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Xây dựng hôn nhân hạnh phúc

Chúng ta yêu, kết hôn, có con và nuôi dưỡng gia đình. Qua nhiều năm, tình yêu thấm sâu, hệ
lụy kết chặt, nhưng cảm xúc hôn nhân có thể lại giảm dần!

Những lúc "cam go" đó xảy ra nhiều mâu thuẫn và xung đột, ít chia sẻ và ít "chạm" vào nhau, ít
vui vẻ và ít xây dựng lẫn nhau – kiểu "không thèm" quan tâm nhau. Đó là một dạng "bạo hành
cao cấp", gọi là bạo hành tâm lý! Lâu ngày dày kén, cái sảy nảy cái ung, chuyện bé xé ra to,
chiến tranh lạnh tăng theo cấp số nhân – dù có khoảng 50% các cặp vợ chồng vẫn cố gắng duy
trì hôn nhân, có thể chỉ là "vạn bất đắc dĩ".

Theo các chuyên gia hôn nhân, điều mà đa số các cặp vợ chồng không nhận ra là có
những việc họ khả dĩ làm để "hạ hỏa" nhau và chuyển bão thành cơn gió thoảng nhẹ.

TS Renee Colclough Hinson, trưởng Hiệp hội Phong phú hóa Hôn nhân, nói: "Hôn nhân là khu
vườn đẹp, đòi hỏi chủ nhân phải có kỹ năng chăm sóc và không ngừng lưu tâm. Có vậy thì khu
vườn mới luôn đẹp, nếu khinh suất thì khu vườn sẽ tàn héo và chết khô". Một nhận xét thật thú
vị và chính xác!

Hành động vì hạnh phúc chung

Không ai lại không phải làm việc cần mẫn để cải thiện gia đình và hôn nhân, cả tinh thần lẫn vật
chất. Đừng chủ quan, vì chủ quan có thể dẫn đến khinh suất mà làm tổn hại không chỉ mối
quan hệ phu thê mà cả các mối quan hệ khác.

Hôn nhân nào cũng có những vấn đề riêng gây xung đột và căng thẳng. Các vấn đề
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thường gặp là:

Tiền bạc. Không bao giờ đủ, mà nếu có thì người ta cũng chưa chắc biết sử dụng hợp lý. Đôi
khi "có tiền" lại là mối họa, vì khi nghèo thì luôn quan tâm và yêu thương nhau, có chút tiền thì
bắt đầu "ngả nghiêng" lắm chuyện!
Tình dục. Khoảng 45% các cặp vợ chồng phải nhờ tư vấn hôn nhân. Thường thì người này
muốn ân ái lúc này, còn người kia muốn lúc khác; hoặc người này muốn thế này, còn người kia
muốn kiểu khác. Đó là do thiếu cởi mở với nhau. Ông nói gà, bà nói vịt!
Công việc. Vợ/chồng đều có vai trò riêng, ai cũng có tầm quan trọng riêng. Đừng so sánh và tự
cho mình có vị thế cao hơn.
Con cái. Vợ chồng có thể bất đồng ý kiến về cách nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Vì thế, rất
cần bàn thảo để tìm ra phương pháp chung nhất.

Giao tiếp tích cực

Các vấn đề này không dẫn đến đổ vỡ hôn nhân nếu bạn có thể đối thoại tích cực xây
dựng lẫn nhau.

John Gottman, GS khoa tâm lý ĐH Washington và sáng lập Viện Gottman, đã ghi hình hơn
3.000 cặp vợ chồng để nghiên cứu xem điều gì làm mối quan hệ của họ thành công hay thất
bại. Ông thấy rằng khi thảo luận vấn đề, các vợ chồng không hạnh phúc thường bắt đầu bằng
cách chỉ trích nhau, rồi chê trách tính cách người kia thế này thế nọ. Tiếp theo là động thái
khinh khi – một yếu tố làm "xói mòn" hôn nhân. Tất nhiên, người bị chỉ trích sẽ phản ứng tự vệ
bằng cách phản công. Ẩu đả có thể phát sinh, vấn đề càng thêm nghiêm trọng, và có thể không
giải quyết được.

Ngược lại, các cặp vợ chồng hạnh phúc thường có động thái tích cực gấp 5 lần trong
những lúc xung đột. Chẳng hạn, họ có thể khôi hài để làm giảm căng thẳng và có những
cách nói chuyện đầy yêu thương để làm dịu tình huống. Thật vậy, "một sự nhịn, chín sự
lành", và "đồng vợ, đồng chồng, tát Biển Đông cũng cạn".
TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển:
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Hồng
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