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د کامل با عشق صورت یم  در همرایه فداکاری را هموار  یر  همه چ یناست و ا یفداکار  یریرساز  یر در مس یانجر  یک. راه عشق گیر

یچ یموضوع برا ین. اشود از تعادل خارج یم یر  همه چ ی،. بدون فداکار کند یم هم صادق  نامیمیم که ما آن را عشق زناشوئ    یر 

  یجاد ا برای الش قلب  خود همان ت یناست، که ا
 

مشکالت  ید،در خانواده است. اگر شما تنها و مستقل حرکت و عمل کن هماهنگ

وع خواهند شد. اما همانطور که عشق بزرگیر یم نقاط را هم  پر کرده و تحت پوشش قرار  ینتر پست شده و حبر  یز لی   شود،رسر

ور  یایرو  توانند هم یم یناننشزاغه حبر  ین،. بنابرادهد یم  یمانما بخاطر جستجو  یکهاز آنجائ یند بگو  توانند . آنها یمانند عشق را بیر

  یبترت ینجا است، و به ا یر  در هم یشاد یم،اآمده ینجا عشق به ا یبرا
 

 آنها خواهند خواست تا در آنجا ساکن شده و آنجا زندگ

 (3.2.3:1 – یانگکنند. )چان سانگ گ

 

 ینتر با ارزش یر  مرد بوده، و مرد ن ینۀگنج  ینتر زن حافظ با ارزش یکآمده است.  یا د بدنمر  یآمده و زن برا یا زن بدن یبرا مرد 

خود را به زن  ینۀمرد گنج ینکهبه خاطر ا ینجا،را با هم رد و بدل خواهند کرد. در ا ها ینهگنج  یندارد. آنها ا یار زن را در اخت ینۀگنج

 یناز او جدا شود. ا تواند مرد گذاشته، نیم یار را در اخت اشینهگنج  ینکهبه خاطر ا یر  و زن ن یست،از او ن به جدائ   قادر واگذار کرده، 

مردان و زنان نسبت به  ی    خاما در طول تار  باشد زن صاحب عشق مرد و مرد صاحب عشق زن یم ین،عشق است. بنابرا یوند پ

در  یا دن خاطر تمایم یر  اند، به همزده یصاحب عشق، دست به دزد یشگاهدر پ پنهائ   ر . آنها بطو اند یستهز  وفائ  در ئ   یکدیگر 

 (3.2.3:14 یانگعشق زن در دست مرد است. )چان سانگ  گ ید عشق مرد در دست زن و کل ید است. کل یرائ  فساد و و 

 

اصل و  مایماست. او گل ت یبشر  ی    ختار  ۀمردم در موز  از تمایم زن مرکب   یکاست.  جهان هسبر  گل تمایم  عشق زناشوئ   جای

لذت  یگاهدر جا تواند رسانجام یم ی    خ،تار  در تمایم طوالئ   ینسبش است. خدا در شب ازدواج او حضور دارد. خدا بعد از انتظار 

 یکبعهده داشیر  نقش  ید من با” یاندیشد ب ینگونها ید است. زن با با حرمبر  یگاهچه جا ینبخش عشق مرد و زن ساکن شود و ا

یکامل در عشق منفجر شوم، چ  قطب منف   یکشده را مرمت کرده و بعنوان  نیراراه و  ید با یشگر،گشا که هرگز در گذشته   یر 

بعنوان تجسم عشق  ید مرد با یک. کند طلوع یم یر  بهشت و زم بخش عشق در تمایم روشب   ید خورش ینجا،از ا“ نداده است.  یرو 

 (3.2.3:21 یانگخدا پا به اطاق همشش بگذارد. )چان سانگ گ آلیدهو ا
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را مالقات کرده، با هم ازدواج کرده و  یکدیگر خود  در دوران جوائ   است که مرد و زئ   زمائ   یا،عشق در دن یباترینز  بطورعمویم

 . شوند یم یمعشقشان را با هم سه یر  اول

  یکاند، به شده یگانهکه درعشقشان   آنها 
 

 ینوالد ۀدوگان یاتخصوص یگاه،جا ینادر  ینکه،به خاطر ا دهند تازه تولد یم زندگ

. بعالوه در مالقاتشان، آن شوند شده، آشکار یم یگانهدر او وجود دارد، با هم  مردانه و زنانه( که بطور ذائر  یت)شخص بهشبر 

  یانگو  ین شوند،یم یملحظه که عشق را با هم سه
 

 یر  بدن واحد مبدل خواهند شد و به هم یکنائل آمده و به  به هماهنگ

 خاطر آنها لذت 
 

 کامل را تجربه خواهند کرد.   یگانگ

 یب  به عشق والد یائ  نائل آمده و به فرزندان تولد خواهند داد و سپس با دست صورت، به عشق زناشوئ   ینمرد و زن به ا یک

ش خواهند بخش شانقلب   ۀحوز    ۀدوبار  ۀتجرب یفرصت برا یک. تولد دادن به فرزند و بزرگ کردن او، ید را گسیر
 

است. چرا  زندگ

 . کنند مراحل رشد او را بسان رشد خودشان تجربه یم شان،به فرزند یدنبا عشق ورز  ینکه والد

بعنوان زن رشد نموده، بالغ شده، ازدواج کرده،  یگریبعنوان مرد و د یگبه انسانها تولد داد، قرار بود که  بهشبر  ینوالد وقتیکه

  ۀدور  بهشبر  ینوالد یگر،د. بعبارت دشده و پدربزرگ و مادربزرگ شون ینوالد
 

بتوانند  یر مس ینتا آنها در ا ید آفر  یارا بگونه زندگ

کرده، عشق و لذت را در   همرایه یر مس ینکه خود با آنها در ا  خواستخود را به کمال برسانند. او یم یترشد نموده و شخص

نموده و  یسخود را تاس بهشبر  ۀبود که بتواند خانواد ینند افرز  یگاهانسان در جا ینشآفر  یسطوح تجربه کند. هدف او برا تمایم

 توسعه ببخشند.  یر  متمرکز برعشق راست یائ  و دن کشور جامعه،   یله،فرزندانش به قب یهپا ینمتمرکز بر ا

کمال به   یلتا آدم و حوا رشد کرده، بالغ شده و در ن خواستیم بهشبر  ینمهم است. والد یار بس خاطر، عشق زناشوئ   ینا به

شوند. او آنها را  یگانهدر اعمال و رفتارشان و در خواستشان با او  هایشانیشهآنها در افکار و اند ،تجسم او بشوند. بعبارئر 

 ید خدا آدم را آفر  یکهآمده است که وقت ینطور ا مذهب   یخاطر در کتابها یر  . به همید آفر  یگدیگر  دۀکنن  یلهم و تکم یبرا یابگونه

 و توانائ   یگر آنها به همد یاز تنها نشانه از ن یامپ ین. اید او را برداشت و حوا را آفر  یهااز دنده یگ یر  هم یکه او تنها است برا  ید د

 است و بس.  یکدیگر کردن   یلتمک

  یک در 
 

صدا زده و “ شوهرم”آن مرد را  تواند که یم  یتنها فرد یا،زنان دن تمایم یاندارد. در م خانواده، کمال عشق مرد به زن بستگ

مقام او بعنوان  دهد یم یصکه آن زن آن مرد را بعنوان شوهر خود تشخ  بدهد، همش او است. تنها زمائ   یصارزش او را تشخ

ما  . در روابط زناشوئ  ید مرد به کمال خواهد رس یصبا تشخ یر  و مقام زن ن یگاهصورت جا یر  هم به. ید شوهر به کمال خواهد رس

 یهستند، برا یاریاخت یر  چن یاز آنها، دارا یکهر  ینکهمن است. با توجه به ا ۀکنند  یلکه تنها همشم تکم  یاندیشیمب ینگونها ید با

قرار بدهم، همش من  یمرکز  ۀاگر خودم را در نقط یکه. در صورتمبده یقخودم را با همشم تطب ید من با یگاهم،جا یلتکم

 کند.   یلمرا تکم تواند نیم

 یر  من ن یگاهتا رشد کند، جا کنممن به همشم کمک یم یکهاو است و وقت یازهایانجام بدهم، برآورده کردن ن نمتواکه من یم  کاری

  یگاه. سطح کمال جارسد به کمال همشم، به کمال یم یلبا ن در همرایه
 

 یگایهاو در جا یگر ندارد، بعبارت د زن به خود او بستگ

د قرار یم با توجه به  یر  مرد ن یگاهح باال کشانده و پرورش داده است. درجه و سطح کمال مقام و جارا تا به آن سط او که همشش   گیر

انم   یر 
 

 ینآنها در ا یکه. و وقتکشانند را پرورش داده و باال یم یکدیگر خاطر، هر دو  یر  دارد. به هم تالش زن در باال کشاندن او بستگ
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هائ  بر چ یر مس آن را  یایرو  بهشبر  ینخواهند کرد که والد یدا دست پ الیدها زوج   یگاهجا انجام شود، به اید که ب  کنند تمرکز یم یر 

 . پروراند در رس یم ینشدر آغاز آفر 

 

 ید؟مد نظر قرار داده و انجام بده ید را با به کمال چه کارهائ   یلن یشما و همشتان برا .1

که   هستند. بعنوان مرد و زئ   بهشبر  ینوالد ۀدوگان یاتخصوص تجسم واقیع ،زن و شوهر در عشق زناشوئ   .2

 بهشبر  ینوالد ینشتا براساس هدف آفر  ید انجام بده ید چه کار با ید،اشده یدهآفر  بهشبر  یندر تجسم والد

 
 

 ید؟کن  زندگ

 


