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 برقراري ارتباط

 او وابطر کیفیت و احساسات با دارد خود از زن یک که احساسی. دارند متفاوتی ارزشهایی ونوسیها
 .     کنندمی تکامل احساس  ارتباط، و گذارياشتراك به طریق از آنها. دارد ارتباط

 از اتبمر به شخصی احساسات گذاشتن میان در. کندمی ایفا ها ونوسی براي اساسی نقش ارتباط
 . ستا رضایت بزرگ منبع ارتباط، برقراري و کردن صحبت. است مهمتر شدن موفق و هدف به رسیدن

 در و کردن تمشارک تجربه بخواهند اگر توانندمی مردها. است دشوار مردان براي مطلب این درك
 حل یا و دفه به دستیابی  مسابقه، یک در پیروزي از مردها که خاطري رضایت با را زنان بودن ارتباط

 . کنند مقایسه آورندمی دستبه مسئله یک

 مورد و عشق خوبیها، امتیازات، عالئق، ابراز به بیشتر و هستند گرابودن،رابطه گراهدف جاي به زنها
 . دهندمی بها گرفتن قرار توجه

. کنندمی افتخار دهندمی بها دیگران احساسات و نیازها به اینکه از آنها. هستند احساسی بسیار ونوسیها
 . است العادهفوق عشقی نشانه  دیگر، ونوسی یک به درخواست بدون کمک

 به ینتوه را دیگران کمکِ  نیست،پیشنهاد مهم ونوسی یک براي خود شایستگی اثبات که آنجایی از
  گفتیم، هم قبالً که طورهمان اما. داندنمی ضعف ينشانه را داشتن کمک به نیاز و کندنمی قلمداد خود
 گمان زیرا ایدهکرد توهین او  به که کند احساس است کنید،ممکنمی کمک پیشنهاد مردي به وقتی

 . آیدبرنمی کار انجام عهده از تنهایی به او شما نظر در که کندمی

 شنوديخ اسباب  او، به دیگران کردنِ کمک او نظر در زیرا ندارد مرد حساسیت این از تصوري زن
 احتماالً مرد به کمک پیشنهاد اما. است داشتنیدوست و عالقه مورد کندمی احساس اینطور. است
 . ندک قلمداد نداشتنیدوست و ناشایسته  ضعیف، موجودي را خود او تا شودمی سبب

 همسرش که کندمی احساس شود،مرد او بالندگی اسباب و کند پیشرفت همسرش خواهدمی زنی وقتی
 هم در او که آنست ينشانه همسرش اقدام این او نظر در. کند اصالح و دهد تغییر را او خواهدمی

http://rasabook.com/Home/Audiobook/3305/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%20-%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C

	برقراری ارتباط

