
Thì bạn nghĩ như thế nào, chúng ta có nên xúc 
phạm đến tính tự ái cố hữu (thể diện), của người khác? 

 Hơn nữa, là bậc trí - bằng bất cứ giá nào, bạn 
vẫn là người cố gắng sáng suốt, và giữ vững tâm 
kiên định - để bảo vệ lòng tự trọng    cao quý của 
chính mình! Cho dù gặp bao nhiêu hoàn cảnh éo le, 
nghiệt ngã như thế nào chăng nữa phải không?

Chính sự nhận thức sâu sắc về tâm sinh lý của 
con người, mà bạn biết cách hành xử với kẻ khác – 
nhất là với người tình tri kỷ, trong nghĩa đậm sâu.

“Đôi khi nhờ nhận thức được nghịch cảnh của 
cuộc đời, sẽ giúp bạn dũng mãnh hơn, và có cơ hội 
hiểu biết hơn về con người! 

Có những nỗi đau từng chịu đựng hôm qua, 
giúp bạn dễ dàng nhận được sự đồng cảm hôm nay”.

Bởi trải qua những tổn thương, mất mát, đắng 
cay, đau đớn… bạn mới tận hưởng được cảm giác 
hạnh phúc, ngọt ngào, và sự bình an của tâm hồn 
tuyệt diệu đến dường nào!
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 Chính những điều bạn cho là “thấp kém” - tự 
nó đã, và đang kiến tạo bạn trở nên “cao quý” hơn!

Phần lớn, những sự xào xáo, lời qua tiếng lại, 
khiến cho “trời không yên biển không lặn”, và “cơm 
không lành canh không ngọt” thường xuyên xảy ra, 
là bởi sự vụng về trong cách cư xử lẫn nhau – mà 
nguyên nhân chủ yếu của nó - chính là sự nghèo nàn 
về vốn tìm hiểu, và kỹ năng sống gây ra cả!

* Nhưng kỹ năng sống là gì?
Phải chăng đó là những chất liệu nững kiến 

thức, liên quan đến sự hiểu biết một cách thực tế, và 
sâu sắc về tâm sinh lý của chính mình? Và do đó, suy 
ra T.S.L của người khác nhất là người bạn tri âm? 

Do vậy, trong hôn nhân nếu chưa chuẩn bị cho 
bạn nền tảng kiến thức về kỹ năng sống này, thì nhiều 
khi việc hệ trọng bạn lại cho là đơn giản; việc tuy nhỏ 
lại xé ra thành to, và đôi lúc to đến mức, thậm chí, 
không còn chỗ để kịp thời may vá lại được nữa!

Chẳng hạn hàng loạt điều tưởng chừng như 
“nhỏ nhặt” sau đây, nếu không khéo léo xây dựng lẫn 
nhau đúng lúc đúng thời, và hợp hoàn cảnh, cũng có 
khả năng dẫn đến cảnh “tan đàn xẻ nghé” là sự 
thường tình lắm vậy:
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(1). Người bạn tri kỷ chỉ biết xem trọng cha 
mẹ ruột của chàng/nàng, lại xem nhẹ, hoặc không 
ngó ngàng gì đến cha mẹ mình! (trong khi nhờ có cha 
mẹ mới có chồng/vợ mình).

Thể hiện qua lời nói, hoặc sự chia sẻ mang tính 
thiên vị (bên trọng bên khinh) về vật chất, đồng tiền, bát 
gạo, v.v...

Là tình phu thê trung nghĩa - nên ngồi lại và 
khéo léo tế nhị nhắc nhở lẫn nhau - không nên âm 
thầm “trả đũa”! Vì sẽ bất lợi và không tốt đẹp cho cả 
hai bên, về sự âm thầm riêng tư nầy!

(2). Bạn tri âm quan tâm đến họ hàng quyến 
thuộc của người, nhưng lơ đểnh không đoái hoài gì 
đến anh em và thân quyến ruột thịt của mình!

(3). Người tri kỷ, đam mê vào những thói hư, 
tật xấu, v.v...

- Đã là đam mê rồi, ta không nên gặp đâu nói 
đó, sẽ gây nên sự khó chịu cho người - vì nếu vậy, chỉ 
thêm điều bất lợi!
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(4). Những thói quen của vị lang quân như: 
hút thuốc lá, thú uống trà, thích uống rượu, ngâm thơ 
với bạn bè, v.v... Quý hiền thê nhất thiết phải nên 
tôn trọng!

(5). Tính tình nóng nảy của người tri kỷ đối với 
bạn như: dùng những ngôn từ không có nghĩa lý, hoặc 
những lời lẽ không được thân ái nhẹ nhàng, v.v... - 
chẳng có tác dụng gì đến sự tăng trưởng lợi ích trong 
nghĩa phu thê!

(6). Những khuyết điểm hứa suông với con 
cái - sẽ làm mất đi tính chất chơn chánh cao quý trong 
trẻ thơ - một tài sản vô cùng quý giá và thiêng liêng, 
có tầm quan trọng không thể thiếu nơi cháu hôm nay, 
cũng như khi đến tuổi trưởng thành!

(7). Những tính cách chưa cần mẫn, mang tính 
tiêu cực chưa hoàn thành thiên chức của người tri kỷ, 
v.v...

(8). Phát hiện những lời nói “suông”, lời nói gió 
bay, lời nói không có gốc ngọn,... do cố tình, hoặc vô 
ý của chàng/nàng, v.v...
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-  Khi quý bạn gặp phải một hoặc vài trong 
các trường hợp “không mấy vui lòng” trên, do cố 
tình, hoặc vô ý từ người tri kỷ tạo nên.

- Ta cần phải áp dụng cách đối phó tối ưu nào, 
để cải thiện tình huống tốt đẹp, và êm đềm hơn?

- Một quy luật “tâm lý vô cùng quan trọng”, mà 
quý bạn hiền trong nghĩa phu thê, luôn luôn lưu ý ghi 
nhớ cho rằng:

Bí quyết hạnh phúc trong tình yêu 3
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“ Tâm lý con người - luôn luôn và 
bao giờ cũng xuất hiện chỉ một trạng thái 
cảm xúc trong một thời gian duy nhất.

Hay nói một cách khác - không bao 
giờ xuất hiện đồng thời hai loại cảm xúc 
trong cùng một thời gian!

Nghĩa là:    
- Khi người đang buồn bã, hay giận 

hờn,..., thì không thể vui vẽ được!
 - Hoặc ngược lại, khi đang vui vẻ, 

hớn hở hay mừng rỡ,...thì người không thể 
phiền muộn, rầu rỉ hay đau khổ đồng thời 
trong cùng một thời gian!”

131


