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امروزه سن ازدواج باال رفته و طبیعتا فاصله زمانی میان 
بلوغ جنسی و ازدواج زیاد شده است. این مقاله به این 
سواالت پاسخ می دهد که تا زمانی که ازدواج میسر شود، 
با غریزه جنسی چه باید کرد؟ از طرف دیگر، ممکن است 
امکان ازدواج تا سالیان طوالنی میسر نشود یا حتی عده ای 
ناخواسته مجرد بمانند، در این صورت تکلیف چیست؟ 
در پاسخ به این سواالت علم و دین خودکنترلی و تقوا، 
خودارزشی و عزت و وجدان را به جوانان پیشنهاد می کنند 
تا رفتار متعادلی داشته باشند. راه و روش کمك گیری از 

این اصول را با این راهکارها تمرین کنید:

خودكنترلی در 3 پله
امروز به دلیل احاطه محرك های جنسی، هماهنگ نبودن 
سرعت بلوغ عقلی و جسمی، تفریحات مجازی ارزان 
و خطرناکی مثل ماهواره، بازی های رایانه ای نامناسب 
و... راه سختی برای خودکنترلی جنسی در پیش دارند. 
در این میان نقش والدین به عنوان راهنما خیلی جدی 
و اثرگذار است. الگویی که روش خودکنترلی پیشنهاد 

می کند این مراحل مهم را از شما می خواهد:
1( مرحله اول خودارزیابی است. فضای دوستانه ایجاد 
کنید تا جوان فکر، دغدغه و نیازهایش را برای شما 
بگوید. ممکن است جوانی از بیکاری و یکنواختی 
سرگرمی هایش یا تنهایی اش بگوید؛ این موارد می تواند 
زمینه انحراف جنسی را به وجود بیاورد و اگر والدین 
این موضوع را بدانند می توانند زودتر به فکر چاره جویی 
باشند. این بیان شرایط برای جوان خودارزیابی می آورد؛ 
یعنی کم کم با توضیح دادن شرایط خودش می فهمد چه 
می خواهد. در این مرحله به او کمك کنید تا از شرایط و 
بایدها و نبایدهای خاص شرعی، عقلی، دینی و عرفی 
هم بیشتر بداند. 2( خودنظارتی که معادل مراقبه در اسالم 
است. در این مرحله برای جوانان ایجاد عادت کنید تا 

در زمان های خاصی مثال آخر شب، آخر هفته ها، موقع 
هر نماز و... عملکرد خودشان را با آن اصل ها و بایدها 
و نبایدهای دینی و عقلی و خانوادگی مطابقت دهند. 
نیازی نیست با صدای بلند به شما جواب دهند. مهم 
است که جوان به جواب پس دادن به خودش عادت 
کند. شما هم جلوی او چنین تمرین هایی داشته باشید.

3( برای عملی شدن این مرحله که در روان شناسی 
»خودهدایتی« و به قول اسالم »محاسبه« است می توانید 
بگویید: »برای خودت یك تنبیه پیشنهاد کن.« حتی 
برعکس خود جوان می تواند تشویق هایش را هم به شما 
پیشنهاد کند. عادت به تنبیه و تشویق، حافظ بچه ها در 
غیاب بزرگ ترهاست و از درون به آنها کمك می کند.

جوان های باوجدان، خویشتن دار هستند
وجدان یك ابزار فطری برای قضاوت رفتار خوب 
یا بد هر فرد است که اگر قدرت پیدا کند می تواند 
فرد را به انجام کارهای درست تشویق و از کارهای 
به  سالم  مثل یك عضله  کند. وجدان  دور  اشتباه 
بچه ای که به دنیا می آید، داده می شود اما قدرت آن 
به شدت تمرین بستگی دارد. اگر فرزندی دائم پای 
تبلت، تلویزیون و... باشد و کمتر با محیط اجتماعی 
تعامل داشته باشد، دیکته نانوشته ای می شود که غلط 
ندارد. این خوب بودن به دلیل مهیا نبودن شرایط بدی 
است و تمرین عملی برای وجدان ایجاد نکرده است. 
عالوه بر این بچه های دور از ارتباطات اجتماعی، 
فرصت کمتری برای کمك به دیگران و صواب ها 
دارند که دلیل دیگری برای ضعیف شدن وجدانشان 
است. نتایج مطالعات نشان می دهد افرادی که به آنها 
کمتر احترام گذاشته شده و رابطه صمیمی کمتری 
با والدین خود داشته اند، کمتر تمایل به رفتارهای 
دارند و وجدان  به خود  دادن  احترام آمیز و تذکر 

فعالی نخواهند داشت.

مهارت های خویشتن داری جنسی
طراحان برنامه »فقط خویشتن داری«، به عنوان نمونه در 
یك مورد، 6 مهارت یا 6 گام برای رسیدن به خویشتن داری 

جنسی را مطرح کرده اند که عبارتند از:
1. لباس های مناسب بپوشید. طرز لباس پوشیدن شما 
برای دیگران، پیام هایی می فرستد، حتی اگر  قصد این 
کار را نداشته باشید. مردان بیشتر از زنان از طرز لباس 
پوشیدن تاثیر می پذیرند زیرا آنها طوری آفریده شده اند 

که با آنچه می بینند، تحریك جنسی می شوند.
2. از داروهای روانگردان و الکل استفاده نکنید. این 
دو، توانایی تصمیم گیری و رویارویی و »نه گفتن« را 

کاهش می دهد.
3. برای مدتی طوالنی، با هم تنها ننشینید زیرا این کار به 
سرعت به ارتباط فیزیکی )تماس بدنی( منجر می شود.
4.فقط با افرادی که اهداف مشابهی مانند شما دارند، 
بیرون بروید چون حفظ نظام ارزشی را برای شما 

آسان می کند.
5. نیاز عشق خود را بشناسید. شناخت نقاط آسیب پذیر 

خود، شما را از اشتباهات جدی حفظ می کند.
6. معیار خود را در سطحی باال قرار دهید و قبل از آنکه 

اوضاْع حاد شود، آن را معین کنید.
در موارد شش گانه باال، به ترتیب از  حجاب و پوشش، 
مشروبات الکلی، خلوت نکردن با نامحرم، دوستان 
ناباب، نقطه ضعف شخصی هر فرد و باال بردن سطح 
معیار، سخن به میان آمده که هر کدام از این مهارت ها 

به نوعی در دین مطرح شده اند.
در نمونه دیگری نیز چنین آمده: »رسانه، دوستان و خودت 
را نیز فراموش نکن؛ اینها انسان را به فعالیت جنسی، 
مجبور می کنند...«. در این توصیه، به نقش رسانه های 
مکتوب، شنیداری و تصویری در تضعیف خویشتن داری 

اشاره شده است.
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گفت وگو با دکتر آرش رمضانی در مورد رضایت از زندگی و رضایتمندی جنسی

3 رکن و 5 عنصر  برای رضایتمندی
این روزها کمتر کسی است 
که درباره اهمیت سالمت 
ارتباط  تاثیر  و  جنسی 
همسر  با  باکیفیت  جنسی 
نداند. دیگر به سادگی نمی توان از اهمیت 
ارتباط جنسی در رابطه زناشویی سرپوش 
گذاشت و صحبتی از آن به میان نیاورد، با 
این وجود هنوز سواد جنسی میان بسیاری 
از همسران در حد مطلوبی نیست و شاید 
پیدا کردن کارشناسی که در این باره بتواند 
از راهنمایی هایی اصولی مطابق با تحقیقات 
روز دنیا سخن به میان بیاورد، دشوار باشد. 
این راستا سراغ دکتر آرش رمضانی،  در 
جنسی  سالمت  رفتاری،  علوم  متخصص 
خانواده و عضو هیات علمی دانشگاه شهید 
بدون شک خواندن  رفتیم.  تهران،  بهشتی 
به  جدیدی  نکات  می تواند  او  سخنان 

داشته هایمان بیفزاید.

زندگی  در  جنسی  رضایت  :آیا 
همسران نقش مهمی ایفا می کند؟

می کنند،  آغاز  را  زندگی  نفر  دو  که  زمانی 
یکی از شاخصه های خوشبختی آنها لذت از 
روابط است. روابط آنها در حیطه های جداگانه 
بررسی می شود که شامل 3 رکن اساسی است.

1. روابط بین فردی: به این معنا که نوعی از 
بتوانند  که  باشد  جاری  آنها  بین  صمیمیت 

از احساسات شان با یکدیگر صحبت کنند.
2.روابط بین خانوادگی: به این 

یکدیگر،  خانواده  با  خوبی  روابط  که  معنا 
دوستان و اطرافیان داشته باشند.

3.روابط زناشویی: بخش مهمی از رضایت 
زناشویی رضایت از افکار و کردار جنسی است.
را  زناشویی  رضایت  مفهوم  رکن   3 این 

می سازند.

:به طور دقیق تر رضایتمندی جنسی 
به چه معناست؟

رضایتمندی جنسی چند عنصر مهم دارد؛ عنصر 
یکم: درك من از رابطه زناشویی و احساس 
درونی  فردی  که حاصل از ارتباط زناشویی ام با 
همسرم است. عنصر دوم: احساسی که همسرم 
به طور متقابل از رابطه زناشویی دارد و عنصر 
سوم: نتیجه حاصل از ارتباط زناشویی. این 
رابطه زمان کوتاهی را شامل نمی شود و فقط 
به رابطه زناشویی و نوع ارتباط  محدود نیست 
و به زمان های قبل و بعد از رابطه هم مربوط 

است؛ یعنی فرد قبل از ارتباط چه فانتزی ها یا 
عاشقانه هایی دارد؟ ارتباط بین فردی چگونه 
است؟ و بعد از ارتباط چه محصولی برای 

ارتقای ارتباط بین فردی تولید می کند؟ 

:عوامل تاثیرگذار در رابطه زناشویی 
چیست؟

فرهنگ  کرده اند  اثبات  متعددی  مطالعات 
در میزان رضایت از ارتباط تاثیرگذار است. 
مطالعات ما نیز نشان داده اند در ایران 5 عامل  
در میزان رضایتمندی جنسی دخیل است که 
از قضا شباهت زیادی به عناصر مهم برای 

مردمان کشورهای دیگر دارد.
5 عنصر به این شرح است:

1.تعریف هریك از همسران درباره رضایتمندی 
جنسی چیست؟

از  من  لذت  می شود  باعث  عواملی  2.چه 
رابطه زناشویی بیشتر شود؟

3.چه عواملی باعث می شود رضایتمندی من 
از رابطه زناشویی به حداقل برسد؟

4. میزان آگاهی من از مفاهیمی مانند میل 
جنسی و ارگاسم چقدر است؟

5.ترجیحات من از رابطه زناشویی چیست؟ 
با  تفاوت هایی  چه  عوامل  :این 

کشورهای دیگر دارند؟
همان طور که گفتم شباهت های زیادی دارند اما 
در کشورهای دیگر به دلیل آزادی ها، رفتارهای 
جنبی دیگری نیز وجود دارد که در فرهنگ 
ندارد. در کشورهای دیگر  ما وجود  کشور 
دارند  فرصت  فرهنگ شان  به  باتوجه  افراد 
رفتارهای موازی شبه جنسی انجام 
به  شبه جنسی  رابطه  دهند. 
این معنا که ممکن است 
در  همسر خود  با  فرد 
مهمانی ها یا مکان هایی 
قرار بگیرد که در آن 
محل آمادگی رابطه 
زناشویی ایجاد کند.

:چرا 
رضایتمندی جنسی 
در  برخی افراد زیاد 

یا کم می شود؟
نتایج مطالعات نشان داده 
رضایتمندی  اساسی  بخش 
جنسی هیجانی است. هرچه منطق 
باالتر برود، رضایتمندی جنسی 
پایین می آید. ارتباط زناشویی 
را می توان به ارتباط کودك 
که  کرد  تشبیه  کودك  با 
بدون منطق و طبق الگوهای 
رفتاری ناخودآگاه ایجاد می شود. 
از آن است که  تحقیقات حاکی 

افراد تحصیلکرده که  میزان رضایتمندی در 
است.  کمتر  برخوردارند،  باالتری  منطق  از 
اگر فردی در افکارش رابطه زناشویی را رها 
با مانع روبرو می شود و رضایتمندی  نکند، 
جنسی افت می کند. جالب است که رضایتمندی 

تفاوت جنسیتی هم دارد.
یا  زن  به  رضایتمندی  نوع  :یعنی 

مرد بودن، وابسته است؟
دقیقا! رضایتمندی جنسی در آقایان به تعداد 
و در خانم ها به کیفیت رابطه بستگی دارد. 
شدت ارگاسم در خانم ها بیشتر است و یك 
بار ارگاسم در خانم ها با چند بار ارگاسم در 

آقایان برابری می کند.
در مردان عوامل دیداری باعث برانگیختگی 
می شوند. به همین دلیل است که مرد به طور 
مستقیم، سراغ بدن و رفتار جنسی می رود.  
باعث  فانتزی های شنیداری،  بیشتر  زنان  در 
برانگیختگی می شود، درنتیجه قبل از ارتباط 
زناشویی باید سخن گفت یا گفت و گو کرد. 
نکته این است که تاثیر هر دو نکته گفته شده 

بعد از ارگاسم هم موثر است.
:ارگاسم به چه میزان در رضایتمندی 

جنسی تاثیرگذار است؟
اهمیت ارگاسم را در عامل چهارم رضایتمندی 
در ایران گفتیم. ارگاسم به معنای اوج رضایت 
از رابطه زناشویی است که مفهوم بسیار مهمی 
است اما به دلیل سواد جنسی پایین در کشور 
ما 3 سوال اساسی برای بیشتر همسران مطرح 
است. متاسفانه مفهوم ارگاسم برای خانم ها 
روشن نیست و نمی دانند چه حالتی ارگاسم 
نامیده می شود و مطمئن نیستند به این نقطه 
می رسند یا نه؟ همسران باید بدانند آیا هر دو 
همزمان به ارگاسم می رسند یا نه؟ در 50 درصد 
روابط ارگاسم همزمان وجود ندارد که هماهنگ 
کردن این ارتباط بسیار مهم است. پاسخ به 
از  میزان رضایتمندی  این سواالت می تواند 

ارگاسم را مشخص کند.
:آیا انزال نشان مناسبی برای رسیدن 

به ارگاسم است؟
در مردها انزال وجود دارد که به دلیل بیرونی 
بودن آن عالمت واضحی از ارگاسم است ولی 
در خانم ها انزال نداریم و باور به انزال زنان 
اشتباه است. باید در گفت وگوها و رسانه ها 
بیش ازپیش تکرار شود. همین باورهای اشتباه 
گاهی به باالرفتن استرس خانم ها و درنهایت 

کاهش میزان رضایتمندی شان دامن می زند. 
:رابطه زناشویی باید حتما به ارگاسم 

ختم شود؟
همسران حتما باید به ارگاسم برسند. نرسیدن 
به ارگاسم درست مانند این است که دو فرد 
تشنه هستند و آب گوارایی برای سیراب کردن 
آنها آب  از  اما یکی  هر دو نفر وجود دارد 

تنها  دیگری  و  می نوشد  تنهایی  به  را  گوارا 
شاهد رفع عطش نفر بعدی است. مراکز تنظیم 
رابطه زناشویی و خشم در یك نقطه از مغز 
قرار دارند. مغز با تلنبار شدن نیاز به ارگاسم، 
می کند.  تولید  جایگزین  عنوان  به  را  خشم 
بدون رسیدن به ارگاسم، به طور انفعالی یا 
غیرانفعالی، دعواهای مستقیم زن و مرد یا بروز 
غیرمستقیم آن مانند دعوا با فرزندان یا خراب 
شدن غذاهای خانه، مشکالت با همکاران در 

محل کار یا افسردگی بروز می کنند.
: آیا می توان برای پیشگیری از  بروز 
یعنی  کرد؛  نوبت بندی  را  ارگاسم  خشم، 
در یک رابطه زن و در رابطه بعدی مرد به 

ارگاسم برسد؟
بهترین حالت این است که ابتدا زن و بعد از 
آن مرد به ارگاسم برسد. مرد به دلیل کاهش 
تستوسترون و افت انرژی بهتر است در همان 
مرد  اگر  برسد.  ارگاسم  به  زن  از  بعد  رابطه 
نیاز داشته باشد به ارگاسم برسد و زن به او 
خدمت بدهد، روح رابطه از انسان گرایی خارج 
می شود و به رابطه ماشینی نبدیل می شود که 
زن به عنوان وسیله ای برای رضایتمندی همسر 
فعالیت می کند. ممکن است در شیوه ماشینی 
گفته شده، »رضایتمندی کلی« در پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها و نسل های قدیمی که رابطه 
سنتی داشتند، اتفاق بیفتد اما با این نوع ارتباط 
کاهش  نمی دهد.  رخ  جنسی«  »رضایتمندی 
رضایتمندی جنسی هم می تواند، رضایتمندی 

کلی  را کاهش دهد.
بین  می توانند  چگونه  :همسران 
تا هر  کنند  برقرار  توازن  یا کیفیت  تعداد 

دو راضی باشند؟
اگر زن یك بار با کیفیتی که می خواهد به ارگاسم 
برسد و رضایت داشته باشد، مرد می تواند چند 
برسد،  ارگاسم  به  همسرش  اینکه  بدون  بار 
شرایط  این  در  باشد.  داشته  زناشویی  رابطه 
اینکه تعارضی از جانب زن  است که بدون 
باال بیاید و در شرایطی که روح ماشینی آن 
هم حفظ شده، مرد چند بار دیگر به ارگاسم 
برسد؛ یعنی پیمانه زن یکباره پر شده، در حالی 
که مرد ظرف خود را با پیمانه های کوچك تر و 

با تعداد بیشتر پر می کند.
:آیا می توان برای همسران کمینه یا 

بیشینه تعداد رابطه زناشویی بیان کرد؟
مطالعاتی که هر 5 سال در کشور آمریکا و بریتانیا 
در این باره انجام می شود، بدون در نظر گرفتن 
سن و عوامل دیگر به طور کلی متوسط رابطه 
زناشویی را در طول هفته بین 2 تا 3 بار بیان 
کرده اند. اگر شخصی 2 ماه یکبار رابطه زناشویی 
داشته باشد، میل جنسی کمتری دارد ولی جزو 
افرادی که میل جنسی ندارند، قرار نمی گیرد. 
اگر کسی 6 ماه رابطه زناشویی نداشته باشد، 
می گوییم که میل جنسی ندارد و ممکن است 

اختالل عملکرد جنسی مطرح باشد.
:پس ممکن است در زن وشوهری 
با  و  باشد  داشته  وجود  کمی  میل جنسی 

ارتباط هر 2ماه یکبار راضی باشند.
بله، مهم ترین اصل در رابطه زناشویی نه آمار 
و ارقام و نه الگوپذیری است، بلکه بر اساس 

توافق دو نفر است.
رابطه  نفر چقدر مجازند در  : دو 
همان  یا  خیال پردازی هایشان  از  زناشویی 

فانتزی ها صحبت کنند؟
جنسی  برانگیختگی  و  رابطه  برای  فانتزی 
در  فانتزی ها  نوع  و  است  ضروری  و  الزم 
است. هر  موثر  بسیار  زناشویی  رضایتمندی 
فردی هم خیالپردازی های خودش را دارد که 

احترام به آنها بسیار مهم است.
دو  جنسی  خیال پردازی های  :اگر 
نفر بسیار نا هماهنگ باشند، چاره چیست؟

شرایطی  دقیق  نام  جنسی«  هماهنگی  »عدم 
در  شدت  به  که  کردید  بیان  شما  که  است 
میزان رضایتمندی جنسی تاثیر می گذارد. در 
این شرایط همسران باید راهکارهایی داشته 
باشند که مهم ترین راهکاری که در پایان می توانم 
رابطه  درباره  که  این است  کنم  اشاره  آن  به 
زناشویی و نیازهای خود بسیار با هم صحبت 
کنند. »صمیمیت جنسی« با صحبت کردن حاصل 
می شود و  تکنیك هایی دارد که می توان در آینده 

درباره اش صحبت کرد.
:صحبت کردن درباره مسائل جنسی 
هم حتما فوت وفن خودش را دارد، ممکن 
است در این باره هم کمی برایمان بگویید؟
صحبت های جنسی می تواند در 3 حیطه باشد:

1.حیطه نیازهای جنسی
2.حیطه خیال  پردازی های جنسی

3.حیطه ارتقای رابطه جنسی
درمورد حیطه اول و دوم معموال قبل از رابطه 
و درباره سومین نیاز هم بعد از رابطه می توان 
صحبت کرد، مثال »چه نوع ارتباطی برای من 
خوشایندتر است و لذت بیشتری دارد«، »چه 
کنیم تا رابطه مان تسهیل شود«، »چطور می توانیم 
برای برقراری رابطه بهتر به هم کمك کنیم« و ... 

 نیلوفر 
جامه بزرگی

نتایج مطالعات نشان 
داده بخش اساسی 
رضایتمندی جنسی 
هیجانی است. هرچه 
منطق باالتر برود، 
رضایتمندی جنسی پایین می آید

بحث مهم دیگری که در همین زمینه در غرب مطرح شده، 
آموزش مهارت های »نه« گفتن  است. نتایج بررسی ها نشان 
داده بسیاری از افراد، به این علت خویشتن داری خود را 
از دست می دهند که نمی توانند در برابر فشار روانی تقاضا 
برای »ارتباط جنسی« از طرف مقابل، مقاومت کنند و با 
جدیت و صراحت »نه« بگویند. به همین دلیل، کارشناسان 
سناریوهایی را طراحی می کنند و به جوانان و نوجوانان 
جامعه خود آموزش می دهند که در چنین موقعیت هایی 

چه بگویند و چگونه مقاومت کنند.
مثال در یکی از این سناریوها آمده است:

1. اگر دوستتان گفت: »لمس کردن یکدیگر، باعث رشد 
انسان هاست...«

بگویید: »تو باید رشد کنی و اطالعاتت را بیشتر کنی. من 
آنقدر پخته هستم که بدانم این کار، آرامش من و برنامه هایم 

)برای آینده( را خراب می کند.«
2. اگر دوستتان گفت: »رفتار تو مثل یك بچه کوچك است...«
بگویید: »اتفاقا رفتار من مثل آدم های باتجربه است. به 
اطرافتان نگاه کنید و ببینید ارتباط بدون مسوولیت پذیری 

و بدون برنامه، چقدر جوان ها را بدبخت کرده است.«
3. اگر دوستتان گفت: »تو کنجکاو نیستی؟ فکر می کنی 

به یك بار تجربه کردن، نمی ارزد؟«
بگویید: »من درباره خیلی چیزها کنجکاو هستم اما معنایش این 
نیست که بخواهم خودم قربانی بشوم یا موش آزمایشگاهی 
باشم. باالخره، امکان صدمه دیدن من هست. پس نمی ارزد!«

4. اگر دوستتان گفت: »همه این کار را می کنند...«
بگویید: »اوال خیلی ها خویشتن دار هستند و ثانیا بیشتر 
کسانی که تو می گویی، سرانجام، سرشکسته و متاسف 
می شوند و ثالثا من همه نیستم و می دانم که چکاری برای 

من درست است.«
5. اگر دوستتان گفت: »برای اینکه دوستت داشته باشند، 

باید بیشتر جلو بروی...«

بگویید: »من نمی خواهم برای دوست داشته شدن اجازه 
بدهم کسی از من سوء استفاده کند.«

6. اگر دوستتان گفت: »ولی من دوستت دارم...«
بگویید: »پس به تصمیم من احترام بگذار و احساسات 

مرا پایمال نکن.«
7. اگر دوستتان گفت: »به من نشان بده که چقدر دوستم 

داری...«
بگویید: »من با خویشتن داری و انتظار کشیدن تا روز ازدواج، 

به تو نشان می دهم که چقدر دوستت دارم.«
8. اگر دوستتان گفت: »مشکل تو چیست؟«

بگویید: »من هیچ مشکلی ندارم، فقط در برنامه زندگی ام، 
االن وقت ازدواج و مادر )یا پدر( شدن نیست و اصال 
آمادگی ندارم که دغدغه بارداری یا مبتال شدن به یك 
بیماری العالج یا شنیدن حرف های انتقادآمیز دیگران را 
هر روز، با خودم داشته باشم. پس باید خویشتن دار باشم 

و انتظار بکشم.«
9. اگر دوستتان گفت: »کسی که چیزی نمی فهمد...«

بگویید: »خودم که این را می فهمم.«
10. اگر دوستتان گفت: »تو مرا هیجان زده کرده ای و حاال نباید 
این طور رهایم کنی، وگرنه رفتارت در حق من، بی انصافی و 
غیرانسانی است. چطور وجدانت چنین اجازه ای می دهد؟!«
بگویید: »من مسوول تحریك شدن هیجانات تو نیستم و 
نمی توانم به قیمت راضی شدن تو، خودم را به عذاب وجدان 
و سرزنش بیندازم. تو باید خودت را کنترل می کردی. به 
عالوه، تو ممکن بود با یك فیلم یا ژست یا دیدن یك عابر 
در خیابان هم تحریك شوی. پس به نفع خودت است که 

یاد بگیری خودت را کنترل کنی.«
11. اگر دوستتات گفت: »اگر قبول نکنی، دیگرانی هستند 

که با اشتیاق می پذیرند...«
بگویید: »برایت متاسفم که مرا به خاطر این چیزها دوست 

داشتی. خوشحال می شوم که سراغ دیگری بروی. «

جوانان تا زمانی که ازدواجشان میسر شود باید خودکنترلی جنسی داشته باشند
خویشتن داری جنسی

11 سناریوی احتمالی و پاسخ های مناسب
مهارت »نه« گفتن


