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سنتلكم يف لقاءان هذا حول 

ن أ  نا بر اىل ابل دالعالقات الانسانية وقد يتبا

 ةالعالقعالقات الانسانية يه فقط ال

ة . قد حتتل العالقات اجلنس ية املرتباجلنس ية

الاوىل بني العالقات الهنا من الامور املهمة 

 واملعقدة يف حياتنا ولكهنا ليست الوحيدة. 

ميان( . 1اقسام كبرية:  3فهناك عالقات متنوعة قد نقسمها اىل  عالقتنا مع الآخرين )وهنا تنقسم اىل عالقات . 2عالقتنا مع هللا )االإ

عالقتنا مع أ نفس نا )قبول او رفض للضعف. مشاعر اخلوف او الراحة( وهناك نوع رابع البد لنا من ذكره . 3او حبيب...(  ارسية او صدقات

 عالقتنا مع الاش ياء مع الاغراض واليت قد حتتل اليوم اجلزء الاكرب من حياتنا ولكننا ال نعريها اهامتما. . 4عىل الاقل ويه 

 

 العالقة مع الاخرين

   best friendاقة عالقة الصد .1

تندمج عالقة الصداقة منذ حلظات حياتنا الاوىل: احلارة، املدرسة، الرعية... واليت تشلك لنا اصدقاء 

ومعارف مهنم من نقبلهم بسهوةل يف حياتنا، ومهنم من خناف علهيم أ و مهنم، ومهنم من ال نريدمه أ صال 

امعة لتصبح عاملية وببعد اخر، ل ن جماالت اجليف حياتنا. وتتوسع دائرة الصداقة عند دخول اجلامعة 

  يبق  منالف: هواجعندما يعلن أ حد ال طاف ز قات اأ كرب وأ وسع لبناء الصداقات. وتنهتي  هذه الصد

 . من فرتة ل خرى واجللسات ال خويةامجليةل سوى اذلكرايت  صداقاتنا

   boy/girl friendعالقة احلب  .2

 وهنا سنتوسع كثريا 

تبدأ  عالقات احلب منذ صغران بتعاطف واجنذاب حنو شاب/صبية من نفس معران ومن جممتعنا احمليل وهو )داخل نطاق الغرفة 

 من مجمل العالقات.  %11الصفية( فهو العامل اذلي نعيش فيه. وقد تبق  العالقات قوية ولكن نس بة جناهحا ال تتعدى 

 

وتبدأ  مرحةل اكتشاف ال جساد: فالشاب او 

الصبية بدأ  معر النضوج والبلوغ واملراهقة ليكتشف 

 نجسده ومنوه وتغيريات كثرية تطرأ  عىل حياته. ورسعا

ما ينتقل من تفكريه ابكتشاف جسده اىل البحث عن 

  .(ا تمكن املشلكةهن)ذلة أ كرب يف اكتشاف جسد الآخر. 

يعترب الفرد فينا اكتشافه جلسد الآخر 

( فهيا حيقق أ عىل مس توى من السعادة /شهوة)مغامرة ذلة

واليت تنهتي  بلحظات فيعيد احملاوةل مرة اخرى وهكذا 

 حىت يقع مضن مشلكة )العادة الرسية( 



نسان عن أ خيه االإنسان من خالل جسده  فهذه العادة مشلكة ل هنا جتعل من االإنسان عبدًا ل عضائه وليس حرًا حبياته، فيبحث االإ

ن تنهتي  هذه العالقة يبدأ  ابلبحث عهنا من جديد. وهكذا حىت يشعر ابالإنسان بكآبة كبرية وح  ارة. قفقط. ليقمي عالقة. لميتع نفسه وجسده. وما اإ

. هوة والتحرر مهناللخروج من هذه الذلة/الش  احلل ال مثل ملثل هذه القضااي والزواج ه)ملاذا( العتقاده بأ ن ريه مصبواًب ابلزواج: فيصبح تفك

 ولكنه رسعًا ما )يزهق/تزهق( من جسد رجلها أ و زوجته فيبدأ  ابلبحث عن متعة أ خرى. 

نسان من كبته وختوفاته الكثرية. وهذا لكه ل ن هذه العالقة ويه ال قوى يف حياتنا مل ترَب ليو   منا هذا عىل عقلية جديدة حترر االإ

  سوية... نفكر ل 

 اكتشاف أ جسادان أ مر رضوري ولكن مع الوع  الاكمل بأ ن هللا هو من خلقنا كام حنن عليه.  .1

نسان رضورية جلذب الرجل للمرأ ة ولكهنا ليست جحر ال ساس لبناء عائيل.  .2  الذلة املوجودة يف حياة االإ

 ادلعاايت وال فالم واملغرايت الكثرية اليت تعرض اجلسد ابنه حقري.  .3

 الوسائل واملواد املتوفرة دلينا ويف لك الصيدليات واليت تؤكد بشلك او بأ خرى عىل ان ما تفعهل حق.  .4

 تعالمي الكنيسة القاس ية خبصوص هذا املوضوع.  .5

 ادلايانت ال خرى اليت حتوط بنا ومفهوهما للجنس. اختالطنا مع ثقافات أ خرى أ جنبية وتفكريها وعقليهتا اخملتلفة لكية عنا.  .6

 

 ذا تقول أ نت؟ ما رأ يك... ما

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 العالقة مع أ نفس نا

لو جلس نا أ مام مجموعة من ال شخاص اذلين حنهبم وطلبنا مهنم أ ن يقولوا لنا رصاحة "من أ ان يف نظرمك؟" مفاذا تتوقع اجلواب... قد 

تعدد ال جوبة من اجيابيات وسلبيات بأ نك خشص لطيف ولكنك أ انين، خشص حمبوب ولكنك قايس، خشص مضحك ولكنك حساس جدًا... ت 

نسان )سافل( أ ي أ و تفكريك مرتبط ابجلنس وال يشء دليك سوى هذا! من الصعب ... وهكذا ولكن هل خطر يف ابلنا أ ن نقول لواحد بأ نك اإ

ن قد خنفيه يف داخلنا ونعرب عنه بأ عاملنا وترصفاتنا وردات أ فعالنا: فاخلوف من شاب او صبية يف معر كبري ينتج جدًا أ ن نقول هذا الالكم ولك

ذ نشعر برغبة جنس ية )وأ ركز بأ هنا جنس ية وليست عاطفية أ و محميية( فنخاف ونبتعد. ويبق   كثري من ال حيان كخوف من انحية جنس ية، اإ

 تنا املهزومة. عن كرام فهيا ا. وال نس تطيع مواجته سوى ابل حالم أ و ابلعادة الرسية اليت ندافع هذا الرس أ سري مصتنا وكبتنا وخوفن

 لنفكر سوية... 

ىل نظراتك، الكمك، تعابريك اجلنس ية اليت تلمح/ي لها!  .1  هل انتهبت/ي يومًا اإ

 هل انتهبت/ي يومًا اىل لبسك، عطرك، مزحك، قربك من خشص ونفوره منك!  .2

 هل تفحصت/ي خشص من شعره وحىت أ خامص القدم!  .3

 ذا تقول أ نت؟ ما رأ يك... ما
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