردید.هنگامی که ما زن ها از چیزی شکایت داریم معمولاً قضیه ده برابر وخیم و بدتر از آن چیزی است که ظاهراً به نظر می رسد. بگذارید داستان واقعی زوجی را برای تان تعریف کنم که از آشنایان من هستند.روت و اسپنسر هشت سال است که با هم ازدواج کرده اند و سه بچه ی کوچک دارند.  هنگامیکه برای اولین بار در دوره ی کارشناسی ارشد با یکدیگر ملاقات کردند رمانتیک ترین زوجی بودند که تا به حال شناخته ام. به طوری که عشق شان زبان زد خاص و عام بود. اسپنسریک دندان پزشک ترمیم (ارتودونتیست) بود و به زودی کار و بار خوبی را برای خود دست و پا کرد. سپس او و  روت خانه ای بزرگ و گران قیمت را  در محله ای اعیان نشین برای خود خریداری کردند. هنگامی که بچه ها نیز از راه رسیدند زندگی و خانواده ی مطلوب را برای خود درست کرده بودند.روت از  شغل بازاریابی خود  استعفا داد تا یک مادر تمام وقت باشد و بچه ها روز به روز از عشق مادرانه ی او سیراب و سیراب تر می شدند. پارسال، یک شب روت درحالی که گریه می کرد به من تلفن زد و اعتراف کرد که: «احساس بدبختی می کنم. دیگر نمی دانم با چه کسی صحبت کنم. « پرسیدم: «موضوع چیست؟ آیا اتفاق بدی افتاده؟« پاسخ داد: «مشکل هم دقیقاًهمین است. هیچ اتفاقی نیافتاده است فقط مدتی است که احساسات  عجیب و غریبی دارم.  به خودم گفتم که حتماً از  بچه داری و... خسته شده ام. یک بار دیگر خودم را این طور تسکین دادم که چنانچه کار تعمیرات و دکوراسیون خانه به اتمام  برسد حالم خوب خواهد شد. اما  دیگر نمی توانم بیش از این خودم را گول بزنم. اصلاً در این ازدواج احساس خوشبختی نمی کنم. « «شوهرت اسپنسر چطور؟ آیا او هم همین احساس را دارد؟« با عصبانیت جواب داد: «چه می دونم او چه احساسی دارد. احساس میکنم که او به کل مرا نادیده می گیره و ازمن غافل شده.گویی فقط برای او یک دوست خوب هستم نه همسرش. دو سال است که هیچ گونه ارتباط جنسی بین ما وجود نداشته.هرگاه که می خواهم شروع کننده باشم بهانه ای  می آورد.یا باید صبح  زود بیدار شود یا  سرش درد می کند.  من هم دیگر هیچ تلاشی نمی کنم و به کلی قید آن را زده ام. ما از هم بریده ایم و هر بار که من می خواهم در این باره با او حرف بزنم او اصلاً به صحبت های من گوش نمی دهد.به او گفته ام که احساس خوشبختی نمی کنم و گفته ام که باید بر روی ازدواج مان کار کنیم و به یک مشاوره مراجعه کنیم.به او گفته ام که دوست دارم مجدداً با او ارتباط جنسی داشته باشم. اما هیچ چیز کارگر نمی افتد. او را دوست دارم اما احساس نمی کنم مثل گذشته عاشقش باشم. « با هق هق ادامه داد: «آه باربارا، چه کار کنم؟ نمی خوام طلاق بگیرم اما این طوری هم نمی تونم ادامه بدم. « از ناراحتی و ناشادی او قلبم به درد آمد.اسپنسر را خیلی خوب می شناختم و می دانم که از رویارویی و برخورد از هر نوعش که باشد بیزار است. میتوانستم تصورم کنم هر بارکه روت می خواسته موضوع صحبت را درباره ی مشکلات زناشویی شان را با او پیش بکشد چگونه آزار می دیده و ناراحت می شده است. با وجود این او بایدبه طریقی متوجه میشد که اوضاع تا چه حد وخیم است.به روت گفتم که فرصتی پیدا خواهم کرد تا بتوانم با اسپنسر در این باره صحبت کنم و روت را تشویق کردم تا کمی صبر کند. دو هفته بعد اسپنسر به من زنگ زد و گفت برای یک مسافرت شغلی به شهر من خواهد آمد.از او خواستم تا در وقت استراحتی که بین جلساتش داردبه دیدن من بیاید. تا با هم قهوه ای بنوشیم.او نیز با خوشحالی قبول کرد. وقتی که به رستوران رسیدم، او به گرمی با من سلام و احوال پرسی کرد وچند دقیقه ای را درباره ی دوستان مشترک مان صحبت کردیم. حال وقت آن رسیده بود تا موضوع را به آرامی با او مطرح کنم.خیلی عادی از او پرسدم:«خب، اوضاع خانه چطور است؟«جواب داد:«بدک نیست. البته توی تعمیرات به روت خیلی سخت گذشت اونهم با بچه ها که تعدادشون هم کم نیست. اما فکر می کنم که همه ی پدر و مادرها  هم همین طور باشند دیگه، نه؟««آیا شما دو تا با هم خوب تا می کنید؟««خب، راستش ما خیلی با هم تنها نمی شیم.البته بیشتر تقصیر منه. ان اواخر خیلی کار می کنم و زودتر از هفت و هشت شب هم به خونه نمی یام.  اون موقع هم که حسابی خسته و داغونم. اما روت خیلی مهربون و خوش اخلاقه و شرایط منو درک می کنه. « «از خودم پرسیدم: «مهربون و خوش اخلاق؟ آیا واقعاً جدی می گی؟ روت که می گفت احساس بدبختی می کنه!» بنابراین یک بار دیگه از او پرسیدم. منتها این بار کمی جدی تر: می دونی اسپنسر، یکی از چیزهایی که در رابطه با زن ها به واسطه ی شغلم یاد گرفته ام اینه که همیشه به راحتی نمی تونی بگی که آیا خوشحالندیاخوشحال نیستند.ما زنها مهارت زیادی در سرکردن با آدم ها داریم.به نظر می یاد روت یه خورده مضطرب و نگران باشه. فکر نمی کنی ممکنه از اون چیزی که تو فکر می کنی یه خورده ناراحت تر باشه؟ اسپنسر چند لحظه فکر کرد و بعد گفت:«نه، او خیلی قوی یه و من فکر می کنم که از عهده ی این همه استرس برمی یاد.اعتراف می کنم که این اواخر تحمل کردن من خیلی براش ساده نبوده اما اون خیلی سخت جونه! «قهوه مان را تمام کردیم و به همدیگر خداحافظ گفتیم. در تمام راه در ماشین از حیرت سرم را تکان می دادم.او  چطور میتوانست فکر کندکه همسرش فقط یک خورده ناراحت است در حالی که روت به جداشدن از او فکر می کرد. اسپنسر چطور می توانست تا این حد از مرحله پرت باشد؟ البته، پاسخ خود را من می دانستم: تلاش های روت برای ابراز ناخوشحالی ها و نگرانی هایش درزندگی به شوهرش همگی بسیار نرم، پنهان و مؤدبانه بودند. بدین معنا که او هیچ گاه جیغ نکشیده بود و بر سر شوهرش فریاد نزده بود.او را تهدید یا سرزنش هم نکرده بود بلکه به تنهایی و ناراحتی هایش را به او بیان کرده بود. اسپنسر نیز دود را جدی نگرفته و آتشی را که در برابر چشمهایش در خانه ی خودش داشت تنوره می کشید، نمی دید. روت و اسپنسر هنوز با یکدیگر زندگی می کنند.اما هربار که روت به من زنگ می زندیک قدم به طلاق نزدیک ترشده است.ترس من از آن است که اسپنسر به موقع پیام لازم را نگیردو متوجه وخامت اوضاع نشود.مگر آنکه روت مستقیماً او را تهدید کند.و معمولاً دراین گونه اوقات نجات ازدواج تا حدی مشکل و ناممکن می نماید.
	راه حلهنگامیکه نامزد/همسرتان بیان می کند که احساس خوشبختی نمی کند یا در باره ی چیزی که او را ناراحت کرده است با شما صحبت می کند به او توجه کنید.به جای آن که عجله داشته باشید مکالمه را هر چه زودترتمام کنید از او بخواهیدبیشتر درباره ی احساسات خود با شماصحبت کند.فرض را بر این بگذاریدکه احتمالاً اوضاع از آنچه به چشم می آید وخیم تر باشد. می دانم که این صحبت ها چندان نیز خوشایند نباشند.اما آیا بهتر نیست که با چند جرقه ی کوچک رو به رو شوید و کاری صورت دهیدپیش از آنکه با شعله ای سر به فلک کشیده مواجه شوید؟ حتی اوقاتی که به نظر نمی رسد آنقدرها هم ناراحت یا عصبانی باشیم باز هم از ما بخواهید در آن باره صحبت کنیم.صرف این حقیقت که مایلید به ما گوش کنید،حال ما را به مراتب بهتر خواهد کرد.به یاد داشته باشید: هنگامی که با ما ارتباط برقرار می کنید و ارتباط تان را با ما قطع نمیکنید،ما زنها احساس محبوبیت کرده قلب مان با توجه ومحبت شما سیراب می شود.به طوری که قادر خواهیم بود آنچه را که آزارمان می داد سریع تر فراموش کنیم.
	فصل (11):ده عادت ارتباطی مردها که زن ها را عصبی می کنداین ده عادت ارتباطی را که زن ها همیشه از آن شکایت دارند در زیر لیست کرده ام.این لیست را براساس تحقیقات و مصاحبه هایم با زوج ها،  مقاله های تحقیقاتی که دریافت کرده ام و صحبت های هزاران زن که در سمینارهای مختلفم شرکت کرده و داستان هایی از زندگی خود را با من در میان گذاشته اند، ترتیب داده ام. خانم های عزیز:مطالعه این فصل برای خود شما نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.شاید در رابطه با ازدواج خود احساس خوشبختی چندانی نمی کنید یا مأیوس وسرخورده شده اید اما نمی دانید که چرا. شاید هنگامی که نامزد/همسرتان نیز ازشما می پرسد که چه چیزی آزارتان می دهد نتوانید به درستی به او توضیح دهید که به راستی از چه چیزی ناراحت یا نگران هستید. اطلاعات ارائه شده طی صفحات آتی به شما کمک خواهد کرد موارد و نواحی مشکل ساز رابطه خود را دقیقاً مشخص کنید و درباره ی آن ها با نامزد/همسرتان صحبت کنید تا بتوانید کمتر به نزاع بپردازید و بیشتر عشق بورزید. مردان عزیز:اطلاعات ارائه شده در این فصل برایتان گرانبها خواهند بود.موجب خواهد شد از دعوا، تنش، بداخلاقی و ترش رویی،مخالفت ونق زدن های بسیار جلوگیری کنیدو حرکات و رفتارهایی از خود را که به طرزی ناخودآگاه موجب تولید تنش در رابطه تان شده است و احساسات بدی را در نامزد/همسرتان تولید می کند، شناسایی کنید. پیش از هر چیز توجه داشته باشید که این لیست از موارد ده گانه بدین منظور طراحی نشده است تا از شما انتقاد کند.معتقدم که بیشتر مردها از این  عادات ارتباطی خود حتی آگاه هم نیستند و به همین دلیل است که آموختن آن ها بسیار مهم و مفید می باشد.در اینجا هرگز مقصود و منظورم  آن نیست که با این  لیست تقصیر را به گردن شما بیاندازم.بگذارید به شما بگویم که در کتاب رازهایی درباره ی مردان که می بایست باید هر زنی بداند لیست مشابهی نیز از اینگونه عادات ارتباطی زنها و اشتباهات آورده ام که زنها در  رابطه با مردان مرتکب می شوند. هنگامی که این لیست را تهیه می کردم با خبرشدم که بسیاری از زن ها برای این عادت های ارتباطی نامزد/همسرشان اسم هایی  وصفی بر روی آن ها گذاشته بودند که برایم بسیار جالب بود.برای نمونه یکی از زن هایی که به من مراجعه می کرد می گفت از آن جا که  شوهرش احساساتش را درخود می ریزد و  به اصطلاح آن ها را فرو می خورد و سپس ناگهان منفجر می شود و آنها را بیرون می ریزداو را«آقای آتشفشانی»نامیده بود!زن دیگری که نامزدش به یکباره ساکت و عبوس می شدو با او حرف نمی زد گفت که او ودوستان هم جنس آن خانم ـ البته بین خودشان!ـ هر بار که چنان رفتاری از نامزدش سر می زد اورا «آقای نامرئی» می نامند.مثلاً می گفتند:حدس می زنی امروز صبح کی سرو کله اش پیدا شد؟ آقای نامرئی! « ما زن ها به این دلیل از این اسامی و القاب نه چندان افتخارآمیز استفاده می کنیم تا با خشم و احساسات سرکوب شده خودـ هنگامیکه نامزد/همسرمان این ده عادت ارتباطی ضعیف را از خود آشکار می سازندـ کنار بیاییم و آن ها را خالی کنیم.فکر کردم مفید باشد من هم از این ایده استفاد کنم تا شاید منظور خود را بهتر بیان کرده باشم.خواهید دید که هر یک از این عادات ارتباطی به شخصیتی نسبت داده شده اند که نام آن نماد ویژه ی آن رفتار بخصوص است. این ده عادت ارتباطی مردها که زن ها را عصبی می کندبه همراه شخصیتهای نمادین آن در لیست زیر آورده شده اند.البته امیدوارم تنها فقط هنگامی این لیست را به مرد زندگی تان نشان دهید که مطمئن باشید دیگر نمی خواهید او را ببینید!!
	ده عادت ارتباطی مردها که زن ها را عصبی می کند01 مردهای که همه چیز را ناواضح و در پس پرده ای از ابهام باقی می گذارند:..... آقای اسرارآمیز 02 مردهایی که از حرف زدن طفره می روند:...... آقای لغزنده 03 مردهای که ساکت و عبوس می شوند: ...... آقای نامرئی 04 مردهایی که خواسته ها و نیازهایشان را به ما نمی گویند: ...... آقای مرموز 05 مردهایی که احساسات شان را فرو می خورند و به یکباره منفجر می شوند:...... آقای آتشفشان 06 مردهایی که وسط صحبت و مذاکره اتاق جلسه را ترک می کنند: ...... آقای گریزپا (فراری) 07 مردهایی که زیاد دستور می دهند: ...... آقای فرمان فرما 08 مردانی که احساسات ما را مسخره می کنند: ...... آقای نیش و کنایه زن 09 مردهایی که به منظور فرار کردن از چیزی ناخوشایند به دروغ متوسل می شوند: ...... آقا مرغه 010 مردانی که سریعاً ناراحت شده و به دنبال آن فوراً ازخود واکنش نشان می دهند:...... آقای ترقه
	یک- آقای اسرارآمیزهنگامی که از اینگونه مردها سؤالاتی می پرسید هیچ چیز واضح و روشنی دستگیرتان نمی شود. از این که درقبال چیزی تعهد کلامی بدهد، بیزار است. تمامی تلاش های نامزد/همسر خود را برای شنیدن پاسخی روشن از او با شکست مواجه می کند. خانمهای عزیز اجازه دهیدشما را به آقای اسرارآمیز معرفی کنم.آن دسته ازنامزد/همسران ما که به هیچ چیز  پاسخ روشنی نمی دهند همیشه در پس پرده ای از ابهام باقی می مانند. آقای اسرارآمیز شخصیتی آزارگر دارد. زیر شما هرگز نخواهید توانست بفهمید چه در افکارش می گذردیاچه احساسی دارد.اینطورنیست که اصلاً با شما حرف نزند. نه.او باشما صحبت می کند. اما مشکل این است که هرگز پس از آنکه صحبت هایش تمام شدند نمی توانید بگویید به شما چه گفته است. آقای اسرارآمیز متخصص صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن بدون دادن کمترین اطلاعات است.برای نمونه،مارتین سعی داردبا شوهرش برایان در باره ی دختر چهارده ساله شان که به طور نیمه وقت با آنها زندگی می کند صحبت کند. مارتین: برایان، دیشب شارلوت دوباره داشت توی اتاقش سیگار می کشید. من یه چیزی به او گفتم اما او دوباره عصبانی شد در را کوبید به هم. برایان:من یه کاریش می کنم. مارتین:خب، می خوای بهش چی بگی؟ قبلاً چندین بار در این باره با او صحبت کرده ای. برایان:مارتین، من حل اش می کنم. مارتین:می دونم حل اش می کنی.اما خیلی خوب می شد اگه بگی می خوای چه سیاستی را با او در پیش بگیری.چون که بالاخره من و تو با هم هستیم.روی همین اصل دوست دارم بدونم کی می خواهی باهاش حرف بزنی تا من قبلش با صحبت های اضافی خراب نکنم. برایان:ببین، گفتم باشه.ولم می کنی؟ در اینجا برایان مانند آقای اسرارآمیز رفتار می کند. پاسخ های او همه مبهم و ناواضح هستند.او هیچ گونه جزئیاتی را ارائه نمی دهد.به هیچ چیز اشاره ی خاصی نمی کند هیچ یک از پرسش های مارتین را اساساً پاسخ نمی گوید و به هیچ یک از نگرانی های او رسیدگی نمی کند.مارتین اصلاً نمی تواند بگوید  شوهرش  برایان آنکه مسئله سیگارکشیدن دخترشان را به رخ او کشیده است از دست او ناراحت است یا اینکه اصلاً حتی ناراحت هم نشده است این مسئله برایش اهمیتی ندارد.این را هم نمی تواند بفهمدکه آیا مسئله را جدی گرفته است یا نه. به عبارت دیگر اصلاً نمی داند درون برایان چه می گذرد!. در زیر نمونه ی دیگری از این عادت ارتباطی ذکر شده است: زن سعی دارد با نامزد خود در باره ی برنامه ریزی برای تعطیلات آخر هفته شان صحبت کند. می پرسد: «دوست داری جمعه با ماشین یه دوری بیرون شهر بزنیم؟« مرد پاسخ می دهد: «بد نیست. « »خب، می خوای بپرسم چه جاهایی می تونیم بریم؟« در حالی که توجه درست و حسابی نیز از خود نشان نمی دهد، می گوید:«خب، اگه دوست داری این کار را بکنی، بکن!» زن می گوید:«اونجوری که بوش می یاد خیلی دوست نداری بریم. زیاد هیجان زده به نظر نمی رسی. « مرد پاسخ می دهد:«من همچین چیزی کفتم؟«فکر می کنید چنین مکالمه ای چه احساسی به زن بدهد. این احساس که می خواهد از عصبانیت جیغ بزند. مرد چنان مبهم حرف می زند که نامزدش هرگز نمیتواند احساس واقعی او را در این باره بفهمد و بداند که چکار باید بکند و چکار نکند. مردان عزیز:میتوانید حدس بزنیدنامزد/همسرتان چه میزان ازوقت خود راصرف این میکند که چیزی ازشما بفهمد؟ما زنها به زنی ازدوستان نزدیک خود زنگ میزنیم و می گوییم:«آره، دیشب اینو گفت.حالا فکر می کنی منظورش چی بود؟»یا:«با توجه به جوابی که قبلاً داده بود فکر می کنی دوباره موضوع را مطرح کنم یا یه کمی صبر کنم ببینم چی می شه؟» فکر می کنی زن ها چرا اینطور سؤالات را از هم می پرسند:زیرا شما مردان مبهم صحبت می کنید و زیر بار هیچ چیز نمی روید و نمی گویید که در افکارتان چه می گذرد و ما را وادار به ذهن خوانی و حدس زدن می کنید. در زیر تمثیلی است که به خوبی نشان می دهد چرا زن ها از این عادت مردها بیزارند.فرض کنید یکی از دوستان تان  به شما زنگ می زند و از شما می خواهد که با او به کوهنوردی بروید.شما با خوشحالی تمام موافقت می کنید و دوستتان می گوید که فردا با ماشین  به دنبال شما خواهد  آمد.او سر موقع می رسد و هر دو به راه می افتید. از او می پرسید:«خب، می خواهیم به کجا برویم؟« پاسخ می دهد:«خودت می بینی جای خیلی زیبایی یه. «  »خب، خیلی دوره؟«  »نه زیاد. «  می پرسید:«چقدر طول می کشد با ماشین به اونجا برسیم؟«  »زیاد طول نمی کشه.آخرش می رسیم. «  از دوست تان برای آنکه مبهم صحبت می کند و سؤالات شما را بدون پاسخ می گذارد ناراحت  می شوید. نمی توانید از سفر لذت ببرید زیرا سفرتان  پر از شک، تردید و عدم قطعیت است.خب مردان عزیز: زن ها نیز هنگامی که با آنها اینطور صحبت می کنید درست دچار همین احساس می شوند.
	چرا مردها خود را اسرارآمیز می کنندمردها به دلایل زیر در ارتباطات خود مبهم و ناواضح رفتار می کنند. 01 مبهم بودن برایشان یک مکانیزم امنیتی به حساب می آید. همانگونه که قبلاً نیز دیدیم مردها دوست ندارند اشتباه کنند. گاهی اوقات آنان به طرزی  ناخودآگاه مبهم بودن و  اسرارآمیز بودن را به عنوان  روشی برای حمایت و محافظت از خود انتخاب می کنند.چنانچه از پاسخ سؤالی مطمئن نباشند یا در رابطه با چیزی هنوز تصمیمی قطعی نگرفته اند، به طرز مبهم و «چند پهلو»  پاسخ میدهند.با این روش چنانچه مرتکب اشتباهی شوند کسی آنان را بازخواست نخواهد کرد.زیرا هرگز چیزی نگفته اند تا خلاف اش ثابت شود.به همین دلیل برایان نمیتوانست هیچگونه جزئیاتی را دررابطه باسیگار کشیدن دخترشان در اختیار همسرش قرار دهد زیرا خودش هم به درستی نمی دانست می خواهد چه کار کند و به جای آنکه به این موضوع اعتراف کند ترجیح داده بود اسرارآمیز باشد. 02 مبهم بودن شکلی از استقلال و خودمختاری محسوب می شود.آیا به یاد دارید که آزاد بودن و مستقل بودن برای مردها تا چه حد برایشان اهمیت دارد؟ مبهم بودن در ارتباطات درحکم بیمه ای است برای غرور و منیت مرد.هرگاه مردی به سؤالی پاسخی واضح نمی دهد، درواقع برای خوداین حق را محفوظ نگاه داشته است تا نظرش راعوض کندبی آنکه مورد سرزنش نامزد/همسرش قرار گیرد.چنانچه اطلاعات زیادی در اختیار او قرار ندهد هرگز مورد نکوهش و توبیخ قرار نخواهد گرفت.با این روش دست و پای خود را هم نبسته است.هر چه کمتر ازخودش بگوید،تعهد کمتری را تقبل کرده درنتیجه احساس آزادی بیشتری خواهد کرد.
	چگونه مردان اسرارآمیر زن ها را وادار می سازند تا از آنها بازپرسی و بازجویی کنندگفتگو با مردان مرموز و اسرارآمیز ما زن ها را مأیوس؛ سرخورده و عصبی می کند. زیرا هرگز موفق نمی شویم اطلاعاتی را که برای احساس امنیت و رهاکردن موضوع نیاز داریم، به دست آوریم. بنابراین بی حوصله و کم طاقت می شویم  و نمی توانیم جلو برویم، مگر آنکه اطلاعات و داده های بیشتری دریافت کنیم.نتیجه این می شود که می ترسیم و احساس رهاشدگی، ناامنی و عصبانیت می کنیم. به طرزی اجتناب ناپذیر مردان مرموز و اسرارآمیز همیشه درنهایت آن روی ما را در می آورند که خودشان هم از رو به رو شدن با آن بیزارند!«بازپرسی» و «بازجویی».می گوییم: «بالاخره نگفتی که کی به یک حسابدار زنگ می زنی تا بیاد.میتونی تاریخش رو به من بگی؟» «آیا درباره ی تعطیلاتمان فکرکردی؟»«چرا نمیگی چه اتفاقی افتاده که اینقدر ناراحت و عصبانی هستی؟» بازپرسی و بازجویی هنگامی که مرد در ارتباطات خود مبهم و ناواضح رفتار می کند  تقریباً حتمی و  اجتناب ناپذیر است. زیرا ما زن ها نیاز داریم احساس امنیت کنیم، برنامه ریزی کنیم و تصمیم بگیریم بی آنکه مجبور باشیم تا ابد منتظر شما بمانیم تا سرانجام شما تصمیم تان را بگیرید و برای همگی این ها به جزئیات نیاز داریم!
	راه حل01 سعی نکنید اینقدر از دست ما بگریزید!به هنگام ارتباط برقرار کردن سعی کنید اطلاعات لازم و مکفی را در اختیار نامزد/همسرتان قرار بدهید.چنانچه هنوز ازتصمیم تان مطمئن نیستید و به درستی نمی دانید چه احساسی دارید، به او بگویید. برای نمونه در مثال پیش برایان به جای آن که بگوید: «یه کاریش می کنم.» می توانست بگوید: «درست نمی دانم چه کار  باید بکنم.  می خوام چند ساعت در آن باره فکر کنم.بعداً به تو خواهم گفت چه تصمیمی گرفته ام. «  02 به نامزد/همسر خود به چشم یک دشمن که باید اطلاعات را از او مخفی نگه دارید، نگاه نکنید.به یاد داشته باشیدهر چه ما زن ها کمتردررابطه با چیزی بدانیم، عصبی ترمیشویم و احساس ناامنی بیشتری می کنیم و سپس شما باید با «خانم بازپرس» رو به روشوید! در میان گذاشتن اطلاعات با ما، روشی است برای اینکه به ما نشان دهید با ما در یک تیم هستید.لازم نیست یک یک جزئیات را به  ما بازگو کنید.کافی است  یک دید کلی و اجمالی به ما بدهید.
	دو- آقای لغزندهچنین مردهایی هیچ وقت حوصله حرف زدن ندارند. مدام می گویند الآن وقت مناسبی برای حرف زدن نیست.البته این وقت مناسب هیچ وقت نیز فرا نمی رسد. تصمیم گیری،را همواره به تعویق می اندازند. به طوری که هیچ وقت خبر نخواهید شد که اوضاع از چه قرار است و چه پیش خواهد آمد. خانم های عزیز:آیا چنین مردی را می شناسید؟ بله. درست حدس زدید. «آقای لغزنده!» او با مهارت تمام جا خالی می دهد و از مکالمه و گفت و گو فرار می کند.سعی می کند حتی المقدور کمتر با شما، نگرانی های تان یا قول هایی که داده است مواجه شود. مرد لغزنده استاد تمام عیار «لیزخوردن»و فرار از «موضوع» است. زیرا نمی خواهد با چیزی سروکله بزند.  هنگامی که به او گوش می کنید،  طوری حرف می زند که انگار گرفتارترین مرد روی زمین است. هیچ گاه وقت ندارد به آنچه شما را ناراحت کرده است گوش کند. همیشه یک چیز در محل کار یا زندگی او است که اجازه نمی دهد با موضوعاتی که همیشه از آن ها فرارمی کند رو به رو شود. از آنجا که مرد لغزنده اساساً اهل رویارویی و برخورد نیست، لذا در اوایل رابطه ظاهراً چنین به نظر میرسد که از روحیه ی همکاری و تشریک مساعی خوبی برخوردار باشد. البته تا هنگامی که دست او را نخوانده اند و بر همگان مشخص نشده است که او با ظرافت و هوشمندی تمام با غیر قابل دسترس بودن شمارا بازی داده است. آقای لغزنده در واقع دوست و فامیل پرو پا قرص آقای اسرارآمیز است. انگیزه های این دو اساساً شباهت های بسیاری با یکدیگر دارند. او نیز مانند آقای اسرارآمیز از اینکه او را «زمین گیر» کنند بیزار است و سعی میکند تا سرحدممکن از اشتباه کردن وکنترل شدن توسط یک زن،جان سالم بدر ببرد.شاید بتوان گفت که طبیعت لغزنده ی او شکلی ازرفتار تخاصمی - انفعالی اوست. بدین معنا که هیچوقت مستقیماً با شما رو در رو قرار نمی گیرد.بلکه فقط از دست تان در می رود. اما مرد لغزنده چگونه عمل می کند؟ 01 هنگامی که مشکلی پیش می آید از آن فرار می کند. شعار آقای لغزنده این است:هرگز چیزی را که می توانی تا ابد به تعویق بیاندازی، امروز انجام نده.او در به تعویق انداختن کارها و  موکول کردن آن ها  به زمانی نامعلوم یک متخصص زبردست و زبده است و همواره بهانه ی خوبی در دست دارد که چرا الآن زمان خوبی برای پرداختن به  مشکل خاصی نیست. یکی از  بهانه هایی که او همیشه از بر دارد این است که: «بذار درباره ش فکر کنم.» مشکل آن است که مسائل، موضوعات، تصمیمات و نگرانی ها همیشه در مکانی مجهول و زمانی نامعلوم به نام هرگز»حل و فصل خواهندشد.هرگزنمیتوانید مطمئن باشید که آیا به آنها رسیدگی لازم خواهد شد یا خیر. 02 نامزد/همسرش را از روند پیشرفت کارها باخبر نمی کند. مردان عزیز: فرض کنید که به فوتبال علاقه مند هستید و به گزارش مستقیم مسابقه ای که از رادیو پخش می شودگوش میکنید. به دلایلی که برشما معلوم نیست گزارشگر اطلاعات زیادی را در اختیار شنوندگان نمی گذارد. مثلاً نمی گوید که دو تیم در کدام یک از دو نیمه بازی می کنند.  حساب امتیازات را اعلام نمی کند و نمی گوید که تا پایان مسابقه چقدر زمان باقی مانده است. و ضربه در چه فاصله ای از دروازه زده می شود. در عوض تمام وقت به طرزی مبهم به صحبت هایی درباره ی «کلیات فوتبال» می پردازد و گه گاهی اشاره ی مختصری نیز به آنچه در زمین می گذرد.دارد و سپس دوباره از موضوع اصلی پرت می شود.چه احساس به شما دست خواهد داد. طبیعتاً عصبانی و سرخورده خواهید شد.با عصبانیت فریاد خواهید زد: «می خواهم بدانم دو تیم «چندـ چند» هستند. چرا هیچ اطلاعاتی نمی دهد؟« خب، این درست دقیقاً همان احساسی است که در مواجهه با آقای لغزنده به زن ها دست می دهد. ما زنها خواهان آنیم که درجریان آخرین گزارش ها در باره ی روندپیشرفت مسائل، موضوعات و تصمیماتی قرار بگیریم که به عنوان یک زوج، مشترکاً برای هر دوی ما مهم است. ما نیاز داریم مرتباً ما را «به روز» کنید و از جدیدترین تغییرات همواره باخبر شویم. بدون این گونه اطلاعات در تاریکی تنها می مانیم.برای نمونه فرض کنید همین یک ماه پیش به نامزد/همسرتان قول دادید که بیمه ی درمانی بهتری برای خانواده مان پیدا کنیدـ  پیش از آن که مهلت انقضای بیمه ی قبلی سرآیدـ هفته ها می گذرند بدون این که شما چیزی بگویید. از آنجا که زن ها همیشه حسان زمان را خوب دردست دارند. (فصل 3) به خوبی آگاهیم که مهلت  انقضای بیمه ی قبلی نزدیک شده است و باید آن را تمدید کنیم یا با شرکت دیگری قرارداد ببندیم.سعی می کنیم درباره اش با شما صحبت کنیم، اما شما ما را باعکس العمل شدیداللحن از دورخارج میکنید:«به تو گفتم که یک کاریش می کنم.این هفته سرم خیلی شلوغ است. «  این عکس العمل چه احساسی به ما میدهد؟احساس ناامنی مطلق!نمیدانیم که آیا اصلاً خودمان این کار را بکنیم یا اینکه مدام به جان شما نق بزنیم.تا شماسرانجام آن را انجام دهید.
	آقایی لغزنده: خانم نق نقو!آقایان لغزنده مهارت ویژه ای در پا در هوا نگه داشتن ما زن ها دارند. نمی توانیم برنامه ریزی کنیم، مسائل را حل و فصل کنیم.در زندگی حرکت به جلو داشته باشیم،تصمیم بگیریم، این ها همه و همه تنها برای آن است که آقای لغزنده ی زندگی ما از برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با ما سرباز می زند.  بنابراین  به طرزی طبیعی و بی آنکه چاره ای داشته باشیم در کمال تأسف به زن هایی «نق نقو»بدل می شوم: مدام به او «گیر» می دهیم که با ما صحبت کند. همه جا او را تعقیب می کنیم تا سرانجام تصمیمات ضروری را با او فیصله دهیم و تمام مدت مسائل و موضوعات حل و فصل نشده و باقیمانده ی گذشته را پیش می کشیم تا آنجا که مثل یک CD خش دار مدام صداهای نابهنجار تولیدکنیم!پرواضح است که کل این ماجرا همچون چرخه ای معیوب تولید اشکال خواهد کرد.بدین معنا که هرچه ما زن ها بیشتر تلاش می کنیم تا شما را گیر بیاندازیم،  شما مردان احساس فشار بیشتری خواهید کرد و هر چه شما احساس فشار، اجبار و الزام بیشتری بکنید.لغزنده تر شده و از دست مان بیشتر فرار خواهید کرد! هنگامی که زنی با مردی لغزنده رابطه دارد احساس می کند او را نمی بینند. اینکه بدیهی پنداشته می شود مردهای لغزنده اهمیتی نمی دهندچنانچه ازطفره رفتن های او در تصمیم گیری اذیت و آزار شویم برای او اهمیتی ندارد، چنانچه با مسامحه کاری هایش مدام ما را پا در هوا نگه دارد. با وجود این هنگامی که خودش دل و دماغ صحبت کردن را  پیدا میکند انتظار دارد در آن وقت ما هم با خوشحالی و خوش اخلاقی تمام به صحبت های او گوش کنیم و مانند قبل آماده ی گفت و گو و مذاکره با اوباشیم.درنهایت آقای لغزنده ازنامزد/همسر خود زن غرغرو و نق نقویی می سازد که بیشتر مثل مادربزرگ ها با او رفتار خواهد کرد تا یک معشوق یا همسر.
	راه حل01 هنگامی که نامزد/همسرتان می خواهد درباره ی چیزی با شما صحبت کند، طفره نروید.چنانچه نمی توانید در همان لحظه با ما صحبت کنید، به جای انیکه بی خبر ما رابگذارید و بروید، به ما بگویید. درزیر فرمول ساده ای برای برخوردهر چه مهربانانه تربا نامزد/همسرتان درمواقعی که قادر به  گفتگو نیستید یا آمادگی آن راندارید، ارائه شده است.این فرمول را فرمول سه مرحله ای نامیده ام. هنگامی که آمادگی صحبت کردن را ندارید چه کار کنید: فرمول سه مرحله ای: 01 دریابید که او نیاز دارد با شما صحبت کند. به عبارت دیگر به این نیاز و گرایش در او صحه بگذارید. 02 به طریقی پاسخ دهید. 03 مجدداً برنامه ریزی کنید (زمان دیگری راتعیین کنید)برای نمونه بگویید:عزیزم متوجه ام که برایت خیلی مهمه ازحالا بدونی تعطیلات میخواهیم چه کار بکنیم این را هم میدانم که دوست داری ازپیش همه چیزرومرتب کنی.اما الان کمی سرم شلوغ است بهترنیست شنبه یه وقتی پیدا کنیم تاموقعی که بچه ها به کلاس فوتبال رفتن،درباره ای صحبت کنیم؟ 02 اطلاعات جدید درباره ی آنچه را که می دانید منتظر آن هستم مرتباً به ما بدهید و ما را از روند پیشرفت کارها با خبر کنید. برای نمونه: »عزیزم، می دانم که قول داده بودم بیمه ی مان را تمدید کنم. راستش هنوز فرصت آن را پیدا نکرده ام. ترتیبی می دم که این هفته حتماً انجام اش بدم« یا: » درباره ی گفت و گویی که هفته ی پیش درباره ی رنگ کردن اتاق خوابمان داشتیم فکر کردم. احساس می کنم هنوز نمی تونم این کار رو شروع کنم.  بخشی از  وجودم با این کار موافق است اما بخشی از وجودم هم می گوید صبر کنیم.ببینیم شاید خانه را اصلاً فروختیم. تو چه فکر می کنی؟« اگر کاری را که قولش را داده بودید انجام نداده باشید یا به درستی از احساسات خودتان آگاه نیستید، ما حتی از کمترین اطلاعات و داده ها در آن باره نیز خوشحال می شویم و برای آن از شما متشکر و ممنون خواهیم بود.
	سه- آقای نامرئیعمیق ترین احساسات خود را با آن ها در میان می گذارید، اما آن ها همان طور مثل مجسمه می نشینند و به شما زل می زنند. هنگامی که نظرشان را درباره چیزی می پرسید، می گویند نظری ندارند. هنگامی که متوجه می شوید از چیزی ناراحت یا  گرفته هستند و از ایشان می پرسید چه اتفاقی افتاده است به گونه ای رفتار می کنند که گویی حرف شمارا نشنیده اند و پاسخی ندارند. چه بلاهایی که آقایان نامرئی بر سر زن ها نیاورده اند!؟ آقایان نامرئی اغلب به تلاش های زن به منظور برقراری ارتباط با سکوت پاسخ می دهند. صحبت کردن با چنین مردهایی مثل انداختن سنگریزه در چاهی است که ژرفای آن بی انتهاست.منتظرید صدایی از کف چاه بشنوید، اما خبری نمی شود. این دقیقاً همان اتفاقی است که به هنگام تلاش برای گفت و گو با آقای نامرئی می افتد.بدین معنا که فقط «غیبش می زند! « گاهی اوقات رابطه داشتن با آقای نامرئی این احساس را به انسان می دهد که با اشباح رابطه دارد.او هم  با شماست و هم نیست! او را  می بینید، اما احساس اش نمی کنید.او به گونه ای رفتار می کند که گویی حضور دارد، اما چیزی نمی گوید. با ماشین و به همراه نامزدتان به طرف رستورانی می روید تا شام بخورید. ظاهراً اوقاتش تلخ است.می پرسید:«عزیزم، آیا از چیزی ناراحت هستی؟»سکوت.همین طور به رانندگی ادامه می دهد. سر میز صبحانه به شوهرتان می گویید:«فکر می کردم به زودی می تونیم از تعطیلاتمون استفاده کنیم.»سکوت.روزنامه اش را می خواند.چیزی نمی گوید. به نامزدتان می گویید:«از اینکه وقت زیادی را به مکالمه ی تلفنی با نامزد قبلی اش می گذراند،ناراحت هستید.» او به شما گوش میدهد بدون آن که کلمه ای بگوید ازاومیپرسید:«آیا چیزی هست که بخواهی در این باره به من بگویی؟» سرش را به علامت «نه» تکان می دهد.سکوت. در این برخوردها چه چیزی در سرآقای نامرئی می گذرد؟کسی چه می داند؟ شاید حوصله ی حرف زدن را ندارد.شاید هم نمیخواهد زحمت جواب دادن را به خود بدهد.شاید نمیداند چه جوابی بدهد. شاید ناراحت یا نگران است یا احساس گناه می کند یا فقط گیج و سردرگم است و نمی داند احساسات اش را چگونه به کلمه بکشد. بنابراین فقط آن جا می نشیند. البته این ها حدسیاتی بیش نیستند. زیرا آقای نامرئی اصولاً بر طبق تعریف، قرار نیست حرف بزند. مردان عزیز:فرض کنید ماشین تان خوب کار نمی کند. آن را به تعمیرگاه می برید تا نگاهی به آن بیاندازید. ماشین را چند ساعت آن جا می گذارید و میروید.هنگامی که باز میگردید از مسئول تعمیرگاه می پرسید: «خب، متوجه شدید مشکل ماشینم چی بود؟« او به شما خیره می شود و چیزی نمی گوید: «ببخشید، مثل اینکه صدامو نشنیدید. پرسیدم فهمیدین مشکلش چی یه؟»او رویش را برمی گرداندوشروع به ورق زدن روزنامه میکند. چه احساسی به شما دست خواهد داد؟ مطمئنم از عصبانیت منفجر خواهید شد. مثالی دیگر: هفته ها روی گزارشی که رئیس تان از شما خواسته بود کار می کنید تا سرانجام آن را تحویل می دهید. چند روزی می گذرد و  هیچ بازتابی از او دریافت نمی کنید.از او وقت می گیرید که یک روز در دفترش اورا ببینید.هنگامی که وارد می شوید پای میزش نشسته است. می پرسید:«هنوز چیزی درباره گزارشی که تهیه کرده ام از شما نشنیده ام، آیا فرصت کرده اید نگاهی به آن بیاندازید؟» او آهی می کشد و چیزی نمی گوید. در حالی که نگران شده اید می پرسید: «آیا اشکال یا ایرادی در آن دیده اید؟» می خواهید آن را دوباره از نو بنویسم؟» او در حالی که با یک گیره کاغذ ور می رود  همان جا نشسته است و با نگاهی که هیچ چیز را نمی توان از آن خواند، به شما خیره می شود. مردان عزیز:چه احساسی به شما دست خواهد داد؟ احتمالاً از ترس این که قرار است اخراج شویدوحشت شما را فرامی گیرد.مطمئنم حالا دیگرمتوجه منظور من شده اید:اصلاً درست نیست به کسی که سعی دارد با شما صحبت کند پاسخی ندهید.به علاوه بی ادبانه، گستاخانه و غیرانسانی نیز هست.  مطمئناً چنانچه چنین برخوردهایی با شما بشود شما نیز همین احساسات را در خود تجربه خواهید کرد. خب، فکر می کنید نامزد/همسرتان هنگامی که شما «آقای نامرئی» می شوید چه احساساتی را تجربه خواهد کرد؟ مطلبی است درباره ی سکوت که می خواهم به شما مردان بگویم: سکوت خنثی نیست.بلکه حاوی پیامی است که به همان میزان صحبت و گفتگو نیرومنداست.سکوت به معنای غیبت یاعدم  حضور  پیام نیست بلکه تنها به معنای عدم حضور کلمات و واژگان است.سکوت عدم حضور پاسخ نیست.بلکه تنها پاسخی تهی و خالی است. هنگامی که مردی تلاش های زنی مبنی بر ایجاد  ارتباط با او با سکوت پاسخ  می دهد،زن احساس نمی کند که به او پاسخی نداده اند. بلکه احساس خواهد کرد پیامی شنیده است که دلش را شکسته و قلبش را به درد آورده است. هنگامی که مردها پاسخی نمی دهند زن ها چه می شنوند؟ زن ها در این اوقات می شنوند که: 01 آنچه گفته اند آنقدر مهم نیست که به آن پاسخی داده شود. 02 اهمیت چندانی برای نامزد/همسر خود ندارند که به آنها جواب بدهد. 03 آنچه گفته اند احمقانه است و استحقاق آن را ندارد که به آن پاسخی داده شود. 04 پاسخی که قرار است به آنها داده شود چنان ناراحت کننده و ناخوشایند است که نامزد/همسرشان آن را در خود نگه می دارد و بروز نمی دهد.
	آقای نامرئی:خانم ترسوآیا می خواهید بدانید چگونه می توان وضعیت روحی زنی را تنها ظرف چند دقیقه کاملاً به هم بریزید و او را به لحاظ احساسی و عاطفی از هم بپاشید؟ با سکوت به او پاسخ دهید، از او فاصله بگیرید.ارتباط خود را با او قطع کنید؛ تنهایی طلب باشید.و هیچ چیز نگویید. سپس ببینید که چگونه به زنی ترسو بدل خواهد شد. در چه اوقاتی از زندگی مان دچار استرس و اضطراب می شویم؟هنگامی که چیزی وحشتناک یا گیج کننده ـ آنهم به طور ناگهانی ـ برایمان اتفاق می افتد.این دقیقاً همان احساسی است که زنها در مواجهه باحضور ناگهانی آقای نامرئی دارند.کنار او نشسته ایم و حال او خوب به نظر می رسد. اما یک دقیقه بعد هنگامی که چیزی ازگفته هایمان به مذاق او خوش نمی آید، به طرزی ناگهانی ناپدید ونامرئی می گردد.اما او به کجا رفته است؟ پاسخ آن را نمی دانیم. سپس خانم ترسو ظاهر می شود در حالی که احساس رهاشدگی و تنهایی می کند و بسیار ترسیده است. البته هنگامی که آقای نامرئی با خانم ترسو مواجه می شود نامرئی تر می شود. خانم های ترسو همیشه موجب می شوند آقای نامرئی هرچه سریعتر در  جهت مخالف فرار کند. هرچه او نامرئی تر می شود ما بیشتر وحشت می کنیم، هرچه ما بیشتر بترسیم او نیز بیشتر فرار خواهد کرد و بدین ترتیب چرخه ی معیوب دیگری آغاز می شود. به طرز مضحکی، آقای نامرئی می تواند موجب شود زن نیز احساس نامرئی بودن کند، گویی که وجود  ندارد یا  ناپدید شده است. زیرا  حرف هایش شنیده نمی شوند. گویی می توان آنچه را که در پشت ما واقع شده است، دید. به یاد دارم زنی برای من نوشته بود:«انگار توی صورتم در را به هم کوبیده باشد.»بله، این همان احساسی است که به انسان دست میدهد، شاید هم بدتر.
	راه حل01 هنگامی که نامزد/همسرتان سعی دارد با شما صحبت کند،گذشته از اینکه چه احساسی دارید به او پاسخ دهید و به یکباره در برابر چشم او در هوا ناپدید نشوید.در زیر جایگزین های خوبی برای سکوت ارائه شده اند: «متوجه ام چی می گی. ممنونم که بهم گفتی. اما نیاز دارم مدتی در باره اش فکر کنم« »الآن وقت بسیار بدی برای صحبت کردن با من است.اصلاً تمرکز حواس ندارم.بذار بعداً صحبت کنیم. «»می دونم نیاز دارید آلان صحبت کنی. اما الآن آمادگی اون رو ندارم. به کمی دقت نیاز دارم تا جواب دلخواه تو رو بدم. « »احساس می کنم کمی در برابر صحبت کردن از خود مقاومت نشون می دم. فکر میکنم به این دلیل که خسته ام و بعد ازکار به کمی استراحت نیاز دارم. میتونیم بعداز شام صحبت کنیم؟« »اینطور که متوجه شدم این موضوع برایت خیلی مهمه.اما ذهنم الآن خیلی مشغوله و به سختی میتونم روی گفته های تو تمرکز کنم. فکر میکنم بعد از کمی استراحت/ چرت/ غذا/ ورزش و...  احساس بهتری داشته باشم. « 02 هرگاه متوجه شدید که «آقای نامرئی» شده اید، به طرزی ملموس تلاش کنید تا مجدداً به طریق نامزد/همسر خود  ارتباط برقرار کنید.  به او نزدیک شوید، او را لمس کنید یا از او درباره ی گفته هایش سؤال کنید. به یاد داشته باشید:سکوت هرگز نتیجه ی مثبتی در پی نخواهد داشت و دیر یا زود سر و کله ی «خانم ترسو» پیدا خواهد شد!
	چهار-آقای مرموزهیچوقت نمی توانید فهمید چه چیزی را می خواهند به شما بگویند، می دانید سعی دارند چیزی بگویند، اما نمی دانید که آن چیز چیست!؟ هنگامیکه از آنها می پرسیدآیا به چیزی نیاز دارید؟ می گویند نه.اما کاملاً مشخص است که واقعیت را نمی گویند. به دلیل یکی از گفته هایی که از شما سرزده است ناراحت است اما وقتی که از اومی پرسید،میگوید که همه چیز خوب است و هیچ مشکلی وجود ندارد. بگذارید شما را به «آقای مرموز» معرفی کنم.او بسیار شیرین، مهربان، جذاب، و خوش برخورد بوده کنار آمدن با او نیزبسیار ساده است.خانم های عزیز:اما این تنها نیمی ازماجرا است. آقای مرموز با مهارت تمام نیازها و خواسته های خود را از شما پنهان می کند. به طوری که هرگز نمی توانید بفهمید در اندرون او چه می گذرد.  او همه ی آنها را همچون یک راز از شما مخفی نگه می دارد. شاید حتی از خودش هم! و هر چه قدر تلاش می کنید باز هم نمی توانید موفق شوید کاری کنید تا اسرارش را با شما در میان بگذارد.ممکن است فکرکنید او را خوشحال کرده اید، اما نمی توانید زیاد مطمئن باشید زیرا در رابطه با مرد مرموز واقعیت را همواره به سادگی نمیتوانید ببینید.ممکن است به ظاهر خوشحال و راضی به نظر آید، اما آیا واقعاً همینطور است؟ کسی نمی داند. هر بار که از او می پرسید آیا به چیز دیگری از جانب شما نیاز دارد اصرار می ورزدکه«نه»و اینکه شما عالی و مطلوب هستید.همین پاسخ شما را مظنون می کند. زیرا شما می دانید که از «مطلوب» فاصله دارید.آیا او واقعاً چنین احساس می کند؟ آیا او براستی تحقق یک رؤیاست یا اینکه چیزی را از شما پنهان میکند؟ پاسخ البته آن است که آقای مرموز استاد تمام عیار پنهان کاری است. او مخزن الاسرار است و چیزی را که نخواهد به کسی فاش نمی کند. نارضایتی های خود را نیزهمینطور، نیازها و خواسته هایش نیز جزو اسرار او هستند.و بدتر از همه این که همه اینها را باید خودتان به تنهایی کشف کنید. اینگونه مردان که نیازها و خواسته هایشان را چه به لحاظ احساسی ـ عاطفی و چه به لحاظ جنسی بیان نمی کنند معمولاً سعی دارند نامزد/همسر خود راـ  البته به  طرزی ناخودآگاه ـ امتحان کنند. آنها نزد خودشان فکر می کنند:«اگر او براستی همان گمشده ی من باشد و اگر براستی نیز مرا دوست داشته باشد. نیازها و  خواسته های مرا  کشف خواهد کرد.» لذا می نشیند، راحت تکیه می دهد تا شما خودتان را برای او اثبات کنید.خانم های عزیز: کاملاً طبیعی است که در این امتحان مردود خواهید شد. از آنجا که «غیبگو» نیستیدونمیتوانید ذهن خوانی کنید سپس هر بار که او را مأیوس میکنیدوخواسته هایش را برآورده نمی سازیدیا بی خبر از همه جا به انجام آنچه ناراحتش میکند ادامه می دهیدبه این نتیجه می رسد که شما همان گمشده ی او نیستید و نمی توانید همسر مناسبی برای او باشید.لذا او نیز عشق و قلب خود را تمام و کمال به شما نخواهد داد. در واقع ریشه و علت اصلی رفتار مرموزانه او نیز همین است: ترس ازصدمه دیدن و مأیوس شدن. به طرزی مضحک همین ترس  اوست که رابطه ی او را با  شکست مواجه می کند و موجب می شود همان چیزی به سرش بیاید که از آن می ترسد.زیرا هر چه زنی اطلاعات کمتری از خواسته ها و نیازهای او داشته باشد احتمال اینکه او را  مأیوس کند بیشتر می ود و هر چه آقای مرموز بیشتر مأیوس و سرخورده شود، مرموزتر می شود و خواسته هایش را بیشتر پنهان می کند. آقای مرموز احتمالاً توسط زن یا زنانی در مقطعی خاص از زندگی خود به لحاظ احساسی و عاطفی صدمه و لطمه دیده است.  به همین دلیل است که شما را مدام به محک می کشد و می آزماید. از خود می پرسد: «آیا این همه خوب بودن او قلابی و مصنوعی نیست؟ آیا  واقعاً زنی وجود  دارد که این همه مرا دوست داشته باشد؟» اما او از اینکه پاسخ این سؤال را بیابد، می ترسد بنابراین به شما فرصت نمی دهد تا خود را نشان دهید. مأیوس کننده ترین چیز در رابطه با آقای مرموز این نیست که برای برقراری ارتباط با شما تلاش نمی کند. در واقع او چنین  فکر می کند که در تمام مدت نیازها و خواسته هایش را بیان کرده است و هنگامی که شما نیازهایش رابدرستی تشخیص نمی دهید شگفت زده می شود.مشکل آن است که تلاشهای او برای ابرازخودش بسیار پنهان،ناملموس،ضعیف، مبهم و ناواضح هستند. به طوری که می توان گفت اصلاً وجود خارجی ندارند. بیشتربه سرنخ شباهت دارندتا درخواست هایی رک و مستقیم. بدین معنا که باید نکته بین باشید،ذهن خوانی کنید؛ مدام حدس بزنید و به آزمون و خطا متوسل شوید. برای نمونه:از نامزد خود می پرسید آیا دوست دارد غذای چینی بخورد یا نه؟ او می گوید: «البته.» سپس اضافه می کنید: «البته اگه دوست داشته باشی می تونیم به یک رستوران مکزیکی بریم و غذای مکزیکی بخوریم.» پاسخ می دهد: «مکزیکی؟ خیلی خوبه!» در حالی که گیج شده اید و نمی دانید که براستی کدامیک را ترجیح می دهد: «خب، دوست داری کدوم یکی رو امتحان کنی؟» پاسخ می دهد: «هر کدوم که تو بخوای عزیزم. « سپس ازآنجا که ظاهراً برای نامزدتان تفاوتی نداشت به کدام رستوران بروید شمارستوران چینی را انتخاب میکنید.سپس همان شب پس ازآنکه ازرستوران به خانه می آیید، می بینید که او در یخچال سرک می کشد. با شگفتی می پرسید: «مگر گرسنه ای؟» درحالیکه مشغول جویدن برشی ازپیتزا است که از پیش دریخچال باقی مانده بودمی گوید: هی، یه کمی.» «مگه توی رستوران سیر نشدی؟ «پاسخ می دهد که:«راستش غذای چینی هیچوقت حسابی ته دلم رو نمی گیره. « به ناگهان همه چیز را به روشنی می بینید: او اصلاً از اول هم رستوران چینی را دوست نداشت و نمی خواست که غذای چینی بخورد. هنگامیکه در پاسخ به پیشنهاد دیگر شما گفت: «مکزیکی؟ خیلی خوبه!» باید خودتان همه چیز را همانجا متوجه می شدید و می فهمیدید که این جمله یعنی همان بله! گرچه در ابتدا زیاد هم از لحن او نمیتوانستید چنین نتیجه ای بگیرید. این حادثه چندان جدی نیست که بتواند موجب از هم پاشیدگی ازدواجی بشود.اما فقط تصور کنید چند بار در هفته اتفاق می افند که آقای مرموز شمارا از  خواسته های خود  باخبر نمی کند و نمی گوید که از چه چیزهایی ناراحت بوده یا اینکه در بستر او را راضی می کنید یا نه! برای یک زن چقدر وحشتناک است که مثلاً به یکباره بداند که آقای  مرموز انزجار، تنفر و احساسات سرکوب شده و فروخورده ی بسیاری نسبت به او در خود انباشته است. چنانچه مرد مرموز مراقب نباشد، روزی تمامی این احساسات سرکوب شده طغیان می کند و منفجر خواهد شد و او را به آقای آتشفشان ـ شخصیتی بعدی که درباره ی آن توضیح خواهیم دادـ تبدیل خواهد کرد.
	آقای مرموز:خانم بازپرسهنگامی که زنی به مردی مرموز عشق می ورزد همواره در فقر اطلاعات بسر می برد. چه احساسی دارد؟ به چه چیزی نیاز دارد؟آیا او را راضی نگه داشته ام یاخیر؟این سؤالات همواره ذهن نامزد/همسر آقای مرموز را به خود مشغول نگه می دارد و ناگزیر او را به خانم بازپرس تبدیل می کند. خانم بازپرس همواره مراقب علایم، نشانه ها و سرنخ هایی است تا از آنچه در افکار و احساسات آقای مرموز می گذرد، اطلاعاتی کسب کند. از کجا بدانیم به خانم بازپرسی تبدیل شده ایم یا نه؟ چنانچه همواره نامزد/همسر خود را مانند قرقی «می پایید» یا اورا زیر نظر گرفته اید. بنابراین به بازپرس تبدیل شده اید. در این اوقات معمولاً از دوستان خود (زن های دیگر یا به عبارتی دستیاران دادستان یامعاونین بازپرس!)نظرشان را جویا می شویم و می پرسیم که درباره ی رفتار یا واکنش نامزد/همسر ما چه فکر می کنند. تا بدین وسیله بینش بیشتری نسبت به اعمال ورفتار او پیداکنیم. بازپرس بودن کار ساده ای نیست. هیچ گاه آرامش نخواهید داشت. زیرا همیشه نگرانید، مبادا سرنخ اصلی را که فاش کننده حقیقت مرد زندگی تان است از دست بدهید.البته او شاهد آن است که همیشه مضطرب و نگران هستیم و از این رو چنین نتیجه گیری می کند که از او خوشحال و راضی نیستیم و احساس خوشبختی نمی کنیم و این نیز به نوبه ی خود موجب می شود مرموزتر و تودارتر هم بشود! مشکل اصلی این جاست که روش های خانم بازپرس همواره متکی بر تجربیات او از آقای مرموز می باشند. زیرا آقای مرموز اصلاً اطلاعات زیادی را در باره ی خودش فاش نمی سازدـ دست کم به طور مستقیم ـ با این حال چنانچه تصادفاً حقیقتی را از او کشف کنید به شما خواهد گفت که آیا درست  فهمیده اید یا نه .بنابراین  همیشه مشغول بازی «حدس زدن» خواهید بود و پرسش هایی نظیر پرسش های زیر را مطرح خواهید کرد: «آیا احساس نمی کنی که این اواخر زیاد به تو زنگ زده ام؛ به طوری که آزادی تو را مختل کرده ام؟ آیا به آزادی و فضای شخصی بیشتری نیاز داری؟» «آیا صحبت های طولانی دیشب من درباره مشکلات کاری ام تورا نارحت کرده اند؟» «آیا ازاین که قرار است خواهرم هفته ی بعد پیش ما بیاید و مدتی را با ما باشد ناراحت شده ای و ترجیح می دهی که تنها باشیم؟»هنگامی که نامزد/همسرمان به یکی از پرسش های فوق پاسخ مثبت می دهد احساس موفقیت می کنیم،زیرا احساس می کنیم موفق شده ایم معمای قلب او را حل کنیم.اما این الگو پس از مدتی بسیار تکراری خسته کننده خواهد شدزیرا مدام مجبوریم قطعات مختلف پازل شخصیت گیج کننده ی او را آن هم بدون کمترین کمک و راهنمایی از جانب اوحل کنیم و کنار یکدیگر بچسبانیم.
	راه حل01 با بیان کردن خواسته ها و نیازهای تان این فرصت را به نامزد/همسرتان بدهید که شما را خوشحال و راضی کند.چنانچه شماراخوشحال کردیم یا کاری کردیم که شما از آن لذت بردید بگویید: «از اینکه فلان کار را کردی خیلی خوشحال شدم.» هنگامی که از چیزی ناراحت شده اید یا مسئله ای شمارا نگران کرده است به این امید نباشید که ما خودمان آن را به تنهایی کشف کنیم.زیرا احتمالاً موفق نخواهیم شد. در عوض با گفتن این جمله ما را راهنمایی کنید:«می خواستم درباره چیزی که مرا ناراحت کرده است با تو صحبت کنم تا بلکه کدورت مان برطرف شود.» 02 هنگامی که درباره ی نیازها و اولویت های تان با ما صحبت میکنید به طور واضح وروشن و با ارائه ی جزئیات کافی اینکار را انجام دهید.تنها هنگامی بگویید:«هر چه تو بخواهی.» یا:«برای من فرقی نمی کند.»که واقعاً حقیقت داشته باشد. به یاد داشتهباشید ما زن ها عشق ورزیدن را شغل و وظیفه ی خود می دانیم بنابراین هرچه اطلاعات و داده های بیشتری را در اختیار ما قرار دهید، بهتر خواهیم توانست نیازها و خواسته های تان را برآورده سازیم. 03 هرگاه متوجه شدید که از شما بازجویی می کنیم، بار را از دوش ما بردارید و به ما کمک کنید.شما خیلی خوب می دانید که در این اوقات، ما سعی داریم از احساسات شما باخبر شویم بنابراین کار ما را سخت نکنید!
	پنج-آقای آتشفشاناینگونه مردها مسئله ای را بهانه قرار می دهند و سپس بدون تناسب منفجر می شوند. به دلیل ناراحتی یا عصبانیت از دست شما در سکوت «خودخوری می کنند. اما چیزی نمی گویند و سپس ناگهان از کوره در می روند. از آنجا که چیزی به شما نمی گویند،هیچ وقت نمی فهمید که عصبانی هستند. سپس مدت ها می گذرد و تنها با یک سؤال ساده و کوچک شما منفجر می شوند. یگان ویژه ی خنثی سازی بمب را خبر کنید، لباس ایمنی خود را بپوشید و از منطقه ی خطر دور بایستید، زیرا آقای آتشفشان وارد می شود. خانم های محترم:او را خیلی خوب می شناسید. او احساساتش را فرومی خورد. اصرار می ورزد که حالش خوب است تا سپس به یکباره وبه طرزی کاملاً ناگهانی هنگامیکه اصلاً انتظار آن را ندارید، منفجر می شود.فقط آن وقت است که می فهمید در تمام مدت مثل یک بمب ساعتی تیک تیک می کرده و اینکه دیر یا زود قرار بوده است منفجر شود وشما یا هرکس دیگری را که در آن حوالی است مجروح کند. البته او هرگز متوجه نمی شود که با انفجار خود چه آسیبی به بار می آورده است زیرا همیشه پس از آنکه منفجر شودوفشار اضافی را تخلیه کردو احساساتش را  بیرون ریخت، حالش خوب می شود. حتی شاید پس از آن احساس نیاز جنسی بکند!و هنگامی که علاقه ی چندانی به این کار در شما نمی بیند گیج و حیران می شود. شاید اگر تا این حد خودخواه نبود می توانست جراحتی را که خشم او به شما وارد ساخته است ببیند و بفهمد که چرا تا این حد شکسته و بی رمق شده اید. آقای آتشفشان کیست؟ او کسی است که نمی داند با اضطراب و تنش خود چه کار کند. از این رو آن را بر روی کسانی که دوست شان دارد خالی میکند. معمولاً او فرزندپدر یا مادری آتشفشانی است که به او آموخته اند. تنها راه تخلیه ی احساسات و عواطف، فریاد زدن، تهدید کردن و ترساندن این و آن است. در دوران او پسربچه ی کوچک وبسیار وحشت زده ای وجود دارد که روزی (درکودکی) ناخودآگاه وبی آنکه آن را به یاد آورد تصمیم گرفته است کسانی را که می توانند به او آسیب بزنند با خشم خود بترساند و فراری دهد پیش از آن که فرصت آن را بیابند که خشم خود را به او نشان دهند و از دست او عصبانی شوند. آقای آتشفشان هرگز با نامزد/همسر خود ارتباط برقرار نمی کند ونمی گوید که چه می خواهد یا نمی خواهد. او آتش زیرخاکستر است، از این رو  تهدید می کند، اذیت می کند، و از کوره به در می رود. چنانچه زنی سعی کند که با او درباره ی چیزی صحبت کند که او دوست ندارد درباره ی آن صحبت کند،او با نگاه های تند و نیشدار، نگاه های خشم آلودوکلمات و عبارات زشت پاسخ می دهد. چنانچه این سلاح ها مؤثر واقع نشوند به بالا بردن صدایش متوسل می شود تا ما را ازمیدان به در کند.معمولاً این روش برروی زنها مؤثر واقع می شود زیرا بیشتر ما زن ها دوست نداریم بر سرمان داد کشیده شود. مردان عزیز:بگذارید لحظه ای با شما صریح باشم. برای ما زن ها هیچ چیز جذاب تر،  مردانه یا  قابل تحسینی در آقای آتشفشان وجود  ندارد. کسی که  نمی تواند واکنش ها و عکس العمل های خود را کنترل کند ضعیف است نه قوی.کسی که از تهدید و ارعاب برای رو به رونشدن با احساسات نامزد/همسرش استفاده می کند، ترسوست نه شجاع.
	چگونه آقای آتشفشان موجب می شود زن ها پاورچین پاورچین راه بروندرابطه با آقای آتشفشان مانند راه رفتن در یک میدان مین می باشد. نفس تان را در سینه حبس می کنید و دعا می کنید روی مین ها پا نگذاریدتاتکه تکه شوید.به همین دلیل است که همسران مردان آتشفشان همیشه پاورچین پاورچین راه می روند و وقت و انرژی و تلاش خود را صرف آن میکنند تا مبادا چیزی بگویندیا کاری بکنندکه موجب انفجار شوهرشان بشود!محال است زنی با آقای آتشفشان زندگی کند و ترسان و لرزان، پارانویید و وحشت زده نشود. چه خصوصیات و ویژگی های  جذابی؟!  این طور نیست؟ اما هنگامی که در ترس دایمی از توهین بعدی، دعوا وجر و بحث بعدی، و بزن بزن های بعدی زندگی می کنید این دقیقاً همان چیزی است که انتظارتان را می کشد.
	راه حلچنانچه نامزد/همسرتان دور و برتان پاورچین پاورچین راه می رود شاید بیش از آنکه فکرش را می کنید آتشفشانی هستید.از او بپرسید آیا علایمی را که در باره ی مردآتشفشانی ذکر کردیم از خود نشان می دهید یا خیر. سپس سعی کنید درباره ی احساسات، ناراحتی ها و نگرانی های تان صحبت کنید پیش از آن که در شما انباشته گردند. وسپس منفجر شوند. 02 چنانچه حدس می زنید مرد آتشفشان هستید مشاوره و کمک حرفه ای دریافت کندی. به راستی مشکل است تمامی این خشم را خودتان به تنهایی (بدون کمک حرفه ای) حل و فصل کنید. در این اوقات یک مشاور خوب یا یک متخصص«مدیریت خشم» میتواند به شما درحل وفصل کردن مسائل و موضوعاتی که درزیر خشم تان واقع شده اند کمک فراوانی کنید. شما استحقاق آن را دارید تا خود و نیز نامزد/همسرتان را از زندان خشم و غضب خود آزاد سازید.
	شش-آقای گریزپاهنگامی که می خواهید به این گونه مردها بگویید که مثلاً این اواخر اصلاً با هم نبوده اید، بلند می شوند و اتاق را ترک می کنند با این بهانه که:«الآن دوست ندارم درباره این موضوع چیزی بشنوم.» از صورت حساب های سنگینی که به جهت خریدهای اعتباری برای تان فرستاده شده است شکایت میکنیدوسپس گریه تان می گیرد. او میگوید: «هر وقت این جوری به هم میریزی نمی تونم با تو صحبت کنم.» این را می گوید و از خانه خارج می شود. فکر می کنید سرانجام در مذاکرات خود با او درباره ی بچه ها دارید کم کم به جایی میرسید که یک باره بلند می شودو می گوید که خسته شده است و بیش از این تحمل این قبیل صحبت ها را ندارد. سپس به اتاق دیگری می رود تا تلویزیون تماشا کند. فکر نمی کنم زنی وجود داشته باشد که دست کم یک یا دو بار در زندگی خود با آقای گریزپا (فراری) رو به رو نشده باشد. یک لحظه مثل یک مرد مهربان شیرین و خوش اخلاق که عاشق هستید مقابل تان نشسته است اما به یک باره غیبش می زند. گاهی اوقات علت رفتنش را توضیح می دهد که البته  فرقی در کل ماجرا ایجاد  نمی کند، اما حداقل شما متوجه می شوید که اتفاقی افتاده است، گاهی اوقات از روی صندلی اش درست مثل یک تکه نان از دستگاه توستر بیرون می پرد، می جهد و باذکر گفته ای ناخوشایند از اتاق خارج میگردد و گاهی اوقات نیز پیش از آن که متوجه شوید چه اتفاقی افتاده است در سکوت صحنه را ترک می کند.صرف نظراز این که به کدامیک از این روش ها اتاق را ترک می کند، اما نتیجه همواره یک چیز است. احساس رنجش خاطر، رهاشدگی و عصبانیت می کنید، زیرا با صداقت و به طور شسته و روفته دلیل ناراحتی اش را به شما نگفته است.
	این پدیده ی ناخوشایند و آزاردهنده را چه چیزی سبب می شود؟شاید بتوان گفت که مردها ظرفیت مشخص ومحدودی را برای مذاکرات احساسی و عاطفی دارند و هنگامی که عقربه ی دستگاه نشانگر  آن ها در برابر درجه ی خاصی قرار می گیرد به یک باره فشار دیگ بخارشان به مرحله ی بحرانی می رسد و سپس ناگهان تصمیم می گیرند که باید آن را از مدارخارج کنند. این است که اعلام می کنندوقت مذاکره به سررسیده و تمام شده است. شاید به همین دلیل است که عقب نشینی آقای گریزپا چنین ناگهانی، غیر منتظره و بدون اطلاع قبلی است. شاید خوداو نیز تا زمانیکه اتفاقی نیافتاده است از واقع قریب الوقوعش اطلاع چندانی ندارد. مگر تا موقعی که دیگر اتفاق افتاده است! برخی از مردها آستانه ی صمیمیت بسیار پایینی دارند. تحمل و ظرفیت این گونه مردها برای صحبت ها و مذاکرات احساسی و عاطفی ازحدچند جمله تجاوز نمیکند که با سه شماره ناپدید می گردند برخی دیگر آنقدر ادامه می دهند تا یکی از کلیدهای حساس آن ها را اشتباهی بزنید.بدین معنا که یکی از نقطه ضعف ها یا حساسیت های آنها را برانگیخته کنید. مثلاً شروع به گریه کنید یا جمله یا عبارت خاصی را بهزبان بیاورید یا به گونه ای خاص به آنها نگاه کنید. در اینگونه اوقات است که به یک چشم به هم زدن در منطقه ی ناامن خود قرار می گیرند و احساس خطر می کنند و به دنبال آن دیری نمی کشد که اثر یا رد پایی نیز از آن ها پیدا نمی کنید.با تمامی این اوصاف برخی دیگر واقعاً بیشتر وقت ها هم صحبت خوبی برای نامزد/همسرشان هستند مگر اینکه با شرایط سختی رو به رو شوند که از کنترل آن معذور باشند. مثلاً یا خیلی خسته باشند یا فشار کار زیادی راتحمل کرده باشند.در این اوقات است که استعداد و گرایش آن ها به ناپدید گشتن افزایش می یابد. این امکان وجود دارد مردان گریزپا و فراری واقعاً قصد ناراحت کردن نامزد/همسر خودرا نداشته باشنداما متأسفانه این عادتشان یکی از بدترین وبه اصطلاح«بی اتیکت ترین» روشهای ارتباطی است. ترک کردن نامزد/همسرتان آن هم هنگامی که وسط یک مکالمه یا مذاکره ی دو طرفه هستید نه تنها محترمانه نیست و بی ادبی است بلکه گستاخانه و رنجش آور نیز هست. مردان عزیز:لطفاً توجه داشته باشید که در اینجا منظور من هرگز آن نیست که هنگامی که پیشرفت قابل ملاحظه ای در صحبت هاو مذاکرات به چشم نمیخورد ساعتها آنجا بنشینید و خود را رنج بدهید. اوقاتی وجود دارند که یک تنفس و استراحت کوتاه و موکول کردن ادامه ی مذاکرات به بعد برای آرامش و تجدید قوا بسیار نیز مفید و عاقلانه است. اما کاری که آقای گریزپا می کند چیر دیگری است. هر چند که خود او ممکن است فکر کند که این روش را به کار برده است. آنچه او در واقع انجام می دهد پریدن از هواپیمای در حال سقوط با چتر نجات است بدون خبر دادن به همسرش و تنها گذاشتن او در داخل هواپیما. چرا مردهای بسیارخوب و خوش اخلاق نیز گاهی اوقات به یکباره به آقای گریزپا تبدیل می شوند؟ این همان چیزی است که درسرتاسراین کتاب به آن پرداخته ایم:مردها از مذاکرات مارپیچی احساسی و پیچ و تاب خوردن های عاطفی زن ها خسته و بی تاب می شوند. مردها از چیزهای ناخوشایندی که نامزد/همسرشان در این گونه صحبت های طولانی میگویند، خوش شان نمی آید و احساس سرزنش و کنترل شدگی می کنند از این رو دوست ندارندبه اینگونه صحبت ها گوش کنند.قابلیت وتوانایی مردها درپردازش اینگونه اطلاعات و داده ها به یکباره بااختلال مواجه می شود به طوری که برای درنگ و ژرفانگری بیشتر بر روی این داده ها به وقت بیشتری نیاز پیدا می کنند. به هنگام صحبت درباره ی صمیمیت و نزدیکی مردها احساس خفگی می کنند و حس می کنند که نیاز دارند فرار کنند. درست مانند کسانی که از قرار گرفتن در مکان های بسته دچار «فوبیا» و هراس می شوند. مشکلی که در رابطه با ناپدید شدن وجود دارد این است که مکالمه و مذاکره را با بن بست رو به رو می کند و برخلاف مقررات و قوانین گفت و گو و مذاکره است.  هرگز نمی توان در غیبت یکی از طرفین پایان مذاکره را اعلام کرد یا نتیجه و حاصلی را برای آن در نظر گرفت.
	آقای گریزپا:خانم بی سرپرستدر مواجهه با آقای گریزپا و فراری چه احساسی به زن ها دست می دهد؟ به عبارت دیگر هنگامی که زنی شاهد خارج شدن شوهر  خود از اتاق  آن هم در  وسط یک مکالمه و گفتگو است، چه احساسی به او دست خواهد داد؟ احساس ترک شدگی. اینکه او را مثل فردی بی سرپرست رها کرده اند. مانند بچه ی بی سرپرستی که پدر و مادرش او را رها کرده اند و او منتظر است تا نجات دهنده ای پیدا شود و او را با خود به خانه ببرد. چشم به در می دوزیم تا مرد گریزپایمان برگردد، ما را در آغوش بگیردوبگوید: «عزیزم، متأسفم.نباید تو را همین جوری می گذاشتم و می رفتم. راستش فقط یکدفعه خیلی مأیوس و سرخورده شدم. دیگر هرگز دوباره تو را اینطور ترک نخواهم کرد.» بسیارخب، شاید این کمی زیاده خواهی باشد. بنابراین ما به همان «متأسفم، یکدفعه حالم خیلی بد شد» و یک بوسه از گونه هایمان یا هر چیز دیگری که مجدداً ارتباط میان ما و معشوق مان را برقرار کند، راضی هستیم. بسیار دشوار است، شما را ترک کنند و احساس بی پناهی و بی سرپرستی نکنید آنهم به خصوص در لحظات دشوار که آسیب پذیر هستید.زنها در اینگونه اوقات می رنجند و احساس وحشت و تنهایی می کنند. به طرزی عجیب ممکن است احساس شکست نیز بکنند. شکست درحل و فصل و ترمیم آنچه برسرش دچار سوء تفاهم شده بودیم.شکست دراینکه تمایل مرد زندگی خود را جلب کنیم تا بر روی مشکلات مان کار کند.شکست در اینکه او را برای خود نگه داریم به یاد داشته باشید برای زن ها عشق همواره در اولویت است. از اینرو حفظ ارتباط، هارمونی، هماهنگی و همخوانی به هر قیمت که شده باشد از مهمترین نیازهای آنها به حساب می آید. به همین دلیل است که  بیشتر ما زنها از جرو بحث و مشاجره ی لفظی بیزاریم.وترجیح میدهیم تا صبح هم که شده باشدبیدار بنشینیم مسئله را درمیان خود حل وفصل کنیم تا آنکه مجدداً بتوانیم آشتی کنیم.ما زنها اصولاً از انجام هرکاری که گسستگی ارتباط میان ما و معشوق مان را مجدداً ترمیم کند و بتوان آن را به حالت اولیه بازگرداند روی گردان نیستیم.اما به جای آن نامزد/همسرمان ناپدید شدوما احساس می کنیم که فریب خورده ایم و ازفرصت ما اصلاح و بهبود شرایط و اوضاع محروم شده ایم.
	راه حلمردان عزیز:لطفاً هرگز به یکباره و ناگهانی در وسط یک مکالمه یا مذاکره نامزد/همسرخود را ترک نکنید. لطفاً کمی طاقت بیاورید و سعی کنید با استفاده از روش ها وراه کارهایی که در این کتاب آموخته اید، به راه حل و تفاهم برسید ومسائل ومشکلات موجود میان خودو نامزد/همسرتان را حل و فصل کنید.چنانچه حصول تفاهم مقدور نبود،دست کم تلاش کنید مهربان باشید. مردان عزیز:چنانچه احساس کردید که میخواهید به آقای گریزپا تبدیل شده ناپدید شویدیا فکر میکنید که در آستانه ی تحمل خود قرار داریدبه یکباره بلندنشوید اتاق را ترک کنید.در اوقاتی که می خواهید ناپدید شوید چه کار کنید به نامزد/همسر خود خبر دهید که: *اهمیت مکالمه و مذاکره را درک می کنید. *همچنان مایلید که مکالمه را در وقتی مناسب ادامه دهید و مسئله را حل کنید. *به آستانه ی تحمل خود رسیده اید و می دانید که دیگر نمی توانید مؤثر یا مفید واقع شوید. *می خواهید تنفس اعلام کنید و مدتی (یکساعت یا تمام عصر) را استراحت کنید. *کاملاً متعهد هستید که مکالمه را مجدداً در زمانی که برای هر دو طرف مناسب باشد از سر گیرید تا به نتیجه ای مشترک برسید.
	هفت-آقای فرمان فرماچنین مردهایی مدام با صدای بلند به شما دستور می دهند، گویی رئیس شما هستند . به گونه ای با شما صحبت می کنند که گویی شما بچه ای کوچک هستید و نمی دانید چه کار باید بکنید. هر بار که به آنها پیشنهاد می دهید، می گویند که نمی دانید درباره ی چه چیزی حرف میزنید!اینگونه مردها احتمالاً فیلمهای زیادی را ازجان وین تماشا کرده اند.شاید هم قهرمانان مورد علاقه شان ترمیناتور باشد و امکان دارد اساساً و از نظر سرشتی مردهایی رئیس مآب و سلطه جویی باشند.می خواهم با «آقای فرمان فرما» آشنا شوید.کافی است که سعی کنید با او صحبت کنید و ببینید که چگونه فوراً به شما اعلام می کند که مقام و مرتبه ی او از شما بالاتر است و بر این ادعای خود  پای می فشارد و می گوید که او خود بهتر می داند چه کار کند. کافی است سعی کنید کاری را خودتان به تنهایی و به روش خودتان انجام دهید و ببینید که چگونه فهرست بلند بالایی از انواع دستورها، بکن نکن ها، راهنمایی هارا به شما ارائه خواهد داد.کافی است بخواهید در برابر او عکس العمل نشان دهیدـ البته بهتر است که این کار را نکنیدـ مگر اینکه بخواهید برایتان سخنرانی کند  و پند و اندرزتان دهد و بگوید که چقدر با تجربه تر، عاقل تر، کامل تر و فهمیده تر از شمات. آقای فرمان فرما عاشق آن است که زن ها را کنترل کرده بر آنها چیره شود.مدام به شما دستور میدهد وازشما انتظار دارد فرمان های او را مو به مواطاعت کنید ودرستی آنها را هرگز زیر سؤال نبرید. چرا که خب بالاخره ناسلامتی او یک فرمان فرما است و راه درست انجام هر کاری را می داند و شما باید خیلی هم از او  متشکر و  ممنون باشید که راهنمایی هایش را بی شایبه به شما ارائه می دهد. مکالمه و گفت و گو با آقای فرمان فرما یک طرف است، این گونه صحبتها در واقع اصلاً «مکالمه» نیستند. بلکه سخنرانی، خطابه و موعظه اند. او حرف می زند و شما گوش می کنید هنگامی که با آقای فرمان فرما رابطه دارید تنها یک نفر صلاحیت دارد و تام الاختیار است. و آن یک نفر البته فقط اوست. بنابراین تلاش برای مکالمه و برقراری ارتباط با او بیهوده و محکوم به شکست است.زیرا او از این کار سرباز خواهد زد، مگر آنکه بخواهد درباره ی چیزی با شما بحث کند. ارتباط با آقای فرمان فرما برای اعتماد به نفس و خودباوری زن گران تمام می شود. این بدان جهت است که او عادت دارد: *شما را در نزد دیگران تحقیر کند. *همچون زیردست با شما رفتار کند. *به گونه ای رفتار کند که از شما مهم تر است. *شما را نکوهش کند، گویی که تمامی آنچه انجام داده اید اشتباه بوده است. *صدایش را بر روی شما بالا ببرد تا اینکه جا بزنید و عقب نشینی کنید. عجیب ترین چیز درباره ی چنین مردی این است که براستی خودش هم نمی بیند که همچون کماندوها رفتار می کند. درقلبش، شما را براستی دوست داردوچنین باور دارد که فقط می خواهد مفید واقع شود و به شما کمک کند، آموزش دهد، تربیت کند، حمایت کند و بله:برایتان یک «مرد» باشد. آنچه او تشخیص نمیدهداین است که هرچه بیشتربا چنین رفتار نامحترمانه ای با شما رفتار می کند از عشق و علاقه ی میان شما کاسته خواهد شد. چرا؟  زیر هیچ زنی  به لحاظ  جنسی نسبت به کسی که همچون «افسر ارشد» او با او رفتار کند، تحریک نمی شود.
	آقای فرمان فرما:خانم منفعلهنگامی که با زنی مانند بچه رفتار می شود به تدریج احساس بچه بودن هم خواهد کرد. هنگامی که به این دلیل کسی نکوهش می شود که  نمی تواند کارها را بدرستی انجام دهد و از او انتقاد می شود، او اعتماد به نفس و خودباوری اش را از دست می دهد. هنگامی که به او می گویند چه کار بکند و چه کار نکندو چگونه هم انجامش دهد،خلاقیت و قوه ی ابتکار عملش را از دست می دهد. این دقیقاً همان اتفاقی است که برای زنی می افتد که با آقای فرمان فرما زندگی می کند. بدین معنا که به زن منفعل و انفعالی تبدیل می شود. اما زن منفعل کیست؟ او زنی است که تمامی قابلیتها و مهارتهای لازم برای زندگی کردن و سر کردن با آقای فرمان فرما را به خوبی آموخته است. بدین معنا که ابراز وجود نمی کند. منطق و قضاوت خود را زیر پا می گذارد و با منطق و قضاوتهای بهتر آقای فرمان فرما جایگزین می کند، به روش های او تن می دهد، حتی در اوقاتی که با گفته ها یارفتارهای او نیز موافق نیست، هرگز با او بگو مگو نمی کند و به منظور حفظ حیات و بقای احساسی و عاطفی خود و برحذر بودن از زد و خوردهای مداوم و  بلانقطاع روحی، تمام و کمال وا می دهد و خود را تسلیم می کند. ممکن است زن های منفعل به غیر از شوهرشان با هیچ کس دیگر انفعالی به نظر نرسند. این امکان وجود دارد که دوستان یا همکاران او، او را زنی قوی، با اعتماد به نفس و نیرومندـ نقطه ی مقابل منفعل ـ بدانند اما آنها هرگز شاهد مراودات وتبادلات او با نامزد/همسرش نیستند.یا اگر هم باشند احتمالاً او را نخواهند شناخت!
	راه حلچنانچه شما نیز آقای فرمان فرما هستید و مشغول مطالعه ی این مطالب، احتمالاً توصیه ی مرا نخواهیدپذیرفت. اما درهر حال، آنچه مایلم به آن فکرکنید این است که:درنهایت رفتار مانند کماندوها با زنی که می گویید دوستش دارید روح او را خفه خواهد کرد. در ابتدا ممکن است فکر کنید که نامزد/همسرتان زن بسیار خوب و فرمانبرداری است، اما با گذشت زمان خواهید دید که گرمای نگاهش به شما به سردی گراییده است و در خواهید یافت آنچه را که شما احترام او نسبت به خودتان تلقی می کردید چیزی جز ترس نبوده است. شاید هیچگاه او را به لحاظ جسمانی و فیزیکی از دست ندهید، اما  مطمئن باشید قلب او هرگز باشما نخواهد بود.زیراخویشتن واقعی او درزیر خرابه هایی که ازاعتماد به نفس او باقی مانده مدفون گشته است.خرابه هایی که هربار که شما مانند زیردست با اورفتار میکنید، بیشتر و بیشتر فرو می ریزند و بر سر او خراب می شوند. آیا براستی هیچیک از توصیف های فوق درباره ی شما صدق نمی کنند؟ آیا کمترین احساس گناهی از مطالعه ی این بخش در شما زنده نشده است؟چنانچه پاسخ شمابه این پرسش ها مثبت است پس لطفاً کمک حرفه ای دریافت کنید، نزد مشاور بروید.هم به تنهایی وهم به همراه نامزد/همسرتان. تا بتوانید رابطه ی سالم وعاشقانه ای راکه هر دوشما نیزاستحقاق آن را دارید ایجاد کنید.
	هشت-آقای نیش و کنایه زن« ا ُه طفلی، می گه دوباره احساساتش رو جریحه دار کردم. دوباره اشکهاش سرازیر شدن! « «اُه، دوباره لب و لوچه ات آویزان شدند؟ بله خانوم دوباره عصبانی شدن. « «دوباره وقت دکتر گرفتی؟ مثل اینکه ما با یه دایره المعارف پزشکی ازدواج کرده ایم؟!« این نوع مردها فکرمی کنند خیلی بامزه هستند. هیچ گاه هیچ چیز از گفته های شما را جدی نمی گیرند. حتی هنگامی که ناراحت هستید، سعی می کنند شما را با حرف هایشان از احساسات تان خارج کنند. می خواهم شما را با آقای نیش و کنایه زن آشنا کنم. او همیشه یک عالمه خنده در آستین آماده دارد. م گر اینکه حوصله ی خندیدن را نداشته باشید. اما او طریق دیگری برای برخورد با احساسات نمی شناسد. اینکه آن ها را مسخره کند و این به معنای آن است که شما را مسخره می کند. مرد کنایه زن در ابتدا بی ضرر و بی خطر به نظر می رسد. زیرا همیشه مشغول شوخی کردن است و لطیفه گفتن. چطور می توانید از مردی که مدام می خندد و خوشمزگی می کند عصبانی شوید؟ مشکل این جاست که او هرگز نمی خواهد در مکالمه ای جدی شرکت کند. در واقع او به هر قیمت باشد از هر نوع رویارویی و  برخورد فرار میکند.هنگامیکه موضوعی را با اومطرح می کنید «اَه و اوه» می کند و آن را طوری جلوه می دهد که گویی «خیالی» نیست. هنگامی که به او می گویید می خواهید  با او درباره ی چیزی صحبت کنید میگوید بچه شده اید یا شما را احمق می خواند. هنگامی که جرأت آن را به خود می دهید که بگویید عصبانی  هستید، تلاش می کند  گفته های تان را کم اهمیت جلوه دهد و سپس با این عنوان که احمقانه است از آن طفره برود. در پشت تمامی رفتارهای مرد کنایه زن (آقای نیش و کنایه)ترس از مکالمه ی مستقیم و رو در رو، ترس ازاحساسات وصمیمیت واقعی نهفته است.گوشه وکنایه های نیشداراو تلاشی هستند برای پس زدن مسئله یا موضوعی مهم و یا فرار از شکایت های دیگران. آن هم فقط به این دلیل از رویارویی با آنها واهمه دارد.به همین دلیل تلاش برای ارتباط با آقای کنایه زن نبردی بس سخت و دشوار است. به زبان ساده او از رو به رو شدن با هرچیز ناخوشایندی سرباز می زند. هر چیز که مذاق او سازگار نیاید  او را آزار می دهد و ناراحت می کند. لذا به طنز و شوخ طبعی متوسل می شود تا عصبیت خود را بپوشاند.مشکل نیز اینجاست که در نهایت شما را مضحکه ی لطیفه های خود می کند.
	آقای کنایه زن:خانم خشک و جدیعجیب ترین اتفاقات و بلاهای دنیا بر سرزنی که با آقای کنایه زن رابطه دارد نازل می شود. هرچه او بیشتر همه را به مضحکه می گیرد شما گرفته تر، غمگین تر و ناراحت ترمیشوید. تا آن جا که به زنی خشک و بیش از حد جدی بدل می شوید. به او می گویید: «اَه، دست بردار. کمتر مسخره بازی در بیار.» «خیلی جدی میگم. من وتو باید بنشینیم وحتماً صحبت کنیم.» «اصلاً هم خنده دار نیست، موضوع خیلی برای من مهمه.» هرگاه که میخواهیدبا آقای کنایه زن صحبت کنید،مجبورید ازخودتان دفاع کنیدزیرا او استاد این است که صحبت های شما را احمقانه یا بی اهمیت جلوه دهد. آیا تعجبی است که همواره در پایان احساس کنترل شدگی می کنید؟ به همین دلیل است که طعنه  و کنایه به راستی شکلی از خشم و رفتاری تهاجمی ـ انفعالی به حساب می آید. این رفتار بدین منظور طراحی شده است که شما را از صحنه خارج سازد  و احساس حماقت و  مسخره بودن به شما بدهد.آن هم تنها به این دلیل که فکر ابراز خویشتن را به ذهن خود راه داده اید. بودن با مرد کنایه زن بی شک به احساس عزت نفس و احترام شخص شما لطمه می زند. هر چند که او به طرزی سرگرم کننده و شوخ طبعانه  ضربهای خود را فرومی آورد.اما گوشه و کنایه های نیشدار اوعملاً تحقیرهای استتار شده ای هستندبرای مخابره کردن این پیام به شما که بیش ازحد حساس واحساساتی هستید.به همین دلیل احساسات تان ارزش جدی گرفته شدن را ندارند.
	راه حلفرض کنید نزد رئیس خود رفته و به اوگفته اید که می خواهید در رابطه با برنامه ای که بر روی آن کار می کنید، با او صحبت کنید. و او به مسخره به شما جواب می دهد که:«اُه، آیا کارمند کوچولوی من ازچیزی دررابطه با این برنامه ناراحت شده است و میخواهد کمی گریه کند، اُه، طفلی!»چه احساسی به شما دست خواهد داد؟آیا عصبانی نخواهید شدو احساس نخواهید کرد که به شما توهین شده است؟ این دقیقاً همان احساسی است که هر گاه به درخواست های نامزد/همسرتان با گوشه و کنایه پاسخ می دهید به او دست می دهد. هرگاه متوجه شدید که می خواهید آنچه را که  بین شما و نامزد /همسرتان پیش آمده است کوچک یا سبک جلوه دهید، لحظه ای بایستید و به یاد بیاورید که او همان زنی است که دوستش دارید. او می خواهد درباره موضوع مهمی با شما صحبت کند. اهمیتی ندارد برای شما مهم باشد یا نباشد. چنانچه  فرزند کوچک تان گریه کنان به دلیل این که توپ خود را گم کرده است نزد شما بیاید او را مسخره نخواهید کرد و به او نخواهید گفت که: «اَه، چه بچه ی نق نقویی. یک توپ مسخره وبی ارزش که این قدرگریه کردن نداره.»به طرز مشابهی چرا باید به معشوق خود و آن کس که به او عشق می ورزید این گونه برخورد کنید؟ به گفته های نامزد/همسر خود گوش بسپارید و سعی کنید که از تکنیک ها و روش های ارائه شده در این کتاب استفاده کنید و گوشه و کنایه را کنار بگذارید.
	ده-آقا مرغهبه شما می گوید که باید تا دیر وقت کار کند در حالی که در واقع می خواهد باحسابدار خود ملاقات کندتا درباره ی سرمایه گذاری هایی که با شکست مواجه شده اند صحبت کند. هنگامی که از او می پرسید، گرسنه است یا خیر می گوید معده اش درد می کند و به شما نمی گوید که در واقع با یکی از دوستانش که شما زیاد از او  خوش تان نمی آید قبلاً ناهار خورده است. به نامزد خود می گویید می خواهید جمعه را با او بگذرانید و او بهانه می آورد که  نمی تواند زیرا  هفته سختی را پیش روی دارد.  در حالی که به همسر قبلی خود قول داده است که درمرتب کردن حساب های مالیاتی اش به او کمک کند. عاشق مرد بسیار خوب و مهربانی شده اید. او هیچ گاه قصد و مرضی ندارد و مغرض و ناپاک هم نیست. اما با وجود این مدام مچ او را به هنگام دروغ گفتن می گیرید. چرا؟ زیرا او آقا مرغه!است .کسی که دوست دارد مسائل و موضوعاتی را که شما را می رنجاند یا ناراحت می کند از شما مخفی کند. از این رو عادت می کند که گاه و بی گاه به شما دروغ بگوید. در این جا منظور دروغ های بزرگ نیست. بیشتر وقت ها دروغ های اوکوچک هستند. درواقع مرد مرغ صفت از مطالعه ی این بخش بسیار ناراحت خواهد شد، زیرا اصرار می ورزد که او در واقع دروغ نمی گوید، بلکه تنها اطلاعاتی را که فکر  می کند  نامزد/همسرش را ناراحت می کند، حذف کرده است تا بدین وسیله از اومحافظت کرده باشد. اما واقعیت امر آن است که او به هیچ وجه سعی در محافظت از شما ندارد بلکه تنها  خود را فرافکنی می کند. مرد مرغ صفت یا به عبارتی «بزدل» شغل و پیشه اش «لاپوشانی» است. او همیشه در حال پوشاندن چیزی است که فکر می کند کسی را از دست او عصبانی کند. این بدان جهت است که مردمرغ صفت به طور معمول بسیار حساس نیز هست پس می توان او را «آقای دل نازک» نیز نامید. کسی که از روی استیصال می خواهد همه را خوشحال و خرسند نگه دارد. بدیهی است که این کاری است ناممکن. بنابراین او قسمت اعظم وقت خودرا مثل مرغ سرکنده ای پرپر میزند تا مباداکسی از او برنجد نهایتاً تنها راهی که برای او باقی میماند این است که دروغ بگوید. مشکل مرد مرغ صفت این است که در واقع هیچ گاه نیز موفق نمی شود چیزی را پنهان کند. معمولاً ما زن ها فوراً حس می کنیم که او دارد چیزی را مخفی می کند.و لذا فقط ما را می ترساند و مضطرب می کند. هنگامی که مرد مرغ صفت متوجه میشود که پول هایش راجای درستی سرمایه گذاری نکرده است درباره ی قرار  ملاقاتش باحسابدار شرکت به زنش دروغ می گوید. ما زن ها می توانیم احساس کنیم که مشکلی پیش آمده است. از این رو نگران می شوم و به  دفتر کار او زنگ می زنیم و هنگامیکه او را آنجا پیدا نمی کنیم احساس می کنیم که به ما خیانت کرده است و مثلاً با زن های دیگری است. هنگامی که مرد مرغ صفت پیشنهاد  غذای ما را رد می کند و  می گوید که دلش درد می کند، ما زنها به راحتی می توانیم بفهمیم که دروغ می گوید و با ما صادق نیست. اما فکر وخیال مان هزار جا می رود. هنگامی که او از زیر برنامه ریزی برای جمعه در می رود.ما نمی دانیم اوسعی در پنهان کردن چه چیزی دارد. اما «بو»می بریم که ممکن است کاسه ای زیر نیم کاسه باشد و در عوض تمام روز حال مان بد می شود. تضاد مضحکی که در رابطه با تلاش های نافرجام مرد مرغ صفت برای محافظت از ما وجود  دارد این است که  دروغ گفتن ها،  فرارکردن ها و لاپوشانی های او  نه تنها ما را از چیزی محافظت نمی کند، بلکه ما را ناراحت تر و عصبانی تر نیز می سازد. بدین معنا که چنانچه قرار بود حقیقت را بگوید و آنچه را که ازگفتنش واهمه داشت برای ما بیان کندهرگز به این اندازه ناراحت یا عصبانی نمی شدیم. حداقل آن بود که چنانچه میدانستیم اوضاع از چه قرار است میتوانستیم طوری با آن کنار بیاییم.اما  بدون اطلاعات وداده ها تنها کاری که ازمان برمی آیداین است که نگران وعصبی باشیم.نگرانی وعصبیتی که بزودی نیز از بین نخواهدرفت وانواع و اقسام فکروخیال هاو افکار منفی وناخوشایندکه به ذهن ماحمله ورخواهند شد. در نهایت مرد مرغ صفت به همان نتیجه و محصولی می رسد که سخت تلاش می کرد. از آن فرار کند. زیرا حقیقت همیشه نهایتاً رو می شود و وقتی که این اتفاق افتاد دروغ های او همگی رو می شوند و ما عصبانی؛ مأیوس و سرخورده می شویم و احساس می کنیم که به ما خیانت کرده اند.
	آقا مرغه:خانوم دیوونهفرض کنید که بامردی که دوستش دارید مشغول حرف زدن هستید و متوجه می شوید که او چیزی را از شما مخفی می کند. این حقیقت را از  لحن مضطرب صدای او، تلاش مداوم او برای عوض کردن موضوع صحبت و پرهیز او ازبرقراری تماس چشمی به خوبی می توانید تشخیص دهید. مشکلی که در این اوقات وجود  دارد این است که نمی دانید چه چیزی را از شما پنهان می کنندـ آیا موضوعی بزرگ و وحشتناک مانند رابطه ی نامشروع با زنی دیگر است یا تنها موضوع کم اهمیت وکوچکی است که او ازصحبت کردن درباره اش میترسد؟ هیچ راهی برای یافتن پاسخ پرسش فوق وجود ندارد. اما یک چیزقطعی است: او دارد دروغ می گوید و با  این کار شما را دیوانه کرده است. به طوری که حال دیگر به «دیوونه خانوم» بدل شده اید! همانگونه که به یاد دارید یکی از نیازهای پایه و اساسی هر زن نیاز به احساس امنیت است. اما هنگامی که ما زن ها بر مرد مرغ صفت در ارتباط هستیم،  احساسی کاملاً متضاد آن را در خود تجربه می کنیم. بدین معنا که پارانویید، مضطرب و هراسان می شویم و احساس می کنیم که به ما اعتماد ندارند و هر لحظه منتظر آنیم که بلاهای بیشتری نیز از آسمان بر سرمان نازل شود. «زن دیوانه» مدام منتظر شواهدی است دال بر اینکه بدبختی در راه است. او می ترسد مبادا ضربه ای کاری نهایتاً بر او وارد شود. دروغی که مرد مرغ صفت میگوید در واقع «دود» است. ما بوی دود را از هزار فرسنگی تشخیص میدهیم.اما هرگز نمی دانیم آتشی که آن راتولیدکرده است چقدربزرگ است. لذا با عصبیت هرچه تمام، همه ی مکالمه های او را کنترل می کنیم و یک یک مراودات او را زیرنظر می گیریم تا نسبت به آنچه درحال وقوع است سرنخی بدست آوریم. هرگاه ما به «زن دیوانه» تبدیل می شویم بدترین ترسهای مرد مرغ صفت تحقق می یابند.در این اوقات مرد مرغ صفت  پیش خودش  فکر می کند: «ببین چقدر ترسو و عصبی است. درست تشخیص دادم که نمی توانم در باره ی شکست سرمایه گذاری هایم، مالیات های همسر قبلی ام.شام خوردن با دوستم چیزی به او بگویم.آنچه او از آن غافل است این است که این دروغ گویی ها و پنهان کاری های او بودکه ازهمان اول ما رادیوانه کردند،نه اشتباهات او.گرچه ممکن است نیت او از این دروغ گویی ها خوب وخیر باشد، اما بی صداقتی او هرگز قابل توجیه نیست.
	راه حل01 مردان عزیز:لطفاً به ما زن ها دروغ نگویید. دروغ ما را دیوانه می سازد و  بدترین  احساسات را در ما زنده کرده اعتماد ما به شما را سلب می کند. همیشه حقیقت را به ما بگویید. حتی هنگامی که می ترسید از شنیدن آن خیلی هم خوشحال نشویم. احتمالاً همینطور هم باشد و از  شنیدن حقیقت ناراحت شویم. اما به یاد داشته باشید که چنانچه بفهمیم به ما دروغ گفته اید به مراتب ناراحت تر خواهیم شد. هنگامی که موضوع ناراحت کننده ای را با ما در میان می گذارید ناراحتی هاو نگرانی های خود را نیزبه همراه آن ابراز کنید.به ما بگویید می دانیدکه احتمالاً چه احساسی به ما دست خواهد داد. برای نمونه: «عزیزم، می خواستم بهت بگم که قول دادم جمعه حساب و کتاب های مالیاتی همسر قبلی ام رو انجام بدم. می دونم که از شنیدن این موضوع زیاد خوشحال نخواهی شد. خودم هم ترجیح می دادم با تو باشم تا با او. اما فکر کردم بهتر باشه به او کمک کنم چون که این اولین سالی که او تنهاست و باید خودش به تنهایی حساب و کتابها رو انجام بده. مطمئن باش که رفتن من به اونجا به معنای هیچ چیزی نیست و به محض اینکه کارم رو انجام دادم فوراً بر می گردم پیش تو.» آیا از شنیدن این که قرار است به دیدن همسر خود  بروید،  خوشحال خواهیم شد؟  البته نه.اما چنانچه همه چیز را خودتان به ما بگویید احساس به مراتب بهتری خواهیم داشت. در مقایسه با زمانی که مجبور باشیم همه چیز را به تنهایی خودمان حدس بزنیم و کشف کنیم که چرا نمی خواهید با ما باشید و اینکه چرا تا به این حد عجیب و  غریب رفتار میکنید. 02 به زن زندگی خود فرصت دهید تا به شما نشان بدهد چقدر شمارا دوست داشته و چقدر نسبت به شما محبت و علاقه دارد. هنگامی که حقیقت را به ما می گویید این فرصت را به ما می دهید که خود را بالا بکشیم و بهترین عملکرد خود را ارائه دهیم.هنگامی که دروغ می گویید بدرفتاری اجتناب ناپذیر خواهد بود. 03هنگامی که مشاهده می کنید سر وکله«زن دیوانه» پیدا شده است ازخود بپرسید آیا این اواخر درنقش مرد مرغ صفت ظاهر شده ایدیا خیر. ممکن است متوجه شویدکه چیزهایی را از ما پنهان کرده یا با ما در میان نگذاشته اید. هنگامی که سفره ی دل خود را باز می کنید و اسرار درون خود را بیرون می ریزید، نهایتاً ما نیز آرام خواهیم شد گرچه ممکن است اندکی طول بکشد بنابراین صبور باشید.
	ده-آقای ترقه*می گویید می خواهید با او صحبت کنید. اما او شما را متهم می کند که می خواهید روز او را با شروع کردن دعوای دیگری خراب کنید. در حین صحبت با او اشک در چشمان تان حلقه می زند اما او به شما برچسب می زند که عصبی هستید و هیستری دارید و او حوصله ی گریه و زاری شما را ندارد. ادعا می کند به این دلیل نمی تواند احساساتش را با شما در میان بگذارد که شما از هم می پاشید؛ و سپس از واقعه ی مشابهی که چند سال پیش اتفاق افتاده است مثالی می زند. در این گونه شرایط شانس برنده شدن ندارید.هرچیزی را که بگویید او را به جان خود می اندازید.هر گونه تلاش شما مبنی برایجاد ارتباط با او به منزله ی بیماری روانی تلقی میشود. هر چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است و موجب رنجش خاطر او می شود توی صورتتان کوبیده میشود آن هم بارها و بارها.بله درست حدس زدید:«آقای ترقه».مردی که متخصص آن است که بدترین احتمالات را از پیش تشخیص بدهد و عصبانی بشود حتی هنگامی که مکالمه هنوز آغاز نشده است. آیا می دانستید که آقای ترقه یک پیشگو و دارای نیروهای فوق طبیعی است؟ دست کم این چیزی است که خود او فکر میکند. اومطمئن است و با قطعیت اصرار می ورزدکه میتواند چگونگی پیش رفتن مکالمه ای را از قبل حدس بزند و پیشگویی کند: «می دونم اگه شروع به صحبت کنیم باید تا صبح بیدار بمونیم« «می دونم چی منتظرمونه.تو شروع به گریه و زاری می کنی و منو متهم می کنی که شخص (بی ارزشی)هستم. « «هر بار که درباره ی این موضوع صحبت می کنیم، نتیجه یک چیز بیشتر نیست، مثل دفعه ی پیش است. پس چرا اصلاً خودمونو اذیت کنیم؟«آقای ترقه در لحظه ای اکنون و در زمان «حال» زندگی نمی کند. او در واقع به چیزی واکنش نشان می دهد که ممکن است  سالها پیش اتفاق افتاده باشد. یا چیزی که می ترسد در آینده اتفاق بیافتد. شاید در گذشته نامزدی داشته است که به لحاظ روحی از هم پاشیده بوده است یا مادری داشته که عصبی، تنیده  و تحریک پذیر بوده است. لذا فرض را برای این می گذارد که هرگونه مکالمه و گفتگویی با شما نیزمثل همیشه از آب دربیاید. لذا به مجردآنکه شروع به صحبت با اومیکنیددر یک گسست خیالی نسبت به زمان گیر می افتد.میتوان گفت او به نوعی درگیر حدیث نفس است یعنی با خودصحبت کردن.آنچه می گویید یا می کنیدتفاوت خاصی ایجاد نخواهد کرد.چرا؟زیرا او از پیش تصمیم گرفته است که چه اتفاقی خواهد افتاد.لذا سعی خواهد کرد که مکالمه با شما در نطفه خفه کند چه این کاراو را دوست داشته باشید و چه نداشته باشید. روش مورد علاقه ی آقای ترقه آن است که بدترین اتفافات گذشته را به یاد بیاورد و آن را به عنوان دلیل اینکه چرا نمیخواهد با شما حرف بزند،به رخ شما بکشد.ممکن است سه سال پیش یکبار در حین جر و بحثی شدید عصبی شده بودیدوتاصبح گریه کردید.خب،حتی چنانچه خودتان نیز بخواهیدکه آن را فراموش کنید آقای ترقه به شما چنین اجازه ای نخواهد داد! هر بار که بخواهید مکالمه ی ساده و کوتاهی نیز با او داشته باشید آن را به شما یادآوری خواهد کرد:«می دونم قراره آخرش چی از آب دربیاد! تا صبح میخوای بیدار بمونی و سر من داد بزنی و گریه زاری بکنی! « چنانچه بخواهیم رک و بی پرده صحبت کنیم، می توانیم بگوییم که آقای ترقه پدر سوخته ای لج باز و یک دنده است!؟ روش او برای رویارویی با چالش ها ومشکلات روشی «صلب»، سفت و سخت و انعطاف ناپذیر است. از این رو همواره حالت تدافعی دارد و آماده است که درمقابل هر چیز که از دید او خطرناک به نظر می رسد، از خود دفاع کند.به همین دلیل در مواجهه با کوچکترین احساسات و عواطفی، منفجر می شودو به مکالمه پایان می دهد.مشکل این جاست که زنی وجود نداردکه تلاش کند با اوحرف بزندوبرچسب عصبی بودن نخورد. صرف این حقیقت که می خواهید درباره ی چیزی صحبت کنید، نشانگر آن است که از قبل احساساتی و حساس هستید.
	آقای ترقه:خانم ترقهاجتناب ناپذیر است!به رغم تمامی تلاش های مامبنی برجلوگیری از آن ـ حتی چنانچه به خودمان قول بدهیم وقسم بخوریم که دیگرنخواهیم گذاشت اتفاق بیافتدـ اما بازهم همیشه اتفاق می افتد. هرگاه سر و کله ی آقای ترقه پیدا شود ما نیز به خانم ترقه تبدیل می شویم. حتی چنانچه درابتدا آرامش و تمرکز  حواس داشته باشیم اما همیشه پس از  چند دقیقه صحبت کردن با آقای ترقه، ما نیزحالت تدافعی به خود می گیریم: »چطور می تونی بگی من عصبی هستم؟ من عصبی نیستم! « »منظورت چی یه من همیشه غیرمنطقی حرف می زنم؟ این منم که همیشه سعی می کنم ازموضوع پرت نشم و دیگران رو سرزنش نکنم. « »خواهش می کنم (قبرستون کهنه نشکاف)این منصفانه نیست! « اینقدر به من نگو(آروم باش)من که هنوز چیزی نگفتم بجز اینکه پیشنهاد دادم درباره ی تعطیلات آخر هفته صحبت کنیم. « حال متوجه منظور من شدید؟ هیچ راه دیگری ندارید. آقای ترقه کاری می کند که شما از خود  واکنش نشان دهید.اگر او به شما می گوید عصبی و هیستریک هستید و کنترل خود را از دست داده اید، هر چیزی که بگویید چنین به نظر می رسد که حالت تدافعی به خود گرفته اید. چنانچه او ادعا میکند که صحبت های شمادرباره ی چیزی تمامی نخواهد داشت چگونه خواهید توانست اثبات کنید اشتباه می کند بدون اینکه با او مخالفت کنید. چنانچه او به وقایع گذشته استناد می کند تا اثبات کند که شما غیرمنطقی هستید، درهرحال شما را از لحظه ی اکنون و زمان حال خارج ساخته است. صحبت با آقای ترقه گیر کردن و گرفتار شدن در یک دام کلامی ـ گفتاری است که بدون مجروح شدن ازآن خارج نخواهید شد.
	راه حل01 هرگز پیش از شروع یک مکالمه درباره ی نامزد/همسر خود قضاوت نکنید و فرض را براین  نگذارید که او  حتماً به طریقی خاص رفتار خواهد کرد. زیرا  با این کار پیش زمینه ی خودخواهانه ای را ایجاد می کنید که فقط به نفع خود شماست.چنانچه او را متهم کنید که حتماً از هم خواهد پاشید، او نیز شکننده تر شده از هم خواهد پاشید. اگر به او بگویید که او عصبانی است او را با گفتن این جمله عصبانی نیزخواهید کرد. او را از عنصر احتمال وتعلیق برخوردار کنید و بگذارید مکالمه و مذاکره شکل بگیرد و پیش برود. 02 از مبالغه و اغراق به منظور ترساندن ایجاد جوّ رعب و وحشت در مکالمه خود داری کنید. چنانچه او اندکی گریه می کند او را عصبی و «هیستریک» نام گذاری نکنید. اگراو کمی تحریک پذیر و ناراحت شده است نگویید که دارد از خشم منفجر می شود. بگذارید نامزد/همسرتان احساساتش را ابراز کند و این احساسات را پیش از آنکه او حتی فرصتی برای بیان کردن شان داشته باشد، سرکوب نکنید. 03 در حین مکالمه و گفت و گو با نامزد/همسرتان در زمان حال یا لحظه ی اکنون باقی بمانید.هرگز وقایع، واکنش ها و نتایج گذشته را به میان نکشید. به او ونیز به خودتان فرصت دوباره ای بدهید تا این بار بتوانید مسائل و مشکلات را حل و فصل کنید. مردان عزیز: امیدوارم از مطالعه ی این فصل درباره ی عادات ارتباطی مردانه آگاهی؛ شناخت و بصیرت کافی کسب کرده باشید. شاید  تنها یک یا دو مورد از این عادات ده گانه درباره شما صدق کرده باشند.شاید هم به رغم میل باطنی تان متوجه شده باشید که بسیاری از آنها درشما وجود دارند. نکته ی امیدوار کننده آن است که حال این قابلیت و توانایی رادارید که پیش از درآمدن به رنگ یکی از این شخصیت های ده گانه (آقای اسرارآمیز، آقای گریزپا، آقای آتشفشان و...)،آنها را درخود شناسایی کنیدومچ خودتان را بگیرید! سپس با استفاده از راه کارها و روش هایی که آموخته اید، می توانید آگاهانه انتخاب کنید که این راه کارهای ارتباطی را تغییر دهید و همان مرد مهربان و با ملاحظه ای بشوید که براستی هستید. خانم های عزیز:توجه داشته باشید که در این فصل روی سخن مان تنها با مردها نبود.گرچه از این عادات ارتباطی به عنوان عاداتی مردانه نام بردیم،اما مطمئنم که برخی ازآنان درباره ی شما نیز صدق می کند!میلیون ها مرد از این واقعیت شکایت داشته اندکه با خانم فرمان فرما یاخانم نامرئی یا خانم نیش وکنایه زن رابطه داشته اند.چنانچه به راستی خواهان آنید که نامزد/همسرتان این عادات ارتباطی ناسالم را در خود ردیابی و برطرف کند، به عادات ناسالم خود نیز در حضور او اعتراف کنید و از همین راه کارها و روش های ارائه شده استفاده کنید تا راه های سالم تر و مکالمه و گفت و گو با مرد زندگی تان را بیاموزید.
	فصل (12):آنچه زن ها از شنیدن آن ها بیزارند و آنچه دوست دارند بشنوندخانم های عزیز: چند بار اتفاق افتاده است که بامرد زندگی تان مشغول صحبت باشید و او به یکباره چیزی بگوید که براستی عمیقاً شما را ناراحت یا عصبانی کرده باشد؛اماخود او نیز اصلاً متوجه نباشد که چرا اینقدر شما را ناراحت و عصبانی کرده است؟ با ناباوری از شما می پرسد: «مگر من چی گفتم؟» یا «چه حرف بدی زدم؟» وشما پیش خودتان فکرمی کنید: «چطور می تواند تا این حد از مرحله پرت باشد؟» «چطور متوجه نیست که چه می گوید؟» زنان دیگر معمولاً خیلی خوب متوجه منظور شما می شوند و شما را درک می کنند. داستان را برای هر زنی که تعریف کنید، براحتی با آن ارتباط برقرار خواهد کرد. اما چرا خود مردها متوجه نیستند که گاهی اوقات حرفهایی می زنند که زنها از شنیدن آن بیزارند؟ اکنون، حالت دیگری را در نظر بگیرید. فرض کنید از نامزد/همسر خود می خواهید که ای کاش عشق خود را بیشتر با کلمات و واژه ها بیان می کردکه درآن صورت می توانست شما را واقعاً خوشحال کند او درحالیکه گیج و مبهوت شده است از شما می پرسد: «می خواهی چه چیزی از من بشنوی؟ دوست داری چی  بگم؟»  شما پاسخ می دهید:  «خب، راستش، حرفهای قشنگ و رمانتیک.» او به شما زل می زند و می گوید: «مثلاً چی؟» همین که آن جمله را از او می شنوید توی دلتان خالی  می شود و از او مأیوس می شوید؛ زیرا می بینید که اصلاً نمی داند درباره ی چه چیزی با او حرف می زنید. با حیرت از خودتان می پرسید: «چطور نمی داند من چه چیزهایی دوست دارم بشنوم؟» خب، خانم های عزیز:این فصل پاسخی است به دعاها و راز و نیازهای شما! بنا به درخواست هزاران زن لیستی را تهیه کرده ام که در روابط شما با مردها بسیار مفیدومؤثر واقع خواهد شد. این لیست حاوی آن مواردی است که زن ها از شنیدن آن بیزارند و نیز آنچه دوست دارند بشنوند. شاید بهتر باشد که این لیست را به هر  پسری که به سن بلوغ می رسد بدهند تا بتواند همگی موارد آن را از بر کند تا در آینده به زن مورد علاقه ی خود آسیب و لطمه ی روحی وارد نکند!؟ البته این را خیلی جدی  نمی گویم. اما فکر بسیار خوبی است چنانچه این لیست را به هر مردی که دوستش دارید و هر مردی که زنی را دوست دارد نشان دهید. در ابتد با مواردی که زن ها از شنیدن آن بیزارند شروع کرده ام. آن گاه پس از هر مورد توضیح داده ام.که چرا زن ها ازشنیدن این عبارت بدشان می آید.تا مردها درک کنند چه کار می کنند که تا زنشان را عصبی و کفری می سازد. سپس در ادامه به آنچه زن ها دوست دارند بشوند و  سپس دلایل اینکه این عبارات دل ما را آب میکند، پرداخته ام. از این بگذریم که این عبارات علاوه بر آن ما را در شرایط بسیار مطلوبی برای ارتباط رمانتیک (ترجمه برای مردان: عمل جنسی!) قرارمی دهند. سعی کرده ام تا حد ممکن موارد بیشتری را براساس شکایت ها و درخواست هایی که از زن ها شنیده ام در این لیست بگنجانم. با این حال مطمئنم که هر یک از شما موارد مشخص خود را نیز می توانید به این لیست اضافه کنید. توصیه می کنم این موارد را حتماً به لیست اضافه کنید و آنها را با نامزد/همسر خود در میان بگذارید. زنان عزیز:چنانچه نامزد/همسرتان مخالفتی ندارد می توانید این فصل را به همراه یکدیگر بخوانید.میتواند بسیارسرگرم کننده باشد.به علاوه اینکه درحین مطالعه هر جا که لازم دیدید می توانید اشارات شخصی خود را نیز اضافه کنید. زن ها در عین حال از مطالعه ی لیست اول به همراه زنان دیگرلذت بسیاری می برند.دلیل آن را بعداً هنگامیکه به مطالعه ی لیست اول پرداختید، خواهید دید. مردان عزیز: هم اکنون در آستانه ی دریافت اطلاعاتی بسیار گرانبها هستدی! در ارائه ی این لیست از ادای توضیحات  و اطلاعات به هیچ وجه  دریغ نکرده ام زیرا براستی خواهان آنم تا آنچه را که زن ها تلاش می کنند به شما بگویند، درک کنید.به منظور اصلاح و بهبود فوری زندگی عشقی و نیز  زندگی جنسی خود، به شما  پیشنهاد می کنم تمامی موارد لیست اول را از دایره ی لغات و واژگان خود حذف کنید و سپس فوراً تمامی موارد لیست دوم را درمکالمات و گفت و گوهای روزمره ی خود با زن زندگی تان بگنجانید.
	آنچه زن ها از شنیدن آن بیزارند*آنچه مردها می گویند تا احساسات ما را کم اهمیت جلوه دهند. *آنچه مردها می گویند تا از صحبت کردن و برقراری ارتباط با ما سرباز بزنند. *آنچه مردها می گویند تا مکالمه وگفت و گو با ما را متوقف کنند. *آنچه مردها می گویند تا خود را متعهد و پای بند چیزی نکنند و بتواند آزاد باشند.» *پتک های کلامی:مسئولیت گفتن این جملات با خودتان است. *بدترین پتک
	آنچه مردها می گویند تا احساسات ما را کم اهمیت جلوه دهندجمله/عبارت:آروم باش چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: گفتن این جمله:«آروم باش» به یک زن درست مانند این است که ما  زن ها در مطب دکتر  متخصص زنان باشیم و بخواهند با «فورسپس» ما را معاینه کنند!/این یک روش تضمینی است برای آن که ما را آرامش خود را از دست بدهیم.لحظه ای که این جمله به گوش ما برسد فشار و اضطراب ما را بالامی برد. هنگامی که به ما دستور می دهید آرام باشیم، برای ما به این معنا است که احتمالاً فکر می کنید زیادی از خود واکنش نشان می دهیم، از هم پاشیده و غیرمنطقی شده ایم و  نمی توانیم از پس چیزی  برآییم. از آن بالاتر از این کار بوی فخرفروشی می آید. جمله/عبارت: سخت نگیر! چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: بی اعتنای و بی تفاوتی تا چه حد!؟ این جمله اهمیت احساسات ماو نیز آنچه را که درباره اش صحبت یا مذاکره میکنیم کوچک جلوه میدهدو ضمناً به این معناست که زیادی موضوع را جدی و مشکل گرفته ایم. ترجمه:«نمی خواهم درباره این موضوع با تو هیچ صحبتی بکنم.» پاسخ ما:«خودت سخت نگیر.ما فقط می خواهیم صحبت کنیم نه اینکه روی شما عمل جراحی قلب باز انجام دهیم!» جمله/عبارت:به اعصابت مسلط باش چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: درست مانند «آروم باش» و «سخت نگیر» حتی به مراتب بدتر! این احساس به ما دست می دهد که گویی به ما برچسب بیمار روانی زده اید.  «خانم جونز،  به اعصاب خودتون مسلط باشین الآن می گم آرام بخش بهتون تزریق کنن!» هی، تنها اگر کمی با ما درباره ی آنچه آزارمان می دهد حرف بزنید آرام خواهیم شد! روشن شد؟! هنگامی که به ما می گویید «بر اعصاب خودت مسلط باش» برای ما به این معناست که از کاهی کوهی ساخته ایم.خب،مردان عزیز:چه فکر می کنید؟ اگرمیخواهیم درآن باره صحبت کنیم پس حتماً موضوع مهمی است. جمله/عبارت:داری دوباره جوش می آوری چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: به راستی مضحک است. هنگامی که از آنچه می گوییم خوشتان نمی آید می گویید: «داری جوش می آوری» اما چنانچه در باره این که چه رئیس بدی دارید که به شما اضافه حقوق نداده مدام صحبت کنیم و در دفاع از شما از او شکایت کنیم، هرگز فکر نمی کنید که زیادی داریم جوش می آوریم!؟ آنچه از نظر شما واکنش اضافی و نامتناسب به شمار می رود از نظر ما تنها یک واکنش است. اما احساسات وعواطفی را درخودتجربه کرده ایم وتنها میخواهیم آنهارا ابراز کنیم.راستی، چنانچه به ما بگویید: «داری دوباره جوش می آوری» آن وقت خواهید دید که جوش آورده ایم!جمله/عبارت:داری از کوره در می روی چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: قبل از آن که این را بگویید به راستی طبیعی هستیم و حالمان خوب است. اما به محض آنکه این را بگویید، قطعاً یک قدم ما را به جنون و دیوانگی نزدیک تر می کنید! مردان عزیز: فکر کنم تعریف شما از در رفتن از کوره، زمانی باشد که صدای ما از حد یک زمزمه و نجوا بالاتر برود یا مثلاً یک قطره اشک ازچشمان ما بچکد.درست مانند اینکه هرگاه از لوستر جدید که خریده ایم خوش تان نیامده باشد شما را متهم کنیم که بیش از حد بی احساس و بدسلیقه هستید و مطمئناً میخواهیدبا اینکارما را اذیت کنید.ببینید، ما خودمان می دانیم که به دیوانگی و جنون نزدیک شده ایم. اما باور کنید هرگاه ما این جمله را از شما می شنویم اصلاً ارزیابی درستی ندارید.با وجود این چنانچه اصرار داریدکه حق با شماست در آن صورت شاهد نمایش زیبا و مؤثری از دیوانگی نیز خواهید بود! جمله/عبارت: «اینقدر بچه نشو» «احمق نشو» «زیاد احساساتی/خیالاتی شده ای» «خیلی احساس ناامنی داری» چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: خدای من!از راهنمایی ها و دلسوزی های شما متشکریم. حال، خیلی حالمان بهتر شد. شما با این گفته های تان ما را از بدبختی و فلاکتی که در آن غوطه ور بودیم، نجات دادید. چطور نمی توانستیم ببینیم که تا این حد احمق هستیم!؟!؟ مردان عزیز: هنگامی که چنین چیزهایی را به ما می گویید واقعاً انتظار دارید چه پاسخی از ما بشنوید؟ اساساً جملاتی از این قبیل همگی توهین و بی احترام تلقی می شوند و بسیار ناراحت کننده اند و موجب رنجش ما می شوند که ببینیم مردی که دوستش داریم، رودر رو به ما توهین می کند. جمله/عبارت:یه نفس عمیق بکش چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: منظورتان از گفتن این جمله که: «نفس بکش» چیست؟ مرگ ما نفس نمی کشیم؟ ما نه تنها نفس می کشیم، بلکه بسیار تند هم نفس می کشیم زیرا خیلی از دست شما و زبان تان عصبانی هستیم! ما زن ها از شنیدن این جمله از شما مردها بیزاریم.این جمله خیلی خودپسندانه و افاده ای است. گویی مربی روحی عرفانی ما هستیدیا مثلاً استاد «ذن» هستید که می گویید «نفس عمیق بکش!» هی، شنیدن این جمله از کسی مثل مربی یوگا یا مربی «لاماز» در «کلاس های زایمان و وضع حمل» کاملاً طبیعی است. اما خواهش میکنم هنگامی که می خواهیم درباره ی چیزی که ناراحت مان کرده است با شما صحبت کنیم، این جمله را به ما نگویید. درعوض سعی کنید کمی به آنچه به شما می گوییم گوش کنید. جمله/عبارت:احتمالاً باز وقت دوره ی ماهانه ی توست. چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: شاید بتوان عادت ماهانه ی زنان را «سندرم ترحم و بنده نوازی مذکر» نامید!؟ بیماری ای مزمن که زنها بطور مرتب ماهانه به آن مبتلا میشوند.به خصوص هرگاه جملاتی تمسخرآمیز نظیر این جملات را می شنوند!؟ بسیار خب، لازم نیست برنجید. این کاملاً درست است که ما زن ها گاهی اوقات دستخوش تغییرات هورمونی می شویم. اما این درست نیست که عصبانیت  یا ناراحتی ما از شما منشأ فیزیکی و جسمانی دارد. این بهانه ای سطح پایین و غیرمنطقی از جانب مردها است برای فرار کردن از حرف زدن با ما.
	آنچه مردها می گویند تا از صحبت کردن و برقراری ارتباط با ما سرباز بزنند.جمله/عبارت: دوست ندارم درباره ی آن صحبت کنم. چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: خب، ما زن ها نیز دوست نداریم ظرف ها را بشوییم، توالت را فرچه بکشیم، صدای بلند تلویزیون را  که مسابقه ی ورزشی پخش  می کند تحمل کنیم،  پوشک بچه را عوض کنیم، و بسیاری کارهای ناخوشایند دیگر را نیز انجام دهیم. اما به هر حال هر طور که بشود این کارها را انجام می دهیم. حال شما دوست نداریددرباره ی آن صحبت کنید؟ خیلی بد شد. زیرا ما زن ها دوست داریم صحبت کنیم. آیا به راستی این مردها هستند که باید حرف اول و آخر را در رابطه بزنند و زن ها زیردست هستند؟ هرگاه این حرف ازدهان مردی بیرون می آیدانگار که محکم توی صورت ماکوبیده  باشد.گویی به ما گفته  باشید:«احساس شما برای ما  اهمیت ندارد»« مهم نیست که ناراحت باشی.  اصلاً نمی خواهم هیچ وقت روی این رابطه کار کنم.» جمله/عبارت: چقدر دیگه می خوای ادامه بدی؟ چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: این پرسش معمولاً با آهی دردناک و نگاهی تمسخرآمیز همراه با تحقیر ازجانب مردها است.چنانچه کسی نداند تصورخواهد کرد که شما را «نقره داغ» کرده ایم.هرگاه تصور آن را هم نخواهد کرد که خواسته بودیم با شما حرف بزنیم!؟ به مجرد آن که با ما چنین حرف می زنید احساس ناامنی می کنیم و حالت تدافعی به خود می گیریم.گویی مجبوریم برای اندکی از وقت شما باید به شما التماس کنیم. این موجب می شود احساس کنیم هرگز برای شما یک اولویت تلقی نمی شویم. راستی در ضمن پاسخ سؤال فوق این است:«تا هر وقت که طول بکشد» و فقط صرف این سؤال شما ده دقیقه ی دیگر نیز به آن اضافه کرد!زیرا حال از آنچه در ابتدا بودیم، ناراحت تر و عصبانی تر شده ایم. جمله/عبارت: مثل اینکه باید دوباره تا صبح بیدار بمانیم تا درباره ی این موضوع حرف بزنیم. چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: خب، راستش ما هرگز وقتی برای آن در نظر نگرفته بودیم. اما حالا که با تمسخر و کنایه و بی میلی و اکراه تمام به ما پاسخ دادید حتی از آنچه قرار بود نیز طولانی تر خواهد شد! این پرسش شباهت بسیار نزدیک با سؤال قبلی دارد. اما لازم است بدانید به مراتب بیشتر از سؤال قبلی ما را ناراحت و عصبانی می کند، زیرا پیش فرض آن به این معناست که رؤیای ما از یک شب رمانتیک این است که تا صبح با شما دعوا کنیم.
	جمله/عبارت: دیگر تحملش را ندارم چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: این جمله معمولاً با یک خروج فیزیکی و جسمانی نیز همراه است. بدین معنا که این را می گویید و ناپدید می شوید و ما را دل شکسته و  رنجیده خاطر و بسیار خشمگین و عصبانی رها می کنید. آیا آقای فراری (گریزپای)را به یاد می آورید؟ این جمله مهلکه ای عاطفی است که به زن احساس ناامیدی و درماندگی میدهد. چنانچه آمادگی صحبت کردن را ندارید، راه ها و روش های مؤدبانه تری نیز برای بیان آن وجود دارند.[ر.ک فصل (1)] جمله/عبارت:دوباره شروع شد چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: چشمان خود را به این سو و آن سو می چرخانید. دستان خود را بالا می اندازید گویی نمی توانید باور کنید که ما چگونه می خواهیم  این شکنجه ی عظیم  و هولناک (حرف زدن!)را بی رحمانه در حق شما اعمال کنیم. مردان عزیز:معمولاً شما این جمله را در ابتدای مکالمه و پیش از آن که هنوز چیزی گفته باشیم ادا می کنید. ازشمامی پرسیم:عزیزم آیا امکان داره چندهفته ی آینده، زمان بیشتری را با هم بگذرانیم؟ شما پاسخ می دهید:«دوباره شروع شد»چی دوباره شروع شد؟ از کجا میدانید که قرار است بعد از این جمله چه بگوییم یا چه کار کنیم؟ درواقع آنچه شما میگویید این است که: «دوباره می خواهد درباره ی رابطه یا ازدواج مان صحبت کند» بله درست است. می خواهیم در باره خودمان ـ ما و شما ـ  صحبت کنیم. زیرا  به دلایلی عجیب و غریب (که خودمان نیز نمی دانیم!)شما را دوست داریم و عاشق شما شده ایم. جمله/عبارت: این دفعه چیه؟ چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: این صورت دیگری است از جمله قبل:«دوباره شروع شد.» اما با بی حوصلگی وکم طاقتی و فخرفروشی و افاده ای به مراتب بیشتر.این جمله به این معناست که فلسفه ی وجودی زنها تنها این است که با مسائل و موضوعات کم اهمیت و احمقانه مثل: «حال واحوال بچه ها، تفاهم ما و شما، زندگی جنسی مان، مراقبت و نگهداری از خانه و... شوهر خودشان را زجر بدهند.هنگامی که این جمله را به ما می گویید،احساس می کنیم که از پیش به ما اخطار داده اید و می خواهید ما را بترسانید. در این گونه اوقات چاره ای نداریم جز این که تسلیم خواسته شما شویم و بگوییم:«باشه، اصلاً هیچی!» که احتمالاً همان چیزی است که شما دوست دارید بشنوید! جمله/عبارت: فکر کردم قبلاً درباره این موضوع به اندازه ی کافی صحبت کرده بودیم. چرا زن ها از شنیدن این جمله/عبارت بیزارند: بله. همین طور است. هشت ماه پیش آن هم به مدت هفت دقیقه. شاید هم در سال 1998 بود. نمی دانستم که برای دفعاتی که باید درباره ی موضوع خاص صحبت کنیم، تا این که آن را برای همیشه فراموش کنیم محدودیت های زمانی خاصی وجود دارند! آیا صحبت کردن هم تاریخ انقضا دارد؟ هر بار که با این عبارات با ما صحبت می کنید، می توانیم بفهمیم که براستی نمی خواهید دوباره درباره ی چیزی صحبت کنید و امیدوار بودیدکه دیگرموضوع را حل و فصل کرده باشیم.خب،قدر مسلم، آنچه عیان است این است که هنوز حل وفصل نشده است و گرنه نمی خواستیم دوباره در آن باره حرف بزنیم. این گفته ی شما موجب می شود احساس کنیم همیشه مجبوریم شما را به زور متقاعد کنیم تا رضایت دهید سرانجام درباره ی چیزی با شما صحبت کنیم که البته از این احساس بیزار هستیم. جمله/عبارت:دوباره نشستی با دوستات حرف زدی چرا زن ها از شنیدن این جمله/عبارت بیزارند: آیا منظورتان از این جمله این است که ما فکر، ذهن و تفکر مستقل نداریم؟ یا هر بار که از چیزی ناراحت  هستیم یا  می خواهیم موضوعی را حل و  فصل کنیم توسط زن های دیگر «شست و شوی مغزی» داده شده ایم؟مهارتی که در این حمله به کار رفته است این است که ازپیش و ازهمان ابتدا آنچه را که میخواهیم در باره اش صحبت کنیم ازدرجه ی اهمیت واعتبار ساقط میکند. گویی که احمقانه است یاخوب درباره اش فکر نشده است وعقل و منطقی را در آن به کار نرفته است وبنابراین ارزش آن را نداردکه وقت تان را روی آن بگذارید.
	آنچه مردها می گویند تا مکالمه و گفت و گو با ما را متوقف کنندجمله/عبارت: باشه، باشه مثل همیشه حق با توست و من اشتباه می کنم. حالا راضی شدی؟ چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: نه، راضی نشدیم. زیرا صحبت کردن و برقراری ارتباط بر سر درست و غلط، برد و باخت یا حق به جانب جلوه کردن و محکوم کردن دیگری نیست.بلکه فقط ارتباط برقرارکردن، درک متقابل و برگرداندن تفاهم، هماهنگی و هارمونی است.هنگامی که مردی جمله ی فوق را بر زبان می آورد مؤید این نکته است که مقصود و منظور از مکالمه و گفتگو را فراموش کرده است. مردان عزیز:مکالمه یک مسابقه نیست که باید در آن برنده شوید.بلکه نوعی ارتباط است. هنگامی که چنین چیزی به ما می گویید دیگر چه می توانیم بگوییم؟ جمله/عبارت: اصلاً بابا فراموشش کن. چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: اُه، خدای من.پرواضح است که چیزی گفته ایم که به مذاق تان خوش نیامده است، یا مربوط به حیطه ای میشودکه می خواهید در آن وارد شوید یا به آن بپردازید یا احساس میکنید که شما را درست درک نمی کنیم، اما به جای اینکه این احساسات خود را با ما درمیان بگذارید،مکالمه را درنطفه خفه می کنید.دراین اوقات احساس بسیار بدی به ما دست می دهد زیرا ما را از این فرصت که بر روی مسئله و مشکل کار کنیم محروم کرده اید. به علاوه قادر نخواهیم بود آن را فراموش کنیم و شما این را خود نیز می دانید. جمله/عبارت: متأسفم که چنین احساسی داری. چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: به عبارت دیگر:«شنیدم چی گفتی اما نمی خواهم و قصد آن را نیز ندارم که در آن باره صحبت کنم. تو را با احساساتت تنها می گذارم.  متأسفم که این احساسات به سراغت آمده اند و قرار است مدتی با آن ها دست به گریبان باشی چرا که قصد ندارم در این موضوع دخالتی بکنم. این جمله معمولاً با لحنی شبیه صدای مداح مراسم ختم عزیزیاز دست رفته ادا می شود که به خانواده ی داغدار صاحب عزابرای مصیبت وارده به آنها تسلیت می گویند.شما با حالتی حاکی از همدردی به ما نگاه می کنید. گویی همین کافی است و اکنون شما می توانید به تماشای تلویزیون خود ادامه دهید. جمله/عبارت:خودم می دونم دارم چه کار می کنم. چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: به عبارت دیگر:بهتر است راه خود را در پیش بگیریم و برویم زیرا شما به نظر و بازتاب ما احتیاجی ندارید.مضاف بر آنکه  نمی خواهید چیزی را  هم به ما  توضیح بدهید. برای افکار و احساسات ما نیز اهمیت قائل نیستید.می خواهید آنرا به روش خودتان انجام دهید.همین و بس.بنابراین بهتراست که ما«خفه شویم»و به دنبال کارهایی که فقط به ما مربوط می شود مثل مراقبت و مواظبت از شما وبچه ها برویم وامورات مهم را به شما بسپاریم. این جمله حسابی«حال ما رامی گیرد»!دریک چشم به هم زدن مکالمه رامختومه اعلام می کند و...البته ما می توانیم مجدداً آن را از سر بگیریم و البته مسئولیت عواقب آن به عهده ی خودتان است!؟ جمله/عبارت:خودم درستش می کنم. چرا زن ها از شنیدن این جمله/عبارت بیزارند: صورت دیگری از جمله ی: «خودم می دونم دارم چکار می کنم.» البته با پیازداغی افزوده. زیرا بیشتر به  یک فرمان و دستور شباهت دارد. گویی خرج خودتان را جدا کرده اید و خط قرمزی میان خودتان و ما کشیده اید. از این جا به بعد حوزه استحفاظی شماست و ما حق نداریم به آن تجاوز کنیم این جمله ی آقای فرمان فرماست که فقط با مقام و درجه و رسته سر و کار دارد و به ما این احساس را می دهد که جایگاه چندانی نداریم و لذا «مرخصیم» بله... اطاعت...قربان! جمله/عبارت:لازم نیست شما خودتونو نگران کنین. چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: صورت ملایم تر اما کاملاً مشابه با دو جمله ی پیش. البته این یکی بنده نوازانه تر، ضعیف نوازانه تر و ترحم آمیزتر است.گویی سرپرست یا قیم کودک صغیری به او می گویدکه نگران نباشد او ترتیب همه چیز را خواهد داد. در اینجا مجدداً ما را به مرخصی تعلیقی فرستاده اند، منتها نه با توبیخ و سرزنش بلکه با «تشویقی»!جمله/عبارت: اگه فکر می کنی شوهر خیلی بدی هستم پس چرا نمی ذاری بری؟ چرا زن ها از شنیدن این جمله/عبارت بیزارند: در اینجا مجددا ًهمان  موضوع«هیچ یا همه چیز»مطرح است.اینکه یا همین جوری که هستید دوستتان داشته باشیم یاچنانچه از چیزی شکایت داریم باید بگذاریم و برویم پیکارمان! گویی تنها ظرف پنج ثانیه از 0 تا 60 شمردید و زنگ ها را به صدا درآوردید.حال ما را در موقعیت قرار داده اید که با گفته ی شمامخالفت کنیم، و بگوییم که شما شوهربدی نیستید و ما هم به این سادگی ها «رفتنی» نیستیم!چطور می توانید از ما انتظار داشته باشید که در این اوقات ما به شما تسلی خاطر و دلداری بدهیم در حالی که این ما بودیم که در ابتدا از چیزی ناراحت بودیم و می خواستیم درباره اش با شما صحبت کنیم؟
	آنچه مردها می گویند تا خود را متعهد و پای بند چیزی نکنند و بتوانند آزاد باشند.جمله/عبارت:نمی تونم اینقدر جلو جلو فکر کنم. چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: چه جمله ی بچگانه ای. بی شک حاکی از سست عنصری گوینده ی آن است. گویی برنامه ریزی چه بار سنگین و چه معضل جان گدازی است؟  شرط می بندم چنانچه رئیس تان از شما خواسته بود در آینده در یک کنفرانس کاری شرکت کنید هرگز چنین چیزی به او نمی گفتید.ما زنها خیلی خوب میدانیم دراین اوقات شماسرگرم چه کاری هستید:می خواهید شانه خالی کنید، طفره بروید و فرار کنید.این کار شما موجب میشود احساس کنیم اهمیت نداریم،شایسته چشم پوشی ایم و مورد صرف نظر واقع شدن وبه خودمان واگذار شده ایم.جمله/عبارت:یه کاریش می کنیم. چرا زن ها از شنیدن این جمله/عبارت بیزارند: آیا به راستی چنین فکر می کنید که این پاسخ شما را باور میکنیم.هنگامیکه سعی دارید برای آینده برنامه ریزی کنیم یا مشکلی را حل و فصل کنیم وشما این پاسخ را به ما میدهید می دانیم که فقط می خواهید ما را سر کار بگذارید و وعده ی سر خرمن به ما بدهید.البته به روش نرم و ملایم و زیرکانه. فکر  می کنم باید به این دلیل که به جای  فعل «می کنم» از فعل جمع «می کنیم» استفاده کردید و خود را مایل به همکاری و تشریک مساعی جلوه داده اید از شما متشکر و ممنون هم باشم!؟ اما حقیقت این است هنگامی که این عبارت را از شما می شنویم می خواهیم از درد و عصبانیت جیغ بزنیم. جمله/عبارت: چرا که نه؟ چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: این یکی به کمی توضیح نیاز دارد:ما می گوییم:«دوست داری همراه من به مراسم تجدیددیدار دوستای دوران دبیرستانی من بیایی؟» شما می گویید:«چرا که نه؟» مشکل این عبارت این است که دقیقاً به معنای «بله» نیست و لذا واجد هیچ بار احساسی و هیجانی نیست و نشان دهنده ی این موضوع نیست که از آمدن با ماخوشحال خواهید شد.از طرفی به معنای «نه» نیز نیست. با وجود این همیشه در انتها پس از شنیدن این عبارت، این احساس به ما دست میدهدکه یک جعبه ی خالی را به عنوان هدیه دریافت کرده ایم.واقعیت امر آن است که در اینجا عملاً با خواسته ی ما موافقت می کنید، اما گویی چنانچه نمی آمدید برایتان تفاوت چندانی هم نمی کرد. این عبارت موجب می شود زن احساس کند که انتخاب دوم، سوم، یا چهارم است. در ضمن این جمله فاقد هرگونه حس تعهد و پای بندی واقعی است. جمله/عبارت: من هم همین طور. چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: ... ما می گوییم:«دوستت دارم.» و شما می گویید «من هم همین طور»می گوییم:«خیلی خوشحالم تونستیم درباره آن موضوع با هم صحبت کنیم.» شما می گویید: «من هم همین طور»استفاده از این عبارت درست مانند این است که پس مانده های شخص دیگری را بخورید.از دو حالت خارج نیست! یا به لحاظ گفتاری ـ کلامی تنبل هستیدوحوصله ندارید همان فکر یا احساس را تمام و کمال دوباره ابراز و بیان کنید یا اینکه عمداً دوست ندارید آن را بر زبان بیاورید و اعتقادی هم به آن ندارید. «من هم همین طور» مثل یک نصفه «دوستت دارم» به حساب می آید. در هر حال این عبارت این احساس را به ما می دهد که در حق ما اجحاف شده است. جمله/عبارت:من همین طوری هستم.دوست چرا زن ها از شنیدن این جمله/ عبارت بیزارند: و اینک بزرگ ترین عذر و بهانه برای سرباز زدن از انجام آنچه ندارید یا نمی خواهید انجام دهید، سرباز زدن از تغییر و رشد شخصی، طفره رفتن از کار کردن بر روی خودتان رابطه و فرار کردن از جدی گرفتن نظرها و بازتاب های ماست.خب، چنانچه نمی خواهید تعهد و پای بندی خود را به چیزی نشان دهید چرا  دقیق تر و روشن تر نمی گویید که:«من انتخاب کرده ام که همین طوری باشم.»
	پتک های کلامی«مسئولیت گفتن این جملات با خودتان است» جمله ها&عبارت/چرا زن ها از شنیدن این جمله ها&عبارت بیزارند: تو منو به یاد نامزد&همسر قبلی ام می اندازی./نیاز به توضیحی ندارد. یه خورده چاق شده ای؟/نیاز به توضیحی ندارد. داری عین مادرت می شی./نیاز به توضیحی ندارد. به یه خورده آزادی و فضای شخصی احتیاج دارم تا بتونیم یه کمی نفس بکشم./نیاز به توضیحی ندارد. شاید مردها لزوماً نباید تک همسر باشند./نیاز به توضیحی ندارد.
	بدترین پتکسکوت ......................
	آنچه زن ها دوست دارند بشنوندجملات یا عباراتی که درذیل آورده شده اندجملاتی معجزه آسا هستند.از آنجا که درسرتاسر این کتاب درباره ی نیازهای زنان صحبت کرده ایم، لذا این جملات یا عبارات به هیچگونه توضیحی نیاز ندارند. این جملات را بر روی نامزد/همسرتان امتحان کنید و از نتایجی که می گیرید شگفت زده شوید.چنانچه می خواهیدکاری عجیب و غریب، نامعمول وخارق العاده انجام دهید و نامزد/همسرتان را حسابی غافلگیر کنید، از او بخواهید چشمانش را ببندد و سپس تمامی این لیست را با  صدای بلند برای او  بخوانید.این بهترین پیش نوازشی است که زن ها می شناسند.چه بگویید تا احساس محبوبیت به ما بدهید«دوستت دارم.» «عاشقت هستم.» «خیلی خوش شانس بودم که تو رو پیدا کردم.» «تو بهترین دوست من هستی.» «تو تنها زن این دنیا هستی که می خوام با او باشم.» «هیچ زن دیگه ای مثل تو نیست.» «نمی دونم بدون تو چه کار کنم.»«نمی تونم زندگی ام رو بدون تو تصور کنم.» «تو تحقق رویاها و اجابت دعاهای من هستی.»
	چه بگویید تا احساس کنیم از ما قدردانی شده است«تو خیلی برای من خوبی» «تو موجب می شی من احساس خوشبختی کنم.» «برای یک یک کارهایی که برای من می کنی از تو قدردانی می کنم.» «خیلی خوشحالم می کنی هروقت که ...(مورد خاصی را نام ببرید.) «تو زندگی منو متحول کرده ای.» «بابت هرکاری که می کنی از تو متشکرم.» برای....از تو متشکرم.»
	چه بگویید تا احساس ارزشمند بودن بکنیم«امروز چطور بود؟» «بیا درباره ی این موضوع صحبت کنیم تا بتونیم با هم تصمیم بگیریم» «بیا برای ... برنامه ریزی کنیم.» «درباره ی ... چی فکر می کنی؟» «آیا کمکی از من برمیاد؟» «الآن چه کمکی می تونم به تو بکنم؟» «چه خواسته ای از من داری؟» «به چه چیزی نیاز داری؟»
	چه بگویید که قلب و روح ما را به روی خودتان باز کنید«از اینکه همیشه همه ی نیازهای تو رو برآورده نمی کنم،متأسفم و از این بابت معذرت می خوام.» «برای ...از تو معذرت می خوام.» «قول می دم که روی ...(چیزی که قبلاً از شما خواسته بودیم.) بیشتر کار کنم.» «متشکرم که با من و مشکلاتم می سازی.» «متشکرم که با من صبوری.» «می دونم که کنار اومدن با من همیشه کار ساده ای نیست!» «برای ...منو ببخش.»
	چه بگویید که موجودی حساب مشترک عشق بازی و عمل جنسی مان را بالا ببرید«تو واقعاً برام جذاب هستی.» «تو رو می خوام.» «هیکل و اندامت برام خیلی خواستنی و مطلوبه.» «دوست دارم بعداً با تو مهرورزی کنم.» «نمی تونم تو رو ندیده بگیرم یا به تو نزدیک نشم.» «دوست دارم بیشتر با تو باشم.» «دلم برات تنگ شده»«بیا همدیگرو در آغوش بگیریم.»
	چه بگویید که به یکباره هزار امتیاز بگیرید!«بیا با هم به خرید برویم.» «بگذار خونه رو برات تمیز کنم.» «آیا می خواستی درباره ی چیزی با من حرف بزنی؟» «بیا تلویزیون رو خاموش کنیم تا در عوض با هم حرف بزنیم.» «متشکرم این کتاب رو به من دادی.»
	بخش سوم:آنچه زن ها دوست دارند مردها درباره ی روابط جنسی بدانند**صفحه=581@ چند سال پیش زوجی به منظور دریافت کمک به من مراجعه کردند و گفتند در یک قدمی طلاق هستند. مشکل مرکزی آنها روابط جنسی شان بود. بنابرگفته های خود زن، او تمایل به عشق بازی با شوهر خود را کاملاً از دست داده بود و حتی فکر صمیمیت و نزدیک جسمانی او را به  هراس می انداخت. این در  حالی بود که مرد اصلاً قائل به این نبود که مشکلی دارند. در حالی که زن با عصبانیت احساساتش را بیان می کرد، مرد مات و مبهوت آنجا نشسته بود. گویی اصلاً نمی داند همسرش درباره ی چه چیزی صحبت می کند. نمی توانستم تشخیص دهم آیا او به این صحبتهای زنش علاقه ای دارد یا اینکه واقعاً براستی آن ها را درک نمی کند. بعد  از مدتی از او خواستم تا  موقتاً  اتاق  را ترک کند.سپس به همسرش گفتم:«بسیارخب، حالا مثل دوتا زن که با هم تنها هستند، رک و پوست کنده بگو مشکل چیست؟پاسخ داد: «راستش، دیگه هیچوقت دوست ندارم با او بخوابم.اصلاً از آنچه در رختخواب بین ما اتفاق می افتد،خوشم نمی آید.اون احساساتی راکه دوست دارم هنگام زناشویی داشته باشم، ندارم. مدتها است که هیچ چیزبهتر هم نشده.دیگر نمی توانم اینطوری زندگی کنم.من هنوز جوان هستم و می خواهم شاد و خوشبخت باشم.» از او پرسیدم:«از چه چیزی به هنگام عشق بازی با او خوشت نمی آید؟» به آرامی گفت:گفتنش سخته.خب، راستش یه جوری یه. احساس خوبی نیست.» پیشنهاد دادم:«بیا دقیق تر صحبت کنیم تا بتونیم مشکل رو دقیقاً شناسایی کنیم. آخرین باری که با هم عشق بازی کردید کی بود؟» «جمعه شب.» «بسیار خوب، برام تعریف کن چه اتفاقی افتاد؟» توضیح داد:«بگذار ببینم تازه دخترمان را توی رختخوابش گذاشته بودم وداشتم توی دستشویی دندانهایم را مسواک می زدم. اوخیلی تحریک شده بودو می خواست هرچه زودتر تمام بشود.با خودم گفتم با او همکاری کنم تا زودتر ماجرا تمام بشود.» «بسیار خوب، در مقیاسی از یک تا ده(ده برای بهترین و یک برای بدترین) چه امتیازی به عشق بازی تان می دهید؟» «او لحظه ای فکر کرد و سپس گفت:فکر کنم سه.» یادم می آید که من هم پیش خودم فکر کردم که «از نظر من هم بیشتر از سه نمی گیرد!» البته چیزی نگفتم. حال وقت آن بود تا شوهرش نیز مجدداً به ما بپیوندد.رو به او کردم . گفت: «همانگونه که می دانی همسرت از زندگی جنسی تان ناراضی است.» پاسخ داد:«بله، او همیشه این را به من میگوید.اما نمیدانم مشکل چیست و اودقیقاً ازچه چیزی ناراضی است وهنگامیکه از او می پرسم،نمی تواند مشکل را دقیقاً برایم تشریح کند.» پرسیدم:«چه احساسی نسبت به روابط جنسی خود با او داری؟» لبخند زد و گفت: «من خیلی از او راضی هستم. فقط ای کاش خود او نیز به اندازه ی من راضی بود!» پیش خودم فکر کردم:«چه جالب!» زنی که از زندگی جنسی خود بیزار است و شوهری که از آن بی اندازه خوشحال و راضی است. باید هنوز نکته ای بر من پوشیده مانده باشد. تصمیم گرفتم دقیق تر به مشکل آنها بپردازم. «همسرتان گفت جمعه شب با هم رابطه داشتید؟ «بله، همینطور است.» «آیا می توانی بگویی که در مقیاسی از یک تا ده که در آن نشانگر عالی و یک نشانه ی خیلی بد باشد چه امتیازی به تجربه ی جمعه شب می دهی؟» با اعتماد به نفس گفت:«9» هنگامی که همسرش این را شنید صورتش سرخ شد و گفت «9؟ چگونه می توانی چنین حرفی بزنی آن شب بیشتر از سه نمی گرفت!؟ حال متوجه منظورم می شوی باربارا؟» شوهرش در حالی که کاملاً گیج شده بود مجدداً تأکید کرد که:«نَه، 9 بود.» داستان از چه قرار بود؟ گویی این دو از دو تجربه ی کاملاً متفاوت حرف می زدند.به مرد گفتم:«برایمان توضیح بده که چرا از نظر تو آن شب امتیاز9 می گیرد.» «آن شب همسرم پای دستشویی ایستاده بود و داشت دندان هایش را مسواک می زد. چند دقیقه پیش دخترمان را توی تختخوابش گذاشته بود.  او را  که دیدم تحریک شدم. اندکی پیش نوازش و سپس ... من خیلی راضی بودم و همان طوری که گفتم امتیاز 9 را به آن می دهم. همین که به سخنان این مرد گوش می دادم متوجه شدم که او واقعاً عاشق همسرش است؛ او را خیلی دوست دارد و از مهرورزی با او بسیار  لذت می برد.مرد  خیلی خوب؛ مهربان و در عین حال با صداقتی به نظر می رسید. اما می دانستم چیزی وجود دارد که هنوز متوجه آن نشده ام. ناگهان ایده ای به ذهنم خطور کرد. به او گفتم: «به جای اینکه از  وقایعی که اتفاق افتادند و کارهایی که کردی برایم توضیح دهی می توانی بگویی در آن لحظات که با او همبستر شده بودی چه افکار و احساساتی داشتی؟ از ابتدا تا پایان.» چند لحظه فکر کرد و سپس گفت: «بسیار خوب، سعی میکنم. بگذار ببین.توی دستشویی ایستاده بودم وبه همسرم نگاه می کردم. اگر اشتباه نکنم داشتم به این موضوع  فکرمیکردم که او چقدر مادر خوبی است و چقدر با دخترمان خوب رفتار می کندـ زیرا چند دقیقه پیش او را که خوابش برده بود با مهربانی توی تختخواب خودش گذاشت ـ  علاوه بر آن داشتم فکر می کردم که چه کدبانوی خوبی است و چقدر زحمت می کشد تا از خانه و از ما خوب مراقبت کند. سپس احساس کردم عشق و هیجان زیادی به من هجوم آوردند به طوری که می خواستم به او نزدیک شوم و اورا در آغوش بگیرم.» نگاهی به همسرش انداختم و متوجه شدم که ناگهان کنجکاو شده است و با دقت دارد به حرفهای ما گوش می کند.» گفتم:«ادامه بده.» «این کار را کردم. یادم می آید که متوجه شدم چقدر بوی تمیزی می دهد. او همیشه خوشبو و تمیز است و موهایش همیشه برق  می زنند.  من همیشه عاشق موهای او بودم. پیش خودم فکر کردم: «موهایش چقدر نرم و زیبا هستند مثل ابریشم.» هنگامی که دوباره به همسرش نگاه کردم دیدم که اشک در چشمانش حلقه زده است. «سپس او را به اتاق خواب بردم و او را لمس کردم. همسرم پوست بسیار صاف، لطیف و زیبایی دارد.هیکل و اندامش بسیار زنانه و در عین حال متناسب است.همیشه از اندام متناسب او راضی بودم.» حال همسرش دستمالی از کیف خود بیرون آورد تا اشک هایش را خشک کند. «یک لحظه فکری به سرم خطور کرد که خدای من او چقدر زیباست راستش را بگویم،هنوز زنی به زیبایی او ندیده ام.می خواستم هر چه به او نزدیکتر باشم.» در این لحظه همسرش کمی جلوتر لبه ی کاناپه نشست تا بهتر صحبت های او را بشنود. این در حالی بود که اشک از گونه هایش سرازیر بود. «احساس می کردم در جایی هستم که به آنجا تعلق دارم. هیچ گاه نمی خواستم آن لحظه پایان یابد.» به خودم گفت:«خدای من، من این زن را دوست دارم. در حد پرستش دوستش دارم!چقدر خوش شانس بودم که او نصیبم شد!» در این لحظه همسرش که دیگر نمی توانست احساس خود را پنهان کند از روی کاناپه بلند شد و شوهرش را در آغوش گرفت و فریاد زد:«این بار به آن 10 می دهم!10!» هرگز این لحظه را فراموش نمی کنم برای هر دوی آنها و همچنین من کشف و شهود بی نظیری بود.این مرد به راستی همسرش را در حد پرستش دوست داشت. اما هنگامی که با او عشق بازی می کرد،هیچ یک از احساسات خودرا ابراز نمی کردو نمی گفت که چه چیزی دردرون اومی گذرد.بلکه  فقط این احساسات را با زبان بدنش و برای بدن زنش بیان می کرد از آنجاکه زنش از آن درجه از عشق وصمیمیتی که مرد درخود احساس میکرد بی خبر بود، فرض را برای این می گذاشت که شوهرش فقط میخواهد با او همخوابه شودو این موضوع او  را  سرد  می کرد.  اما به  مجرد آنکه از  احساسات  واقعی شوهرش در  آن لحظه آگاه شد،  دریافت که  قصد واقعی  شوهرش  در واقع مهرورزی با او  بود،  نه فقط عمل جنسی و ارضای شهوانیت اش، این همان چیزی بود که موجب شد زن به آن امتیاز ده بدهد. چه چیزی موجب می شود یک هم آغوشی امتیاز ده بگیرد؟ عشق، صمیمیت و ارتباطی که میان شما و قلب معشوق تان وجود دارد. به همین دلیل بود که شوهر آن اززندگی جنسی شان رضایت کامل داشت، زیرا آن عشق را حس می کرد. اما در بیان و ابراز آن احساسات با همسرش خیلی موفق نبود. به همین جهت نیز بود که همسرش نمی توانست به او توضیح دهد مشکل چیست. او نیز از ارتباط جنسی خوشش می آمد، اما احساس نمی کرد شوهرش با او عشق بازی می کند، تنها احساسی که او می کرد این بود که شوهرش با او  همبستر می شود.در عین حال نمی توانست نیاز خود را به وضوح برای شوهرش توضیح دهد. عشق مطلوب به معنای عشق ورزیدن نه تنها با بدنتان بلکه با دل و جان تان است. باید بگذارید عشقی را که در خود احساس می کنید در گفتار و کلامتان، نگاهتان، لمس تان، بوسه هایتان و... تجلی و نمود پیدا کند. تا معشوقتان دریابد تنها به بدن او عشق نمی ورزید، بلکه روح و جان آنان را نیز با تمام وجود دوست دارید. به همین دلیل است که این عمل «عشق بازی» نامیده می شود زیرا هنگامی که حقیقتاً و به صمیمی ترین نحوممکن به یکدیگر نزدیک ومتصل می گردید،عشق میان خود و معشوق را دوچندان می کنید و این عشق تمامی بخش های دیگر زندگی تان را نیز از شادمانی و خوشحالی، شیرینی و رضایت خاطر سیراب خواهد کرد. معشوق بودن به چه معناست؟ معشوق بودن هرگز به مهارت های جنسی شما به دفعاتی که عشق بازی می کنید، به تنوع  وضعیت ها و  موقعیت هایی که در آن عمل جنسی را اجرا می کنید و به تعداد دفعاتی که معشوق تان میتواند دریکبار همبستر شدن به اوج لذت جنسی برسد،ارتباطی ندارد.معشوق بودن به رفتاری بستگی داردکه درتمامی اوقات ودر تمامی احوال با معشوق تان پیشه می کنید. آن هم نه فقط در اتاق خواب بلکه در همه جا و در همه وقت. عشق ورزیدن به معنای رفتاری است که با معشوق تان به هنگام راه رفتن، قدم زدن، غذاخوردن، صحبت کردن و همچنین در اتاق خواب دارید، هنگامی که تن هایتان یکی می شود معشوق کسی است که قلب او از عشق لبریز باشد. سه فصل آتی بدین منظور نگاشته شده اند تا تجربه صمیمیت جسمانی شما با همسرتان را به تجربه ای مطلوب برای هردویتان بدل کنندو ارتباط جنسی را به عشق بازی و مهرورزی حقیقی. در این فصل ها روش هایی به شما توصیه شده اند تا بتوانید هم در داخل و هم در خارج از اتاق خواب، معشوقی مطلوب باشید.  برخی از توصیه ها و  پیشنهادهای ارائه شده در این فصل ها مربوط به اتاق خواب است و برخی به خارج از اتاق خواب. اما همگی آنها به این مهم می پردازند که چگونه به معنای واقعی کلمه، معشوقی مطلوب باشید. این بخش از کتاب بدین منظور طراحی نشده است که یک راهنمای جامع روابط جنسی باشد.زیرا این موضوع میتواند کتابی کامل را یکجا بخود اختصاص دهد. دراین زمینه کتابهای مفصل و بسیار مفیدی نگاشته شده اند که می توانید آنها را مطالعه کنید. آنچه در این فصول به آنها پرداخته شده است مطالبی است که زن ها میخواهند مردهاحتماً درباره ی روابط جنسی بداند. تمامی مطالب این سه فصل مطالبی هستند که زن ها از من خواسته اند حتماً به شما مردان عزیز در این باره بگویم! بگذارید با این حقیقت رو به رو شویم: گفت و گو و مذاکره درباره ی مسائلی چون عمل جنسی و ارتباط جنسی آن هم با  صداقت و صراحت تمام کار بسیار مشکلی است. و به عقیده ی من این کار بنا به دلایلی که در زیر آمده اند به مراتب برای ما زن ها مشکل تر است: 01 به ما چنین آموزش داده شده است که «دخترهای خوب (یا زن های خوب) هرگز درباره ی مسائل و موضوعاتی از این قبیل صحبت نمی کنند. 02 ما زن ها می ترسیم چنانچه به مردها بگوییم چه می خواهیم یا از چه چیزی خوشمان یا بدمان می آید، زن های بد یا وقیحی جلوه می کنیم. 03 می ترسیم چنانچه درباره ی این خواسته های خود حرف بزنیم چنین به نظر آید که می خواهیم از همسر خود انتقاد کنیم.به علاوه می ترسیم او را با این کار برنجانیم. 04 گاهی اوقات نیز به این دلیل است که نمی دانیم احساسات خود را چگونه ابراز کنیم یا آن را به زبان ساده بیاوریم. مردان عزیز: سالهای بسیاری از زندگی خود را به گوش دادن به آنچه تمامی زن ها دوست دارند شما درباره ی روابط جنسی بدانید، گذرانده ام. در صفحات آتی هر آنچه را که این زن ها به من گفته اند با شما در میان خواهم گذاشت. این فصل ها اطلاعات ارزنده ای را دراختیار شما قرارخواهند دادتا بتوانید به مراتب معشوق و همسر بهتری باشید.شما شانس بسیار خوبی داشته اید.زیرا خود من نیز یک زن هستم سرانجام شاید بی ربط نباشد اگر خواسته های زن ها را در رختخواب از زبان زن دیگری ـ و نه از زبان یک مرد!ـ بشنوید. بدین ترتیب می توانید از صحت مطالبی که خواهید خواند مطمئن باشید. زیرا خود من نیز یک زن هستم و به تجربه می دانم که این مطالب همگی صحت دارند! زن های عزیز: این فصل ها به شما کمک خواهند کرد خود و بدن تان را بهتر بشناسید و بهتر بتوانید نیازهای تان را به مرد زندگیتان بیان کنید. بهترین روش ممکن برای مطالعه ی این بخش از کتاب آن است که آن را به همراه همسرتان بخوانید. زیرا می توانیدهر جا که لازم دیدید نظر شخصی خودرا نیز ارائه دهید.برای نمونه:«این دقیقاً توصیف همان احساسی است که من دارم!»یا «این نکته درباره من صدق نمی کند.» این کار روشی است برای شخصی کردن این بخش ازکتاب برای خودتان و نیز بهانه ای برای شروع مکالمه ای باهمسرتان در این باره. فراموش نکنید که نظر و اشارات شخصی خودتان را حتماً اضافه کنید.مطمئن باشیدحال اینکار را به مراتب ساده تر وراحت تر از پیش انجام خواهید داد.زیرا اکنون همگی ابزارهای لازم را جهت این که «طلسم را بشکنید» در اختیار دارید!؟ به یاد داشته باشید: هیچ کس در عشق بازی با شما به اندازه ی خودتان مهارت ندارد!
	فصل (13):رازهایی درباره خواسته های جنسی زن هارازهایی درباره خواسته های زن ها در بستر 01 ما زن ها نیاز داریم در ابتدا از ناحیه ی سر و قلب آماده شویم. 02 زن ها نیاز دارند از نگرانی و مزاحمت های متفرقه بدور باشند تا میل جنسی در آنها فعال شود. 03 زن ها دوست دارند ابتدا اغوا شوند. 04 زن ها از عجله و شتاب زدگی خوش شان نمی آید. 05 رازهای درباره ی کلیتوریس.
	راز جنسی (1)«ما زن ها نیاز داریم ابتدا از ناحیه ی سر و قلب خود آماده شویم.»مردها و زن ها به لحاظ جنسی کاملاً متفاوت هستند. برخی از این تفاوت ها در زیر آورده شده اند: -چگونگی تحریک جنسی در مردها:فرض کنید زنی شروع به نوازش همسرش می کند. پایانه های عصبی یا گیرند های  حسی او پیام های  تحریک آمیز را دریافت  می کند و سپس مستقیماً آنها را به اندامهای تناسلی مرد مخابره می کنند. به طرزی معجزه آسا تنها در ظرف چند ثانیه مرد آماده می شود و از خود واکنش نشان می دهد. -چگونگی تحریک جنسی در زن ها:مردی همسر خود  را نوازش  می کند. مرد آمادگی و  تمایل آن را دارد که ارتباط جنسی  برقرار کند.  پایانه های عصبی یا گیرنده های حسی زن پیامهای تحریک آمیز را دریافت کرده چنین ثبت می کنند که تلاش برای تحریک جنسی او صورت پذیرفته است. برخلاف بدن مردها،پیش ازآنکه این پیام ها به مناطق تحریک پذیر برسند باید به مرکز احساسی ـ عاطفی در مغز زن مخابره شوند تا در آنجا پردازش شوند. بنابراین پیامی از پایان های عصبی ای که توسط مرد لمس شده اند به مسئول بخش ارتباطات جنسی و صمیمیت مغز زن مخابره می شود. ممکن است  بپرسید این مسئول کیست؟ او همان بخش از وجود زن است که زن را از دادن پاسخ مساعد به تحریکات جنسی خارجی در اوقاتی که زن احساس امنیت نمی کند باز می دارد و بدینوسیله اورا محافظت می کند و از آسیب پذیری او می کاهد. این مسئولیت و وظیفه ی مسئول بخش ارتباطات جنسی و صمیمیت است که تصمیم بگیرد آیا اطلاعات و پیام های دریافت  شده توسط گیرنده های حسی زن را به شکل تحریک جنسی به مناطق تحریک پذیر مخابره بکند یا نکند. مسئول بخش ارتباطات جنسی و صمیمیت مغز زن، آخرین گزارش های دریافتی طی چند روز گذشته را که همگی در «روان» زن انبار شده اند پردازش و موارد زیر را تعیین میکند: «موازنه یا بیلان موجودی بانک عشق زن چقدر است؟» پاسخ: «هوم، چندان بالا به نظر نمی رسد.  ظاهراً چند  وقت اخیر توسط  همسرش نادیده گرفته شده است، اَه، این یکی دیگر چیست؟ مقادیر انزجار انباشته شده از هفته ی گذشته! ظرف هفته ی گذشته زن مدام سعی کرده است  با شوهرش  درباره ی تصمیماتی که باید با هم اتخاذ می کردند صحبت کند، اما او مرتباً شانه خالی کرده است. اصلاً وضعیت مطلوبی نیست. به هیچ وجه!» مسئول بخش ارتباطات جنسی و صمیمیت مغز زن تصمیم خود را اعلام می کند: «به هیچ وجه توصیه نمی شود که  امشب رابطه ی جنسی برقرار کند.»  شاید چند روز بعد، پس از آنکه مرد در روابط خود با آن زن تجدید نظر کندو با او مهربان تر باشد. سپس این مسئول تصمیم می گیردکه پیام های تحریک آمیز را به اندامهای تحریک پذیر(جنسی) زن مخابره نکند و آنها را در بایگانی خود توقیف نماید. این بدین معناست که هر چه مرد تلاش می کند تا همسرخود را تحریک کند زن احساس نخواهد کرد که تحریک شده است.
	آیا می دانستید که؟چنانچه قلب زن به روی همسرش بسته شده باشد یا از جانب شوهرش بی توجهی وبی محبتی دیده باشد،تماس جسمانی وتلاش های مرد به منظور تحریک جنسی همسرش نه تنها برای زن خوشایند نخواهد بود بلکه عملاً موجب ناراحتی و انزجار بیشتر زن خواهند شد. تمامی نوازش ها و تحریکات جنسی از جانب شماکه روزی برای ما خوشایند وخواستنی بودند دراین اوقات دل و جان مان به روی شما موقتاً بسته شده است، ناراحت کننده، کسالت آور و حتی دردناک خواهند بود. در این اوقات که مرد سعی می کند به زن نزدیک شود، زن چه احساسی را تجربه میکند؟ پاسخ:هیچ چیز.»موضوع این نیست که این روش غلط است یا روش مرداین بار باید متفاوت باشد. موضوع تنها این است که امشب به دلایلی، زن به لحاظ جنسی خاموش است و حوصله ی آن را ندارد. لذا مرد را پس می زند و از خود می راند و مرد می گوید: «عزیزم، امشب خسته ام. بیا فقط بخوابیم.» مردان عزیز: شرط می بندم این حقیقت را نمی دانستید که مراحل تحریک جنسی زن ها واجد یک مرحله ی اضافی است که تحریک جنسی  مردها فاقد آن است.  حقیقت آن است که بیشتر مردها حتی در اوقاتی که اصلاً آمادگی و حوصله ی آن را هم ندارند یا از  دست همسر خود خسته و عصبانی  هستند، می توانند  به لحاظ جنسی تحریک و فعال شوند. آن هم با کسی که شاید اصلاً از او خوش شان نیاید. البته شاید این امر به دلایل متعدد و ناخوشایند دیگری نیز باشد.اما آنچه مسلم است این است که اندام جنسی مذکر یامردانه میتواند عملکرد مطلوب خودرا همچنان حفظ کندو نغوظ حاصل گردد.شاید دلیل این امر در مردان این باشد که پیامهای جنسی آنها نیازی به پردازش توسط مرکز احساسات و عواطف پیش از تحریک فیزیکی ندارند. در خصوص زنان، قضیه کاملاً فرق می کند. بدن های ما به مجرد لمس شدن سریعاً و به طور خودکار پاسخ نمی دهند و تحریک  نمی شوند. ما زن ها  اول باید  قلب و سرمان تحریک شود. به دنبال آن بدن هایمان نیز تحریک خواهند شد. به همین دلیل است که زن ها به دفعات کمتری در مقایسه با شوهرهایشان به لحاظ جنسی تحریک میشوند. تحریک جنسی زن ها  مستلزم رد شدن از مراحل بیشتری است. مردان عزیز:درک این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است که همانگونه که همیشه گفته ام مهم ترین اندام تحریک پذیر زن ها قلب آنها است. هنگامیکه می آموزید  چگونه قلب زنی را با عشق و محبت خود سیراب کنید این عشق در قسمت های دیگر بدن او نیز «سرریز» شده موجب می شود او نیز با تمام وجود، شما را بخواهد و به لحاظ جنسی نیز پذیرای شما باشد.
	آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانندقلب زن باید از محبت و توجه سیر باشد تا بدنش تشنه ی بدن شما باشد. هر بار که بی هیچ دلیل خاصی دست ما را می گیرد، موهایمان را نوازش  میکنید و نزدیک می آیید، گویی می گویید: «دوستت دارم.» در این هنگام احساس می کنیم که قلبهایمان به معنای واقعی کلمه از رضایت و شادی لبریز شده است و  هنگامی که قلبمان سیراب باشد، آمادگی آن را داریم که در لذت عشق خود به لحاظ جنسی شما را نیز با خود سهیم کنیم.
	دو نکته ی کلی برای آماده کردن زن ها
	پیش نوازش احساسی ـ عاطفی و پیش نوازش فیزیکی ـ جسمانیآیامطالب ارائه شده درفصلهای قبلی این کتاب درباره ی سیراب ساختن قلب همسرتان را هنوز به یاد دارید؟کارهای کوچکی نظیردادن کارت پستال یا نوشتن یاد داشت وجا گذاشتن آن در جاهای مختلف، استفاده از کلمات و عبارات به منظور قدردانی از او و سرانجام دادن احساس امنیت،محبوبیت و ارزشمند بودن به او. اما آنچه دراینجا درباره اش صحبت میکنیم پیش نوازش احساسی ـ عاطفی است.مردان عزیز:یکی از بزرگترین و رایج ترین شکایت های زنها ازشما مردها آن است که پیش نوازش احساسی ـ عاطفی را فراموش کرده یک راست به سراغ پیش نوازش فیزیکی ـ جسمانی می روید. «تنها وقتی که شوهرم مرا لمس می کند هنگامی است که از من عمل جنسی می خواهد.من زنی پر شور وحرارت و گرم مزاج هستم و درکل محبت جسمانی را بیشترترجیح میدهم. کارهایی از قبیل: در آغوش گرفته شدن، و ... نه فقط عمل جنسی محض. هنگامی که شوهرم می خواهد مرا تحریک کند اما یک هفته ی تمام به من دست نزده است احساس میکنم از من سوءاستفاه و به من تجاوز شده است و کاملاًواضح و طبیعی است که تمایلی به عشق ورزی نداشته باشم.» مردان عزیز: لطفاً به آنچه زن ها سعی دارند به شما در این رابطه بگویند گوش کنید: ما شما را دوست داریم و مایلیم تا آنجا که امکان دارد ارتباط جسمانی بیشتری داشته باشیم. اما نمی خواهیم و دوست نداریم فقط هنگامی که از ما عمل جنسی می خواهید به ما دست بزنید و ما را نوازش کند. اگر چنین کنید آمادگی آن را نخواهیم داشت که  با عشق، و شور و حرارت و پذیرشی که استحقاق آن را دارید با شما رفتار کنیم.در این اوقات ما تقصیری نداریم زیار احساسات روح و روان ما زن ها اصولاً چنین طراحی شده است. در زیر تمثیلی است که اهمیت پیش نوازش احساسی ـ  عاطفی را به طرزی مطلوب به تصویر می کشد :هر یک از ما دری در وجود  خود داریم که بر روی اتاق شور و حرارت مان باز می شود. در مردها این در تنها یک قفل دارد و با یک کلید نیز باز می شود و آن کلید  همان نوازش و لمس شدن فیزیکی ـ جسمانی است.  چنانچه به مردی به طرزی مناسب دست بزنید، سریعاً در باز و او تحریک می شود. در حالی که اتاق جنسی زنها دو قفل داردو برای گشایش درآن به دوکلید نیاز دارید.یک قفل برروی بدن مان است وقفل دیگربر روی قلب و ذهن مان. بنابراین مردها برای دستیابی و کامیابی جنسی از ما به دو کلید نیاز دارند. کلید لمس و نوازش جسمانی، کلید عشق و صمیمیت:به عبارت دیگر پیش نوازش فیزیکی ـ جسمانی و پیش نوازش احساسی ـ عاطفی. مردان عزیز: اشتباه شما این است که بیشتر اوقات تنها با یک کلید سعی در باز کردن دردارید:کلید جسمانی وهنگامیکه در به روی شما باز نمی شود و نمی توانیدداخل شوید انگشت حیرت به دهان می مانید. در این اوقات شما کلید دیگر را فراموش کرده اید. چنانچه مردی به راستی در تحریک همسر خود به لحاظ فکری و عاطفی نیز مهارت داشته باشد، با پیش نوازش احساسی  به او احساس محبوبیت و خواستنی بودن بدهدـ حال چه با به کار بردن کلمات و واژگان، صحبت و نوازش غیرجنسی، بالابردن موجودی حساب عشق و صمیمیت زن، و چه با دیگر روش ها و راه کارهایی که دراین کتاب توضیح داده شده اندـ این امکان وجود دارد که زن، شوهر خود را شگفت زده و غافلگیر کند و هر دو در را خود به روی شوهرش بگشاید حتی پیش از آنکه مرداقدامی صورت داده باشد!مردان عزیز: چنانچه همسرتان حتی پیش از آنکه به پیش نوازش فیزیکی و جسمانی رسیده باشید و به لحاظ جنسی تحریک شده باشد، میتوانید امیدوار باشیدکه در ارضای همسر خودبه لحاظ احساسی و عاطفی مهارت دارید. اما بیشتر اوقات چنین است که برای گشودن در تمایل جنسی ما زن ها به هر دو کلید نیاز دارید.
	نکته ی جنسی:«چگونه کاری کنید تا همسرتان بخواهد با شما عشق ورزی کند.»01 موجودی حساب مشترک عشق و صمیمیت خود را بالا ببرید آیا تمثیلی را که درباره ی حساب عشق و عمل جنسی ارائهدادیم، همچنان به یاد دارید؟ هر بار که با کلمات یا رفتارهای محبت آمیز مبالغی را به حساب عشق و صمیمیت  مشترک خود واریز می کنید در  واقع  تضمین می کند که به هنگام برداشت همسرتان از این حساب، موجودی کافی در آن وجود داشته باشد تا همسرتان با خوشحالی و تمایل تمام با شما عشق ورزی کند.  هیچوقت اجازه ندهید موجودی این حساب بیش از حد پایین بیاید.زیرا در آن صورت همسرتان به ارتباط جنسی با شما علاقه ی کمتری ازخود نشان خواهد داد. این موجودی ها را چگونه به حساب واریز می کنید؟ همانطور که به یاد دارید قلب و روح اورا با «اکسیر عشق» که عبارت است از توجه، محبت و قدردانی سیراب کنید. مراقب باشید هیچگاه کمبود محبت و  توجه نداشته باشید.چنانچه همسرتان را تشنه ی محبت نگاه دارید خود نیز به لحاظ جنسی گرسنه خواهید ماند! 02 هیچگاه عشق ورزی را فقط در رختخواب شروع نکنید.نکته ای که در رابطه با زندگی جنسی شما وجود دارد این است که آنچه در بیرون از اتاق خواب و آنچه در بستر میان شما و همسرتان می گذردازاهمیت کاملاً یکسانی برخوردارخواهند بود.این رختخواب است که همبسترشدن عملاً درآن اتفاق می افتد اما چنانچه همیشه منتظر آن باشید که به رختخواب بروید تاعشق ورزی را شروع کنید زمان را از دست خواهید داد و به احتمال قوی همسرتان نخواهد توانست پا به پای شما پیش بیاید و از شما عقب خواهد ماند. بیشتر رفتاری که چند ساعت پیش، چند روز پیش یا حتی هفته های پیش با همسر خود داشته اید تعیین کننده ی این موضوع خواهد بود که او به عشق ورزی با شما از خود تمایل نشان بدهد یا ندهد.به همین دلیل است که تمامی دانش دنیا نیز نخواهند توانست در این زمینه به شما کمکی بکنند مگر آنکه از پیش همسرتان را خوب، گرم و آماده کرده باشید. فرض کنید می خواهید آتشی روشن کنید.هرگز نمی توانید که چند قطعه هیزم درشت را در شومینه بیاندازید.یک کبریت روشن کنید و انتظار داشته باشید که هیزم ها آتش بگیرند و زمانی طولانی نیز بسوزند. بلکه در عوض چند روزنامه برمی دارید، آنها را پاره می کنید و خوب روی هم لابه لای چوبها می گذارید و سپس با مهربانی و ملایمت اجازه می دهید که خوب آتش بگیرند و هنگامی که خوب گداخته شدند هیزم ها را برروی آنها می گذارید.بدن زنها هم درست به همین ترتیب است. هرناز ونوازشی کوچک و هر «دوستت دارم» گفتنی که در بیرون از اتاق خواب گفته می شود، آتش درون ما را به تدریج گرم و گرم تر می کند تا نهایتاً از عشق و شهوت نسبت به شما درخود خواهیم سوخت.درست به طرز مشابهی که یک قطعه هیزم درشت راتنها با یک چوب کبریت کوچک روشن نخواهیدکردهرگز نیز انتظارنداشته باشیدکه به پنجشنبه شب هنگامیکه به یکباره درخود نیازجنسی احساس میکنید،  ـ در حالی که تمام هفته حتی یکی بار هم ما را لمس نکرده اید و کوچکترین عشقی نیز به ما نورزیده ایدـ آمادگی ارتباط جنسی با شما را در خود احساس کنیم. 03 در دادن پیش نوازش روحی و احساسی مهارت کسب کنید.فراموش نکنید که برای بازکردن قفل دل زن ها از دوکلید استفاده کنید:کلید احساسی ـ عاطفی و نیز کلیدی فیزیکی ـ جسمانی.ازتمامی راه کارهای ارائه شده دراین کتاب استفاده کنیدتا همسرتان را به لحاظ روحی واحساسی نیز آماده کنید.سپس میتوانید مطمئن باشید که زندگی جنسی پرحرارت خواهید داشت.
	راز جنسی (2):زن ها نیاز دارند از نگرانی، مزاحمت های متفرقه به دور باشند تا میل جنسی در آنها فعال شود*متن=«نمی فهمم چرا هروقت که می خواهیم عشق ورزی کنیم همسرم نسبت به همه چیز وسواسی می شود .می خواهد اول دوش بگیرد،  مطمئن شود که آشپزخانه حسابی تمیز است، دوباره سری به بچه ها بزند و آن وقت که این مراسم اش تمام می شود من دیگر خوابم برده است.» «چرا اینقدر آماده کردن زن ها برای عشق ورزی مشکل،  پیچیده و زمان بر است؟ چرا اصلاً هیچ وقت خودشان تحریک نمی شوند؟ بعضی وقت ها فکرمی کنم برای تحریک کردن شان نیاز به فرمولی سحرآمیز است.اما نمی دانم آن فرمول چیست.» درک اینکه چرا مردها از تحریک کردن زن ها مأیوس می شوند مشکل نیست. این بدان دلیل است که مردها و زنها در این زمینه بسیار با یکدیگر متفاوت هستند .مردان عزیز: میدانم درک آن برای شما مشکل است که چرا عشق ورزی برای زنها گاهی اوقات مثل یک آزمایش سخت،عذاب آور است.درحالیکه برای شما بسیار ساده وراحت است. راز جنسی (2)درک این مطالب را برای شما آسان خواهد کرد. این موضوع ناشی از طرز کار خاص مغز زن ها و تفاوت های آن با طرز کار مغز مردها است.ما زن ها مانند مردها نمی توانیم همه چیز را از هم تفکیک کنیم. همانگونه که به یاددارید در ابتدای کتاب دیدیم که چگونه ذهن از اتاق ها یا درایوهای پرشماری  تشکیل شده است.  مردها در هر لحظه از  زمان در یکی از این  اتاق ها  هستند و  تنها بر روی انجام فعالیت بخصوصی تمرکز می کنند:اتاق عشق، اتاق کار، اتاق تلویزیون، و هنگامیکه یکی از این اتاقها را ترک میکنندهرآنچه را که  در آنجاست  فراموش کرده پشت سرمی گذارند. این درحالی است که زن ها مرتباً از یک اتاق به اتاق دیگر «سرک می کشند» و هیچگاه هیچ دری را پشت سرخود نمی بندند به طوری که مجدداً در طول روز بارها و بارها به آن باز میگردند.این بدان معناست که همواره نسبت به آنچه در اتاق های دیگر نیز اتفاق می افتد وقوف، آگاهی و توجه دارند. حال این مطلب چه ارتباطی با عشق ورزی دارد؟ هنگامیکه مردی احساس می کندنیاز به عشق ورزی دارد صرفاً به اتاق عشق ورزی ذهنی خود میرود ودر را بر روی خود می بندد. این بدان معناست که هرآنچه در اتاق های دیگر جریان دارد از قبیل:کار، بچه ها، کارهای خانه و خلاصه تمامی مزاحمت های دیگر را فراموش می کند و آماده است با خیال راحت به عشق ورزی بپردازد. در حالی که برای زن ها اتاقی به نام اتاق عمل جنسی یا عشق ورزی وجود ندارد.بلکه تنها یک اتاق بزرگ و یک درایو در ذهن آنها وجود داردکه آن هم اتاق یا درایو رابطه شان است. به همین دلیل است که زن ها نمی توانند هر لحظه اراده کنند رابطه ی جنسی برقرار کنند. ما زن ها به سختی  می توانیم آنچه  را در دیگر نواحی زندگی مان یا  در خانواده یا محل کارمان در حال اتفاق افتادن است فراموش یا خاموش کنیم.و خود را غرق عشق ورزی کنیم! بلکه نیاز داریم ابتد خود را از نگرانی ها ومزاحمت ها به دور کنیم و بتوانیم آرامش داشته باشیم. می توان گفت در این زمینه مردها نسبت به ما مزیت و برتری دارند.آنها می توانند مسائل و موضوعات شان را ازهم تفکیک کنند و هرچه راکه آنها را رنج می دهد از ذهن شان حذف کنند تا بتوانند از عشق ورزی لذت ببرند. این برای زنها خیلی ساده وراحت نیست.برای نمونه چنانچه  بچه ی ما مریض باشد به سختی بتوانیم آمادگی رابطه ی جنسی را پیداکنیم. چنانچه چند ساعت پیش با همسرمان مشاجره ای کرده باشیم یا آشپزخانه مان ریخته و پاشیده باشد براحتی نخواهیم توانست با او عشق ورزی کنیم.مردان عزیز:حال متوجه موضوع شدید؟ عدم آمادگی همیشه نیز به شما مربوط نمی شود. این نکته توضیح دهنده ی این موضوع نیز هست که چراما زن ها در حین عشق ورزی نیز به سادگی حواسمان پرت می شود:«اون صدای چی بود؟»،«نکنه بچه ها بیدار شده باشن؟» «آخ، بازوم درد می کنه،» «اه، نه، یادم رفت از دندان پزشکی وقت بگیرم.» معمولاً در این اوقات پاسخ و  واکنش مردها این است: «هوم،»  و سپس به هر آنچه  مشغول انجامش بودند برمی گردند و امیدوارند که ما نیز بتوانیم موضوع را فراموش کنیم و به عشق ورزی با او برگردیم. نیاز به آرامش وامنیت خاطر به منظور آمادگی برای ارتباط جنسی از این نیز فراتر می رود.هنگامیکه زنی تنش دارد به راحتی آماده نخواهد شد.ما زن ها این ضعف خودمان رامیدانیم و آن را می شناسیم.لذا از عشق ورزی با همسرمان در وقت هایی که تنش داریم پرهیز می کنیم و  سرباز می زنیم. زیرا نمی توانیم هیچگونه لذتی ببریم.بیشتر در این اوقات آن را به تعویق می اندازیم یا از همسرمان می خواهیم که فقط یکدیگر را در آغوش بگیریم زیرا می دانیم چنانچه پیش روی کنیم نتیجه چندان خوب و رضایت بخش نخواهد بود. مردان عزیز:باید این موضوع را در رابطه با زن ها درک کنید.زیرا شما مردان به طریقی کاملاً متفاوت با استرس و تنش برخورد می کنید: مردها از روابط جنسی به عنوان وسیله ای برای رو به رو شدن با اضطراب و تخلیه و تنش خود استفاده می کنند. درحالی که زن ها باید قبلاً از نگرانی و اضطراب آسوده شوند تا آمادگی عشق ورزی را کسب کنند.ارتباط جنسی یکی از راه کارهای مورد علاقه ی مردها و درعین حال آخرین انتخاب زنها برای«مدیریت استرس»به حساب می آید.همانگونه که به یاد داریدزن ها باید علاوه بر حضور فیزیکی و جسمانی به لحاظ روحی و احساسی نیز در عشق ورزی حضور داشته باشند وچنانچه استرس داشته باشند.این امرناممکن میگردد.روش مورد استفاده ی ما دراوقات استرس این است که به کار دیگری دست بزنیم تا از استرس رهایی یابیم.و سپس هنگامی که آرامش یافتیم آمادگی عشق ورزی را نیز خواهیم داشت. این تفاوت در روشهای به کار برده شده برای رویارویی با اضطراب وتنش از جانب مردها و زنها مشکلاتی را در روابط و ازدواج مان بایکدیگر ایجاد کرده است.برای نمونه زنی، مضطرب یا عصبی است اما همسرش نیاز او به استراحت و آرامش پیش از عشق ورزی را درک نمی کند.بسیاری از زن ها در تحقیقات و مصاحبه هایی که پیش از نگارش این کتاب انجام دادم ـ به خصوص مادران ـ از این موضوع شکایت داشتند. «به راحتی نمی توانم از مادر بودن به معشوق بودن تغییر موضع بدهم.باید نخست کاری انجام دهم که  خودم را به عنوان یک  زن پیدا کنم.  دوش گرفتن،  مطالعه کردن، یا ترجیحاً صمیمیت و نزدیک روحی و عاطفی با همسرم. متأسفانه همسرم درک نمی کند که این موضوع تا چه حد برایم اهمیت دارد و انتظار دارد هربار که او می خواهد من نیز بخواهم.» «من و همسرم همیشه سرعمل جنسی و عشق ورزی دعوا داریم.او بیشتر می خواهد اما من همیشه آمادگی اش را ندارم. اینطور نیست که نمی خواهم با او عشق ورزی کنم زیرا واقعاً او را دوست دارم و از عشق ورزی با او نیز لذت می برم. اما هنگامی که بچه ها تمام روز از مریضی استفراغ کرده اندیا گربه تمام باغچه توی حیاط را دوباره کنده است ویک دقیقه هم به خودم نرسیده ام، به سختی می توانم در انتهای روز احساس رمانتیک بودن کنم. هنگامی که این موضوع را به او می گویم به او بر می خورد، گویی او را طرد کرده ام.چرا نمی تواند بفهمد که باید کمی آرامش داشته باشم تا بتوانم آماده شوم؟» زن ها بایدنخست احساس زن بودن کنندـ نه مادر بودن ـ تا به لحاظ جنسی آماده شوند.و این بدان معناست که یا مرد بایدکاری کندهمسرش احساس زن بودن کند یا اینکه خودش باید این کار را برای خودش بکند.به همین دلیل است که زن ها نیاز دارند همسرشان با آنها صمیمی تر باشد تا بتوانند آماده شوند و منظور آنها از این صمیمیت رفتن به رستوران، یا قدم زدن یا صحبت کردن بر روی کاناپه نیست.بلکه موضوع همان تفاوت مادر بودن و زن بودن یا معشوق بودن است. به عبارت  دیگر زن باید کارهایی انجام دهد  تا مجدداً خود را به عنوان یک زن، همسر و معشوق پیدا کند تا آمادگی و گرایش های جنسی را در خود احساس کند.
	بازتعریف پیش نوازشمردها فکر می کنند می دانند پیش نوازش به چه معناست: نوازش کردن، دست زدن به نواحی تحریک پذیر بدن زن. مردهای عزیز:از اینکه می گویم سخت در اشتباه هستید متأسفم اما واقعیت آن است که این کارها تنها قسمت پایانی پیش نوازش را تشکیل میدهند. همانگونه که قبلاً نیز گفتیم برای زن ها پیش نوازش ساعتها، روزها وحتی هفته ها پیش از آنکه حتی به رختخواب بروید آغاز شده است! 01 هر چیز که به زن آرامش بدهد پیش نوازش محسوب می شود. زیرا هر قدر زنی آرامش بیشتری داشته باشد آمادگی و گرایش جنسی بیشتری خواهد داشت. از اینروتمامی موارد زیر اشکالی از پیش نوازش به حساب می آیند، خواه به آنها فکر کرده باشید و خواه فکر نکرده باشید. *پرسیدن از او که آن روز چه کارهایی باید انجام دهد و کمک کردن به او در انجام بعضی از آنها. *تمیز کردن میز و برداشتن ظرفها پس از شام تا او وقت دوش گرفتن یا حمام کردن داشته باشد. *خریدهای منزل را به نوبت انجام دادن تا او وقت آزاد اضافی برای رفتن به کلاس یوگا را داشته باشد. *مواظب بچه ها بودن تا او بتواند چرتی بزند. *پاهایش را با روغن مخصوص معطر ماساژ دادن. ممکن است هیچ یک از این موارد جزو حرکات رمانتیک مرسوم، متداول و رایجی به حساب نیایند، اما به همان اندازه مؤثر واقع خواهند شد. بدین معنا که زن احساس خواهد کردکه همسرش به او توجه دارد و به نیاز او و به آرامش او احترام می گذارد.به همین دلیل از شما متشکر و ممنون خواهد شد. 02 کارهایی که زن ها معمولاً برای رسیدن به خودشان انجام می دهند
	همه و همه پیش نوازش به حساب می آیند.مردان عزیز:آیا می دانستید هنگامی که زن ها می خواهند با شامی شاعرانه زیر نورشمع یا دوش گرفتن یا پوشیدن لباس خوابی زیبا خود را برای عشق ورزی آماده کنند، ممکن است در واقع این کار را برای خودشان (و نه برای شما!) انجام دهند؟ هرگز سریعاً در قبال این عادات رمانتیک جبهه نگیرید.در این اوقات زنها می دانند چه کار دارند می کنند.چنانچه این کارها احساس آماده بودن همسرتان را افزایش می دهند، در انجام این کارها او را تشویق کنید. دوستی دارم که عاشق آن است برای خودش لباس زیرهای زیبا و نازک بخرد. هربا که شوهرش یکی از آنها را بر تن او می بیند شکایت می کند که:«ایکاش کمتر از اینها می خریدی. زیرا همیشه ظرف یک دقیقه «در می روند» و باید دورشان انداخت.این کار پول دور ریختن است.» دوستم می گوید:«آنچه شوهرم درک نمی کند این است که من این لباس زیرها را برای خودم می خرم. که زمانی را که صرف خریدشان و پرو کردن شان در اتاق پرو، پوشیدن شان بعد از دوش گرفتن می کنم، همه و  همه برای من پیش نوازش به حساب می آیند شاید این چیزها او را آماده نمی کنند اما مطمئناً من یکی را خیلی آماده می کنند. 03 صحبت کردن درباره ی مسائل و مشکلات با زن برای او شکلی ازپیش نوازش به حساب می آید.چرا؟همان گونه که قبلاً نیز دیدیم صحبت کردن درباره ی احساسات برای ما زنها تنش ها و نگرانی های ما را تخلیه می کند. بنابراین، مردان عزیز:هنگامی که همسرتان می خواهد صحبت کند و درباره ی وقایع روز  پیچ و تاب  بخورد.  پیش خودتان فکر نکنید که «اه، خدای من، دوباره باید به این همه حرفهای او گوش کنم؟» در عوض چنین فکر کنید که:«این همان پیش نوازش است. هر چه تنش و اضطراب بیشتری را تخلیه کند، احساس آرامش بیشتری خواهد کرد و احتمال این که گرایش جنسی پیدا کند نیز به همان اندازه بیشتر خواهد شد.»
	نکته ی جنسی:«چگونه کاری کنید که همسرتان آمادگی عشق ورزی را پیدا کند.»01 از او بپرسد چه کاری می توانید برایش انجام دهید تا به او کمک کند احساس آرامش پیدا کند.به جای آنکه هر وقت که نیاز جنسی دارید فقط به او نزدیک  شوید، سعی کنید از احساسات او باخبر شوید. چنانچه تنش داشت از او بپرسید چگونه می توانید به او آرامش دهید. مدتی عشق ورزی را فراموش کنید و فقط با او مهربان باشید و به او عشق بورزید. شاید نیاز دارد او را ماساژ بدهید یا اینکه او را در آغوش بگیریدو به صحبت های اودرباره ی روزی که پشت سرگذاشته است گوش کنید.درکمال شگفتی خواهیدکه پس از مدت کمی احساس آرامش می کند و آمادگی آن را خواهد داشت که با شما عشق ورزی کند. درباره ی تأثیر احساس آرامش در آمادگی برای تحریک جنسیبا همسرتان صحبت کنید و از او بپرسد به طورکلی چه چیزهایی به او کمک میکند احساس آرامش داشته باشد.احتمالاً چیزهایی از همسرتان خواهید شنیدکه هرگز به آن فکر نکرده بودید. 02 سعی کنید بفهمید چه چیزهایی به او احساس زنانگی می دهد. ممکن است فکر کنید می دانید چه چیزهایی موجب می شوند همسرتان احساس زنانگی کند اما چرا از خود او نپرسید تا مطمئن شوید؟  چنانچه حمام و دوش گرفتن است میتوانید روغن های مخصوص حمام متنوع و خوش بو برای او خریداری کنید.چنانچه شمع روشن کردن است  پیش از آنکه به اتاق  خواب بیایید شمع روشن کنید. چنانچه لباس خواب های زیبا است او را با لباس خواب هایی که حدس می زنید خوشش بیاید و در ضمن نیز به تنش راحت باشند غافلگیر کنید.  لزوماً مجبور نیستید سلیقه ی خود  را خریداری کنید. سعی کنید سلیقه ی او را در نظر بگیرید. 03 پیش نوازش را برای خود از نو تعریف کنید. سعی کنید روزی یکبار به یک پیش نوازش غیرجنسی مبادرت ورزید. این را بدانید که هرگز عشق، توجه و محبتهای شما هرز نخواهند رفت و هرچه همسرتان احساس کند که توجه و محبت بیشتری به او دارید هنگامی که به اتاق خواب وارد می شود آرامش و آمادگی و تمایل بیشتری خواهد داشت.به یاد داشته باشید هرچه غذا را با حرارت ملایم تر ومدت زمانی طولانی تری بپزید جا افتاده تر؛ خوش طعم تر و لذیذتر خواهد شد.
	راز جنسی (3)زن ها دوست دارند ابتدا اغوا شوندتخیلات جنسی زن ها بیشتر حاوی مردهایی است که به آرامی و حساسیت تمام ما زن ها را اغوا کنند.اما اغوا کردن به چه معناست؟اغوا کردن به معنای آن است که مطمئن نیستید زن می خواهد با شما عشق ورزی کند لذا سعی می کنید او را اغوا کنید.حتی چنانچه آن زن همسرتان باشد. اغوا کردن هرگز با برهنه ظاهر شدن دراتاق خواب و سُرخوردن زیرلحاف مناسبتی ندارد. در اغوا کردن پرسیدن این سؤال:«آیا حوصله ی آنرا داری امشب با هم عشق ورزی کنیم؟»هرگز جایی ندارد و روش مناسبی برای اطلاع به همسرتان که دوست دارید با او عشق ورزی کنید نیست. اغوا کردن زن بدین معناست که بسیار پیش از عشق ورزی به همسرتان نشان دهید او را می خواهید،برایتان جذاب و خواستنی است وشما را خوب آماده می کند.دراغوا کردن طوری با همسرتان رفتار می کنید و سعی می کنید از او دلبری کنید که گویی هنوز نامزد هستید حتی چنانچه بیست سال نیز از ازدواج تان گذشته باشد. مردان عزیز:یکی از اتفاقاتی که پس از ازدواج برای شما می افتد این است که به لحاظ رمانتیک بودن تنبل می شوید! گویی دیگر  تعقیب و گریزپایان گرفته است و می دانید که ما را به چنگ آورده اید و فکر می کنید دیگر مجبور نیستید همچون گذشته تلاشی از خود نشان دهید تا همچنان ما را به خودعلاقه مند نگه دارید.این سریع ترین روش ممکن برای سرد کردن یک زن به لحاظ جنسی است.هنگامی که طوری رفتار می کنید که ما هنوز برایتان خواستنی هستیم، ما نیز احساس خواستنی بودن می کنیم وشما نیز به نوبه ی خود برایمان خواستنی تر می شوید.اما هنگامی که طوری رفتار می کنید که گویی فراموش کرده اید چقدر ما را می خواهید ما نیز کمتر شما را خواهیم خواست. اشتباه دیگری که مردها در دام آن گرفتار می شوند آن است که در رابطه با ارتباط جنسی بسیار هدف مدارانه عمل می کنند، گویی عشق ورزی  را فقط ارتباط جنسی میداند و برای بقیه چیزها:عشق ورزی، دلبری کردن، اغوا کردن،درآغوش گرفتن و ... بهایی قائل نیستند،اما این دقیقاً همان قسمت ازداستان است که تجربه ی اغوا شدن را برای زن عملی می سازد از این رو هنگامی که ارزشی برای اینکار قائل نیستیدفرصت اغوا کردن همسرتان را آن هم به معنای واقعی کلمه ازدست می دهید: اغواگری واقعی به معنای آن است که با دل و جان زن شروع کنید و به تدریج به بدن او برسید.
	دشمن شماره یک اغواگری: الگوی هیچ یا همه چیز
	الگوی «هیچ یا همه چیز» چیست؟ تا آنجا که  به عمل جنسی مربوط میشود، الگوی هیچ یا همه چیز بدین معناست که چنانچه وقت نداریدآنرا تا آخر (عمل جنسی)انجام دهید پس اصلاً نباید هیچ کاری بکنید.بسیاری از مردها ندانسته وناخواسته در دام این الگو می افتندو زندگی جنسی خودرا تخریب می کنند.این به آن دلیل است که الگوی «هیچ یا همه چیز» دشمن اغواگری است. فلیشا و شوهرش بیل به منظور دریافت کمک در رابطه جنسی خود نزد من آمدند. فلیشا شکایت داشت که بیل از عشق ورزی با او سرباز می زند به این دلیل از دست اوعصبانی بود. به بیل گفتم: «همسرت می گوید که تو از عشق بازی با او فرار می کنی. آیا این صحت دارد؟» بیل با شگفتی گفت: نه اصلاً این طور نیست! راستش من فکر می کنم او از عشق ورزی طفره می رود.» گفتم: خب، با این وصف حتماً مشکلی وجود دارد. زیرا هر دوی شما فکر می کنید که خواهان عمل جنسی هستید اما این دیگری است که نمی خواهد. فلیشا چرا فکر میکنی که بیل از عشق ورزی با تو خود داری می کند؟» «خب، هر بار که احساساتی و «رمانتیک» می شویم او مرا پس می زند و می گوید که وقت نداریم.» بیل گفت:«درست است .مااصلاً وقت نداریم.اخیراًشغل جدیدی را آغازکرده ام وساعتهای بسیاری راکار میکنم.دوست دارم با او عشق ورزی کنم اما اصلاً وقتی برای آن پیدا نمیکنم.» فلیشا با اصرار گفت: «چرا، خیلی خوب هم وقت داریم!»بیل پاسخ داد:«کی، کی تا حالا برای انجام عمل جنسی وقت داشته ایم؟» «خب. مثلاً همین امروز صبح.» بیل با تعجب و ناباوری گفت:«امروز صبح؟ امروز صبح من ساعت هفت و نیم از خانه زدم بیرون.» «آره، اما وقتی ساعت زنگ زد من سعی کردم تو رو چند دقیقه ای بغل کنم. اون موقع می تونستیم عشق ورزی کنیم.» بیل در حالی که گیج شده بود گفت که «هیچ معلوم هست راجع به چه چیزی حرف می زنید؟ من فقط پنج دقیقه وقت داشتم حاضر شوم.» آره، اما همون کافی بود عشق ورزی کنیم.» فلیشا را متوقف کردم و گفتم: «بهتر نیست عشق ورزی را آن طور که مورد نظر توست برای شوهرت تعریف کنی؟» «خب، هنگامی که خواستم او را نگاه کنم به من گفت: نه، عزیزم منو آماده نکن. چون که وقت ندارم هیچ کاری بکنم». از بیل پرسیدم:«"وقت ندارم هیچ کاری بکنم" برای تو به چه معناست؟» فلیشا وسط پرید و گفت: «به این معناست که وقت ندارد مرا نگاه کند، یا در آغوش بگیرد. یا هر رفتار جنسی دیگری از او سر بزند. هیچ چیز.» گفتم: «به عبارت دیگر، یا هیچ چیز یا همه چیز. یا اینکه باید همه ی کارها را انجام بدهی یا اینکه اصلاً نباید هیچ کاری بکنی؟ فلیشا گفت: «دقیقاً همین طور است و از آن جا که به ندرت وقت کافی برای همه ی این ها را پیدا می کنیم بیشتر وقت ها اصلاً هیچ کاری نمی کنیم.» از بیل پرسیدم که آیا این موضوع را قبول دارد یا نه و او گفت که: «مثلاً هرگز هیچ وقت آن را این طور ندیده بودم . اما حقیقت دارد اگر نتوانم آن را تمام کنم ترجیح  می دهم اصلاً شروع نکنم. بنابراین صبح ها حتی او را بغل هم نمی کنم.  این ا تفاق در اوقات دیگری نیز  به دفعات تکرار می شود. قبلاً اگر فلیشا سعی کند بعد از  شام کمی به من نزدیک شود یا بازیگوشی کند و من کار داشته باشم، او را پس می زنم و می گویم: «هی، دست بردار، بی خیال شو!» در این اوقات احساس می کنم می خواهد حواس مرا از کارم پرت کند و وقتم را بگیرد. از فلیشا پرسیدم: «این چیز چه احساسی به تو می دهد؟» «احساس ترک شدگی، طردشدگی، رنجش، این احساس که به لحاظ جنسی جذابیتی برای او ندارم.» «بیل وسط پرید و گفت:«اما اصلاً اینطور نیست او خیلی هم برایم جذاب و خواستنی است!» به بیل گفتم:«بله.اما در اوقاتی که برای همه چیز وقت داشته باشی!» همچون بسیاری از مردهای دیگر، بیل نیز در دام الگوی هیچ یا همه چیز گیر افتاده بود.  و چنین فکر میکرد که عشق ورزی همیشه باید شامل پیش نوازش و ارتباط جنسی باشد. فلیشا مدام سعی می کرد با شوهرش بیل عشق ورزی کند. منتها این  عشق ورزی با تعریفی که بیل از عشق ورزی داشت منطبق نبود.تعریف سنتی بیل از عشق ورزی چیزی بود که ابتدا،وسط و پایانی (نتیجه ای)داشته باشد. عشق ورزی فقط انجام یک سری اعمال و حرکات فیزیکی و جسمانی نیست. بلکه تبادل یک سری انرژی های جنسی و عاطفی است میان شما و همسرتان. عشق ورزی می تواند فقط در آغوش گرفتن همسرتان باشد. عشق ورزی می تواند نوازش بدن همسرتان باشد. سپس چنانچه با این نوازش تان آماده شود می توانید به او بگویید: «چه بد که وقت بیشتری ندارم تا ادامه دهم اما دقیقه شماری خواهم کرد تا شب هر چه زودتر به خانه برگردم!» عشق ورزی می تواند  تلفن کردن به همسرتان در وسط روز و گفتن این جمله به او باشد که امروز صبح چقدر در رختخواب زیبا بوده است. عشق ورزی می تواند تنها این باشد که برای عشق ورزی بعدی وقت و قرار قبلی بگذارید. مانند بیل، بسیاری از ما نیز خود را از فرصت های عشق ورزی واقعی محروم می کنیم. تنها به این دلیل که این فرصت ها با تصویر ذهنی ما از عشق ورزی منطبق و سازگار نیستند.هنگامی که تعریف خود از عشق ورزی را بسط و توسعه می دهید فرصت های بی شماری را پیدا خواهید کرد که همسر خود را اغوا کنید. بخشی از مشکل نیز آن است که به مردها چنین آموزش داده شده است که باید تنش و بارجنسی خود را هر چه سریع تر و در اولین فرصت تخلیه کنند. بنابراین دوست ندارند بدون آن که بتوانند خود را خالی کنند،آماده شوند. مردان عزیز:عجله نکنید که هرگونه تجربه ی عشق یا انرژی جنسی را فوراً با انزال و رسیدن به اوج لذت جنسی همراه کنید. به آن انرژی اجازه  دهید که به تدریج در بدن تان ذخیره شود و سپس بیاموزید که آن را در قلب خود آزاد سازید. خواهید دید که عشق و گرایش بیشتری نسبت به همسرتان در خود احساس خواهید کرد و  سرانجام هنگامی که وقت عشق ورزی کامل را پیدا می کنید سطوحی جدید از لذت و شور و شعف روحی و جنسی را در خود تجربه خواهید کرد که حتی تصورشان را هم نمی کردید.
	راز جنسی (4)زن ها از عجله و شتاب زدگی خوش شان نمی آید.خانم های عزیز:مطمئن هستم همگی شما داستان زیر را تجربه کرده اید: با همسرتان در رختخواب هستید و هر دوی شما دوست دارید عشق ورزی کنید.همسرتان چنددقیقه با شور و حرارت تمام شما را می بوسد. تا با هدفمندی و شدت هر چه بیشتر و تمام تر به آماده کردن شما ادامه دهد. سپس میزان «آمادگی» شما را وارسی کند. چنانچه مساعدگزارش داده شود به ناگهان پیش نوازش یکجا متوقف میشودوعمل جنسی صورت می پذیرد.چنانچه رضایت بخش نباشد،مجدداً مراحل یک و دو را بار دیگر تکرار خواهد کرد»چند نوازش و سپس اندازه گیری میزان آمادگی. چنانچه این بار نیز آمادگی کفایت نکند چند بوسه ی دیگرو سپس سنجش میزان آمادگی.این  چرخه ها بارها تکرار می شود تا  سرانجام میزان آمادگی با شرایط مطلوب و استاندارد مطابقت داشته باشد. سالها پیش،این پروسه ی دیوانه کننده وعذاب آوررا «اندازه گیری ضریب اصطکاک جنبشی»نامیده ام!؟ این یکی ازعادتهای بد مردها به هنگام عجله و  شتاب زدگی آنها در رختخواب است.آن هم در تلاش برای آماده کردن هر چه سریعتر ما زن ها برای عمل جنسی.احساس واقعی ما زن ها در این اوقات این است که یا او براستی این کارها را پیش نوازش می نامد، یا این که با ما شوخی می کند.هربار که او این مراحل را طی می کند ما زن ها عصبی تر و تنیده تر از پیش می شویم و آمادگی لازم و کافی باز هم بیشتر به تعویق خواهد افتاد.آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانندهنگامی که زن ها احساس فشار می کنند که باید هرچه زودتر آماده شوند، عملاً به لحاظ جنسی سرد می شوند و آماده شدن شان به تعویق خواهد افتاد. می دانم حتماً تمامی مردها یک جایی در بین آموزشهای جنسی خود شنیده اندکه تحریک جنسی زنها مستلزم حرف زدن بیشتر و طولانی تری است. این موضوع حقیقت دارد.مردها می توانند تنها ظرف چند لحظه به لحاظ فیزیکی و جسمانی به اوج برسند و آماده ی عمل جنسی باشند.  اما زن ها... خب، تا  هر وقت که طول بکشد !هر بار فرق می کند و به تمام فاکتورهایی بستگی دارد که تا به این جا درباره ی آنها صحبت کردیم. مردان عزیز:بیشتر از این موضوع کوچک و مهم غافل می مانید و در نتیجه کمی تنبل و کم طاقت  و عجول می شوید. در نتیجه عشق ورزی  فقط به یک عمل جنسی تبدیل و تا حد یک لذت طلبی پایین آورده می شود و دیگر خالی از هر گونه حس احترام، تمجید و تحسین و عشق ورزی واقعی خواهد شد. راستش را بخواهید ما زن ها از  عجله کردن مردها برای دخول بیزاریم. مردان عزیز: چنانچه مرکز توجه شما نیز فقط دخول است شکست خواهید خورد زیرا در این وقت تنها از یکی از کلیدهایی که  قبلاً درباره اش  صحبت کردیم استفاده می کنید (کلید فیزیکی ـ جسمانی)و کلید دیگر را که در واقع کلید مهمتری است فراموش کرده اید. چنانچه  بخواهیم  بی پرده صحبت کنیم کلید دوم (کلید احساسی ـ عاطفی)در مقایسه با کلید اول یا هر راهکار دیگری، آمادگی به مراتب بیشتری تولید خواهد کرد! به هنگام رانندگی هرگز ماشین را از همان ابتدای  حرکت با دنده ی چهار به راه نمی اندازید.زیرا در آن صورت  ماشین «خفه» خواهد کرد. پس چرا نباید هنگامی که همسرتان را به یک سواری دعوت می کنید او را به تدریج با عبور از هرچهار دنده گرم کنید؟ در اینجا منظورم از  هر چهار دنده پیش  نوازش واقعی است نه آن پیش نوازش سطحی الکی و عجولانه که در بالا درباره اش صحبت کردیم.پیش نوازش واقعی عشق ورزیدن و نوازش همسرتان است نه فقط چند بوسه و سپس سنجیدن آمادگی.به نمایندگی از تمامی زن های دنیا آنچه به مردها می خواهم بگویم این است که:«کمی آرامتر!و آهسته تر!» طوری عشق ورزی نکنید که گویی می خواهید هر چه زودتر آن را از سر باز کنید و از شرش خلاص شوید.عشق ورزی مسابقه ی سرعت نیست.هرگز برای زودتر به خط پایان رسیدن به کسی امتیاز یا جایزه نمیدهند.در واقع خلاف این موضوع صادق است. بدین معنا که هرچه عشق ورزی طولانی تر باشد برای همسرتان بهتر خواهد بود. همچنین برای شما!
	نکته ی جنسیبا همسرتان مانند «دن ژوان»عشق ورزی کنید: تصور کنید دررستورانی فوق العاده گران قیمت مشغول صرف غذایی طولانی و هفت مرحله ای هستیدکه توسط سرآشپزی حرفه ای طبخ شده است.آیا هرلقمه را به یکباره و بی آنکه طعم آن را بچشید می بلعید؟ البته که نه.بلکه غذا را به آرامی و مانند تمامی کسانی که در امر غذا و طعم متخصص و استاد هستند می خورید.بدین معنا که هر لقمه را به ملایمت و به آرامی می جوید و سعی می کنید تمامی طعم آن را حس کنید.در ضمن پیش از آنکه غذای بعدی را آغاز کنید، زمان کافی در نظر می گیرید تا غذا وقت بیشتری برای هضم شدن در اختیار داشته باشد. به طرز مشابهی به هنگام عشق ورزی نیز می توانید به دو طریق عمل کنید:حریصانه و استادانه! بسیاری از مردها  حریصانه و عجولانه عمل می کنند.  بدین معنا که سعی می کند در کمترین زمان ممکن و در اسرع وقت بیشترین میزان انرژی جنسی را از اندامهای  جنسی خود به بدن  ما منتقل کنند. به طوری که بدن زن راهی ندارد جز اینکه انزالی سریع آن هم ظرف تنها چند دقیقه تمامی آن انرژی را آزاد و تخلیه کند.سعی کنید استادانه ترو ماهرانه تربا همسرتان عشق ورزی کنید. به آرامی و طولانی ترعشق بورزید و زمانی را که همسرتان بدان نیاز دارد تا بتواند تحریک شود در اختیار او قرار دهید.عشق ورزی ملایم همچنین این فرصت را در اختیار مرد قرار می دهد تا به تدریج به شدت ولذت انرژی جنسی خود عادت کند تا بتواند طولانی تر عشق بازی کرده بیشتر دوام بیاورد.(دیرتر انزال شود.)و در نتیجه لذت بیشتری را تجربه کند. بگذارید منظورم را به طرز واضح تری توضیح دهم.هنگامی احساس می کنید انرژی و میل جنسی در شما شدت گرفته است و به تدریج افزایش  می یابد  عجله نکنید تا هر چه زودتر خود را به انزال برسانید.در عوض اندکی صبر کنید... و نفس بکشید...به بدن خود اجازه دهید تا به شدت لذت جنسی که در خود احساس می کنید به تدریج عادت کند؛ پیش از آنکه حرکت های خود را سریع تر کنید یا تحریک پذیری خود را افزایش دهید.ظاهراً ممکن است این طور به نظر برسد که کار خاصی نمیکنید.اما چنانچه اجازه دهید آگاهی وحضور شما در سکوتی که بین حرکات شما وجود دارد بیشتر رسوخ کند و نیز توجه و تمرکز خود را از روی تحریک جنسی خود تغییر مسیر دهید و  به عشقی که  میان شما و همسرتان جریان یافته و در حال جا به جا شدن است متمرکز و معطوف کنید، خواهید دید که آرامش بیشتری خواهید یافت و انزال را تا مدت طولانی تری به تعویق خواهید انداخت. هرگاه که مجدداً آمادگی آن را داشتید می توانید همراه با همسرتان حرکات خود را آغاز کنید.خواهید دید که این بار میتوانید لذت و تحریک پذیری بیشتری را نیزتحمل کنید بدون آنکه مجبور باشید با رسیدن به اوج لذت جنسی تمامی آن را به یکباره و یکجا تخلیه کنید.هربار که سوار بر این امواج باقی می مانید و با انزال از آن سقوط نمی کنید این امواج مرتباً بزرگ و بزرگ تر می شوند. هر چه بهتر بتوانید خود را در لحظه ی اکنون نگه دارید و انرژی جنسی ای را که در بدنتان جریان یافته است  به مدت طولانی تری حفظ کنید  به همان اندازه لذت جنسی و نیز روحی ـ عاطفی بیشتری را تجربه خواهید کرد.آیا این طور بهتر نیست!؟
	راز جنسی (5)رازهایی درباره ی کلیتوریس
	فصل (14):هجده عامل سرد مزاجی جنسی زن هاو اینک عوامل سردمزاجی جنسی زن ها:هجده مورد از رایج ترین مواردی که زن ها همواره خواسته اند مردها می دانستند.این لیست را براساس مصاحبه های بیشمار،سمینارها، بحث های گروهی و تحقیقاتی که ظرف بیست سال گذشته انجام داده ام، تهیه کرده ام. این لیست شامل رایج ترین و شایع ترین شکایت هایی است که زنها از مردها دارند. بسیاری از این موارد چیزهایی هستند که زن ها نمی توانستند به راحتی با همسر خود درمیان بگذارند. از این رو از من خواستند به شما بگویم! خواهید دید برخی از این موارد هجده گانه ارتباط یا مناسبتی با روابط جنسی نیز ندارند.بلکه کارهایی هستند که زن ها را به لحاظ روحی و عاطفی به مرد زندگی شان سرد می کنند و در نتیجه موجب می شوند تا به لحاظ جنسی نیز نسبت به او سرد شوند.از این رو به همان اندازه ی شکایات جنسی نیز اهمیت دارند. بهترین راه مطالعه ی این فصل نیز آن است که آن را به همراه نامزد/همسرتان بخوانید.چنانچه یک زن هستید سپس به هنگام مطالعه ی هرمورد میتوانید اشارات و نظر شخصی خود راهم بیان کنیدو بگویید که آیا در مورد شما نیز صدق میکند یا نه.همچنین موارد شخصی خودرا که در این لیست نیامده اند،به آن اضافه کنید.ضمناً هر مورد را که توصیف کننده ی همسرتان نیست به اوگوشزد کنید تا مطمئن شود عملکرد او مطلوب بوده است! چنانچه یک مرد هستید در حین مطالعه ی این فصل با خودتان صادق باشید.آیا مواردذکر شده دراین لیست درباره شما صدق می کنند؟ چنانچه حتی یکی از آنها آن هم به مقادیری بسیار جزئی درباره ی شما صدق می کند، صادقانه تلاش کنیدرفتار خودرا بهبود بخشید.بهتر از همه، به همسر خود خبر دهید که حدس میزنید مرتکب یکی از این موارد شده ایدو سپس به او قول دهیدکه بیشترتلاش خواهید کرد او را تحریک کنید نه آنرا نسبت به خود سرد سازید.
	هجده عامل سرد مزاجی جنسی زن ها01 مردهایی که با بدن زن ها آشنا نیستند. 02 مردهایی که بیش از حد روی بدن زن خشونت اعمال می کنند. 03 مردهایی که به هنگامی عشق ورزی کثیف کاری می کنند. 04 مردهایی که بیش از حد خشونت اعمال می کنند. 05 مردهایی که از بهداشت شخصی پایین و ضعیفی برخوردار هستند. 06 مردهایی که بیش از حد به ظاهر، قیافه و سر و وضع زن اهمیت می دهند. 07 مردهایی که زن ها را براساس ارگاسم (رسیدن به اوج لذت جنسی) او طبقه بندی می کنند. 08 مردهایی که زن را مجبور به معاشقه ی ... می کنند. 09 مردهایی که زیاده از حد نگران عملکرد و توان جنسی خود هستند. 010 مردهایی که با تلویزیون روشن عشق ورزی می کنند. 011 مردهایی که هر وقت مست یا نشئه هستند نیاز جنسی پیدا می کنند و حتماً باید در این اوقات عشق ورزی کنند. 012 مردهایی که وقت کافی صرف تحریک کردن زن شان و پیش نوازش او نمی کنند. 013 مردهایی که بلافاصله پس از اتمام عشق ورزی به لحاظ احساسی و عاطفی از زن دور می شوند. 014 مردهایی که عادات شخصی بد دارند. 015 مردهایی که اشتغال ذهنی و وسواس گونه و بیش از حدی به بدن خود دارند. 016 مردهایی که دوست ندارند به همسرخود معاشقه ی ... بدهند. 017 مردهایی که با دیگران خوش رفتار نیستند. 018 مردهایی که ما را دوست ندارند و به ما عشق نمی ورزند.
	سردکننده ی جنسی (1)مردهایی که با بدن زن ها آشنا نیستندخانم های عزیز: این گونه مردها با دقت و کنجکاوی تمام به بدن شما دست می زنند  گویی  جانورشناسی هستند که به تازگی و برای  اولین بار گونه ای نو  از پستانداران را مشاهده کرده اند. بدن شما را با تردید وعدم قطعیت برانداز می کنند. گویی که هرگز در تمامی طول زندگی خود چنین چیزی ندیده یا درآن باره نیز نشنیده اند.هنگامیکه به بدن شما دست می زنند احساس می کنید که موجوداتی فضایی هستید که در یک برنامه ی مستند تلویزیونی تحت معاینه ی زیست شناسان و پزشکان قرار گرفته اید.با اطمینان خاطر تمام بطرزی اشتباه به جاهایی از بدن شما دست می زنند که از خود می پرسید چه کسی این چیزها را به آن ها یاد داده است. از خود می پرسید: «آیا او واقعاً فکر می کند که این کارش احساس خوب و لذت بخشی را در من تولید می کند؟» به هنگام عشق ورزی با آنها ثانیه شماری می کنید، زودتر تمام شود تا خلاصی یابید.ظاهراً او بدان دلیل این کارها را میکند که ظاهراً خودش بسیار از آنها لذت میبرد،  اما تمام مدت شما آن جا دراز کشیده اید و دعا می کنید بلکه زودتر یکی از ماهیچه هایش بگیرند یا دچار یک حمله ی ناگهانی از سرفه های شدید شود تا مجبور شود دست بکشد و شما را کمتر شکنجه کند و به این بی عرضگی پایان دهد. روابط جنسی به خودی خود زنها را در موقعیت بسیار آسیب پذیری قرار میدهد.چه برسدبه اینکه خود را زیردست مردی ناوارد و بی تجربه(یادست کم ناآگاه)نیز قرار دهیدکه نمیداند چه کار دارد می کند.در این گونه مواقع فوراً نسبت به او سرد می شوید.شاید هم خیلی خوب می داند دارد که چه کار می کند، اما چنان نگران آن است که آیا میتواند ما را ارضا کند یا نه، که در این صورت بیش از حد وسواس و محتاط می شود. مردهایی از این قبیل هر ده ثانیه یک بار از زن شان میپرسند مبادا کاراشتباهی مرتکب شده باشند.چند بار به شمادست می زنند وسپس می پرسند:«از این کار خوشت می یاد؟»چه آره بگویید و چه نه و چه «هی، کم و بیش» مجدداً ده ثانیه ی بعد از شما خواهند پرسید:«از این کار چطور؟» «این چه احساسی به تو می ده؟ خوبه؟» «بیشتر این کاررو بکنم یا اون کارو؟»سرانجام به یک جایی میرسید که دوست داریدسرش جیغ بکشیدکه:«میشه لطفاً کمترحرف بزنی فقط منو ارضا کنی. یا شاید اصلاً بهتر باشه برم به جای اینکار کتاب بخونم!» اما چرا مردان چنین رفتار می کنند؟ گاهی اوقات به این دلیل است که براستی تجربه و مهارت زیادی در این زمینه ندارند یا آموزش های لازم در رابطه با بدن زن ها را ندیده اند. در این صورت به خصوص هنگامی که جوان یا کم سن و سال باشند می توانید آنها را ببخشیدو از آموزش به آنها نیزلذت  ببرید. گاهی اوقات دلیل ترسو شدن و بیش ازحد محتاط شدن مردها این است که پیش ازشما درزندگی خود با زن بدکاره ای رابطه برقرار کرده اند.و او  از  هرگونه تلاش آنها برای ارضا کردن او انتقاد کرده و این ترس را در او به جا گذاشته است. گاهی اوقات برخی مردان هنگامی که خود را به یکباره با زنی لخت و برهنه در بستر تنها می بینند احساس گناه شدیدی به او دست میدهد.به کلی خشکش میزند و به لحاظ جنسی نیز سرد و ناتوان می شود. مردان عزیز: چنانچه احساس می کنید که در خصوص بدن زنها اطلاعات، دانش و آگاهی لازم و کافی ندارید، آموزش های لازم را کسب کنید. کتابهای تخصصی موجود در این زمینه بخرید و تمامی نمودارها، عکس ها و تصاویر آموزشی آن را خوب مطالعه کنید.از همسرتان نیز بخواهید شما را با بدن خود و سلایق و علایق شخصی خود آشنا کند. شناخت ما زن ها چندان هم که فکر می کنید مشکل و دشوار نیست.
	سرد کننده ی جنسی (2)مردهایی که بیش از حد بر روی بدن زن خشونت اعمال می کنندبگذارید یکی دیگر از بزرگترین سردکننده های جنسی زن ها را نام ببریم. حساسیت نوک سینه های زن بسیار بالا هستند بخصوص در مواقع ومقاطع خاصی از طول دوره ماهانه تحمل آنچه دوست دارید  همسرتان با پستان های شما انجام دهد ممکن است برای همسرتان(چنانچه همان کار را با سینه های او بکنید)به مراتب مشکل تر باشد.سعی کنیدآرام تر،ملایم تر،حساس تر،باملاحظه ترومحترمانه تربا سینه های همسرتان رفتارکنید. بهترین متخصص در خصوص سینه های زنان، خود همسرتان است. از او بپرسید چه کاری را دوست دارد و از چه کاری خوشش نمی آید. تا هنگامیکه آموزش ندیده اید،درسهای تان را خوب از بر نکرده اید و تکالیف تان را نیز انجام نداده اید از آنچه می کنید خیلی مطمئن نباشید.
	سرد کننده ی جنسی (3)مردهایی که به هنگام عشق ورزی کثیف کاری می کنندداستان زیر داستانی است واقعی از زندگی شخصی و ازدواج اول خودم: در سال 1970 با شوهر اولم آلن در خانه ای کمی دورتر از محوطه ی دانشگاهی که در آن تحصیل میکردم زندگی میکردیم. به تازگی عروسی کرده بودیم و آلن مردی جذاب وشوخ طبع بود. او را خیلی دوست داشتم.ماه ها بود سعی کرده بودم توجه او را به خودم جلب کنم. اما او همیشه دنبال کارهای خودش بود.یک روزتوی خانه با هم تنها بودیم.من لبه ی تخت خوابمان نشسته بودم و آلن پای پیشخوان آشپزخانه مان ایستاده بود. هندوانه ی بسیار بزرگی در برابر او قرار داشت. او پیشنهاد کرد: «بیا این را بخوریم.» این را گفت و ساطوربسیار بزرگی را که درآشپزخانه داشتیم برداشت و شروع کرد به ضربه زدن به هندوانه. آب هندوانه به اضافه ی تخمه ها و گوشت آن در همه جا پراکنده وپاشیده می شدند. تمام لباس هایش با آب هندوانه خیس شدند، اما او توجهی به این قبیل چیزها نداشت.سپس باچاقوی بزرگ دیگری که به چاقوی قصابی شباهت داشت،شروع کرد به قطعه قطعه کردن آن هندوانه ی غول پیکر.به یاد دارم از تماشای این صحنه احساس عجیبی به من دست داد اما هنوز نیز به درستی نمی دانستم چرا تا این حد احساس معذب بودن داشتم. سپس آلن یک لیف بزرگ از هندوانه ی سرخ و خونی برداشت و با لبخندی که به پهنای صورت او بود صورت خود را درست مانند سگ گرسنه ای که تکه گوشت بزرگ وخون آلودی را با تکان های شدید فک خود می بلعد و به همه جا خونابه می پاشد، در قاچ هندوانه ای که در دست داشت فرو کرد و در حالی که صدای شالاپ شلوپ وهورت کشیدن آب هندوانه به آسمان بلند شده بود، حریصانه به خوردن آن ادامه داد. آب هندوانه از صورت و لب و لوچه ی او می چکید و بر روی لباس، دست هایش و کف آشپزخانه میریخت. اما با وجود این او به هیچ یک از این چیزها توجهی نداشت جز اینکه مقادیر بیشتر و گازهای بزرگتری از هندوانه را دردهان خود جاری می دهد. به یاد دارم که مصادف با این صحنه احساس ترس به من دست داد. تمامی صحنه ها یکبار دیگر با دور تند در ذهنم دوره شدند. آن ساطور بزرگ،چاقوی بزرگ،ضربه زدن به هندوانه، بلعیدن هندوانه. به ناگهان متوجه شدم که چرا تا آن حد ترسیده بودم. زیرا قرار بود طعمه و قربانی بعدی، خودم باشم! آلن پوست هندوانه را بر روی میز گذاشت و بدون آن که حتی دستها یا دهانش را پاک کندبا لبخندی که دندان هایش را بیرون انداخته بودبه طرف من آمد. آیا این همان مرد جذاب و رمانتیکی بود که من با او ازدواج کرده بودم؟ همان هنرمند حساس و روشن فکری که پیش از ازدواجم با او هر روز ساعت ها را صرف خیال پردازی و رؤیابافی با او می گذرانم؟ همیشه فکر می کردم قرار است با مردی مثل ویلیام شکسپیر همخوابه شوم اما حال از پیش «آتیلا» از قبیله ی «هون» سر درآورده بودم! دیگر وارد جزئیات آنچه در شب اول عروسی مان اتفاق افتاد نمی شوم و فقط به گفتن این موضوع اکتفا  می کنم  که پس از آنکه نحوه ی بریدن وقاچ کردن هندوانه ی آلن به وسیله ی ساطور را دیدم و نیز دیدم که چگونه حریصانه با کثافت کاری تمام هندوانه را بلعید باید درجه ی پیشرفتگی (یا بهتر بگویم درجه بدویت)راه کارهای عشق ورزی او را ازهمان ابتدا حدس می زدم. می توانید از قوه ی تخیل خود استفاده کنید تا جاهای خالی را پر کنید. البته نگران  نباشید و به  هیچ وجه تجربه ی ناراحت کننده یا اسفناکی نبود، بلکه فقط کمی چندش آور بود. و هر وقت آن را به یاد می آورم تنهاخنده ام میگیرد.این خاطره،خاطره ای کلاسیک از اوایل دهه ی هفتاد بود.سی سال طول کشیدتاخاطره خود از«داستان هندوانه» را به عنوان نمونه ای از سرد کننده ی جنسی (3) درکتاب خودذکر کنم وسرانجام موفق شوم که خاطره مأیوس کننده خود را به چیزی مثبت وعبرت آمیز برای دیگران تبدیل کنم. چنانچه خودتان حدس نزده اید، پس بگذارید بگویم که آلن از آن دسته مردهایی بود که به هنگام عشق ورزی  خیلی کثیف کاری می کنند. او  شلخته، نامرتب، نامنظم، بی احساس، خودخواه، چاق، زمخت، نتراشیده و نخراشیده بود. حرکت ها، روش ها، راه کارها و نیز ضرباهنگ او همگی اشتباه، احمقانه و بی اثر بودند. او بسیار سرسری، غیرجدی،و نسبت به همه چیز بی ملاحظه بود. هنگامی که با او بودم احساس می کردم هندوانه ای هستم که با سر و صدای تمام خورده می شوم. مردهای شلخته وکثیف به هنگام عشق ورزی نیزشلخته و کثیف رفتار می کنند:به هنگام بوسیدن شما را خیس وکثیف می کنند،با دست زدن شان نیزشما را خیس و کثیف میکنند. اما مشکل آن ها تنها این است که واژه ی «خوردن» را کمی زیاد جدی می گیرند. گویی که این آخرین غذایی است که قرار است درتمام زندگی خود بخورند.در این گونه مواقع دیگر نمی توانند تشخیص دهند که آیا می خواهند عشق ورزی کنند یا اینکه همسرشان را بشویند!به طرز مضحکی مردهای «تف تقو» فکر می کند که در عشق ورزی نیز بسیار مهارت دارند و معشوق هایی مطلوب به حساب می آیند:آزاد، خودجوش،وحشی و بی هیچ ممنوعیتی.در حالی که حقیقت آن است که این حالت آن ها برای زن ها اصلاً  تحریک کننده نیست  و به کل آن ها را سرد می کند .معمولاً بسیار سخت می توان هرگونه انتقاد یا بازتابی را به این قبیل مردها ارائه داد.زیرا معمولاً در این اوقات چنان به آنان خوش می گذرد که متوجه چهره ی ترسیده و وحشت زده ی شما نیستند! مردان عزیز:چنانچه بعضی از مواردی که در بالا ذکر شد درباره شما صدق می کند، (حتی جزئی) یا اینکه فکر میکنید شوهراولم آلن به دلیل آنکه هندوانه رابا ساطور قاچ کرد و یکجا آن را بلعید مرد «با حال» و جذابی بوده است، این احتمال وجود دارد که خودتان نیز به این گروه از مردها تعلق داشته باشید و ندانید. لطفاً برای همسرتان نیز که باشد، تمیزتر عشق ورزی کنید. خشونت ها و نخراشیدگی های خود را اندکی کنترل کنید. زیرا به هنگام عشق ورزی حق و حقوق دو نفر مطرح است نه تنها یک نفر، اینطور نیست؟! آن روز آخرین تجربه ی عشق ورزی من و آلن بود. اواحتمالاً جایی وکیل یاسهامدار است. دیگر نام و نشانی از او ندارم.هشدار به خانم های عزیز: چنانچه با مردی آشنا شدیدکه علاقه ی شدیدی به هندوانه داشت بهتر است هربار که با او رو به رو می شوید بارانی به تن داشته باشید.
	سرد کننده ی جنسی (4)مردهایی که بیش از حد خشونت اعمال می کنند«چگونه به شوهرم بگویم که بیش از حد خشن مرا لمس می کند. اصلاً احساس نمی کنم که دارد با من عشق ورزی می کند. احساس می کنم دارم کتک می خورم.» گاهی اوقات آرزو می کنم ای کاش مردها هم کمی مثل زن ها عشق ورزی می کردند. من به ملایمت، لطافت، مهربانی و حساسیت نیاز دارم تا آماده شوم. اما درعوض احساس میکنم نمایشی از خشونت و بدرفتاری مردها را در بستر مشاهده می کنم. راستش را بخواهید اصلاً آماده نمی شوم.» مردها متوجه نمی شوند که خشونت اعمال می کنند. بلکه فکر می کنند پرحرارت، قوی و تهاجمی هستند.اما بیشتر برای همسرشان خشن جلوه میکنند.در این اوقات زن ها احساس نمی کنند که ناز و نوازش شده اند. مردان عزیز:آیا می دانستید به دلیل آن که در مقایسه با زنان تستسترون بیشتری درخون خود دارید،ازپوست ضخیم تری برخوردار هستیدوازحساسیت کمتری نسبت به لمس شدن؟ به همین دلیل است که بیشتر مردها از لمس شدن سخت، محکم و قوی درحین عشق ورزی خوش شان می آید. نوازشی که خیلی آرام و ملایم باشد،ممکن است توسط گیرنده های لامسه ی شما حتی به عنوان یک لمس نیز ثبت نشود. این در  حالی است که پوست زن ها به مراتب حساس تر از پوست  مردهاست.  پوست زن ها نازک تر و به مراتب حساس تر و تحریک پذیرتراست. بنابراین چنانچه به گونه ای زن را لمس کنید که  مردها دوست دارند، برای او بسیار خشن و  دردناک خواهد بود  و او چنین احساس خواهد کرد که بیش از حد فشار اعمال کرده اید. مطمئناً اوقاتی نیز وجود دارند که زن ها از عشق ورزی با نیرو، بیشتر لذت ببرند. اما فقط با کسی که به او اعتماد دارند. این را نیز باید اضافه کنم که آن ها دوست ندارند به این سو و آن سو پرتاب شوند. از همسرتان بخواهید به شما نشان دهد چگونه دوست دارد به او دست بزنید و پوستش را لمس کنید. از خود خواهید پرسید:«آیا او  واقعاً به این شکل تحریک می شود؟ من که اصلاً چیزی احساس نکردم!؟» شاید شما مردها چیزی احساس نکنید اما ما زن ها چرا. می توانید آن را امتحان کنید.
	سرد کننده ی جنسی (5)مردهای که از بهداشت شخصی پایین و ضعیفی برخوردار هستندمردان عزیز:چطور فکر می کنید ما زن ها متوجه نمی شویم؟ مطمئنم هرگز دوست ندارید همسر  خود را عمداً  مشمئز کنید. اما  متأسفانه بعضی از شما عادت هایی دارید که... خب، چگونه بگویم:چندش آور هستند! از خودمان می پرسیم:«آیا او خودش نمی داند که چه بویی می دهد؟» «آیا خودش را هم اذیت نمی کند؟» دراین اوقات حیران می مانیم که چگونه مرد زیبا و جذابی مثل او می تواند از چنین بهداشت پایین و ضعیفی برخوردار باشد.همان گونه که به یاد دارید، زن ها پیش از هر چیز از قلب و سرخود تحریک می شوند.که این خود شامل چشم هاو دماغ ما نیز می گردد. به سختی می توان بامردی عشق ورزی کرد که حضور فیزیکی و جسمانی او احساسات ما را خاموش می کند. باور نمی کردم زن ها از این موضوع تا این حد شکایت داشته باشند. در مصاحبه ها و تحقیقاتی که قبل از نگاشتن این کتاب انجام دادم،چه از زن ها و دختران مجرد و چه آنهایی که از شوهران خود شکایت داشتند، همه و همه از بهداشت ضعیف این قبیل مردها شکایت کرده بودند.در زیر برخی از این شکایت ها آورده شده اند. اخطار:این گله و شکایت ها سانسور نشده هستند. بنابراین مسئولیت خواندن آن ها با خودتان است. سعی کنید ترجیحاً با شکم پُر آن ها را مطالعه نکنید!؟
	آنچه زن ها از آن بیزارند*ناخن های بلند ، شکسته و کثیف: چگونه انتظار دارید همسرتان بخواهد و اجازه دهد که این ناخن های کثیف را در هر جایی از بدن ظریف و لطیف و آسیب پذیر او قرار دهید. هیچ چیز سردکننده تر از این نیست که شوهرتان شما را لمس کند و سپس ناگهان  توسط گوشه ی تیز ناخن  شکسته و لب پرشده ای پوست شان را بخراشد. آخ!مردان عزیز: بدانید که چرک زیر ناخن های تان شما را به شب های بسیاری «تنها خوابیدن» محکوم خواهد کرد!*پینه های خشک و زبر دست ها: درست مانند مورد پیش. به هیچ وجه دوست نداریم به هنگام عشق ورزی با شما «پوست کن» شویم. *بدن عرقی و بدبو:باز هم بگویم؟ مردان عزیز: آیا می توانید بدن خودتان را بو کنید؟ منظورم بوی طبیعی و مردانه  بدن مردها نیست که حاصل تعریق  طبیعی سطح پوست شماست و حتی می تواند برای زنی که شما را دوست دارد تحریک کننده نیز باشد. در اینجا از بدن کثیف نشسته ای صحبت می کنم که از بوی عروق کهنه، مانده و ترشیده اشباع شده است. در اینجا از مردهایی صحبت می کنم که به دفعات کافی استحمام نمی کنند. منظورم آقای «بوگندو» است. آیا  واقعاً هنگامی که چنین بوهایی می دهید انتظار داشته باشید بخواهیم در مجاورت شما قرار بگیریم؟ مردانه بودن یک چیز است اما کثیف بودن چیز دیگر. *پاها و جوراب های کثیف و بدبو. فرض کنید می خواهید همین که شوهرتان به خانه رسید با او به رختخواب بروید. تمام روز منتظر آن بوده اید که شب با او عشق ورزی کنید. لباس هایتان را در می آورید. سپس اتفاقی که نباید بیافتد، می افتد. کفش هایش را در می آورد.اُه، خدای من!این بو از کجا می آید؟ آیا ازپاهای اوست؟ امیدوارید فقط جوراب هایش باشند.اما نه. همین که آن ها را در می آورد روشن می شود که منبع اصلی این رایحه ی خوش پاهای او هستند.سپس به یک باره هرگونه میل جنسی درشما خاموش میشود. بطوری که منصرف می شوید و به او نزدیک شوید.پاها می توانند بسیار تحریک کننده باشند.می توانند در عین حال بسیار نیز مشمئز کننده باشند. شاید مردها به این دلیل از پاهای  خود غافل می شوند که دورترین عضو بدن نسبت به صورت شان است و به اصطلاح «جلو چشم» نیستند. شاید شما مردان متوجه بوی پاهای خودنمی شوید، اما زن ها چرا؟به این معنا که هم بوی آنها را حس میکنند و هم میتوانند آن ها را ببینند. و چنانچه بدبو یا کثیف باشند دیگر برای مان جذاب، رمانتیک و خواستنی نخواهید بود. بگذارید یک مرحله جلوتر رفته به ناخن های پا بپردازیم.آیا این تنها تصور من است یا این که مردها عمداً ناخنهای پاهای خود را با سوهان به اشکالی نوک تیز و لبه دار (یا دندانه دار و مضرّس) تبدیل می کنند؟ ناخن های تیز و لبه داری که گویی بدین منظور طراحی شده اند که در پاهای زن شان فرو روند. هنگامی که ناخن های پای خود را کوتاه می کنید لطفاً لبه های تیز آن ها را نیز با سوهان صاف کنید. علاوه بر ناخن ها بهتر است چرک زیر ناخن های پاهای خود را نیز تمیز کنید. لباس ها و لباس زیرهای کثیف: چرا مردها فکر می کنند برخی از لباس های شان خیلی تمیز هستند در حالی که در واقع  باید از کثیفی آنها را دور انداخت؟چگونه انتظار دارید برای همسرتان جذاب باشید، وقتی که پیراهن های کثیف و عرقی، شلوارهای لکه لکه و از همه بدتر زیرشلوارها و شورت هایی پوشیده اید که خیلی تر و تازه و تمیز هم نیستند؟ *بوی بد دهان و دندان های کثیف و جرم گرفته:تصور کنید شوهرتان می خواهد با شما عشق ورزی کند. به شما نزدیک می شود. بازوان خود را بازمی کند تا شما را درآغوش بگیرد. خدای من.آیا حیوانی در آنجا مرده است؟ بوی دهانش مشمئز کننده است.آیا خود او متوجه نیست؟ احتمالاً نه! مردان عزیز: چنانچه دوست دارید برای همسر خود جذاب باشید لطفاً دهان ودندان های خود راتمیز وخوش بو نگه دارید.این به آن معناست که نه یک بار در روزبلکه چند بار مسواک بزنید و از محلول های شستشو و قرقره ی خوشبو کننده، افشانه های نعنایی یا هر چیزدیگری که لازم باشداستفاده کنید.سعی کنیددهان خودرا خوش بو وخوشمزه کنیدتا همسرتان بخواهد آن را ببوسد. ته ریش های زبر:یا ریش بلند، نرم و زیبایی داشته باشید یا مرتب اصلاح کنید. بگذارید حقیقتی را به شما بگویم: رؤیاها و خیال پردازی های  جنسی زنها هرگزشامل مردهایی نیست که کاغذ سمباده هایی دانه ریز و دانه درشت را روی پوست نرم و لطیف آنها بکشند.اما این دقیقاً همان احساسی است که ته ریش های زبر شما به ما زن ها می دهد. براستی دردناک است. ما زن ها می دانیم که هر اصلاح کردن یک زحمت و دردسر حسابی است. اما، خراشیده شدن در عین عشق ورزی هم همین طور.  پیش از آنکه برای عشق ورزی با همسرتان نزدیک شوید ازریش خود اطمینان حاصل کنید.یا ریش خود را مرتب،تمیز ونرم نگه دارید یا آنرا یکجا بزنید.اگر شمادوست ندارید کسی ریش زبرخود را برروی صورت شمابکشد ما نیز از این کار لذتی نمی بریم.به علاوه صورت تازه اصلاح شده قطعاً برای زن ها یک تحریک کننده جنسی به حساب می آید.
	سرد کننده ی جنسی (6)مردهای که بیش از حد به ظاهر، قیافه و سر و وضع زن اهمیت می دهند«شوهرم می خواهد بدن و هیکلی مطلوب بدون حتی یک گرم اضافه وزن داشته باشم.اما خودش شکم گنده و برجسته ای دارد که گاهی اوقات فکر می کنم آبستن است.» «شوهرم مدام از کمد لباس هایم ایراد می گیرد و دستور می دهد که چه بپوشم و چه نپوشم.» «همیشه پیش از آن که بیرون برویم موها، آرایش و لباس هایم را یک بار وارسی می کند تا مطمئن شود مورد تأیید او هستند یا نه.» قبلاً یکبار نامزدی داشتم که مثل این گونه مردها بود. هیچ وقت از قیافیه ی من راضی نبود. می گفت چاق هستم، زیاد «روی فرم»  نیستم، لباس هایم قدیمی و از مد افتاده هستند، از نظر او موهایم هیچ وقت «مرتب و منظم» نبودند. آیا فکر میکنید اینگونه انتقادها برای اعتماد به نفس وخودباوری زنهامفید هستند؟آیا فکر میکنید چنین  انتقادها و سرزنش هایی موجب میل و نیاز جنسی در زن ها می شوند؟ فکر نمی کنم چنین باشد. زن ها عاشق این هستند که خود را برای مردی که دوستش دارندآراسته کنند.اما هنگامی که شمامردها اشتغال ذهنی وسواس گونه ای به قیافه وسر و وضع ما پیدا می کنید احساس می کنیم یک شئ هستیم نه یک انسان.انتقادها و سرزنش های شما موجب می شود احساس کنیم ما را در زیر ذره بین گذاشته اید. احساس میکنیم تحقیر شده ایم و نهایتاً به لحاظ جنسی نسبت به شما سردو بی علاقه می شویم.چگونه میتوانیم دربستر با شما آرامش وآسایش داشته باشیم،درحالیکه دربیرون از بستراینقدر از لباس هاوقیافه مان ایراد می گیرید؟ چیزی که هیچ وقت از آن سر در نیاورده ام این است که بیشتر مردهایی که بیش از حد نگران قیافه و سر و وضع همسرشان هستندخودشان قیافه وسر و وضع چندان جالبی ندارند. مردان عزیز:شما را به خدا دست بردارید.پیش از آنکه از قیافه ی ما ایراد بگیرید، نگاهی در آینه به خود بیاندازید. شاید اندکی از اصلاحاتی را که  دوست دارید به زور بر روی ما پیاده کنید، پس از آن برای خودتان تجویز کنید.
	سرد کننده ی جنسی (7)مردهایی که زن ها را براساس ارگاسم هایش (رسیدن به اوج لذت جنسی) طبقه بندی می کنند«از طرف شوهرم احساس فشار و اجبار میکنم.هربار که با هم عشق ورزی می کنیم ،صد بار ازمن می پرسد: «ارضا شدی؟» حتی اگرنزدیک بود ارضا شوم دیگر نمی توانم ارضا شوم.»«عشق ورزی با شوهرم رادوست دارم. اما ازفشار،اجبار والزامی که روی من دارد تاحتماً به اوج لذت جنسی برسم خسته شدم.گاهی اوقات به اوج می رسم وگاهی اوقات هم نمی رسم. اما هر بار که نمی رسم طوری رفتار می کند که گویی یک تراژدی شخصی برای اوست. از اینکه مجبورم همیشه ارضا شوم تا او احساس مردانگی کند، خسته شده ام.» «بدن من بسیار حساس و تحریک پذیر است و بیشتر هنگامی که با شوهرم عشق ورزی می کنم از نزدیکی و صمیمیت تولید شده لذت می برم، اما احساس نمی کنم که همیشه باید خیلی تحریک شوم و در پایان نیز همیشه به ارگاسم برسم. مشکل این است که او فکر می کند مجبور است حتماً مرا ارضا کند حتی هنگامی که خودم نمی خواهم از این رو با تمام توان تلاش می کند.» ارگاسم احساس بسیار خوبی است، اما همیشه برای زن ها ضروری نیست. هنگامی که ما زن ها با شوهرمان عشق ورزی می کنیم، ازکل فرآیند لذت می بریم، نه از نتیجه ی محصول یا پایان آن. برخی از مردها همیشه اصرار میکنند که همسرشان حتماً ارضا شود.حتی هنگامیکه خودش نیزنخواهد یا بدنش آمادگی نداشته باشد.این گونه مردها موفقیت عشق ورزی را در رسیدن همسرشان به اوج لذت جنسی معنا می کنند. زن ها از این چیز بیزارند. عشق ورزی همین طوری هم برای زن ها به اندازه ی کافی پیچیده است(به دلایلی که درباره ی آنها صحبت کردیم)پس تنها چیزی که به آن علاقه ای نداریم این است که شوهرمان آنجا بالای سر ما ثانیه شماری کند تا ارضا شویم.این گونه اعمال فشار، اجبار و الزام خود به کلی سرد کننده است و عملاً موجب اختلال دررسیدن ما زنها به اوج لذت جنسی میشود، حتی هنگامی که خودمان هم بخواهیم و دوست داشته باشیم که ارضا بشویم. برخی از مردها از این نیزفراتر می روندوعملاً تعداد ارگاسم های همسرشان رامانندتعداد مدال هایی که درمسابقه کسب کرده اندبرمیشمارند وجزو افتخارات خودبه حساب می آورند. ارگاسم های  مکرر و پی در پی  هیچ گونه اشکالی  برای زن تولید نمی کنندـ هنگامی که بدن زن آمادگی و نیاز آن را داشته باشدـ اما زن ها دوست ندارند تنها به این دلیل که شما احساس قوی بودن ومردانه بودن کنید، چند بار پی در پی ارضا شوند.نمونه ی دیگر این گونه مردها آنهایی هستندکه عملاً به ارگاسم های همسرشان نمره میدهند یا آن ها را درست به مانند زلزله یا گردباد درجه بندی می کنند. تا به حال باید دیگر متوجه شده باشیدکه آنچه براستی یک زن را به هنگام عشق ورزی ارضا میکند خود همان عشق است.همین که به معشوق خود نزدیک باشیدو او شما را در درون خود احساس کند و به بدن شما عشق بورزد و... برای زن ها ارضا کننده وکافی است. گاهی اوقات زن ها براستی دوست دارند که به ارگاسم برسند و خود را تخلیه هم بکنند.اما گاهی اوقات تنها از اینکه با شوهرشان هستند،  خوشحال هستند. بدن زن ها در طول ماه تأثیرپذیر از پارامترهای و  متغیرهای متعدد و متنوعی بوده و حالت و گرایش های آن بسته به آن است که در کدام نقطه یا مقطع ازچرخه ی ماهانه خود واقع شده اند. نگرانی های مان از شغل و کارمان، اوضاع و احوال بچه ها،  و... همان گونه که دیدیم  هنگامی که فکر و ذهن ما مشغول ودرگیر باشد، بدن مان قابلیت و توانایی کمتری در رها کردن و وادادن خواهد داشت. اما نکته اینجاست که چنانچه خودمان شکایتی از این موضوع نداریم شما نیزنباید داشته باشید. خواهش دیگری که از شما دارم این است که اینقدر از همسرتان نپرسید: «ارضا شدی؟» چنانچه خودتان هنوز متوجه نشده اید که از  ما می پرسید پس حتماً نشده ایم. بدین ترتیب خودتان از پیش جواب را می دانید. بنابراین بهتر است با پرسش های متوالی آن را از آنچه هست بیشتر نیز به تعویق نیاندازید.
	سرد کننده های جنسی (8)مردهایی که زن را مجبور به معاشقه ی... می کنند«می دانید چه چیزی بیش از هر چیز دیگری مرا عصبانی می کند؟ هنگامی که شوهرم مرا مجبور می کند به او معاشقه ی... بدهم.حتی اگرقبلاً هم میخواستم این کار را بکنم همین که مرا مجبور می کند به کلی سرد می شوم.» «همین که شوهرم از من می خواهد این کار را برای او بکنم، نسبت به او سرد می شوم.این کاراو موجب می شود احساس بسیار بدی  نسبت به او پیدا کنم. مرا یا زن های بدکاره ای می اندازد که برای رسیدن به پشیزی در پارکینگ فروشگاه های بزرگ پرسه می زنند.دوست دارم برای شوهرم اینکار را بکنم.اما نه وقتی که مرا مجبور می کند.» مردان عزیز:بیایید با هم بی پرده صحبت کنیم.ما زن ها می دانیم که شما معاشقه ی... را خیلی دوست دارید.  اما هنگامی که ما را به انجام آن وادار میکنید، موجب سردشدن جنسی ما می شوید. من یکی از طرفداران زن هایی هستم که سعی می کنند بیاموزندبه شوهر خوداز طریق اعمال معاشقه ی... لذت بدهندو درکتاب دیگرخود با نام رازهایی درباره ی مردان که می بایست هر زنی بداند به زن ها آموزش داده ام که چگونه بر این مقاومت خود غلبه کنند تا بتوانند آن ها نیز مانند شوهرشان از اینکارلذت ببرند.بنابراین مردان عزیز:در این یک مورد، من طرفدار شما هستم. اما چنانچه بیش از حد اصرار و الزام کنید و همسر خود را به رغم میل واقعی اش مجبور به این کارکنید به جایی نخواهید رسید. برای اطلاعات بیشتر فصل پنجم از کتاب دیگر مرا با نام رازهایی درباره ی مردان که می بایست هر زنی بداند، مطالعه کنید. این بخش از کتاب به آن منظور طراحی شده است که زن هایی را که از این کار بیزارند به زن هایی که تحقق بخش رؤیاهای همسرشان به حساب می آیند تبدیل کند! نامه های تشکرو محبت آمیز بسیاری را از طرف مردانی دریافت کرده ام که برای این بخش از کتاب برای من فرستاده بودند.
	سرد کننده های جنسی (9)مردهایی که بیش از حد نگران عملکرد و توان جنسی خود هستندفرض کنید که با همسرتان مشغول عشق ورزی هستید و او براستی به این کار دل داده است. با شور و حرارت و تمرکز تمام و انواع و اقسام کارها و حرکت ها و وضعیت های مختلف و متنوع را بر روی شما پیاده می کند. یک لظه پیش خودتان فکر می کنید: «آیا باید از تمام این کارها لذت ببرم؟» احساس می کنید اشکالی درکار وجود دارد. سپس ناگهان متوجه می شوید که از چه چیزی ناراحت هستید. احساس می کنید در یک فیلم پورنوگرافی بازی می کند که در آن کارگردانی و نیز  هنرپیشگی نقش اول مرد با شوهرتان است. فیلمی که فیلمنامه اش را هم خود همسرتان نوشته است. شاید اصلاً بهتر باشد که در این فیلم مستهجن بازی نکنید. مردهایی که فقط به فکر ایفای جنسی خود هستند یا به عبارت دیگر فقط می خواهند عمل جنسی را اجرا کنند بیش از حد نگران عملکرد جنسی خود در بسترهستند. البته منظورم این نیست که آن ها معشوق های خوب و با مهارتی نیستندـ زیرا هستند. بلکه مشکل فقط این است:کمی زیاده از حد دردنیای خود ساخته ی خویش غرق شده اند.آنها بیشتر نگران آن هستند تا خودشان همه چیز را خوب اجرا کنند تا اینکه رضایت و ارضا شدن شما را در نظر بگیرند. در زیر نمونه های بیشتری از این نوع سرد کننده آورده شده است: *آقای تکنو:او بسیار دقیق، ماهر و زبردست است. او تمامی کتابهای آموزشی درباره ی روابط جنسی را خوب مطالعه کرده است و تمامی راه کارهای موجود را در حین عشق ورزی بر روی شما پیاده می کند. هنگامی که با آقای تکنو در بستر هستید، احساس می کنید که با  یک مکانیک یا تکنسین  همخوابه شده اید. عشق ورزی با او بیشتر این احساس را به شما میدهدکه داردبر روی شما کار می کند.هرگز این احساس را نمی کنید که دارندبا شما  عشق ورزی می کنند.درعشق ورزی با این گونه مردها چیزی وجود داردکه شماراسرد میکند. یکی از مراجعه کنندگانم تعریف می کرد که سال ها پیش شوهری داشته است که نمونه ی واقعی یک مرد تکنو بوده است. او می گفت که درابتدا احساس می کرده است با معشوقی مطلوب ازدواج کرده است، اما به زودی این احساس به او دست داده است که گویی یک هنرپیشه ی فیلم های  مستهجن است و آقای تکنو در حضور تماشاگران قابلیت ها، مهارت ها و راه کارهای متنوع خود را برروی او به معرض نمایش می گذاشته است.البته فکر می کنید  حضار و تماشاگران او  چه کسانی هستند؟  خود او.او خودش را تماشا می کرده است و از نحوه ی اجرای خودش تحت تأثیر قرار گرفته است. *آقای هپروتی:چشمان او بسته هستند.او درشور و شعفی آسمانی غوطه وراست.صداهایی از خود تولید می کندکه غیر زمینی اند. پیش خودتان فکر می کنید:«اُه، خدای من مثل این که به راستی برای او خواستنی هستم.» اما سپس متوجه داستان می شوید بعد از آن که به طرزعجیبی احساس بریدگی وجدا افتادگی کردید:او داردخودش خودش را تخلیه می کند. گویی با خودش عشق ورزی می کند. او به هنگام عشق ورزی در دنیای خودش گم شده است. آیا او به شما هم فکر می کند؟ کسی چه می داند؟ او  با چشم های بسته اش می تواند با هر کسی در حال عشق ورزی باشد. به همین دلیل با او احساس غریبگی می کنید. او با شما نیست و در آن لحظه حضور ندارد. بلکه از شما به عنوان وسیله ی نقلیه یا برای سفری به تنهایی به دنیای جنسی ـ خیالی خود استفاده می کند. *آقای سیرک:او همسرش را به این سو و آن سو می چرخاند و بدن شما را به زور در موقعیت ها و وضعیت های مشکل وناممکن قرار میدهد که بدون شک در یک فیلم بددیده است. وضعیت های پیشنهادی و اختراعی او هیچ گونه لذتی به شما نمی دهند. این تنها اوست که از آن ها لذت می برد. او یک شعبده باز است که ازشما انتظار دارد در تحقق رؤیاهایی که به او احساس مخترع بودن بدهند، با او همکاری کنید.شما آنجا دراز می کشیدـ در حالی که اصلاً نیز تحریک نشده بلکه به کلی سرد شده ایدـ کوچکترین احساس لذتی نمی کنید و حتی درد می کشید!آیا او فکر می کند شما چه کسی هستید؟ همسرش یا گامبی؟!
	سرد کننده ی جنسی (10)مردهایی که با تلویزیون روشن عشق ورزی می کنندمردان عزیز: فکر کنم این تیتر خود به اندازه ی کافی گویا باشد.این کار غیرمؤدبانه،گستاخانه و خالی از  هر گونه احساس است. این کار موجب می شود همسرتان احساس کند نسبت به تجربه ی جنسی شما در مقام دوم اهمیت قرار دارد. لطفاً یا تلویزیون راخاموش کنید، کنترل تلویزیون لعنتی را  پایین بگذارید و سپس با همسرتان عشق ورزی کنید یا اینکه فیلم تان را نگاه کنید.
	سرد کننده ی جنسی (11)مردهای که هر وقت مست یا نشئه هستند نیاز جنسی پیدا می کنند و حتماً باید در این اوقات عشق ورزی کنند
	بگذارید ببینیم:آیا می خواهید با مردی عشق ورزی کنید که هوش و حواس خود را از دست داده است، متوجه رفتار خود نیست، چیزهای احمقانه ای می گوید و کارهای احمقانه ای نیز انجام می دهد، با صدای بسیار بلند حرف می زند، به هیچ  می خندد،  احساسات و  حواس او کرخت شده اند،  عقل و همچنین توان حرکتی خود را از دست داده است و احتمالاً چیزی نمانده است که بر روی شما غیثان کند؟ شاید زن هایی باشند که خودشان نیز به طور مرتب مواد مخدر مصرف می کنند، الکل می نوشند و دوست دارند با مردی باشند که او نیز ازهمین کارها لذت می برد.حقیقت آن است که انسان های بسیاری وجود دارند که هرگز بدون اینکه مست یا نشئه باشند عشق ورزی نکرده اند. حال یابه این دلیل که نمی خواهند یا اینکه بدون آن مواد توان انجامش را ندارند. این موضوعی است کاملاً جداگانه. اما مردان عزیز: برای بسیاری از زن ها مست بودن یا نشئه بودن شما سرد کننده ای بزرگ به حساب می آید. ممکن است فکر کنید وقتی که مست هستید خیلی «باحال» و «دوست داشتنی» به نظر می رسید اما در واقع این طور نیست. چه بسا در این گونه اوقات ازنظر همسرتان یک «احمق» باشید. ممکن است فکر کنید حرف ها و گفته های تان بسیار هوشمندانه هستند، اما در واقع ریخته پاشیده و نامرتب به نظر می رسید. در این گونه اوقات زن ها احساس نمی کنند که کنارشان حضور دارید، لذا از شما می ترسند و در کنارتان احساس امنیت نمی کنند. هنگامی که مردی اصرار می ورزد که همیشه پیش از عشق ورزی خود را «بسازد»و نشئه کند، موجب می شودهمسرش احساس کندکه برای اوکافی نیست.ما زنها نیاز داریم احساس کنیم نشئگی یا سرمستی شما به دلیل بودن در کنار ما و عشق ورزی با ماست. نه به جهت چیز دیگری. دوست داریم به این دلیل که ما را دوست دارید با ما عشق ورزی کنید، نه به این دلیل که مشروبات الکلی مصرف کرده اید یا حشیش و گراس کشیده اید. چنانچه می خواهید نشئه شوید به ما احتیاجی ندارید و چنانچه به زن احتیاجی ندارید، بهتر است تنها باشید.
	سردکننده ی جنسی (12)مردهایی که وقت کافی صرف پیش نوازش و تحریک کردن همسرشان نمی کنند«چرا شوهرم فکر می کند خوب تحریک شده ام و «آماده ام» تنها به این دلیل که مرا بوسیده و چندین بار نوازش داده است؟» «شوهرم فکر می کند پیش نوازش این است که از من بپرسد:"می خوای امشب عشق ورزی کنیم؟" و سپس از اینکه از عشق ورزی با او لذت نمی برم، تعجب می کند!» مردان عزیز:چنانچه تنها کسی یکی بار این کار را با شما کرده بود، هرگز با همسر خود  چنین رفتار  نمی کردید. برای  اکثر زن ها سه دقیقه پیش نوازش برای تحریک کامل یا حتی جزئی نیز کافی نیست. همان گونه که به یاد دارید بدن زن ها به زمان طولانی تری نیاز دارد تا به محرک پاسخ دهد. مثلاً رانندگی را هنوز به یاد دارید؟ هرگز پیش از آن که اتومبیل خود را خوب گرم کنید به یک باره از دنده ی یک به دنده ی چهار نمی روید. یکی از دلایل اینکه بسیاری از زنها درمقایسه با عمل جنسی به دیگر بخش های عشق ورزی علاقه ی بیشتری از خود نشان  می دهند  این است که مردها پیش از عمل جنسی کمی شتاب زده اند. عمل جنسی برای زن ها پیش از آنکه خوب تحریک شده باشند تجربه ی چندان خوشایندی نیست. به طوری که زیاد به آن راغب نیستند.چنانچه به این کارخود ادامه دهید همسرتان بزودی تمایل خود نسبت به عمل جنسی را نیز به کلی از دست خواهد دادو سپس متعجب وحیران خواهید ماندکه چرا.شاید به این دلیل باشد که وقت کافی را صرف آماده کردن او نکرده بودید.
	سرد کننده های جنسی (13)مردهایی که پس از اتمام عشق ورزی به لحاظ احساسی و عاطفی فوراً سرد و از زن دور می شوندسریع از بستر خارج می شوید. کنترل تلویزیون را برمی دارید و شروع به تماشای تلویزیون می کنید.یا اینکه سریعاً از بستر می پرید و  به آشپزخانه می روید تا چیزی بخورید. پس از آن هم بدون اینکه شب به خیر بگویید به خوابی که بی شباهت به «اغما» نیست، فرو می روید. این ها روش های فوق العاده ای هستند که مردها بدان وسیله پس از عشق ورزی و به لحاظ عاطفی و احساسی فرار می کنند و ناگهان ناپدید می شوند. زن ها از این حال بیزارند. ما آنجا دراز کشیده ایم و درعطش بودن با مرد زندگی مان، مردی که دوستش داریم پس از آن که به تازگی با او درآمیخته و یکی شده ایم، می سوزیم در حالی که شما گذاشته اید و رفته اید. این حقیقت دارد که عشق ورزی و ارتباط جنسی در مقایسه با تأثیر فیزیولوژیک آن برروی زنان تأثیرمتفاوتی برروی مردان می گذارد.عمل جنسی بدون شک باعث آزادشدن هورمون هایی در بدن مرد می شود که موجب خواب آلودگی و به خواب رفتن او می شوند. در حالی که عمل جنسی و عشق ورزی برای زن ها نقش یک محرک را بازی می کند اما این دلیل نمی شود که به کلی ما را فراموش کنید و غیب تان بزند.هنگامی که ارتباط خود را به یکباره و یکجا با ما قطع می کنید، قلب مارا می شکنید. و موجب می شوید احساس کنیم ترک شده، دور انداخته شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته ایم. برخی مردان به این دلیل به لحاظ روحی فرار می کنند که تجربه ی صمیمیت و نزدیکی پس از عشق ورزی آن ها را می ترساند.از این رو فرار کردن  و ناپدید شدن روشی است برای آنان به منظور حمایت و محافظت از خودشان در برابر آسیب پذیری بیشتر.برخی دیگر از مردها احساس می کنندکه یکی کار را به خوبی انجام داده و آن را کامل کرده اندو حال وقت آن است که به کار دیگری بپردازند. در نتیجه اتاق عشق را ترک می کنند. به هر دلیل که باشد، هنگامیکه حال چه به  لحاظ فیزیکی وچه به لحاظ روحی ما را رها می کنید و ناپدید می شوید فرصتی بسیار گرانبها را به منظور تجربه ی سطوح عمیق تری از عشق، صمیمیت و نزدیکی با همسرتان از دست می دهید و خود را محروم می سازید. مردان عزیز: در این گونه اوقات ما آنقدرها هم سخت گیر و پرتوقع نیستیم. تنها یک دقیقه ما را در آغوش بگیرید،  ببوسید به ما بگویید که  فوق العاده بوده ایم. حتی چنانچه در یک قدمی آنید که بیهوش شوید یا از حال بروید، ما را خبر کنید که:«عزیزم تا ده ثانیه ی دیگر من به خوابی عمیق فرو خواهم رفت. از تو متشکرم، دوستت دارم، شب به خیر!» باور کنید بسیار خوشحال می شویم و از شما متشکر و ممنون خواهیم بود.
	سرد کننده ی جنسی (14)مردهایی که عادات شخصی بدی دارندپیش از آن که شما را بدون هیچ دلیلی معطل کنم، بگذار همین الان فهرستی از اعمال و حرکات و رفتارهایی که برای  زن ها بسیار  سرد کننده یا  به عبارتی «ضدحال» اند و از من خواسته شده است تا با شما آن ها را در میان بگذارم، در زیر بیاورم. مردان عزیز: موارد زیر نیاز به  هیچ گونه  توضیحی ندارد و خود به اندازه ی کافی گویا هستند. دست کم امیدوارم که این طور باشند! به زبان ساده:هربار که یکی از این کارها را می کنید، ما رانسبت به خودتان سرد می کنید.بعداً هنگامی که زمان عشق ورزی فرا میرسد،به دلایلی برای مان مشکل است شما را به چشم مردی رمانتیک، پر حرارت، داغ و خواستنی ببینیم. چرا؟ دلیلش را هنوز نمی دانم...
	عادت های مردانه که زن ها را مشمئز می کند*آروغ [باد گلو]زدن، مخصوصاً با صدای بلند. *از خود باد در کردن، چه با صدا، چه بی صدا، چه بودار، چه بی بو. *خلال کردن دندان ها *بازی کردن با موهای داخل بینی *باحرص و ولع و تند تند غذا خوردن *سیگار کشیدن (چنانچه همسرتان خود سیگاری نباشد) *با عطر و ادوکلن فراوان (که بوی تند نیز دارند) دوش گرفتن. *با دهان پر از غذا حرف زدن *رانندگی با ماشین کثیف که پر از آت و آشغال و خرت و پرت هم باشد. *در خانه یا آپارتمان کثیف، نامرتب و به هم ریخته (برای مجردها) سر کردن (لاابالی گری). *انداختن ناخن به هنگام کوتاه کردن ناخن های دست و پا بر روی کف اتاق
	سرد کننده ی جنسی (15)مردهایی که اشتغال ذهنی وسواس گونه و بیش از حدی به بدن خود دارندخانم های عزیز: می دانید کدام گروه از مردها را می گویم. مردهایی که بلانقطاع توی آیینه خودشان را نگاه می کنند، از این سو به آن سو می چرخندتا موها، عضلات، باسن و... خود را خوب از همه سو ببینند.هنگامیکه مثلاً میخواهید با هم بیرون بروید بیشتراز آن که به قیافه و آرایش شما نگاه کند، نگران سرو وضع یا  قیافه ی خودش است.مرتباً ورزش می کند، وزنه می زند، به سالن بدنسازی می رود، از لوازم ورزشی ماشینی و انواع دستگاه های بدن سازی در خانه نیز استفاده می کند، نوشیدنی های ورزشی  پروتئین دار سر میکشد، و بیش ازحد مراقب غذای خودش است.بدتر از همه این که فکر می کنیدهمه ی این کارها را برای چه کسی انجام می دهد؟شما؟متأسفم که نومیدتان میکنم.او همه ی این کارها و توجهات را برای خودش می کند! مردان عزیز:ممکن است تعجب کنید که چرا مردهایی که بیش از حد مراقب بدن خودشان هستند، نه تنها برای زنها تحریک کننده نیستند، بلکه سرد کننده هم هستند.چیزی دراین کار وجود دارد که احساس چندش آوری به ما میدهد.شاید آن خودخواهی،خودپسندی یا لذت جویی ای باشدکه درآن هست.شاید دلیلش این باشدکه کنار بازوهای کلفت و عضلانی شما تنها به صورت ضمایم و لوازم فرعی دیده می شویم و به حساب می آییم.یکی از مراجعه کنندگانم نامزد داشت که بیشتر به فکر بدن خودش بود تا بدن و زیبایی نامزدش. به لحاظ فنی و از دید قهرمانان پرورش و  زیبایی اندام، بدن و عضلاتی بسیار ورزیده و خوش تراش داشت. او چنان با استفاده از وزنه های مختلف عضلات خود را پرورش داده بود که همچون مانکن های مرد شده بود.موضوع عجیب و غریب نیز آن بودکه نامزدش پس ازمدتی تمام جاذبه ی خود رانسبت به او ازدست داده بود.اشتغال ذهنی وسواس گونه ای که او به خودش و بدنش داشت،موجب شده بودآن زن، بدن اورا حتی به لحاظ فنی و ورزشی نیز تحسین نکند. بعدها او با مردی ازدواج کرد که درست نقطه ی مقابل مرد قبلی بود که در اینجا او را «سلطان یا قهرمان زیبایی اندام» خواهیم نامید. این مرد اهمیت زیادی به ظاهر خود نمی داد. گرچه به فکر سلامتی خودش نیز بود، اما هویت خود را از ناحیه ی وضعیت و ظاهر فیزیکی و جسمانی خود تعریف نمی کرد. نامزد قبلی اواز اینکه نامزدش آن مرد را به مراتب زیباتر و جذاب تر از او می دید شوکه شده بود. اما حقیقت آن بود که بدن مورد پرستش آن مرد و اشتغال ذهنی وسواس گونه ای که بدان داشت برخلاف آن قهرمان، بدن همسرش بود. نه بدن خودش!
	سرد کننده ی جنسی (16)مردهای که دوست ندارند به همسر خود معاسقه ی... بدهنداخیراً یکی از دوستانم تعریف کرد که چه چیزی در رابطه بازندگی جنسی و شوهرش او را رنج می داد. گفت:«از اینکه شوهرم معاشقه ی ... به من نمی دهد،عصبانی هستم. او همیشه از آن طفره می رود، اما انتظار دارد هر کاری که خودش دوست دارد برایش انجام دهم. از خودم می پرسم: "چنانچه آنقدر  مرا دوست ندارد که مرا به طریق دهانی ارضا کند چرا باید اجازه دهم او هر کاری که دلش می خواهد انجام دهد؟" مردان عزیز:سعی می کنم تا آنجا که امکان دارد رک، صریح و پوست کنده صحبت کنم: برای یک زن هیچ چیز صمیمانه تر، ارضا کننده تر و لذت بخش تر از این نیست که شوهرش به لحاظ ... نیز پذیرای بدن مؤنث و زنانه ی او باشد.چرا که این بخش آسیب پذیرترین، ظریف ترین و لطیف ترین بخش از بدن زن هاست.
	سردکننده ی جنسی (17)مردهایی که با دیگران خوش رفتار نیستند«شوهرم همیشه به راننده های ماشین های دیگر بد و بیراه می گوید، سر آنها داد می کشد و از نحوه ی رانندگی همه ایراد می گیرد.» «همیشه از پیشخدمت های توی رستوران ها، متصدی پارکینگ های عمومی، کارمندان بانک یا هر کس دیگری که کارها را طبق میل او انجام ندهد، عصبانی می شود.» «شوهرم مدام درباره دیگران به بدی قضاوت می کند و از همه چیز آن ها ایراد می گیرد و سرزنش شان می کند. از قیافه ی آن ها، تصمیم های احمقانه ای که گرفته اند یا چیزهای مضحکی که بر زبان آورده اند گرفته تا...فکرمیکنم این مردرا همگی میشناسید: او عصبانی است.از دنیا،زمین و زمان شکایت دارد. همیشه حالش گرفته است. به دیگران احترام نمیگذارد.بودن با او به راستی چه لذتی دارد؟! مهم است بدانید زن ها مردهای عصبانی و خشمگین را دوست ندارند. مردهای عصبانی، زن ها را می ترسانند، چگونه می توانید کسی را که از او می ترسید دوست داشته باشید؟ این قبیل مردها به زن ها احساس امنیت نمی دهند. و هنگامیکه زن احساس ناامنی داشته باشدبه لحاظ جنسی نیزتحریک نمی شود.چگونه می توانیدانتظار داشته باشید زنی با شوهرش که همین چند ساعت پیش سر پیشخدمت زنی که در یک رستوران کار می کرد داد کشید و به او توهین کرد، به بستر برود و تحریک هم بشود؟ مردی که مهارت های ارتباطی او به داد زدن، ناسزا گفتن، توهین کردن و نیش و کنایه و طعنه خلاصه می شود، چطور می تواند برای زنها به لحاظ جنسی جذاب وخواستنی باشد؟ این که کسی نتواند خشم خود را کنترل کند و آن  را اینجا و آنجا بر سر هرکسی که در مسیرش قرار می گیرد خالی می کند، بسیار زمخت،  نخراشیده و نتراشیده است. مردان عزیز: آیا فکر می کنید این کارها نشانه ی قدرت هستند!اینطور نیست. این کارها همگی سرد کننده هستند و ازجذابیت شما می کاهند.
	سردکننده ی جنسی (18)مردهایی که ما را دوست ندارند و به ما عشق نمی ورزندمردان عزیز:نهایتاً  بزرگ ترین سردکننده ی جنسی  برای یک زن آن است که شوهرش او را دوست  نداشته  باشد.هنگامی که شما مردها به لحاظ روحی و احساسی بسته و خاموش میشوید، مواضع و دیوارهایی ارتباطی در میان ما و خودتان برمی افرازید، نیازهای ما را نادیده می گیرید،ما را پس می زنید و ازخود می رانید،راه قلب ما را به روی خودتان می بندید. و همان گونه که دیدیم هنگامی که دل و جان زنی به روی شوهرش بسته شود بدن او نیز طبعاً به روی او بسته و خاموش خواهد شد. می توانید تمام روش ها و راه کارهای مدرن موجود برای عشق ورزی را بیاموزید، می توانید بهترین و تکنیکی ترین معشوق روی زمین بشوید، اما چنانچه  ما زن ها احساس کنیم که ما را دوست ندارید هرگز نمی خواهیم حتی به ما دست بزنید. چنانچه احساس نکنیم که ما را به دل و جان خود راه داده اید، هرگز شما را به بدن خود راه نخواهیم داد. خب، از مطالعه این فصل درباره ی سرد کننده های جنسی جان سالم به در بردید.حال وقت آن رسیده است تا با مطالعه ی فصل بعددرباره ی تحریک کننده های جنسی زنها پاداش خود را بگیرید!
	فصل (15):بیست عامل تحریک کننده ی جنسی زن هاراستش را بخواهید تمامی این کتاب درباره ی این موضوع بوده است که چگونه زن ها را آماده کنید. هیچ گونه راهکار یا مهارت جنسی هرگز  نخواهد توانست در مقایسه با روش ها و راهکارهایی که تا به حال در سرتاسر این کتاب به آن پرداخته ایم چنان تأثیرات عمیق و نیرومندی را به روی زن ها داشته باشد:سیراب کردن دل و جان زن، دادن احساس امنیت به او، احساس مرتبط بودن، متصل بودن و ارزشمند بودن به او، گوش دادن به او، صحبت کردن با او. مردان عزیز: چنانچه به راستی تمامی این مطالب را عمیقاً فهمیده اید و به کارنیز بسته اید،شاید دیگر به مطالعه ی این فصل نیاز نداشته باشید.تنها با به کار بستن این مفاهیم اصولی و پایه، چنان همسرتان احساس محبوبیت، خواستنی بودن و ارزشمند بودن خواهد کرد که از شما متشکر و ممنون خواهد شد.  به طوری که در عطش دنیا  و تمایلات جنسی نسبت به شما خواهد سوخت! با وجود این و با تمامی این اوصاف، همچنان فهرستی از بیست تحریک کننده جنسی را که زن ها همیشه از من خواسته اند در کتابم با شمامردان در میان بگذارم، در اینجا آورده ام. برخی از این رفتارها، رفتارهایی هستند که در بیرون از اتاق خواب ما را تحریک می کنند، گرچه بیشتر آن ها به  طور مشخص به  مهارت هایی مربوط می شوند. که مردها می توانند در بستر برای خوشحالی و رضایت هرچه بیشتر همسرشان به کار گیرند. چنانچه متأهل هستید این فصل را نیز به همراه همسرتان بخوانید! مردان عزیز: می توانید از همسر خود بپرسید که با کدامیک از موارد این فهرستی موافق است. از او بپرسید: «عزیزم، آیا از شماره ی یک خوشت می آید؟» یا «آیا شماره ی شش همانطور که باربارا می گوید برای تو تحریک کننده هست؟» شاید همسرتان  بخواهد موارد ذکر شده در فهرست را شخصی تری کند یا موارد شخصی خود را نیز به آن اضافه نماید. خانم های عزیز: سعی کنید حتماً مواردی را که برای تان مهم هستند مورد تأکید قرار دهید تا همسرتان به خوبی آنها را هضم و جذب کند.برای نمونه:«اُه، شماره ی چهارده چه توصیف جالب و دقیقی است.هوم، از این موردخوشم می آید.»فراموش نکنیدآنچه را که شوهرتان پیش تردر آن مهارت دارد، حتماً در او تحسین کنید:«عزیزم، در مورد شماره ی دو، تو یک متخصص تمام عیار هستی!» این موجب خواهد شد شوهرتان گرایش و تمایل بیشتری به همکاری در خصوص موارد دیگر فهرست از خود نشان دهد.
	بیست تحریک کننده ی جنسی زن ها01 مردهایی که به آرامی و با ملایمت عشق ورزی می کنند. 02 مردهایی که در بستر نیز با همسرشان صحبت می کنند. 03 مردهایی که در بوسیدن مهارت دارند. 04 مردهایی که با چشمان خود به همسرشان نشان می دهند او را دوست دارند و به او عشق می ورزند. 05 مردهایی که لباس های همسرشان را به آرامی درمی آورند. 06 مردهایی که در تحریک همسرشان بوسیله لمس کردن مهارت دارند. 07 مردهایی که موهای همسرشان را لمس می کنند. 08 مردهایی که از معاشقه ی .... با همسرشان لذت می برند. 09 مردهایی که عشق خود را در بیرون از اتاق خواب نیز به همسرشان نشان داده و به او احساس محبوبیت می دهند. 010 مردهایی که می دانند که چگونه بدن زنانه و مؤنث همسرشان را ارضا کنند. 011 مردهایی که می دانند چگونه همسرشان را به لحاظ جنسی اغوا کنند. 012 مردهایی که پیش از عشق ورزی خود را به لحاظ فیزیکی و جسمانی آماده می کنند. 013 مردهایی که به همسرشان احساس و باور زیبا بودن می دهند.014 مردهایی که از ماساژ دادن به همسر خود لذت می برند. 015 مردهایی که دست های همسر خود را در دست خود می گیرند و آن را ناز و نوازش می کنند. 016 مردهایی که عاشق در آغوش گرفتن همسرشان هستند. 017 مردهایی که پس از گذشت سالیان همیشه مانند روزهای اول آشنایی شان با همسر خود رفتار می کنند. 018 مردهایی که به همسر خود نشان می دهند که او تنها زن زندگی آن هاست و به او احساس و باور «خاص بودن» می دهند. 019 مردهایی که چنین باور دارند عشق همسرشان تحمل تمامی دیگر سختی های زندگی را برای آن ها سهل و آسان و حتی ارزشمند می کند. 020 مردهایی که همسرشان را دوست دارند و به او عشق می ورزند.
	تحریک کننده ی جنسی (1)مردهایی که به آرامی و با ملایمت عشق ورزی می کننداین گونه مردها حتی هنگامی که حسابی آماده شده اند، اما همچنان به آرامی و با صرف وقت به همسرشان نزدیک می شوند. به طوری که زن به  زودی تشنه ی نوازش صمیمی تر و جدی تر می شود. اما شوهرش همچنان امتناع می کند تا به وی اجازه دهد میل و گرایش جنسی زن به اوج خود برسد.موارد فوق توصیف احساسات زنی است که شوهرش به آرامی و با صرف زمان و دقت کافی با او عشق ورزی می کند. این کار موجب میشود زن،شوهرش را بیشتر بخواهد و مایل باشد که خود را تمام و کمال در اختیار او قرار دهد. هنگامی که شما مردها اجازه می دهید بدن زن به آرامی آتش بگیرد و بسوزد، شعله ها داغ تر و طولانی خواهند بود و شور و حرارت و لذت تولید شده به مراتب عمیق تر و قوی تر. مردهای باهوش هرگز در بستر عجله به خرج نمی دهند و به آرامی پیش می روند. آنها می دانند چنانچه زمان و فضای کافی دراختیار ما قراردهند دیگرمجبور نخواهند بود ما را وادار به این کار کنند. به طوری که ما نیز آن ها را به همان اندازه خواستار خواهیم بود. و طلب خواهیم کرد. مردهایی که این راز را درباره ی زن ها خوب درک می کنند و صبور، ملایم و مهربان هستند، از چنان جذابیتی برای همسر خود برخوردار خواهند شد و چنان خود را در اختیار او قرار خواهند داد که نظیر آن را هرگز قبلاً تجربه نکرده اند.
	تحریک کننده ی جنسی (2)مرد هایی که در بستر نیز با همسرشان صحبت می کنندبرای زن، احساس نزدیکی با همسرش احساس فوق العاده است. هنگامی که زن، در بستر با شوهرش تنها می شود و مرد به او نزدیک می شود و او را در  آغوش می گیرد، زن میتواند احساس آرامش و اطمینان کند و رضایت داشته باشد. سپس هنگامی که مرد شروع به صحبت می کند و در گوش او نجوا می کند که چقدر زیباست و اینکه چقدر دلش برای بدن او تنگ شده است، خوشایندترین احساسات را در همسر خود زنده می کند. هنگامی که مرد به همسر خود می گوید که در نظر داردبه او نزدیک شود ناگهان زن دیگرتاب نیاورده تحمل خود را از دست می دهد. دیگر برای زن کافی نست که تنها کنار شوهرش باشد. به طوری که میخواهد با اوعشق ورزی کند.کلمات میتوانند آتش تمایل وتمنای زن را شعله ور کنند. مردان عزیز: آیا می دانید زن ها تا چه حد به کلمات شما نیاز دارند. مردها بیشتر توسط محرک های بینایی (دیداری) و فیزیکی (لامسه ای) تحریک می شوند.اما زن ها بیشتر توسط افکار و احساسات تحریک می شوند. کلمات کلید روشن کردن احساسات زن هستند. کلمات می توانند زن ها را به خوبی تحریک کنند.  کلمات شور  و حرارت و عشق شما را به مغز ما مخابره می کنند و تمامی قفل هایی را که بر سر راه وجود دارند می گشایند.به طوری که طولی نمی کشد تمام و کمال به روی شما باز و گشاده خواهیم بود. کلمات را بادهایی در نظر بگیرید که در سطح اقیانوس احساس، نیازو خواسته،امواجی بس خروشان را تولید میکنند. آب همیشه دردریاوجود دارد، اما این باد است که آن را به حرکت درمی آورد و جا به جا می کند. این باد است که آب را از راکد بودن و ایستایی در می آورد و تا قله ی امواج بالا می برد. نیاز و گرایش ما به  شما مردان نیز  همیشه در ما وجود دارد، اما این صدای شما، کلمات و گفتار شماست که آن را به غلیان وحرکت در می آورد و به شکل انرژی و تمایلات جنسی آزاد می سازد. مردان عزیز:سعی کنید همواره پیش، در حین و پس از عشق ورزی با همسرتان حرف بزنید وصحبت کنید.احساسات خودرا با او درمیان بگذارید. بگویید که درباره ی زیبابی وقیافه ی او چه فکر می کنید و چه نظری دارید. بگویید که عشق ورزی با او را چقدر دوست دارید. با کلمات با او عشق ورزی کنید. هنگامیکه از عشق و  محبت با همسرتان صحبت می کنید. او نیز احساس امنیت، محبوبیت و ارزشمند بودن خواهد کرد و خود را تمام و کمال در اختیار شما قرار خواهد داد.
	تحریک کننده ی جنسی (3)مردهایی که در بوسیدن مهارت دارندهر بوسه را هدیه، مُهر یا نشانی از عشق و محبت در نظر بگیرید که برای همسر خود می فرستید.این بوسه های سبک، آرام،  ملایم و بدور از هر گونه عجله و شتاب زدگی تأثیر اعجاز گونه بر روی زن های بر جای می گذارند. زن ها عشق نهفته و مستتر در این بوسه ها را به خوبی درک و احساس می کنند. زن ها به خوبی میدانند که این بوسه ها برای آماده کردن آن ها به آنها داده نمی شوند، بلکه به خودی خود حاوی عشق و محبت هستند.
	حریک کننده جنسی (4)مردهایی که با چشمان خود به همسرشان نشان می دهند او را دوست دارند و به او عشق می ورزندهیچ چیز نیرومندتر و تأثیرگذارتر از این نیست که مردی که دوستش دارید به چشم های شما چشم بدوزد. گویی که جریانات انرژی  عشق مستقیماً از چشمان او  به قلب زن سرازیر می شوند. سپس از آنجا به دیگر قسمت های بدن او سرایت می کنند.درست مانند گدازه های  مذاب که از  دهانه ی خروجی  آتشفشان فوران کرده تمامی سرزمین های مجاور را فرا می گیرند. تنها یک نگاه این قدرت را دارد که از هر ناز و نوازش ماهرانه ی دیگری زن را به مراتبت بیشتر تحریک کنند.نگاه قادر است که زن را از شدت حرارت ذوب کند. سعی کنید در حین عشق ورزی با همسرتان به او نگاه کنید. به چشمانش خیره شوید. بگذارید او نیاز را از  چشمان شما بخواند.  مردی که می داند چگونه با  نگاه عاشقانه ی خود به همسر خود احساس محبوبیت بدهد، گویی تمامی هدایای این عالم رابه او ارزانی  داشته است. نگاه حتی قادر است فراتراز هرگونه واژه یا کلمه ای عشق، تعهد، از خودگذشتگی و ایثار مرد را به همسرش بفهماند و منتقل کند.
	تحریک کننده جنسی (5)مردهایی که لباس های همسرشان را به آرامی درمی آورندهمواره وقت کافی را برای درآوردن لباس های زن در نظر بگیریدرعایت این نکته ی ساده به لحاظ روانی و روحی نقش بسزایی را در آمادگی جنسی زن ایفا می کند. بسیاری از زوج ها بیشتر مرتکب این اشتباه می شوند که پیش از عشق ورزی خود را کاملاً لخت و برهنه می کنند به طوری که وقتی به بستر می روند عملاً هیچ چیزی بر تن ندارند و بدین وسیله خود را از تجربه ی این نوع احساس جنسی محروم می سازند. مردان عزیز: زن ها عاشق آن هستند که لباس های شان به تدریج و طی مراحلی ازتن آنها درآورده شود. این امر برای آن ها بسیار فریبا و دلچسب است. هنگامی که لباس های همسرخود را دانه دانه و به آرامی یکی پس از  دیگری در می آورید،  زن این وقت و زمان را در اختیار دارد که به تدریج به آن بخش از وجود خود که در پی لذت جویی است اجازه ی ظهور و ابراز وجود بدهد.
	تحریک کنننده جنسی (6)مردهایی که در تحریک همسرشان بوسیله ی لمس کردن مهارت دارندزن ها اساساً نوازش های سبک و تحریک کننده را ترجیح می دهند. آن ها دوست ندارند یک راست به سراغ عمل جنسی بروید. ترجیح می دهند ابتدا دور و بر آن را نوازش وتحریک کنید و گهگاهی فقط به آن نزدیک شوید یا موقتی از روی آن عبور کنید اما هیچ وقت در ابتدا مستقیماً به آن دست نزنید.چرا؟ زیرا این همان چیزی است که زن ها را آماده می کند و به آن ها لذت می دهد.زن ها دوست دارند با لمس شدن و ناز و نوازش غیر مستقیم آماده شوند. در واقع، تحریک مستقیم، بخصوص در ابتدا و شروع عشق ورزی هرگز به اندازه ی تحریک غیر مستقیم مؤثر واقع نمی شود. تمثیلی را که در رابطه با روشن کردن هیزم ها به کار بردیم هنوز به یاد دارید؟ نظیر همین موضوع درباره لمس شدن نیز صدق می کند. هر چه وقت بیشتری را صرف لمس کردن و نوازش ملایم و غیرمستقیم زن ها کنید، آتش آن ها را شعله ورتر خواهد شد.خواهید دید که همسرتان بزودی از شما خواهد خواست که به او نزدیک شوید.
	تحریک کننده ی جنسی (7)مردهایی که موهای همسرشان را نوازش می کننداین دستورالعملی بسیار ساده اما مؤثر و نیرومند است: همیشه هنگامی که به همسرتان نزدیک می شوید . می خواهید او را نوازش کنید یا با اوعشق ورزی کنید به موهای اونیز دست بزنید. زن ها عاشق آن هستند که به موهای شان دست بزنید و با آن ها بازی کنید. متأسفانه بسیاری از مردها از این نکته ی مهم غافل هستند  یا نسبت به آن آگاهی ندارند. چرا که به طور معمول موهای شما مردها بسیار کوتاه است.اما این عمل برای زن ها عملی بسیار خاص، تحریک کننده و جنون آور است. برخی از زن ها دوست دارند موهای شان به آرامی و با ملایمت شانه یا برس زده شود. زن ها این کار را نوعی از پیش نوازش به حساب می آورند. برخی از  زن ها هنگامیکه موهایشان را برای شان می شویید بسیارتحریک می شوند. بسیاری از زن ها می گویند که دوست دارند شوهرشان پس از عمل جنسی،انگشتان خود را لابه لای  موهای آن ها ببرد و همچنان با موهای شان بازی کند. مردان عزیز: سعی کنید این قبیل اولویت ها وترجیحات خاص و شخصی همسرتان را خودتان کشف کنید. اما می توانید در این زمینه به من اعتماد کنید: موهای زن ها بخشی جنسی و آماده کننده از بدن آن ها را تشکیل می دهد که فکر نمی کنم دوست داشته باشید از آن غافل بمانید.
	تحریک کننده ی جنسی (8)مردهای که از معاشقه ی ... با همسرشان لذت می برندمردان عزیز:در این باره قبلاً نیز صحبت کردیم،اما در اینجا مجدداً یادآور می شوم که مردهایی که دوست ندارندبه همسرشان معاشقه ی ... بدهند. برای زنها یک سردکننده به حساب می آیند. به طرزی طبیعی هنگامی که مردی از معاشقه ی ... با همسرش لذت می بردـ و اینکار برایش ناراحت کننده نیست وبه آهستگی از آن فرار نمی کندـ برای همسرش تحریک کننده ای بسیار قوی به حساب می آید، به طوری که همسرش برای عشق ورزی با او ثانیه شماری خواهد کرد!
	تحریک کننده ی جنسی (9)مردهایی که عشق خود را در بیرون از اتاق خواب نیز به همسرشان نشان می دهند و او را به احساس و باور محبوبیت وادار می کنندهیچ چیز زیباتر و تحریک کننده تر از این نیست که مردی که دوستش داریددر بستر به شما بگوید:«دوستت دارم.»این کلمات دل زن ها را آب میکند. این کلمات بخش های خاصی از بدن زن ها را قلقلک می دهد که بسیار برای شان لذت بخش است. این کلمات جادویی قفل هایی از وجود همسرتان را بر روی شما می گشاید تا هرچه زودتر وارد شوید. به مراتب پیش از آن که عملاً با همسرتان شروع به عشق ورزی کنید این کلمات را به او بگویید. این کلمات به تدریج در وجوداو رسوخ می کنند.واو را برای رفتن به بستر باشما آماده می سازند. سپس هنگامی که به بستر رفتید نیز مجدداً به او بگویید که چقدر دوستش دارید. این کلمات عشق و شهوت او را  شعله ور ساخته، او را وادار  می سازند تا شریک جنسی واقعی در بستر باشد.
	تحریک کننده ی جنسی (10)مردهایی که می دانند چگونه بدن زنانه و مؤنث همسرشان را ارضا کنندچنانچه مردی که به بدن زن ها آشنا نیست سرد کننده باشد، بنابراین مردی که در عشق بازی با زن مهارت دارد مسلماً یک تحریک کننده ی قوی به حساب خواهد آمد.هنگامی که همسرتان مطمئن است که شمامی دانید چگونه او را در بستر ارضا کنید و به او لذت بدهید احساس امنیت خواهد کرد.درست همچون  رستورانی که غذایش را  یک بار امتحان کرده اید و از آن بسیار راضی هستید و هربار با اطمینان کامل از اینکه مجدداً از غذای خودلذت خواهید بردبه آن رستوران پا می گذارید. بطرز مشابهی هنگامیکه مطمئن هستید همسرتان در ارضا کردن شما مهارت دارد همیشه منتظرید تا دوباره با او به بستر بروید.
	تحریک کننده ی جنسی (11)مردهایی که می دانند چگونه همسرشان را به لحاظ جنسی فریبا و دلنشین کنندبرخی از مردها متخصص این هستند که همسرشان را به لحاظ جنسی سرد کنند. حتی هنگامی که زن خودش از پیش نیز تحریک شده بوده و خواسته باشد که با  شوهرش به بستر برود. برخی دیگر از مردها استعداد ویژه ای دارند که به همسرشان احساس راحت بودن، شیطان و بازی گوش بودن، بدهند. هنگامی که زنی میداند شوهرش به راحتی می تواند او را فریبا نماید و تحریک کند و در کار خود مهارت دارد، به راحتی به او اعتماد می کند و خود را «وا می دهد» زیرا می داند که هیچ گاه«بی بهره»و «پشیمان»ازبستر برنخواهد خاست. اما چگونه می توان زن را فریبا کرد. برای مبتدی ها میتوان این نسخه را پیچیدکه تمامی مطالب ارائه شده در این کتاب را به کار ببرند.گذشته از آن،هر زنی نیز« قلق ها»، ترجیحات و نیازهای شخصی خود را دارد که چنانچه ارضاو برآورده گردند،جنسی ترین خودرا نیز نشان خواهد داد. برعهده ی شماست تا این قبیل نیازهای شخصی وخاص همسرتان را خودتان شناسایی کنید.شاید لازم باشد پیش از آن که از او بخواهید با شما به بستر بیاید وقت و زمان کافی در اختیار او قرار دهید تا او با خودش تنها باشد.شایدلازم باشد پیش ازعشق ورزی مدتی در کنار او دراز بکشید و با او حرف بزنید. شاید او این طور تحریک می شود که اول به شما لذت بدهد و اینقدر مجبور نباشد و احساس فشار نکند که باید زود آماده شود. این قبیل راز و رمزهای جنسی همسرتان را خودتان یاد بگیرید. چنانچه امکان پذیر نبود از او بپرسید و بخواهید برای تان توضیح دهد. مطمئن باشید  از این که میخواهید یاد بگیرید چگونه به او لذت بیشتری بدهید از دست شما خوشحال خواهد شد.
	تحریک کننده ی جنسی (12)مردهایی که پیش از عشق ورزی خود را به لحاظ فیزیکی و جسمانی آماده می کنندفرض کنید مهمانی را برای شام دعوت کرده اید.او سراسیمه در حالی که دیر کرده است می رسد، خسته و نامرتب به نظر می رسد. بوی بدی می دهد. گویی به حمام احتیاج دارد. فوری شروع می کند به گله و شکایت در باره ی روزی که بر اوگذشته است وکوچکترین توجهی نیزبه تمامی زحمت هایی که شما کشیده ایدو دقت وحوصله ای که مثلاً برای چیدن میز و آرایش گل ها و درست کردن غذای خوشمزه به خرج داده اید،نمیکندچه احساسی به شما دست خواهد داد؟احساس می کنیددوست دارید غذا را برداریدو بر صورت او بکوبید! برای زن ها نیز عشق ورزی با همسرشان درست مانند آن است که او را به جشنی بزرگ دعوت کرده باشند. جشنی که در آن غذای اصلی، خود زن است!؟  در نتیجه هنگامی که مرد از راه می رسد و خودش را خوب آماده و آراسته کرده است زن احساس محبوبیت، مهم بودن و ارزشمند بودن کرده به مراتب ساده تر و سریع تر تحریک می شود. مردان عزیز: به راستی کار ساده ای است. کافی است دوش بگیرید، کمی عطر و ادکلن بزنید و لباس هایتان را  عوض کنید،  همین و بس.  ی توانید در  صورت تمایل چند عدد شمع نیز در اتاق خواب روشن کنید و موسیقی مورد علاقه ی خود را نیز پخش کنید. البته مجبور نیستید دو مورد آخر را همیشه انجام دهید. اما بد نیست گهگاهی این کارها را بکنید چرا که با این کار به همسرتان نشان می دهید به دعوت او میهمانی بستر احترام گذاشته اید.
	تحریک کننده ی جنسی (13)مردهایی که به همسرشان احساس زیبا بودن می دهندبگذارید رازی را با شما در میان بگذارم:هنگامی که زنی باور کند شما فکر می کنید او زیبا است، مثل گل می شکفد. هنگامی که باور دارد شما صورت وقیافه ی آن را،بدن و هیکل او را، بو و طعم او را، حرکات و خلاصه هر چیز دیگری از او را می پسندید و دوست دارید به الهه ای از عشق بدل خواهد شد.سرانجام  هنگامی که باور دارد  شما عاشق عشق ورزی با او هستید، به الهه ای از عشق تبدیل خواهد شد. اما آیا یک زن این ها را از کجا می فهمد؟ یک زن از کجا می تواند بفهمد که دوستش دارید و این که برای تان زیبا است و... خب،باید به اوبگویید. نه یکبار بلکه صدبار.دربستر، بیرون از بستر، همه جا. هر چه بیشتر به او بگویید که چقدر برای تان زیبا است، او نیز بیشتر خواهد درخشید. خود را زن بسیار خوشبخت و سعادتمندی می دانم. زیرا شوهری دارم که همیشه این احساس را به من می دهد که گویی زیباترین زن جهان هستم. هنگامی که به  اتاق وارد میشوم و لباس های کهنه و ژنده ای بر تن دارم مرا می پرستد. چنانچه لباس های نو و زیبا پوشیده باشم نیز همین طور. هنگامی که چند وقتی از هم  دور بوده ایم:  یک ساعت،  یک روز یا یک هفته، به گونه ای به من نگاه می کند که به چشمانم خیره می شود که گویی قبلاً در زندگی خود زنی به این زیبایی ندیده است و این را نیز می گوید و به زبان می آورد. هنگامی که در بستر هستیم. خب، این کمی خصوصی و شخصی است!؟ اما بگذارید فقط این را بگویم که هیچ گاه به اندازه ی زمانی که با او و در کنار  او هستم  احساس محبوبیت و زیبا بودن نمی کنم. هرگز قبلاً در طول زندگی ام چنین احساسی را به من نداده بود. این احساس که به لحاظ جسمانی زیباوشایان ستایش هستم.این هدیه ای است بس گران بها.هدیه ای که مرااز درون و بیرون متحول ساخته است. این هدیه را به زن زندگی تان، زنی که دوستش دارید بدهید.تا او نیز بتواند شکوفا شود، بدرخشد و رشد کند.تحریک کننده ی جنسی (14)مردهایی که از ماساژ دادن به همسر خود لذت می برندزبان عشق، لمس کردن است.این زبان نه صدایی دارد نه قوانین و نه شکل و نه فرمی.با این زبان، قلب شما از طریق دست هایتان با معشوق تان صحبت  می کند و احساسات  شما را به گونه ای که کلمات هرگز قادر به بیان آن نیستند، با او در میان می گذارد. نوازش مهربانانه ی شما از صورت همسرتان، حرکت ملایم  دستان تان بر روی پشت او،  حرکت انگشتان بر روی شکم او، همگی این حرکات، محدودیت های زبان گفتاری را زیر پا می گذارند ومیل، گرایش، نیاز و احساسات و عواطف شما را به  طرز هر چه  نیرومندتر و  تأثیر گذارتری به همسرتان انتقال خواهد داد. آن هم به گونه ای که هرگز از کلمات انتظار نمی رود. دست های شما تنها زایده های فیزیکی نیستند که از بدن شما بیرون زده باشند، بلکه فرستنده هایی بسیارقوی و نیرومند ازانرژی حیات وزندگانی هستند.دانش پزشکی مشرق زمین چنین بیان می کند که صدها نصف النهار یا به عبارتی مسیرهای انرژی وجود دارند به مانند بزرگراه ها یا شاهراه هایی از انرژی در سرتاسر  بدن شما کشیده شده اند. انرژی زندگی یا اروس بر طبق باورهای مکاتب پزشکی شرقی در طول این بزرگراه ها که بسیاری از آنها به سرانگشتان انسان ختم می شوند، امتداد و جریان دارد. این به آن معنا است که  دست های شما می تواند حامل مقادیر بسیارعظیمی از انرژی باشند.به همین دلیل است که لمس کردن تا به این حد قوی و تأثیرگذار است. هنگامی که معشوق خود را لمس میکنید،تنها پایانه های عصبی یا گیرنده های حسی پوست بدن او را لمس نمی کنید، بلکه در حال فرستادن و تشعشع انرژی زندگانی به بدن همسرتان هستید. یکی از فوق العاده ترین روش های عشق ورزی با همسرتان این است که او را ماساژ بدهید.اجازه دهیدتا عشق ازقلب شما سرازیرشود،وسپس به دست های تان منتقل گردد.همسرتان احساس خواهد کرد که دست هایتان بار الکتریکی پیدا کرده اند.در این هنگام است که هر ناز و نوازش شما چنان خوشایند و لذت بخش خواهند بود که همسرتان نظیر آن را هرگز و در هیچ کجا قبلاً تجربه نکرده است.هنگامی که این کار را نه فقط به قصد پیش نوازش بلکه با این قصد و نیت انجام می دهید که به همسرتان عشق  بورزید و بدن او را مورد ستایش قرار دهید، همسرتان عشق شما را تمام و کمال دریافت کرده احساس خواهد کرد که روح شما به بدن او جریان و امتداد یافته است.
	تحریک کننده ی جنسی (15)مردهایی که دست های همسرخود را در دست خود می گیرند و آن را ناز و نوازش می کنندهنگامی که درحین عشق ورزی ناگهان کف دست خود راروی کف دست های همسرتان قرار می دهید و انگشتان خودرا لا به لای انگشتان دست او فرو می کنیدودوتایی دستان خود را که حالا دیگر یکی شده اند،مشت می کنید تجربه ای به مراتب صمیمانه تر از هرگونه عمل جنسی، از جمله عمل جنسی را تجربه  می کنید. خواهید دید در این وقت همسرتان به شما نگاهی خواهد انداخت و به شما لبخند خواهد زد. دست ها با دیگر قسمت های بدن تفاوت های اساسی دارند. دست ها می توانند بسیار شخصی  و مهربان باشند. در  بسیاری از اوقات به هنگام عشق ورزی از دست های معشوق خود غافل می مانیم و در عوض به دنبال قسمت های تحریک پذیرتری از بدن او می گردیم. اما شاید لحظات صمیمیت واقعی، لحظاتی باشند که در آن دست های همسر خود را در حین عشق ورزی در دستان خود گرفته ایم. زن ها بیشتر به من می گویند که بسیار دوست دارند همسرشان درحین عشق ورزی دست های آنها را بگیرد و نوازش دهد. لحظاتی در عشق ورزی وجود دارندکه هریک از زن و مرد در دنیای جداگانه ی خود غرق شده اند، اما هنگامی که دست خود را به طرف دستان همسرتان می برید و آنها را در دستان خود می فشارید گویا به او  می گویید: «من اینجا هستم. کنار تو.عشق من، من با تو هستم. عشقم را احساس کن.»
	تحریک کننده ی جنسی (16)مردهایی که عاشق در آغوش گرفتن همسرشان هستندبگذارید یک چیز را روشن کنیم.برای زنها در آغوش گرفته شدن ودرآغوش گرفتن یک عمل جنسی تلقی میشودو به هیچ وجه غیرجنسی نیست. در آغوش گرفتن شکلی از صمیمیت است. و چنانچه به طرزی درست انجام شود، حتماً می تواند به عمل جنسی ختم می شود. متأسفانه اکثر مردها در آغوش گرفتن را بسیار دست کم می گیرند و اهمیت  و تأثیر آن را درک نمی کنند.آنها چنین فکر می کنند که هم آغوشی شکلی خنثی و غیرجنسی از محبت است و فقط باید صبح ها پس ازبیدار شدن وشبهایی که عمل جنسی به هیچ وجه مقدور نیست آن را انجام داد. زن ها عاشق مردهایی هستند که هم آغوشی را دوست داشته باشند. در آغوش گرفته شدن به زنها احساس امنیت می دهد .این احساس که یکی از آنها محافظت میکند. این احساس که یکی آنها را دوست دارد. حال چه بخواهند عشق ورزی کنند و چه نخواهند. البته این احساسات به خوبی قادرند موجب شوند که ما زن ها میل و نیاز جنسی پیدا کنیم.سعی کنید هم آغوشی را بیشترتمرین کنید.خواهید دید که تا چه حد جنسی است!
	تحریک کننده ی جنسی (17)مردهایی که پس از گذشت سالیان همچنان مانند روزهای اول آشنایی شان با همسر خود رفتار می کنندهنر دیدن و نظاره کردن همسرتان، آن هم با چشمانی نو و بدیع هنری است که لازم است آن را ملکه ی ذهن خود کنید. من  این هنر را «دیدن از پشت چشمان عشق» می نامم. به این معنا که هر روز طوری همسرتان را ببینید و به او نگاه کنید که گویا اولین بار است که او را می بینید. اولین بار را به یاد می آورید که همسرتان را ملاقات کردید؟ از هر لحظه ای که با هم بوده اید لذت می برید.بارها به او می گفتید که چقدر دوستش دارید وچقدر خوش شانس بودید که او را پیدا کردید. او را با خود بیرون می بردید، برای او گل می آوردید. برایش کارت پستال، نامه و E.mail می فرستادید و خلاصه هرکاری که در توان داشتید انجام می دادید تا او را خوشحال سازید. مردان عزیز:فکر میکنم بدانید چگونه این کار را انجام دهید. کافی است اجازه ندهیدکه همسرتان برای شما عادی باشد.هرگز او را امری عادی وبدیهی نپندارید. با او طوری رفتار کنید که گویی زن غریبه ای است که می خواهید او را اغوا کنید. طوری با او رفتار کنید که زن غریبه ای است که امیدوارید بخواهد باقی عمر خود را با شما  بگذراند.  مانند زنی با او رفتار کنید که می خواهید هیچ مرد دیگری نتواند او را از شما بدزدد. همچون معشوقه ی خود با او رفتار کنید. هر چه بیشتر او را به این چشم ببینید عشق بیشتری را نسبت به او در قلب خود احساس خواهید کرد و او نیز خوشحال تر و خوشبخت تر خواهد بود.
	تحریک کننده ی جنسی (18)مردهایی که به همسر خود نشان می دهند که او تنها زن زندگی آنها است و به او احساس و باور «خاص بودن» می دهندمردان عزیز:آیا می دانید زن ها دوست دارند به شما چه بگویند؟زن ها می خواهند به شما بگویند: »هنگامی که می دانم فقط من آن گمشده ی زندگی تو هستم، می توانم تمامی وجود خود را به تو بدهم.هنگامی که  می دانم تنها زنی هستم که توبه او  فکر  می کنی، دوست دارم تمام و کمال خودم را به تو ارزانی کنم. هنگامی که می دانم تنها من هستم که تو خصوصی ترین و درونی ترین بخش از وجود خود را برایش فاش می کنی می توانم خود را با تمامی وجود به تو ببخشم.هنگامی که می دانم این تنها من هستم که تو نوازش می کنی،می توانم خود را وقف تو کنم،هنگامی که می دانم این تنها من هستم که تو با او میخوابی، میتوانم خود را در تمام طول زندگی وقف تو کنم»»کاری کن احساس کنم من تنها گمشده ی تو بودم و من نیز به نوبه ی خود چنان به تو عشق خواهم ورزید که گویی تو تنها گمشده ی من بودی. « 
	تحریک کننده ی جنسی (19)مردهایی که چنین باور دارند عشق همسرشان تحمل تمامی سختی های زندگی را برای آنها سهل و آسان و حتی ارزشمند می کندآن چیست که زن ها بیش از هر چیز دیگر بدان نیاز دارند؟ اینکه بدانند چندان تأثیری در زندگی همسرشان داشته اند و چنان نقشی در زندگی او بازی می کنند که مردزندگی شان تنها برای آنها از عهده ی تمامی آن سختی ها و دشواری ها و ناملایمات برمی آید. هیچ چیزدیگری قادر نیست بیش از این به یک زن احساس محبوبیت، محترم بودن،ارزشمند بودن و گرانقدر بودن بدهد. مردان عزیز:لطفاً سعی کنید این چیز را از زن ها درک کنید. ما می خواهیم تنها چیزی باشیم که در زندگی برایتان معنا و مفهوم دارد.تنها چیزی که برای آن،تمامی چیزهای دیگر ارزش و معنا و مفهوم پیدا می کنند. هنگامی که به زنی می فهمانید که همان تنها گمشده،  تنها مأمن، سرپناه  و آرامش دهنده ی شما است، به او این احساس را می دهید که به راستی مأموریت ویگانه هدف، مقصود و منظور از زندگانی خود را بخوبی ایفا کرده است واین چیز به او احساس رضایت وخرسندی میدهد.
	تحریک کننده ی جنسی (20)مردهایی که همسرشان را دوست دارند و به او عشق می ورزنددر پایان، این تنها قلب و نه بدن است که منبع تمامی شور، حال، حرارت و عشق است. آنجا که قلمرو نامرئی و سرمنشأ تمامی احساسات  و عواطف است.همان جاییکه اقیانوس عشق منتظر است تا توفانی شود. آن هم نه با نوازشی ماهرانه، تنها با عشق معشوق. و همان یگانه چیزی که شور و حل و حرارت واقعی را شعله ور می سازد. همسرتان را دوست بدارید و به او عشق بورزید.
	سخن آخربرای من نگاشتن یک کتاب، به مثابه ی سفری است بس مشکل و طولانی به ناشناخته ترین و اسرارآمیزترین بخش از ژرفای وجودم. میدانم که باید به آنجا بروم، اما نمی دانم که چه خواهم یافت. میدانم که باید برای آنانی که منتظر وچشم به راه بازگشت من هستند، باخود حقیقت، بصیرت، بینش،آگاهی، انگیزه را به ارمغان بیاورم .اما گاهی اوقات می ترسم دست خالی برگردم وآنانی را که متعهدو پایبندشان هستم. نومیدوسرخورده کنم.میترسم چیز با ارزشی برای ارائه دادن به آنها نداشته باشم. میدانم این سفر مستلزم، توان، تحمل، پایمردی و جرأت و شهامت روحی بسیار است. چرا که در طی سفر با موانع و مشکلات اجتناب ناپذیر و عدیده ای، چه از درون خودم و چه  از بیرون رو به رو خواهم شد.  اما هنوز  به درستی نمی دانم که چگونه خود را برای این نبردها، آماده و مهیا سازم. نبردهایی که هنوز از راه نرسیده اند. لذا تنها چراغ را هم در این راه پر  مخاطره، نور  ایمان و اعتماد به این نکته است که همواره به طریقی به سر منزل مقصود رهنمون خواهم شد، هدف و غایتی را که برای زنده کردن آن آمده ام، احیا خواهم کرد.و اینکه همواره به طریقی به ژرفای وجودم راه خواهم یافت تا عشق، وضوح محبت و شور و عشقی را که در آنجا نهفته است با خود بیرون آورم و آن را با شما قسمت کنم. سفر "رازهایی درباره ی زنان" یکی از همین سفرهای ایمانی من بوده است. تنها چیزی که در ابتدای راه می دانستم این بود که می خواهم صدای صدها هزارزنی را که با آنها صحبت کرده ام، به آنها آموزش داده ام و از ایشان درس نیز گرفته ام، به گوش دل و جان مردان زندگی شان برسانم. این یگانه هدف و مقصودمن به هنگام آغاز راه بود، اما همان گونه نیز که درباره ی تمامی سفرها صدق می کند، آنچه در نهایت اتفاق می افتد به مراتب بیشتر و بزرگتر از آن است: در فرایند نگاشتن این کتاب در مقایسه با گذشته، عشق، درک و قدردانی به مراتب بیشتری نسبت به  مردها در خود  احساس کردم.  چرا که در حین تفحص و جست و جو در فکر و ذهن و قلب شما مردان، و در تلاش برای یافتن کلمات و واژگان درست و مناسب به منظور بیان حقایقی درباره ی زن ها به شما مردها، شما را هر چه بیشتر و بهترازدرون حس کرده و درک کرده ام. من زندگی خودرا صرف و وقف دوست داشتن وعشق ورزیدن به مردها،بخشیدن به آنها، گریه کردن برای آنها،تلاش برای نزدیکی به آنها،التیام یافتن از آنهاو آموختن از آنها کرده ام،اما هرگزهیچگاه به آنها پشت نکردم.حال امیدوارم که دراین کتاب،صداقت وسادگی کلامم ومیوه،حاصل و دسترنج این تعهد و پایبندی ام به آنها راشما نیز حس کنید.در نگاشتن این کتاب همچنین عشق، ابهت و احترام بیشتری نیز نسبت به تمامی زن ها از جمله خودم احساس کرده ام.قابلیت و توانایی ما زنها درعشق ورزیدن بسیار قوی و عمیق، و تمایل و گرایش ما به ادامه ی تلاش و از پا ننشستن توأم با تهور و جسارت فراوان است.در خصوص این مطلب تنها چیزی که ما زن ها می خواهیم تجربه ی هماهنگی، همخوانی و هارمونی و یکی شدن با مرد زندگی مان است و به ارمغان آوردن خوشحالی و خوشبختی برای تمامی عزیزان مان. در هیچ زمان بیش از حالا مطمئن، واضح و روشن نبوده ام. هنگامی که مشغول نوشتن هستم حضور خوانندگانم را همیشه و در هر لحظه در کنار خود حس می کنم. می توانم دردو رنج شما،ترس هایتان ویأس ها وسرخوردگی هایتان را احساس کنم. همچنین رؤیاها، امیدها، عطش و عزم راسخ تان را برای دست یابی به حقیقت. امیدوارم شما خواهران عزیز که این کتاب را خواندید نیز، با من احساس نزدیکی کرده باشید. امیدوارم حس کرده باشید که تنها سعی و تلاشم این بوده است که آینه ی شما،سخن گوی شما وپل ارتباطی میان شما ومردها بوده باشم. تا بلکه قلب شما وآنان رابه یکدیگر متصل و مربوط کرده باشم. آیا حرف های دل شما را در این کتاب بیان کرده بودم؟ آیا فکر می کنید آنچه را که همیشه می خواستیدبه مرد زندگی تان بگوییدبه او گفتم؟این همان چیزی بوده است که سعی داشتم انجام دهم. سفر این کتاب برای من در این جا تقریباً به پایان رسیده است. این در حالی است که سفر شما تازه آغازگشته است. این باربا مطالب جدیدی که آموخته اید. سفر عشق.مانند نگاشتن این کتاب، سفر عشق شما نیز ایمان تزلزل ناپذیر و تهور و شجاعت روحی و تحمل و پایمردی می طلبد.گاهی اوقات احساس خواهید کرد که راه گم کرده اید و درست نمی دانید که باید به کدامین سوقدم بردارید.گاهی اوقات احساس خستگی و دل سردی خواهید کردو ازخود خواهید پرسید که آیا اصلاً باید این سفر را از همان اول آغاز می کردیم یانه. اما همچنین لحظاتی از شور و شادی واقعی، کشف و شهود، دریافت ها و ادراکات درونی، قرار شیرینی و حلاوت بی حد و حصری را نیز که عشق در اختیارتان قرار خواهد داد، تجربه خواهید کرد. عشقی که شما را متحول خواهد کرد.آن هم به گونه ای که از دست هیچ چیز دیگری ساخته نیست.امیدوارم همان گونه که این کتاب امروز در برابردیدگانم تحقق یافته است، آن فصل از زندگی شما نیز در برابر دیدگان شما ورق بخورد. به رغم بالا و پایین شدن ها، سختی ها و مصایب بسیارسفر عشق به شما خواهدآموخت که گنجایش وظرفیت شما برای عشق ورزیدن به مراتب بیش از آن است که بتوانید تصور آن را هم بکنید.در نهایت هدیه و موهبت واقعی و نهایی همان عشقی است که در قلب خودتان احساس می کنید. هدیه و موهبتی که برای قدم گذاشتن در سفر مقدس و اسرارآمیز و اعجاز گونه ی عشق به شما ارزانی شده است. دوستان عزیز:هرگز به عشق پشت نکنید. باربارادی آنجلیس 27/فوریه 2001

