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Lời giới thiệu
Trong khi học hỏi tìm hiểu về tâm lý tính tình
con người, chúng tôi đã giới thiệu với quý bạn độc
giả sách HIỂU MÌNH BIẾT NGƯỜI, bản dịch cuốn
PLEASE UNDERSTAND ME của David Keirsey và
Marilyn Bates, trong đó có bản trắc nghiệm tính tình
(Temperament Sorter) mà một số đã cảm thấy hữu
ích khi dùng cho cuộc sống. Tác giả có sửa chữa tu
bổ qua ấn bản 2. (xin tìm đọc trên mạng lưới
internet).
Gần đây nhận thấy bộ 2 cuốn sách về tính
tình của Art (Ánh) Bennet và Laraine (Lan) Bennett
thật hữu ích và dễ sử dụng, chúng tôi đã xin được
phép để cống hiến bạn đọc bản chuyển ngữ này.
Thượng Đế đã tạo dựng con người theo hình
ảnh của Ngài, khôn khéo tài tình đến độ hình như
không ai giống ai hoàn toàn mọi mặt về thể xác, tâm
trí cũng như linh hồn. Càng tìm hiểu, chúng ta càng
thấy mình thiếu sót và càng nhận ra được hình ảnh
Ngài tác tạo rõ ràng hơn.
Trong niềm vui đó, xin cống hiến bạn đọc bộ
đôi 2 cuốn TÍNH TRỜI CHO BẠN và TÍNH TRỜI
CHO BẠN ĐỜI.
Hà Hoàng Tâm
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lời tựa

Có người đã nhận xét rằng hôn phối có 3
chiếc nhẫn: nhẫn đính hôn (engagement ring), nhẫn
cưới (wedding ring) và nhẫn nhục (chịu đau khổ:
suffering)! Câu nói này có đường hướng chân lý
trong đó, và đây không phải chỉ là những biến cố
kinh khủng thỉnh thoảng xẩy đến cho bất cứ một cặp
vợ chồng nào trên đời, nhưng đúng hơn là những
thử thách, phiền muộn và bực dọc xuất hiện mỗi
ngày vì tính tình của hai người đối ngược (và
thường phản nghịch) nhau.
Qua thời gian 18 năm là linh mục Công giáo,
tôi đã có cơ hội và vinh dự chuẩn bị trên 500 cặp
uyên ương chuẩn bị hôn nhân. Trong khoá chuẩn bị
hôn nhân, tôi giới thiệu cho các bạn trẻ quan niệm 4
loại tính tình và xin mỗi cặp làm một trắc nghiệm
nhỏ để xác định xem mỗi người thuộc loại tính tình
nào.
Cách đây 3 năm, khi ông bà Art (Ánh)
Bennett và Laraine (Lan) Bennett cho xuất bản cuốn
The Temperament God gave you, Tính Trời cho
bạn, tôi rất lấy làm sung sướng đưa cho mỗi cặp
một cuốn và xin học hỏi nghiên cứu. Kết quả thật là
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lạ lùng! Rất nhiều cặp cho tôi biết rằng cuốn sách đã
giúp họ học hỏi được rất nhiều về chính mình họ
cũng như người bạn đời, để có thể chuẩn bị cho
cuộc sống lứa đôi mai ngày.
Bây giờ hai ông bà lại giúp cho tôi một trợ
huấn mục vụ khác nữa: một cuốn sách đặc biệt cho
các cặp vợ chồng chưa cảm nghiệm được những
ích lợi của việc tìm hiểu tính tình. Cuốn sách chỉ dậy
cách làm sao để việc hiểu biết các loại tính tình sẽ
làm phong phú cuộc sống hôn nhân bằng cách mở
rộng con đường thân mật, giúp thông cảm dễ dàng
hơn, và tâm đầu ý hợp sâu đậm hơn. Cuốn sách
này giúp cho tôi cũng như anh em linh mục vì chúng
tôi có nhiệm vụ khuyên bảo hướng dẫn các cặp vợ
chồng gặp khó khăn trong cuộc sống hôn nhân - mà
đa số khó khăn là vì không ý thức ảnh hưởng của
tính tính trên cá tính con người.
Chúng ta phải cám ơn ông bà Bennett đã cho
chúng ta phương pháp đã thử nghiệm, sinh ích lợi
và đem ân sủng giúp cho hôn phối hạnh phúc, cá
nhân được thăng tiến, và Hội Thánh cũng như xã
hội được vững mạnh.
L.m. Francis J. Peffley, cha sở
Nhà thờ Holy Trinity
Gainesville, VA USA
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các loại tính tình và hôn phối
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Chương 1

Tính tình là gì?

“Tình yêu hôn phối bao gồm toàn bộ,
trong đó có đủ mọi thành tố của con người
đóng góp vào”
Giáo Lý Công Giáo số 1643
“Giữa hai người thế nào cũng có lúc
phải tới Bình an . . .
cho dù hai người không cùng một tính tình.”
Geoffrey Chaucer
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Liên là một người mẹ hoạt động và đầy nghị
lực, tình nguyện làm nhiều việc trong trường mấy
đứa con theo học cũng như trong giáo xứ của bà, lái
xe đưa các con đi chỗ này chỗ kia theo lịch trình
sinh hoạt, và còn làm việc buôn bán tại gia nữa.
Rạng, chồng nàng, là một nhân viên nghiên cứu y
khoa, trầm tĩnh và suy tư, thích có thời giờ riêng tư,
đọc sách và chơi đàn dương cầm.
Khi Rạng và Liên mới cưới nhau, họ rất thích
thú những khác biệt cá tính của nhau. Liên cảm
phục Rạng vì biết nhạy cảm và suy tư sâu sắc, chú
ý tỉ mỉ từng chi tiết, ý thức trật tự và mục đích. Rạng
cười vui vì Liên vui nhộn, phiêu lưu mạo hiểm đột
xuất và mừng vì nàng quen biết xã giao thật rộng
rãi.
Nhưng khi con cái đua nhau chào đời và
những áp lực do công ăn việc làm và gia đình gia
tăng, Rạng cảm thấy bị mệt nhoài vì những bận rộn
xốn xang trong cuộc sống của Liên. Chàng cần giờ
để „xả hơi‟ sau giờ làm việc, nhưng Liên lại muốn có
giờ để nói chuyện về những việc trong ngày, hoặc
chỉ đợi cho chàng về là nàng phải chạy đi mọi nơi, lo
đủ mọi việc. Liên bắt đầu phàn nàn vì „tình cảm
trống rỗng‟ bởi lẽ Rạng ít khi muốn ngồi xuống nói
chuyện. Khi nàng nài nỉ thì Rạng lại rút lui xa hơn
vào cái yên lặng khó chịu.
Rạng và Liên phản ứng như vậy vì 2 người
thuộc 2 loại tính tình đối ngược nhau: Rạng là người
u uẩn rất nhạy cảm, cần thời giờ để trầm tĩnh suy tư,
trong khi đó Liên là người vượng máu năng nổ và
hoạt bát, cần liên hệ giao tiếp phản ứng người với
người. Và cứ như vậy cho đến khi Rạng và Liên
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hiểu được rằng - cũng như chấp nhận được - tính
tình của họ khác nhau, khi đó họ mới có thể tránh
được những hiểu lầm và va chạm, để có thể giúp
cho hôn phối được hiệp nhất yêu thương và thăng
tiến như xưa.
1. 1.
`

Ân sủng xây dựng trên
bẩm sinh và môi sinh.

Tâm tính con người thật là mầu nhiệm và
phức tạp. Từ lâu các nhà tâm lý đã tìm hiểu, thảo
luận và bàn cãi xem ảnh hưởng chính xác của di
truyền (những đặc thù bẩm sinh) và của môi trường
(do giáo dục, văn hoá, gia đình) kết hợp lại trong
việc hình thành và phát triển cá tính của mỗi người
chúng ta. Không cần phải biết chính xác cách thức
việc đó diễn tiến thế nào, chúng ta cũng có thể vững
tâm quả quyết rằng cá tính con người là do phốì
hợp giữa „bẩm sinh‟ (nature) và „môi sinh‟ (nurture).
Hơn nữa đức tin công giáo dạy cho biết rằng con
người chúng ta được Thượng Đế tác tạo theo hình
ảnh và nét giống của Ngài, không bao giờ bị cố định
do môi trường hoặc nhiễm sắc di truyền, nhưng căn
bản được tự do. Như vậy cá tính con người chịu
ảnh hưởng của các thành tố thể lý và môi trường,
nhưng cũng nhận ảnh hưởng của ý chí tự do nữa đây là cách thức mỗi người đáp ứng lại môi trường,
thiên nhiên, và ân sủng của Thượng Đế.
Chính nhờ những đáp ứng này, những khuôn
mẫu chúng ta phản ứng mà chúng ta tìm ra được
loại tính tình.
Trong cuốn sách thứ nhất của chúng tôi,
TÍNH TRỜI CHO BẠN, chúng tôi đã giới thiệu lại
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quan niệm „cổ điển‟ về 4 loại tính tình: nóng giận, u
uẩn, vượng máu và lãnh đạm. Chúng tôi đã cho thấy
rằng việc hiểu biết loại tính tình của mỗi người sẽ
giúp chúng ta hiểu mình, giúp cải tiến liên hệ tình
nghĩa với bạn bè và gia đình, hưng phấn con cái, và
giúp đời sống thiêng liêng sâu xa nữa. Trong cuốn
sách này, chúng ta sẽ coi xem kỹ càng chi tiết hơn
để hiểu biết loại tính tình của chúng ta - và của
người bạn đời/phối ngẫu - ngõ hầu giúp hôn phối
của chúng ta hạnh phúc hơn, phong phú hơn và
thánh thiện hơn.
1. 2.
Làm/„cài‟ sẵn tại xưởng
Quan niệm cổ điển về 4 loại tính tình đã được
khám phá cách đây khoảng 2 ngàn năm, do
Hippocrates, „ông tổ của y học Tây phương‟. Ông
chủ trương rằng tính tình con người khác biệt nhau
là do nguyên cớ các chất thể dịch mạnh và nhiều
trong xác con người - do đó có những danh từ nghe
không dễ thương chút nào! „Người vượng máu‟
được coi như là hăng hái và lạc quan; „người u uẩn‟
âm thầm và mưu mô; „người nóng giận‟ đam mê; và
„người lãnh đạm‟ bình thản.
Nguyên lý khoa học về 4 loại tính tình thực ra
không được chính xác (ngày nay chúng ta không
suy nghĩ về tính tình theo các chất thể dịch trong
xác con người), nhưng quan niệm lại 4 loại tính tình
thật chính đáng, và ngày nay cũng hữu dụng như
thời của Hippocrates vậy.
Mỗi người chúng ta đã được sinh ra với 1
trong 4 loại tính tình chính, chứng tỏ khuynh hướng
tự nhiên của chúng ta để phản ứng theo một cách
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thức nào đó - có thể nói đó là „thế cài sẵn‟ của
chúng ta. Thượng Đế đã ban cho chúng ta một
khuynh hướng, để phản ứng chậm hoặc nhanh,
mạnh hoặc nhẹ, lâu hoặc mau. Khuynh hướng này
có ảnh hưởng tới toàn bộ cá tính: tâm tình cảm xúc,
xã giao, chú ý, và thái độ.
Chúng ta phản ứng nhanh chóng hoặc chậm
rãi đối với một người hoặc một ý nghĩ? Chúng ta
phản ứng mạnh mẽ chừng nào khi được khen hoặc
bị quở phạt, hoặc khi bị dồn ép đưa ra một ý kiến?
Chúng ta nóng tính hoặc dễ chịu? Chúng ta có
khuynh hướng nhìn khía cạnh sáng sủa hoặc theo
lối bi quan? Chúng ta có khuynh hướng suy đi nghĩ
lại trước khi trả lời, hoặc phát biểu ý kiến nghĩ tới
đâu hay tới đó? Chúng ta có dễ bị chia trí hoặc lo
tập trung tư tưởng?
Bởi lẽ những phản ứng như vậy vừa là do
bản tính tự nhiên bẩm sinh của chúng ta, vừa là do
thói quen suốt đời củng cố thêm, chúng ta có thể
không nghĩ rằng chúng ta suy tư, hành động hoặc
phản ứng theo một cách thức nào đó đặc biệt riêng
rẽ, và càng không nghĩ đó là dấu chỉ của một loại
tính tình.
Vậy xin hãy thử tự suy nghĩ thêm một chút
nữa. Hãy tự hỏi lòng mình:
1.- Tôi phản ứng nhanh hoặc chậm đối với một ý
nghĩ, một tình huống hoặc một người?
2.- Tôi phản ứng mạnh hoặc nhẹ?
3.- Tôi dừng lại ở phản ứng đó lâu hoặc mau?
4.- Tôi tập trung nội tâm (thế giới tư tưởng và tâm
tình) hoặc ngoại diện (hành động qua thế giới bên
ngoài)?
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5.- Tôi có khuynh hướng suy nghĩ theo liên hệ tình
nghĩa hoặc theo luận lý? Tôi đi đến một quyết định
dựa trên tình cảm hoặc nguyên tắc?
6.- Tôi được nghị lực từ (hoặc có khuynh hướng
dừng lại ở) bên ngoài, nơi thế giới xã giao? Hoặc tôi
dễ hợp với thế giới nội tâm của tư tưởng và tâm
tình?
1. 3.
Tóm tắt 4 loại tính tình
Loại tính nóng giận chính là “mẫu A” nguyên
thuỷ của cá tính bạn: muốn điều khiển mọi người và
mọi sự cho được việc tới nơi tới chốn. Nếu mâu
thuẫn xẩy ra, như vậy càng tốt! (Tổng thống Franklin
Theodore Roosevelt người nóng giận thời danh đã
nói thật ý nghĩa: “Không có gì tôi thích thú hơn là
một cuộc chiến đấu hay.”) Người nóng giận biểu lộ
phản ứng mau, mạnh và lâu đối với các kích thích
trong cũng như ngoài. Người nóng giận là con
người dứt khoát, quyết tâm, có chủ đích. Họ đầy
nghị lực, tự hưng phấn, cương quyết và tự tin.
Nhưng khi liên hệ với người khác, thỉnh
thoảng họ bị tố cáo là đàn áp người ta một khi họ đã
có được một chương trình hành động, họ ương
ngạnh, đòi hỏi, thiên kiến, tranh cãi và dễ bực tức.
Người nóng giận là những vị đại thánh hoặc . . . quỷ
sứ. Thánh Phaolô đã là một người Biệt Phái
(Pharisiêu) nhiệt thành và xuất sắc, đã tàn phá cộng
đoàn Kitô hữu đầu tiên; nhưng sau khi trở lại, ngài
cũng lại rất nhiệt tâm rao giảng Phúc âm.
“Thật là con người tuyệt vời!” đây là lời khen
tặng thông thường dành riêng cho người lãnh đạm.
Then chốt cho người lãnh đạm là kiến tạo hoà bình:
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họ ghét mâu thuẫn, nhất là mâu thuẫn giữa người
với người. Như vậy người lãnh đạm là tính tình đối
ngược với người nóng giận. Trong khi người nóng
giận là một lãnh tụ có chí hướng thì người lãnh đạm
lại là người cộng tác dễ bảo. Trong khi người nóng
giận đưa ra một lối tranh cãi hay, người lãnh đạm
chỉ muốn mọi người hoà đồng hoà hợp. Người lãnh
đạm đáng tin, lịch sự và trung hoà. Họ có khuynh
hướng cảm thấy thoải mái trong nhóm nhỏ với bạn
bè hoặc dùng thời giờ ở nhà nghỉ ngơi. Họ thà bị
khiển trách (có khi là bất công) hơn là gây nên mâu
thuẫn. Họ có khuynh hướng dùng ít lời, và thích thú
bình tĩnh trầm lặng.
Trong liên hệ tình nghĩa, người lãnh đạm là
con người bền bỉ và vững chắc, đáng tin và sẵn
sàng nhượng bộ. Tuy nhiên khi bị căng thẳng, họ có
khuynh hướng rút lui; bởi lẽ họ không phản ứng
nhanh và không nói nhiều, bạn có thể bị cám dỗ để
nài nỉ họ. Thánh Tôma Aquinas được coi như là một
người thuộc loại tính lãnh đạm xuất sắc. Như tác giả
G.K. Chesterton viết: “Tính tình đơn sơ kỳ cục, trí
khôn trong sáng nhưng chuyên cần của ngài không
thể tóm lại chính xác hơn là nói rằng ngài không biết
cách cười khẩy (nhếch mép).” Người ta kể rằng lần
cuối cùng xưng tội, ngài thật đơn sơ thánh thiện đến
độ đây là giống như đứa trẻ lên 5 vậy.
Ai mà không yêu người vượng máu? Người
vượng máu là „con người của quần chúng‟ - là sức
sống của liên hoan, vui nhộn, và hoạt bát. Người
vượng máu có những phản ứng thật mau lẹ, mạnh
mẽ nhưng mau qua. Họ sống trong giây phút hiện
tại và thích rằng giây phút đó có thật nhiều bạn bè
và hoạt động. Loại tính tình vượng máu là thích thú,
lạc quan và thương cảm - nhưng lại hay quên. Họ
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có khuynh hướng xung phong tình nguyện thật
nhiều nhưng cuối cùng là quá sức.
Người vượng máu muốn được yêu (đó là lý
do tại sao họ đứng ở đầu bàn theo ánh đèn!). Họ
muốn được hạnh phúc - và họ cũng muốn bạn cùng
được hạnh phúc với họ. Điều đó đưa đến hậu quả là
trong liên hệ tình nghĩa, họ tỏ ra thân mật và quảng
đại, và dành làm nhiều chuyện vui nhộn với nhau,
nhưng họ có thể nhẹ dạ khi gặp điều tiêu cực.
Thánh Phêrô là một con người vượng máu dễ
thương nhưng bất nhất. “Thưa Thầy, con sẵn sàng
đi theo để cùng chết với thầy” nhưng chỉ sau đó ít
giờ, Phêrô đã chối không biết người này là ai! Khi
Đức Kitô đi trên nước, Phêrô nổi hứng xin đi - cho
đến khi bị chìm xuống.
Người ta thường nói rằng người u uẩn mơ
ước thiên đàng đến nỗi cái gì ở dưới thế này cũng
không ra chi cả. Người u uẩn được coi là con người
sống nội tâm sâu đậm, có tình cảm sâu xa và mãnh
liệt, cũng như mục đích thật cao thượng. Người u
uẩn thích trọn hảo tuyệt vời, nên họ thận trọng, hơi
bi quan, hướng về chi tiết và nghiêm chỉnh. Người u
uẩn lựa chọn bạn bè, nhưng trung tín và kiên tâm lạ
thường. Họ có trí nhớ dai về những kỷ niệm tốt cũng
như xấu. Người u uẩn thường được lôi cuốn đến
cuộc sống tâm linh và những công trình cao thượng;
những người hướng dẫn tâm lý, giáo sĩ, nghệ sĩ,
nhân sĩ thường thuộc loại tính tình u uẩn. . Có đề
nghị cho Thánh Gioan thánh sử là người u uẩn.
Người môn đệ yêu quý này là tông đồ độc nhất
đứng dưới chân thập giá, mà Đức Giêsu đã trối thân
mẫu cho. Trong 4 sách Phúc âm chỉ có phúc âm
theo Thánh Gioan là có nét văn chương thi phú và
cao siêu huyền nhiệm hơn cả.
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1. 4.
Tại sao mỗi người không giống như tôi?
Cũng như đôi khi chúng ta không ý thức
được mẫu mã phản ứng của chính mình, thông
thường chúng ta cũng không trân quý cách thức
người khác với các loại tính tình khác nhau phản
ứng thật rất khác nhau đối với cùng một kích thích.
Chẳng hạn như một buổi tối kia hai vợ chồng tôi
đang ngồi ở bàn ăn trong tiệc gây quỹ cho đội bóng
của đứa con trai chúng tôi. Bàn ăn được trang
hoàng với những hình ảnh chụp và bài viết của đội
bóng, đặt dưới tấm khăn bàn bằng nhựa, và đầu
hình lộn ngược. Thế là Lan vợ tôi, người thuộc loại
tính nóng giận, lập tức kéo tấm khăn bàn lên và gỡ
hình ảnh ra và sắp xếp lại, để có thể coi dễ dàng
hơn.
Tôi, Ánh, người thuộc loại tính lãnh đạm, nói:
“Đây là điểm khác biệt giữa anh và em. Anh cũng
muốn đọc mấy bài báo và coi những hình ảnh đó,
nhưng anh không nghĩ cần phải sắp xếp lại cách
trang hoàng bàn ghế. Anh có thể coi hình ngược
được.”
Khả năng trân quý tính tình khác nhau của
người khác thật là quan trọng đặc biệt trong hôn
phối, bởi lẽ các loại tính tình khác nhau lại có
khuynh hướng thích nhau, như Rạng và Liên đó.
Trường hợp thường xẩy ra là chúng ta thích những
người thuộc loại tính tình giống chúng ta, nhưng lại
yêu những người thuộc loại tính tình đối ngược.
Những điểm mạnh hay và yếu kém của mỗi người
thường bổ túc cho nhau một cách thật hấp dẫn
quyến rũ: người vượng máu xã giao và dễ chia trí
nhận thấy người u uẩn trật tự với tinh thần nghiêm
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chỉnh và đàng hoàng - và người u uẩn lại được
người vượng máu giúp cho thoát ra khỏi con người
đóng kín của mình. Người lãnh đạm bình thản hình
như được dành cho người nóng giận ý chí mạnh,
thích lãnh đạo, để rồi người nóng giận vừa có dịp
thách đố vừa được học hỏi kiên nhẫn từ người bạn
dễ bảo của mình. Nhưng rồi những gì lúc đầu là hấp
dẫn quyến rũ thì chẳng bao lâu trở nên nguồn gốc
bực dọc.
Stella Chess và Alexander Thomas, những
người tiền phong trong vấn đề học hỏi tính tình,
cảnh cáo rằng “một vấn đề rắc rối trong hôn phối có
thể xẩy đến rồi leo thang, nếu như một hoặc cả hai
người phối ngẫu . . . cứ tưởng rằng hành động đó là
tự do lựa chọn một cách nào đó và biểu lộ chủ tâm
từ chối không chịu thay đổi để nên „tốt hơn‟ ”. Các
tác giả đó giải thích rằng trong trường hợp như vậy,
“một người cảm thấy bất tiện và chán nản vì tính
tình của người kia lại bị coi như là chứng cớ rõ ràng
mình chủ ý gây phiền hà và làm rắc rối.” Nếu hiểu
biết tính tình của nhau sẽ giúp giải toả các hiểu lầm
bằng cách tạo nên một bầu khí tương kính - vì
Thượng Đế đã tạo dựng nên mỗi người một cách kỳ
diệu - và bằng cách phục hồi lại thông cảm tích cực
thay vì giận hờn, nài nỉ và cáo gian cho nhau.
Rạng và Liên bị rơi vào cái vòng lẩn quẩn kéo
nhau đi xuống, mỗi người tố giác người kia là cố ý
phản ứng qua những cách thức được sắp xếp để
làm khó chịu và không thoả mãn nhu cầu tình cảm
của người kia. Nhưng khi được hướng dẫn để khám
phá ra rằng những phản ứng của mỗi người đã
được ăn sâu vào bản tính mỗi người do Thượng Đế
ban cho qua tính tình (và Thượng Đế tạo dựng mọi
sự đều tốt lành), họ biết chấp nhận và thương cảm.
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Họ nhìn nhận rằng họ có thể nhượng bộ một ít
chuyện nho nhỏ để tôn trọng tính tình người kia và
như vậy thoả mãn nhu cầu tình cảm của mỗi người.
Thay vì chỉ nghĩ rằng Liên là một cái máy nói
liên tục, Rạng bắt đầu hiểu được rằng nàng có nhu
cầu thật nhiều để biểu lộ và diễn tả tâm tình trong
hiệp thông. Liên bắt đầu chấp nhận những lúc Rạng
yên lặng như là cần thiết để chàng lấy lại sức - thay
vì tưởng đó là „kém xã giao thiếu lịch sự‟. Liên đã
học biết cách phải chờ đợi cho đến khi Rạng chu
toàn nhu cầu thời gian yên tĩnh đầy đủ, và biết cách
chờ đợi lúc nào chàng được sung sức tỉnh táo nhất chẳng hạn như sáng thứ bẩy lúc uống càphê - để đề
cập tới các vấn đề quan trọng và thảo luận. Khi
Rạng đã có thời gian và không gian sống nội tâm
đầy đủ thoải mái, chàng có nhiều nghị lực hơn và
sẵn sàng cùng Liên để theo nàng vào các sinh hoạt
xã hội, thay vì lúc nào cũng càm ràm suốt.
1. 5.
Tình yêu . . . và tính tình
Tính tình có ảnh hưởng không những tới các
nhu cầu tình cảm, mà còn cả tới khí thái, cách thức
chúng ta suy nghĩ và truyền đạt, và cả cách cầu
nguyện nữa. Hôn phối là nhiệm tích, để hướng dẫn
đôi vợ chồng tới thiên đàng, nên không thể coi
thường ảnh hưởng cuả tính tình trên đời sống cầu
nguyện và đời sống tâm linh.
Thực ra trong lịch sử Hội Thánh, quan niệm
tính tình đã được dùng để giúp phát triển tâm linh
qua việc tăng tiến hiểu chính mình. Hiểu mình đòi
hỏi hiểu biết toàn bộ con người - khí thái và đam mê,
khuynh hướng và phản ứng tự nhiên - cũng như các
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nhân đức và ân huệ thiêng liêng của chúng ta. Các
vị đại thánh như Thánh Tôma Aquinas, Thánh
Phanxicô Salêsiô, cũng như những nhà thần học
thời danh như L.m. Adolphe Tanquerey và L.m.
Jordan Aumann, dòng Đaminh, và Giáo hoàng
Gioan Phaolô II đã viết về tính tình và cách thức tính
tình giúp chúng ta trong việc huấn luyện và phát
triển nhân sinh. Hiểu biết tính tình giúp chúng ta lớn
lên trong thương cảm, hiểu biết và bác ái tinh tế cung ứng cho chúng ta cách thức để biểu lộ cho
những người thân thương biết chúng ta thực sự yêu
họ sâu đậm, ngõ hầu chúng ta có thể trở nên „một
cộng đồng sinh sống và yêu thương thật thân tình‟
đúng như ý chúng ta muốn.
Trong khi chúng ta khám phá các loại tính
tình và những cách thức tính tình liên giao trong tình
nghĩa vợ chồng, hãy nhớ rằng cách thức chúng ta
diễn tả ở đây là nói tới tình tình trong hình thái tinh
tuyền và lý tưởng, và đa số chúng ta không phải chỉ
có một tính tình tinh tuyền, mà là do phối hợp một số
tính tình, với một tính tình làm chủ động chính.
Trong cuốn sách thứ nhất của chúng tôi, TÍNH TRỜI
CHO BẠN (The temperament God gave you), chúng
tôi đã khảo sát các tính tình hoà hợp lại một cách chi
tiết, và chúng tôi đề nghị bạn nên tìm đọc những
phần đó, để hiểu rõ hơn tính tình hoà hợp đặc biệt
của bạn.
Trong cuốn sách này, chúng tôi không lặp lại
các loại tính tình cũng như các kiểu hoà hợp một
cách đầy đủ như vậy, chúng tôi sẽ chỉ nhìn vào cách
thức tính tình ảnh hưởng tới bạn là người phối ngẫu
đuợc mời gọi sống đời hôn nhân, khám phá thêm
xem những tính tình liên giao thế nào trong cuộc
sống vợ chồng.
21

Thượng Đế phán: “Đàn ông ở một mình
không tốt. Ta sẽ tạo dựng cho nó một người bạn đối
tác thích hợp tương ứng . . .” (Stk 2: 18)
Xin đọc Sách Thánh, cuốn đầu tiên, Sáng
Thế Ký, chương 2, câu 18-24, rồi hãy tự hỏi:
1.- “Người bạn thích hợp tương ứng” là gì?
2.- Có phải là luôn luôn đồng ý với tôi không? làm
những gì tôi bảo?
3.- Tôi có cần phải kiểm soát người phối ngẫu của
tôi hoặc luôn luôn có quyền quyết định tối hậu
không?
4.- Tôi có mong đợi người phối ngẫu thoả mãn mọi
nhu cầu tình cảm của tôi không?
5.- Có phải tôi đã thành hôn để sửa đổi chàng/nàng
không?
6.- Tôi cần phải sửa đổi thế nào trong quan niệm
hôn phối của chúng tôi, để gần giống hơn với ý
Chúa ấn định?
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Chương 2

4 loại tính tình
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2. 1.
bản tự trắc nghiệm mau:
bạn là người phối ngẫu loại nào?
1.- Người phối ngẫu của bạn đang lái xe đưa bạn và
con cái đi chợ. Bạn để ý thấy dấu chỉ gần hết xăng.
a.) Bạn thở dài: “Làm sao mà đi tới nơi được!
Anh/em đã bảo phải đổ xăng khi đi lần trước mà.
Hãy dừng lại tiệm xăng gần nhất đây!” Rồi bạn bắt
đầu đọc kinh lần chuỗi.
b.) Bạn nhún vai: “Ồ không sao, thế nào có lẽ mình
cũng tới nơi được. Bao giờ cũng còn ít xăng dự
phòng khi kim chỉ „E‟ (hết xăng).”
c.) Bạn không nói gì cả, bởi lẽ bạn chẳng bao giờ
nhìn vào kim đồng hồ báo hiệu xăng nhớt.
d.) Bạn lái xe còn người phối ngẫu ngồi bên cạnh.
2.- Người phối ngẫu làm bạn ngạc nhiên vì về nhà
ăn trưa và cho biết chàng/nàng không phải làm việc
và có giờ rảnh để vui bên bạn!
a.) Bạn hơi khó chịu vì bạn đã có chương trình sắp
đặt cho cả ngày.
b.) Bạn nói: “Anh/em sẽ bỏ mấy chuyện khác, rồi
chúng mình đi sắm đồ, đi ăn trưa, và có thể cùng đi
coi xinê vì không bận con cái . . .”
c.) Bạn cảm thấy hơi bối rối bởi lẽ bạn chưa có thời
giờ cất chén bát, bởi vì sau khi đưa con cái đi học
rồi, bạn ghé thăm nói chuyện với cô thư ký khá lâu.
d.) Bạn không có ở nhà vì phải đi họp hằng tháng.
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3.- Bồn nước rửa chén dĩa bị ứ đọng, và khi bạn kêu
thợ sửa ống nước, bạn mới biết rằng họ đi xa cuối
tuần này.
a.) Bạn xìu luôn. Bạn không thể sống một ngày mà
không có máy rửa chén/xay đồ ăn cặn bã. Bạn bảo
người phối ngẫu cần phải có thợ ngay hoặc tìm
cách sửa lấy.
b.) Bạn gọi hàng xóm và nhờ họ kiếm người sửa, rồi
nói chuyện cả nửa tiếng đồng hồ về hàng xóm láng
giềng, về con cái, về thời tiết, về thị trường nhà cửa.
c.) Bạn bảo: “Ồ thì mình có thể dùng bồn tắm rửa
tạm ít ngày cho đến khi có thợ sửa.”
d.) Bạn tự động sửa lấy, cho dù bạn chưa bao giờ
làm công việc này. Rồi bạn tự hào chính mình đã
làm được những gì.
Trong bản trắc nghiệm (hơi phóng đại cho
vui), câu trả lời a.) cho thấy đó là người u uẩn, câu
trả lời b.) người vượng máu, câu trả lời c.) người
lãnh đạm và câu trả lời d.) người nóng giận.
Mỗi người phối ngẫu đều có cách đặc biệt để
phản ứng đối với những khía cạnh của cuộc sống
chung như việc làm, nhiệm vụ làm cha mẹ, đời sống
thân mật tình tứ. Trong chương này, chúng ta sẽ
nhìn kỹ hơn vào những đặc tính đặc biệt đó. Hãy
thử xem bạn có thể nhìn nhận ra được và người
phối ngẫu của bạn không nhé!
2. 2.
người bạn đời nóng giận năng nổ
“Đây là một trong những ngày bận rộn của Tí.
Vừa mới thức dậy chàng đã cảm thấy mình quan
trọng y như thể cái gì cũng tuỳ thuộc nơi chàng. Đây
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chỉ là ngày để Tổ chức một cái gì . . . giống như một
ngày Lãnh đạo vậy, khi mỗi người đều nói “Thưa
xếp vâng” và “Thưa xếp không”, và vẫy tay chào cho
đến khi chàng bảo họ.”
A. A. Milne, the world of Pooh
Người phối ngẫu nóng giận của bạn là một
người lãnh tụ tự nhiên, hưng phấn và khởi động. Họ
có tham vọng, học hỏi mau lẹ và thích ứng với nhiều
việc. Họ thích đứng đầu lãnh trách nhiệm và muốn
mọi người tôn trọng sự thực này là họ đúng - nếu
không phải là luôn luôn, thì cũng 99%. Họ là người
hướng ngoại, phong phú, hoạt động và đối chất. Họ
trân quý lòng trung tín (đối với chính mình cũng như
gia đình) với bất cứ giá nào. Dù là nam hay nữ, tính
tình này là tranh đua, quyết định, thực tế, và luôn
luôn đi tới. (Đừng uổng công xin chồng bạn đọc
cuốn sách này. Bạn phải chạy đua theo chàng - đọc
từng mẩu nho nhỏ trong khi chàng tắm hoặc nhắn
tin trong điện thoại hoặc điện thư.)
Người phối ngẫu nóng giận của bạn nhắm
mục đích cung ứng nhu cầu đầy đủ, dù họ là người
nuôi gia đình hay chỉ đóng góp phụ thuộc. Họ dồn
nghị lực dồi dào vào nhiều lãnh vực: đi làm hoặc
làm ở nhà, tình nguyện giúp nhà thờ hoặc nhà
trường, coi Tivi hoặc phí phạm thời giờ. Kể cả khi
theo thói quen làm mấy chuyện lòng vòng họ cũng
muốn cho mọi sự hiệu quả và thành công. Frank
Gilbreth (một kỹ sư công nghiệp mà con cái tất cả là
7 trai 5 gái đã ghi tên sinh hoạt gia đình trong
Cheaper by dozen: một tá mới rẻ hơn) đòi hỏi gia
đình của ông phải „đếm từng cử động‟ để cho biết
các nhiệm vụ họ làm - kể cả cạo râu, đi tắm và mặc
quần áo - đừng phí phạm thời giờ quá!
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Người nóng giận có thể là một nhân viên
hoặc chủ sự hiệu năng khá đến nỗi những khía
cạnh kém „hiệu năng‟ hơn (theo quan điểm của họ)
của cuộc sống phải chịu thiệt thòi. Bạn phải để mắt
nhìn xem cho người phối ngẫu có giờ dành cho
những công việc ít „hiệu năng‟ nhưng cần thiết như
cầu nguyện, thư giãn và dành thời giờ cho gia đình không phải để dìu dắt bạn trở nên hữu hiệu hơn,
cũng không phải để bắt con cái chơi thể thao xuất
sắc hơn, nhưng chỉ là gia đình xum họp đoàn tụ. Đối
với Lan, vợ tôi, trò chơi Candylang với trẻ con là một
hình phạt vô duyên. Khi chơi hú tim, nàng chỉ muốn
ẩn trong một góc xó nào đó và lo viết lách.
2. 2. a.
người nóng giận trong tình yêu
Bởi lẽ người nóng giận sẵn sàng lăn xả vào
việc làm sao chu toàn được mục đích của mình, nên
họ có thể là con người tỏ tình rất năng nổ đầy nhiệt
huyết. Người nóng giận khi yêu sẽ rất ngọt ngào,
hấp dẫn, hoạt bát, chinh phục, lưu tâm, quyến luyến
- bất cứ gì cần - để chiếm được con tim người yêu.
Họ cũng có thể tỏ ra không kiên nhẫn để bảo vệ tình
yêu giúp cho tiến tới kỳ vọng họ đang chờ đợi. Tuy
nhiên một khi đã thành hôn, họ có thay đổi thứ tự ưu
tiên - bởi lẽ họ đã đạt mục đích rồi - họ sẽ quay
những nghị lực đó vào việc kiếm tiền, xây dựng gia
đình và giữ gìn nhà cửa. Trong trường hợp như thế,
người phối ngẫu của họ sẽ thắc mắc không biết
chuyện gì „đã xẩy đến cho người tình lãng mạn
trước kia?‟
Sự thực là người nóng giận do bản tính
không phải là con người lãng mạn. Họ có tính bốc
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đồng nhưng trung hậu; họ có thể duyên dáng và yêu
đời; nhưng cung cách chậm rãi và ảnh hưởng từ từ
của mối tình lãng mạn thật xa lạ đối với họ. Đặc biệt
người nóng giận nam có thể thắc mắc khó chịu vì
bữa ăn thơ mộng với đèn nến lờ mờ và tâm tình
thân mật, và chỉ muốn đi thẳng vào việc cần bàn
thảo. Họ cũng rất có thể bỏ qua những gần gũi thân
mật mà chỉ muốn tình dục.
Người nóng giận phải phấn đấu với thế giới
cảm xúc: bởi lẽ họ chỉ để ý tới mục đích, có khả
năng để hướng tâm trí và ý chí tới mục đích, xua
đuổi các chia trí và bỏ qua những tâm tình riêng tư
để đạt mục đích, họ có khuynh hướng cho cảm xúc
vào tủ cất đi. Điều này làm cho họ có vẻ như lạnh
nhạt, xa cách, và vô cảm. Họ không thích âu yếm
vuốt ve hoặc tỏ lộ tình yêu lộ liễu. Họ không thích ai
đối xử với họ như thể họ bị tuyệt vọng hoặc thiếu
thốn hoặc „dễ thương‟.
Ánh kể chuyện cho biết một lần kia ông vừa
thuyết trình xong một bài trong khoá chuẩn bị hôn
nhân. Ông ngạc nhiên thấy một đôi uyên ương tỏ
tình thật lộ liễu - cầm tay, hôn hít và gục đầu vào
nhau cười khúc khích trong suốt mấy giờ thuyết
giảng. Sau đó khi hai vợ chồng đi dạo ban đêm, ông
cầm tay Lan. Thế là Lan ưu tư và hỏi ngay lập tức:
“Bệnh thấp khớp của anh lại hành anh à?”
Người nóng giận có khuynh hướng quan
niệm tình cảm là phần thưởng dành cho những ai
chu toàn việc bổn phận đâu vào đó rồi. Họ thích giải
quyết các vấn đề và ghét để chúng vất vưởng đây
đó. Nhưng họ cũng là những người học hỏi thật
mau; một khi họ hiểu rằng những ngôn từ và cử chỉ
biểu lộ tình cảm thật quan trọng đối với người phối
ngẫu, họ sẽ sẵn sàng cố gắng thử - bởi lẽ họ muốn
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thành công và muốn hôn phối thành tựu. Hãy chỉ
cho người nóng giận biết rằng tình cảm và thương
cảm giúp cho hôn phối phát triển và thăng tiến, họ
sẽ ghi nhớ trong đầu óc rồi cố gắng tâm tình hơn
thương cảm hơn. „Đầu tư tình cảm‟ và „cùng nhau
làm việc để tới thành công‟ là những kiểu mẫu hấp
dẫn đối với người nóng giận, miễn là không có gì
khác cản trở.
Người nóng giận hoạt động (nhất là người kết
hôn với người yên lặng hơn) cần phải hiểu rằng bản
tính chủ động và khích động của họ sẽ ngăn chặn
những lãnh vực trong cuộc sống đòi hỏi phải có thời
giờ, tinh tế, dịu hiền và dám liều bị tổn thương (như
trong vấn đề thân mật cá nhân). Họ cần phải được
thuyết phục để tin rằng bữa ăn tình tứ lãng mạn
cũng thật là quan trọng, phải tắt điện thoại đi, và chỉ
cần hai người nói chuyện trao đổi thân tình và tâm
sự từ hai con tim rung động.
2. 2. b.
người nóng giận làm cha mẹ
Là người gia trưởng, người nóng giận muốn
lãnh đạo hướng dẫn gia đình, nhưng có khi thực sự
là chỉ huy điều khiển ra lệnh hơn là lãnh đạo hướng
dẫn. Chúng tôi biết một ông gia trưởng thuộc loại
tính nóng giận nói rằng đến giờ đi lễ, ông ra lệnh
cho con cái biết phải ra xe đúng giờ đúng phút, nếu
không sẽ không được đi. Ông nói thật chứ không
đùa dỡn. (Người nóng giận không bao giờ doạ già
doạ non). Nhưng ông cũng cho biết chuyện đó xẩy
ra có một lần rồi thôi. Con cái đã học được bài học
đích đáng.
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Là cha mẹ, người nóng giận dễ bị nguy hiểm
trở thành nhà binh - tin rằng nếu tâm tình thương
cảm nhiều quá sẽ làm cho con cái trở nên „mềm‟,
yếu, và ít được chuẩn bị vào đời. Người nóng giận
thích tự động lo cho chính mình, và ngạc nhiên tại
sao người khác lại cần phải có những gì dễ thương
để được phấn kích. Người cha/mẹ nóng giận phải
phấn đấu đặc biệt để hiểu được đứa con lãnh đạm:
tại sao nó không chịu làm nhiều hơn; tại sao nó lại
yên lặng như thế? Có cái gì sai không đúng đối với
đứa con này không? (Không, nó chỉ không giống
như bạn đó thôi à!)
Cha/mẹ nóng giận cần phải ý thức rằng trẻ
con (nhất là mấy đứa thuộc loại tính tình khác) cần
phải được thương mến, khuyến khích từ tốn nhẹ
nhàng, và phải có thời giờ để lớn lên và trưởng
thành. Thỉnh thoảng cha/mẹ nóng giận muốn cả nhà
phải bước đi theo nhịp điệu do mục đích và chương
trình của họ ấn định - và phải gấp đôi! Chúng tôi
quen biết hai người cha (cùng là nhà thầu khoán) đã
nói với chúng tôi rằng họ không bao giờ được thư
giãn khi mà họ chưa nhìn thấy thái độ khẩn trương
và dấn thân hành động - từ nhân viên, vợ/chồng, và
con cái. Họ cứ tiếp tục đòi hỏi và khích động cho
đến khi thấy được mới thôi.
Đây là một thách đố đối với người nóng giận
để có thể nhìn sự việc với một nhãn quan viễn
tượng khác, và để hiểu rằng các loại tính tình khác
không có cùng một thái độ khẩn trương và cung
cách thông truyền trực tiếp như họ. Trẻ con có thể
dạy cho cha mẹ phải biết kiên nhẫn, khiêm nhường
và linh động, đặc biệt là khi gia đình gia tăng nhân
số. Chúng tôi biết một người cha đã phải từ bỏ ý
định muốn cho đứa con trai trưởng phải đi theo
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nghề nhà binh của ông khi điểm học vấn của nó
không xuất sắc tương xứng. Ông khám phá ra rằng
đứa con của ông có nhiều tài năng và ước vọng
khác, và ông thích ứng quan điểm cho phù hợp.
Điều quan trọng đối với người cha/mẹ nóng
giận là phải nhớ biểu lộ tình yêu không điều kiện;
con cái của chúng ta nên biết chúng được yêu
thương quý mến, cho dù chúng không phải là những
hình ảnh nhỏ bé của cá nhân tôi. Khi đứa con gái
lớn của chúng tôi đi lên đại học và nói cho mẹ nó
biết rằng nó không tranh cãi với các bạn cùng phòng
về triết lý và thần học . . . bởi lẽ nó muốn giữ tình
bạn, đây thật là một lúc mặc khải quan trọng!
2. 2. c.
người nóng giận khi cầu nguyện
Chúng ta nhìn thấy chung quanh chúng ta
những hôn phối đã bị đổ vỡ bởi lòng dục, giận hờn,
ích kỷ, ghen tương, khống chế, và ghen ghét.
Nhưng Hội Thánh bảo đảm cho chúng ta rằng chính
Đức Kitô đã đến sống với chúng ta - là thành phần
trong hôn phối của chúng ta - để ban cho chúng ta
sức mạnh và ân sủng cần thiết mà sống nhiệm tích
hôn nhân bằng cách “đi theo Đức Kitô, từ bỏ chính
mình, và vác thập giá hằng ngày”. Như Thánh
Phaolô đã bảo: “Người chồng, hãy yêu thương vợ
mình, như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến
mình vì Hội Thánh”. Tính tình có ảnh hưởng một
phần trên nhiệm tích hôn phối cũng như trên cuộc
sống hằng ngày trong lãnh vực thế trần.
Nếu không được huấn luyện nhân bản và tâm
linh tương xứng, người nóng giận có thể đi từ thái
độ đầy nghị lực và tự tin tới thái độ lấn át, tự cao tự
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đại, kiểm soát và khinh thường. Bản tính tự tin của
người nóng giận có thể trở nên cao ngạo, tính trung
thực thẳng thắn có thể trở nên thô lỗ, và hành động
bạo dạn có thể đưa họ đi xa Thượng Đế.
Bản tính theo đuổi mục đích của người nóng
giận có thể tốt mà cũng có thể xấu - then chốt của
vấn đề là chú ý tới mục đích đúng. Thánh Phaolô đã
bách hại cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên „hăm he đe
doạ giết hại các môn đệ‟, nhưng một khi trở lại, ngài
đã trở thành người tông đồ vĩ đại. Người nóng giận
độc lập và hay có thiên kiến thường nhìn thấy khó
mà dẹp ý mình theo ý người (chẳng hạn ý vợ/chồng,
ý Đức Kitô, ý Hội Thánh, ý vị linh hướng). Họ cần
phải liên tục chiến đấu chống lại khuynh hướng tự
phụ, là tính dẫn đưa họ tới ý nghĩ chỉ thích ý của họ,
rằng học luôn luôn đúng, để giận dữ với người khác,
và muốn chế ngự trong khi đáng lý phải nhượng bộ.
Nhưng một khi người nóng giận nhận thấy
rằng họ phải lớn lên trong khiêm nhu, trong tuân
phục Thánh ý Chúa, trong bác ái và tình liên đới với
người khác - bởi vì “không ai trong chúng ta sống
cho chính mình” - họ sẽ tiến bước thật dài trên
đường tu đức. Khi họ học hỏi được cách dành thời
giờ để suy niệm và cầu nguyện, họ có thể quy
hướng nghị lực dồi dào và ý chí mạnh mẽ để phục
vụ Đức Kitô.
Nếu là người nóng giận, xin bạn hãy tự hỏi:
Tôi có chịu đôi khi để cho người phối ngẫu được nói
câu cuối cùng không? Hoặc tôi cứ kéo dài tranh cãi
cho đến khi phải ngậm đắng nuốt cay vì tôi chỉ muốn
phần thắng về mình? Tôi có thỉnh thoảng bỏ qua
chương trình của tôi để người phối ngẫu được đóng
góp vào chương trình kế hoạch của gia đình không?
Tôi có thỉnh thoảng cúi xuống với những lời nhận xét
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hoặc châm biếm, chỉ vì muốn chứng tỏ vị thế lấn át
của tôi không? Tôi có sẵn lòng đi tìm hỏi ý kiến giúp
tôi không? Tôi nhìn nhận hiền hoà là điểm yếu kém
hoặc là nhân đức? Tôi có thành tâm cố gắng để tìm
hiểu và thương cảm với người phối ngẫu không?
2. 3.
người vợ/chồng vượng máu xã giao vồn vã
Hổ nói với Lộ (người muốn biết) tất cả những
gì mà Hổ có thể làm.
Lộ hỏi: “Chúng có bay được không?”
Hổ nói: “Được. Chúng bay giỏi lắm. Gia đình
Hổ, gia đình Tạ đều giỏi bay cả.”
Lộ nói: “Ồ thế chúng có thể bay giỏi như Cú
không?”
Hổ nói: “Được, nhưng chỉ khi nào chúng
muốn mới được thôi” . . .
“Vậy chúng có biết bơi không?”
“Dĩ nhiên chúng biết. Gia đình Hổ có thể làm
bất cứ cái gì.”
A. A. Milne, The world of Pooh
Người vợ/chồng vượng máu là linh hồn của
hội hè đình đám! Họ nói năng hoạt bát, thích vui
nhộn, lạc quan, quảng đại, và nhiều thiện cảm. Họ
đặt ưu tiên cao trên liên hệ tình nghĩa và thích thú
họp mặt, giúp vui, tình nguyện và kết giao. Họ ưa
chơi với trẻ em - có lẽ bởi vì chính họ cũng chỉ là
một trẻ em lớn bự thôi. Luôn luôn tìm kiếm cái gì
mới lạ, họ thích phiêu lưu mạo hiểm tuỳ ngẫu hứng
đột xuất - có thể là đi du lịch tới một nơi mới, gặp gỡ
những người mới, hoặc khám phá một tư tưởng
mới.
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Điều không hay là họ có thể nổi hứng bất tử,
tìm kiếm chú ý, lung tung và hay quên. Họ luôn luôn
thích cái gì mới lạ, hấp dẫn hơn là cái gì cũ kỹ (nhất
là nhàm chán), nên họ bồn chồn và dễ bị chán nản.
Tính tình họ vui vẻ và lạc quan đóng góp rất nhiều
cho hôn phối - trừ trường hợp có một vấn đề gì hệ
trọng phải đối phó. Người vượng máu chỉ thích nhìn
vào phía sáng, là điều đôi khi làm cho người phối
ngẫu chán chường, vì đôi khi cũng phải đề cập đến
chuyện khó khăn và không vui. Bởi lẽ người vượng
máu tin rằng ai cũng phải yêu mến họ, họ có thể
nhạy cảm đối với việc phê bình chỉ trích. Trừ khi tính
tình phụ thuộc của họ là nóng giận, người vượng
máu dễ bịt tai lại hoặc dễ bị thất vọng và bị cám dỗ
bỏ qua đi luôn.
Khi tới cực đoan (và nếu không được huấn
luyện đàng hoàng), tính tình này có thể chỉ theo đuổi
những lạc thú. Ngũ quan của họ tinh tường sẽ dẫn
đưa họ tới những gì là hào nhoáng và hấp dẫn trên
đời. Khuynh hướng này cộng thêm với tính vượng
máu hay nổi hứng, có thể làm tiêu tùng trương mục
trong ngân hàng! Thực vậy, người vượng máu được
nhiều người mến chuộng và xã giao rất rộng, nhưng
đồng thời lại làm cho người phối ngẫu phải thật kiên
nhẫn - nhất là khi phải định tâm lại, giữ nguyên tắc
đạo đức nơi sở làm và chăm lo những chi tiết trong
việc xây dựng gia đình.
Thế nhưng, người vượng máu thường là
người kiếm ra tiền một cách sáng tạo và đầy nghị
lực, bằng lòng làm thêm một ít công việc nếu cần.
Nơi sở làm, họ thích có một loạt những hoạt động,
dù có kết quả thành công hay không. Họ muốn đụng
tay tới mọi việc (thỉnh thoảng làm cho những cộng
sự viên ít bay bướm khó chịu), và họ sẽ làm hấp
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dẫn và thu hút các nhân viên với tính cách sáng tạo
và chương trình vĩ đại của họ - cho dù thỉnh thoảng
họ không đủ kiên nhẫn, chú ý tới các chi tiết, hoặc
thời giờ để chu toàn cho đến cùng. Trong các loại
tính tình, người vượng máu là người hay thay đổi
công việc hơn cả; thỉnh thoảng họ không thể chống
lại cám dỗ vì dáng dấp công việc mới, bạn bè mới,
và có thể nhiều tiền hơn.
Bạn có thể tưởng tượng ra một quản thủ thư
viện thuộc loại vượng máu không? Không phải là dễ
mà tạo ra được hình ảnh một người ngồi sau bàn
giấy, thấp thỏm, hay nói bép xép, đầy nghị lực, lo
sắp xếp thứ tự các sách theo hệ thống thập phân
Dewey. Nhưng người vượng máu (giống như nhân
vật Tí) tin rằng họ có thể làm bất cứ một việc gì.
Chúng tôi biết một người vượng máu khoe khoang
thành tích dạy học và lòng quý mến trẻ em cũng
như thích sách vở để có được chân quản thủ thư
viện. Thế rồi vị hiệu trưởng nhận xét: “Tôi chưa hề
thấy một thư viện nào náo nhiệt như thư viện này!”
(Đâu có lấy chi làm lạ!)
2. 3. a.
Người vượng máu trong tình yêu
Người vượng máu là con người tỏ tình và
thân thương dễ dàng, nhưng cũng có thể chuyển từ
nóng tới lạnh thật mau. Người vợ vượng máu có thể
ấm cúng quảng đại, cảm hứng và hăng nồng . .
.nhưng rồi trong một nháy mắt nàng có thể thay đổi
ngược lại. Khi nàng đã thôi là thực sự thôi không
còn gì nữa. Người chồng vượng máu cần phải
chuyên chăm đức tính điều độ và tự chủ, nếu không
chàng dễ bị dẫn (hoặc đi lầm) đưa tới những quyến
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rũ thể xác giả tạo hoặc những cảm xúc mau qua của
con tim. Cả hai người vượng máu, nam cũng như
nữ, luôn sẵn sàng làm đẹp lòng người yêu, nhưng
cũng có thể làm cho người khác hiểu sai cung cách
cởi mở như ve vãn của họ đối với người khác phái.
Tưởng cũng cần nhắc lại cho người vượng
máu hiểu rằng tình yêu không phải nhất thiết là tâm
tình cảm nghĩ, nhưng là hành động do ý chí (nếu
không, Đức Kitô đã chẳng phải dạy chúng ta phải
thương yêu nhau!). Tình yêu đòi hỏi kiên tâm và bền
chí cũng như ý muốn tìm hiểu sâu xa về mình cũng
như người bạn đời, đây là điều không đến tự nhiên
dễ dàng đối với người vượng máu. Nhưng, khi
những năng khiếu về lâu về dài được phối hợp với
tinh thần lạc quan và tính tình vui vẻ của người
vượng máu, hôn phối của họ sẽ triển nở.
2. 3. b.
Người vượng máu làm cha mẹ
Con cái rất thích cha mẹ là người vượng
máu. Cách riêng người vượng máu liên hệ tốt đẹp
với con cái cũng như với bạn bè. Họ có phong cách
dễ chịu, tự nhiên và ít khi thích sửa phạt hoặc răn
dạy ngăm đe. Họ tỏ ra linh động và vui chơi, luôn
tham gia mọi chuyện. Cha mẹ vượng máu tình
nguyện rất nhiều nơi trường con cái học, ngoài
nhiệm vụ phụ trách bữa ăn trưa, hoặc làm bánh kẹo
bán, họ còn hăng say lái xe buýt sinh hoạt, trang trí
phòng ốc, phụ giáo và làm bầu thể thao. Nếu không
đuợc tham gia trực tiếp nhúng tay vào, họ sẽ đứng
ngồi không yên.
Nhưng cũng như các loại tính tình khác, đây
có thể là phúc tội lẫn lộn. Khi có vấn đề nghiêm
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trọng về giáo dục con cái, người vượng máu có thể
bị cám dỗ để coi thường và chỉ nhìn sơ qua thôi, cứ
tưởng rằng họ cứ mỉm cười thật dễ thương, hoặc có
cái nhìn lạc quan là đủ giải quyết vấn đề. Nếu cần gì
nhiều hơn, nhất là khi chính người vượng máu phải
suy nghĩ đắn đo cẩn thận, khó tìm ra được giải
pháp. Người vượng máu cũng có vấn đề khi phải
liên hệ với đứa con lầm lì (thường là đứa con u
uẩn). Muốn chữa nó khỏi thái độ „kém xã giao‟,
người vượng máu có thể lấn át và phát ngôn thay
nó, ép nó phải đi vào những môi trường hoàn cảnh
xã hội - mà hậu quả là ngược lại. Người cha mẹ
vượng máu có thể lấn át „cả vú lấp miệng em‟, nhất
là đối với đứa con hướng nội, đến độ nó phải thôi,
không phát triển được cá tính riêng tư của nó nữa.
Nhưng đàng khác, người cha mẹ vượng máu
với đứa con vượng máu có thể là cặp bài trùng gây
tai hại, nếu họ không cẩn thận giữ chừng mực cho
tính nổi hứng vui nhộn và thích làm đẹp lòng người.
Chúng ta đã đọc thấy tin tức đây đó như khi mấy
người phải vào tù vì đã cho con cái uống rượu bia
trong ngày sinh nhật!
Nhưng cha mẹ vượng máu tuân thủ luật pháp
cũng có thể bị vấn đề trở ngại nữa. Lan, người mẹ
một phần vượng máu một lần kia dẫn Sâm, đứa con
vượng máu tới một nơi bị cám dỗ nặng nề - tiệm
Verizon (điện thoại di động). Bao nhiêu là kiểu mẫu
óng ánh! Rất tiếc là chỉ có 2 điện thoại của vợ chồng
Ánh & Lan là cần cập nhật hoá. Không có chi. Lan
gọi ngay và hỏi: “Anh Ánh này, anh có muốn cập
nhật hoá miễn phí không? Anh sẽ được hiệu Razor!”
Tôi, người lãnh đạm/u uẩn trả lời: “Anh đâu
có cần phải cập nhật hoá làm gì. Máy của anh cũng
còn tốt mà.” Tôi muốn chứng tỏ gương mẫu điều độ
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và giản dị. Nhưng Sâm và Lan đã đồng ý ủng hộ
nhau. Thật là tuyệt vời! Sâm đã cập nhật hoá máy
của Ánh, và cả hai đều có máy mới! Nhưng chung
cuộc thì giống như Giacob ăn cắp quyền trưởng
nam của Êsau thôi. Tội nghiệp cho Ánh, không được
cập nhật hoá cho tới 2 năm nữa cơ!
2. 3. c.
Người vượng máu khi cầu nguyện
Tính tình vượng máu thuần tuý tỏ ra rất mực
khoan dung tha thứ, hướng về liên hệ tình nghĩa, và
ủng hộ chân thành - một bài mẫu cho hôn phối hy
sinh tự nguyện! Thế nhưng nên nhớ rằng không có
một loại tính tình nào hiện hữu thuần túy trên trần
gian này cả. Chính đó là điểm khúc mắc, thập giá.
Người vượng máu quảng đại kỳ diệu, cởi mở
và tha thứ . . . cho đến khi có khó khăn. Chính lúc
đó là khi họ đi chợ mua hàng! hoặc đi ăn tiệm, hoặc
đi coi xinê. Nếu bạn là người vượng máu, bạn có
sẵn lòng lắng nghe - thực sự lắng nghe - người phối
ngẫu không, nhất là khi có vấn đề khó chịu hoặc trở
ngại? Bạn có quá tuỳ thuộc ý kiến của người khác đến độ người phối ngẫu cảm thấy bị bỏ rơi không?
Bạn có thể giữ niềm vui qua cơn bệnh hoạn, khó
khăn tài chánh, và các thử thách khác không? Bạn
có thể bỏ qua nhu cầu được chú ý để tập trung vào
việc lo cho vợ/chồng con cái không?
Đời sống tâm linh của người vượng máu
thường được nhìn thấy rõ ràng qua những hành
động bác ái; nên nhớ rằng họ thích liên hệ với nhiều
người và giúp đỡ người khác. Nhưng lòng quảng
đại hăng hái và ước muốn giúp đỡ có thể che đậy
tính họ không muốn kiên nhẫn trong những dự án
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khó khăn, “đi ra khơi thật xa” như Đức Kitô dạy
Simon Phêrô. (Lc 5: 4)
Như vậy, người vượng máu phải biết nhìn
nhận khuynh hướng họ thích giả tạo và khoe
khoang, và phải biết chống trả cám dỗ làm việc lành
để được người khác chú ý khen ngợi hoặc chỉ muốn
làm đẹp lòng người. Những thành tố này có thể
cùng góp lại để làm cho người vượng máu bận rộn
với đủ mọi việc tốt lành, tuy nhiên không được công
phúc và ân sủng tâm linh do suy tư, và ý hướng làm
mọi việc vì tình yêu Đức Kitô. Với vị linh hướng dẫn
dắt giúp đỡ để khôn ngoan lựa chọn mà phát triển
đời sống nội tâm, người vượng máu có thể chống lại
những khuynh hướng đó mà khám phá ra một niềm
vui sâu xa vì đã chu toàn như lời Đức Kitô dạy: “Hãy
từ bỏ chính mình và vác thập giá hằng ngày mà theo
Ta.” (Lc 9: 23)
2. 4.
người tình u uẩn tỉ mỉ ưu tư
Bình miệng ngồm ngoàm hỏi: “Có phải mọi
người đều có một cái gì ăn phải không?”
Nhãn nói: “Mọi người trừ tôi.” “Như thường.” Hắn
nhìn chung quanh mọi người theo cách u buồn. “Tôi
tưởng rằng chẳng ai trong mấy người ngồi trên gai
phải không? . . . mấy người biết đó: ngồi trên đó thì
đâu có gì hay”, rồi hắn nói tiếp: “Ngồi như thế mất
hết sức sống. Một lần khác xin tất cả cùng nhớ cho.
Một chút Lưu tâm, một chút Suy nghĩ về người khác,
sẽ tạo nên khác biệt.”
A. A. Milne, Winnie-the-Pooh
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Người u uẩn là con người nhạy cảm, hướng
nội và tự phân tích. Họ thích trật tự, vẻ đẹp, chất
lượng và yên tĩnh. Người u uẩn tư tưởng cao siêu
tiến tới hôn nhân thật đàng hoàng, và thường là
người đòi toàn hảo, cố gắng trong một mái ấm tổ
chức chặt chẽ. Bởi lẽ người u uẩn có khuynh hướng
cảm thấy thoải mái với dòng tư tưởng của họ hơn là
tìm cách xã giao, họ có vẻ như lạnh nhạt xa cách.
Họ cảm nghiệm sâu xa, nhưng không thể bộc lộ
ngay lúc đó được. Người u uẩn cần thời gian để ghi
nhận và một khi đã có phản ứng, có thể sẽ dữ dội.
Giống như rượu ngon vậy, người u uẩn cần thời
gian để đạt tới mức độ toàn hảo - nhưng khi đạt
được, mức độ đó sẽ trọn vẹn.
Trong liên hệ tình nghĩa, người u uẩn thỉnh
thoảng có vẻ như bi quan hoặc tiêu cực, đòi hỏi, và
công khai chỉ trích. Nhiều khi họ để ý đến tâm tình
cảm nghĩ của họ hơn là của người khác. Những
người thân thương phải đi theo tiêu chuẩn cao và
thẩm định kỹ của người u uẩn thường nhận thấy;
đây là hình thức ép buộc phải toàn hảo, và tuỳ theo
tính tình của mỗi người, họ có thể bỏ cuộc hoặc giận
dữ và chống đối.
Nhân viên trân quý khả năng của người u uẩn
biết ấn định ranh giới rõ ràng công việc được hoàn
thành thế nào, khi nào, do ai. Người u uẩn là người
làm việc thật cẩn thận và chính xác, và coi thật quan
trọng việc kiếm cơm áo cho gia đình cũng như duy
trì trật tự trong nhà. Tuy vậy chủ đích toàn hảo là
một phúc pha trộn - dẫn đưa tới những thành quả vĩ
đại hoặc làm tê liệt vì tự nghi ngờ bối rối. Người u
uẩn có thể là người nhà nghề trọn hảo hoặc người
bất mãn chí không thành danh không toại; họ có thể
tạo nên nhà cửa sạch sẽ đẹp đẽ (họ cũng giỏi dấn
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thân dạy học tại gia) hoặc để cho những căng thẳng
và sợ thất bại tạo nên tình trạng uể oải trong nhà.
2. 4. a.
người u uẩn trong tình yêu
Người u uẩn là người tình lãng mạn. Họ có
thể không tỏ vẻ lãng mạn như thế - như người
vượng máu Don Juan hoặc Lola. Nhưng trong thâm
tâm họ ước ao có được tình yêu lý tưởng; họ thích
đọc thơ tình, hát nhạc trữ tình, coi phim tình tứ lãng
mạn cổ điển. Người u uẩn nam có thể biểu lộ tình
cảm dịu hiền và lãng mạn dây dưa hơn các loại tính
tình khác, và nhờ đó được điểm với vợ. Miễn sao lý
tưởng của họ không biến thành tự thương tự xót,
hoặc cay đắng hoặc ghen tương, người u uẩn có
khả năng thật nhiều để biểu lộ tình yêu chung thuỷ
và tỏ tình thân mật với người tình trong mộng.
Như vậy họ có thể sống thời gian tìm hiểu
hẹn hò thật lâu dài và nồng thắm cũng như một hôn
phối đam mê hấp dẫn, nhưng qua thời gian biết đâu
đây lại là căn cớ cho vấn đề trở ngại trong hôn phối,
khi người phối ngẫu yếu kém không sống đúng với
những mơ ước lãng mạn của người tình lý tưởng.
Người u uẩn nhận thấy khó đối phó với hậu quả của
thời giờ và căng thẳng trong gia đình trên người
phối ngẫu và mối tình của họ; người vợ u uẩn có thể
thấy nàng đòi hỏi mọi sự cho thật hoàn toàn trọn
hảo (bông hoa, rượu uống, cung cách người tình,
đàm thoại hấp dẫn, người coi trẻ em, „cảm thấy
muốn‟ . . .) để rồi họ mới dấn mình sống tình thân
mật. Người vợ u uẩn, hơn các loại tính tình khác, dễ
đồng ý với quan niệm „tình dục thánh thiện‟, muốn
những thân mật thể xác phải có ý nghĩa tâm linh,
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cao thượng hơn, linh thiêng hơn . . . và không thích
khi không muốn.
Người u uẩn nhạy cảm cũng có thể dễ bị tổn
thương hoặc mất lòng vì điều gì đó coi như là cự
tuyệt hoặc thiếu lợi thú, kể cả khi thực sự không có
ý nào. Họ có thể bị bực mình nếu người phối ngẫu
không làm như đáng lý phải làm - và người
vợ/chồng phải biết điều đó, cho dù không có chi rõ
ràng! Đây vấn đề then chốt là truyền thông: người u
uẩn nên nhớ rằng người phối ngẫu của mình không
đọc được tâm trí người khác! Tốt hơn hết là hãy cho
người phối ngẫu biết tâm tình cảm nghĩ, ước muốn
mơ tưởng, và nhu cầu cần thiết của mình hơn là lảm
nhảm càm ràm về một lời nói vô nghĩa hoặc một cử
chỉ mình tưởng là không đáp ứng.
2. 4. b.
Người u uẩn làm cha mẹ
Cũng như người nóng giận, cha/mẹ u uẩn có
khuynh hướng muốn kiểm soát con cái, trong khi
người vượng máu và lãnh đạm dễ bị con cái chi
phối. Cho dù con cái có thể nghĩ rằng chúng thích
cha mẹ vượng máu hoặc lãnh đạm hơn, nhưng
cách nào cũng có điều bất tiện. Cha/mẹ u uẩn thích
trật tự, tiên liệu và luật lệ nhất quán, như vậy giúp
con cái cảm thấy an lòng vững dạ, cũng như giúp
nhấn mạnh luân lý đạo đức, trách nhiệm cá nhân, và
đức tin công giáo. Cha/mẹ u uẩn có đoàn con
nghiêm trang lễ phép ngồi hàng ghế đầu trong nhà
thờ, và đứa con 4 tuổi nếu được khơi mào sẽ đọc
thuộc câu bổn giáo lý “chúng ta được sinh ra để hiểu
biết, yêu mến và phụng sự Chúa ở đời này, và được
hưởng phúc trên thiên đàng với Chúa mai sau.”
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Nhưng nếu như một đứa con thuộc loại
vượng máu ương ngạnh, hay chia trí và đứng ngồi
không yên, hoặc loại lãnh đạm chỉ biết mơ mộng thì
sao? Người cha/mẹ u uẩn, khi phải đối phó với mất
trật tự trong nhà, sẽ bị cám dỗ sửa phạt một cách
quá đáng những đứa con cả dám hành động như
vậy, nhưng thực ra đó là trẻ con mà! Kỷ luật và tiêu
chuẩn cao là quan trọng, nhưng người u uẩn phải
cẩn thận để luật lệ và trật tự nghiêm khắc đừng trở
nên khống chế. Trẻ con tất nhiên là phải có nhiều
lầm lỗi, bừa bãi, và ngu dốt dại khờ! Những lý tưởng
cao siêu và thiếu kiên nhẫn của người u uẩn có thể
khó chịu đối với người lớn, phương chi trẻ em - bởi
lẽ trẻ em chưa đạt được mức trưởng thành đó. Thay
vì xây dựng nhân đức, người cha/mẹ u uẩn đòi hỏi
kỳ cục và khó tính cực kỳ có thể làm cho con cái tuỳ theo tính tình của chúng - trở nên chống đối
công khai, lén lút không vâng lời, hoặc tuyệt vọng.
Cũng theo dòng tư tưởng đó, thỉnh thoảng
người u uẩn (chỉ trân quý những gì tốt lành, đẹp đẽ,
và chân thực) khó mà hiểu được tính tình tò mò hiếu
kỳ của trẻ em (nhất là trẻ em vượng máu) về văn
hoá giải trí (điện tử). Một người mẹ u uẩn chúng tôi
biết, đã vô cùng bỡ ngỡ khi thấy rằng đứa con gái
13 tuổi đã biết tất cả về nữ ca sĩ Lynn Spears, tất cả
lời hát của nhạc kịch của trường, và những tin tức
nóng bỏng của Hollywood - trong khi nó không được
coi Tivi ở nhà một mình. Có phải đứa bé đã đọc lén
tạp chí Tiger Beat không? Tuy nhiên thỉnh thoảng
việc cha mẹ cấm đoán tuyệt đối con cái không được
tiếp xúc với báo chí truyền thanh truyền hình, chỉ là
dầu đổ vào lửa, vô tình đã làm cho con cái đi kiếm
trái cấm mà thử xem sao.
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2. 4. c.
Người u uẩn khi cầu nguyện
Chúng ta có thể mường tượng ra thuận lợi
của người u uẩn hơn các loại tính tình khác về đời
sống tâm linh. Họ có khuynh hướng khá mạnh
hướng về đời sống nội tâm; họ có sẵn trong lòng
ước ao những ý tưởng cao siêu và ý thức sâu xa về
tội lỗi. Nhưng họ cũng có điểm yếu kém nữa. Họ
phải chiến đấu chống lại thái độ cứng nhắc bất di
bất dịch, khuynh hướng của nhóm Biệt Phái
(Pharisiêu), và tính bối rối làm hại đức tin đơn sơ
của họ.
Người phối ngẫu u uẩn cần phải cẩn thận mà
nhớ rằng điều trọn hảo họ tìm kiếm, phải là trọn hảo
trong tình yêu - chứ không phải thái độ trọn hảo.
Thái độ trọn hảo có thể dẫn đến tự mình ngắm
mình, tự thu hút vào mình, và tính bối rối - không
một thứ nào giúp ích gì cho hôn phối là cần phải ý
thức hy sinh quên mình. Xin hãy phấn đấu chống lại
cám dỗ đó bằng cách lớn lên trong tình yêu và
khiêm nhu, đi theo Đức Kitô, “đã đến để phục vụ
chứ không để hưởng thụ (được hầu hạ).” (Mc 10:
45)
Trong hôn phối, người u uẩn phải đề phòng
một hình thức khá tinh tế của tính tự ái tâm linh: tự
cho rằng mình có đời sống tâm linh tiến khá hơn
người phối ngẫu. Điều này còn tai hại hơn nữa khi
người vợ u uẩn nhận trách nhiệm điều động tâm linh
trong gia đình. Người vợ u uẩn có thể bị cám dỗ để
rơi vào vai trò làm tổ mẫu/nữ chúa trong gia đình,
giống như vai trò „ong chúa‟ mà mọi người mọi sự
phải xoay quanh. Hãy coi gương Đức trinh nữ
Maria, đi theo Thánh Giuse trong mọi sự mặc dầu
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ngài toàn vẹn hơn (trong số mọi sinh linh)! Thế mà
không biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghe (hoặc đã
nói) lời phàn nàn: “Chồng tôi đạo đức kém xa tôi!”
Như vậy chồng nàng chắc hẳn phải khiêm nhường
tự hạ và có thể là hãnh diện nữa, nhưng nàng phải
tự hào lắm và thành thật nghĩ rằng nàng thực gần
Chúa!
Một người vợ u uẩn chúng tôi biết có thói
quen làm nhiều giờ thánh đến nỗi chồng nàng phải
bắt đầu khó chịu về đức tin công giáo! Nàng cứ để
cho chàng đơn côi một mình mỗi tối thứ sáu, mà
không biết rằng như vậy chàng rất cô đơn và càng
khó chịu hơn về đường tu đức của nàng. Họ cùng
nhau thảo luận cả hai khía cạnh của vấn đề, và cuối
cùng nàng đã hiểu được và đổi giờ thánh vào giờ
mà chàng không có ở nhà, như vậy hai người có giờ
cho nhau và cùng nhau làm những gì họ cùng thích.
Mỗi người được mời gọi để giúp người phối ngẫu
đến gần Chúa hơn, và điều đó không có nghĩa là chỉ
mình trở nên hoàn thiện „lạ lùng‟ một mình!
Nếu bạn là người u uẩn, hãy tự hỏi: Có bao
nhiêu lần tôi suy niệm về chương trình Chúa quan
phòng cho tôi và gia đình tôi? Tôi có đếm những
hồng ân Chúa ban cho tôi mà cảm tạ vì tất cả những
điều tốt lành Chúa đã xuống cho tôi không? Tôi có
chống trả những tư tưởng thất vọng, chỉ trích, và
chán nản để chúng khỏi ăn rễ sâu vào tâm hồn tôi
không? Tôi có khả năng nhìn vào „bức tranh vĩ đại‟
của cuộc đời và không chỉ dừng lại những chi tiết có
thể gây nản chí làm mất đi niềm vui của tôi không?
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2. 5
người yêu lãnh đạm an vui linh động
Vĩnh Phúc (Winnie the Pooh) nói: “Tôi thật là
khờ dại và bị lừa, tôi chỉ là một con gấu không có
đầu óc gì cả.”
Nhưng Khổng Bình (Christopher
Robin) an ủi: “Ngươi là con gấu tốt nhất trên trần
gian này.” Phúc nói với hy vọng: Có phải tôi được
như thế không? Rồi hắn bỗng dưng sáng mắt ra.”
Nó nói: “Dù sao thì cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.”
A. A. Milne, The world of the Pooh
Người phối ngẫu lãnh đạm có tình tình ôn
hoà yêu thích hoà hợp, bình an và hợp tác. Họ
khiêm nhu và dấn thân, ủng hộ và không bao giờ
khoe khoang. Người lãnh đạm chín chắn, đáng tin
cậy, và dễ thương, luôn trân quý các giá trị bền
vững và truyền thống gia đình. Người lãnh đạm tỏ ra
kiên nhẫn hơn cả trong các loại tình tình, ít khi bị
nhàm nhán, và thận trọng (nhưng không sợ sệt):
nhờ đó họ là người cung ứng đáng tin cậy, làm việc
cần mẫn, có phương pháp và chịu khó kể cả những
nhiệm vụ nhàm chán trong nhà trong cửa đòi hỏi.
Người lãnh đạm là rường cột của xã hội
chúng ta, với bản tính lo cho gia đình, những giá trị
truyền thống, tính nhạy cảm luân lý đạo đức cao, và
tâm tình trung tín cố hữu. Họ không hào nhoáng, vô
ý hoặc gợi cảm, không cao hứng làm rung chuyển
xã hội, hoặc ảnh hưởng lớn tới lịch sử. Họ thực tế
và vững chắc, đi những bước chậm có phương
pháp dẫn tới các mục đích không phô trương hoặc
không ích kỷ.
Nhưng người lãnh đạm đôi khi trân quý sự
hợp tác đến độ họ quên không để ý tới mình và
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không dấn thân chịu trách nhiệm khi cần thiết. Nơi
sở làm, họ có khuynh hướng kiên nhẫn với tình
trạng sẵn có, sẵn sàng ở lại công việc thấp vì thiếu
cương quyết; ở nhà, thay vì gây nên đối chất, họ thà
chịu chính mình bị đổ thừa về các vấn đề trong gia
đình. Họ dễ dàng bị thất vọng và có thể thiếu tự tin,
làm cho họ có thể tự mình cách xa đi để tự vệ. Vì sợ
mâu thuẫn trong liên hệ tình nghĩa, người lãnh đạm
có thể giảm thiểu hoặc bỏ qua những vấn đề giữa
người với người, kể cả khi đang chịu khó đi tìm một
giải pháp cho những khó khăn máy móc.
2. 5. a.
người lãnh đạm trong tình yêu
Người lãnh đạm không phải là loại người tán
tỉnh tống tình; sự thực thường là họ đoạt được con
tim người yêu vì họ tốt lành hiền dịu, chứ không phải
vì cử chỉ lời nói lãng mạn. Thế nên họ dễ dàng,
không đòi hỏi và kín đáo về thân mật tình tứ thể lý.
Họ không muốn nói đến vấn đề tình dục, nhưng lại
là người phối ngẫu quảng đại và biết tự hy sinh.
Người lãnh đạm biết lắng nghe thật hay, với khuynh
hướng tự nhiên thương cảm và hiểu biết. Họ cũng
có thể kiên nhẫn để nhịp cầu đóng lại mà không
càm ràm làm phương hại đến tình thân mật.
Đàng khác, người lãnh đạm rất dễ chểnh
mảng ngoại diện - ngoại hình, thể xác, y phục và vệ
sinh - nghĩ rằng „chẳng có vấn đề gì‟ đối với người
phối ngẫu (và thêm một điểm nữa, họ ít có tính hào
hoa). Bởi lẽ người lãnh đạm thường thoải mái với
tình lãng mạn thành thực trong nhà, có thể họ sẽ lỡ
không để ý tới một vài ngụ ý của người phối ngẫu
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muốn có thêm mắm muối cho cuộc tình, như hoa
nến, nhạc êm dịu, nói nhỏ nhẹ và phim lãng mạn,
Mới ngày lễ Valentine (lễ tình yêu/nhân) vừa
qua, một xe chở đồ lớn mầu xám ghé tới nhà chúng
tôi và một phụ nữ nhẩy ra mang một tấm bảng viết.
Lan đầu tiên nghĩ đến “có thể là vì chúng tôi chưa
dọn thùng rác nên bị phạt, hoặc vì chưa cất đi
những trang hoàng Giáng sinh!” Nhưng thực sự đây
là tiệm hoa trao hàng - điều mà Lan không thể nghĩ
rằng tôi, Ánh, thuộc loại tính lãnh đạm, có thể làm
trong ngày lễ tình yêu!
Vâng, thỉnh thoảng người lãnh đạm cũng cần
phải gia tăng tính nhạy cảm nếu họ muốn tạo nên
tâm tình lãng mạn nơi người phối ngẫu của họ. Gần
đây tôi, Ánh, có nói chuyện tại một giáo xứ bên cạnh
về các loại tính tình, một cặp vợ chồng trẻ đã làm
chứng như sau: một buổi tối kia, anh chồng lãnh
đạm tên Nhị nói với vợ rằng “Anh rất hạnh phúc vì
đã cưới em.”
Cô vợ ra lệnh: “Hãy giữ nét mặt y như vậy
nghe”, rồi chạy vội đi tìm chiếc gương và cầm trước
mặt chồng, rồi nói; “Anh thử nhìn xem có thực là
hạnh phúc không?” Nhị phải thú nhận rằng nét mặt
bên ngoài không tương ứng với tình cảm dạt dào
bên trong của anh.
2. 5. b.
người lãnh đạm làm cha mẹ
Người cha mẹ lãnh đạm thường dễ dàng,
kiên nhẫn với con cái. Họ thích thú những gì đơn sơ
của cuộc sống: chơi bóng trên sân sau nhà, đọc
sách ru con cái đi ngủ với cùng những câu truyện
đọc đi đọc lại nhiều lần, và bồng con khóc ru cho nó
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ngủ giữa đêm trường (nếu như họ còn đang thức).
Họ êm dịu dễ chịu, giống như xỏ chân vào đôi dép
cũ, và con cái thích như vậy. Nhưng bởi lẽ người
lãnh đạm khó mà đòi hỏi hoặc nhấn mạnh, họ có thể
phải để cho người phối ngẫu cương nghị hơn lo kỷ
luật, tuy nhiên họ lại khó chịu người đó (nhất là khi
đây là người chồng lãnh đạm), có vẻ như lấn át.
Người cha mẹ lãnh đạm có thể không hiểu hoặc
phải quan tâm khi đứa con thuộc tính nóng giận, và
họ có thể không biết cách kiềm hãm nó cho đến khi
biết được thì đã quá trễ.
Tuy vậy con cái thông thường sẽ được lợi ích
vì tính vững bền của cha/mẹ lãnh đạm. Người
cha/mẹ lãnh đạm với tình tình quân bình, kiên tâm
chịu đựng nhiều, và khả năng chịu bị ngược đão
thật là thích hợp để giáo dục tuổi hoa niên.
2. 5. c.
người lãnh đạm khi cầu nguyện
L.m. Conrad Hock, chuyên viên công giáo tài
ba về tính tình, viết rất ít về người lãnh đạm trong
cuốn sách The Four Temperaments (4 loại tính tình),
tác phẩm cổ điển thời danh của ngài. Ngài lưu ý
rằng “người lãnh đạm không có tham vọng, và
không ước vọng những sự cao xa, kể cả trong đời
sống đạo đức.” Dĩ nhiên cám dỗ lớn nhất của họ là
bằng lòng với tình trạng hiện thời, dù là tâm linh dù
là nhân sự. Tôi đi lễ ngày chủ nhật; bạn còn muốn
tôi làm gì nữa?
Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng thái độ khiêm
nhu tự nhiên của người lãnh đạm phải được coi như
là một trong các sức mạnh vĩ đại nhất của họ. Người
nóng giận có thể đảm trách các công trình vĩ đại và
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cam go, người vượng máu có thể giảng thuyết thật
hùng hồn say sưa, và người u uẩn có thể ước vọng
tới những đỉnh cao suy niệm - tuy nhiên, không có gì
trong các thứ đó có thể hình thành thực hiện được
nếu không có khiêm nhu. Thánh nữ Têrêxa thành
Avila viết: “Khiêm nhu là nền tảng của đời sống tâm
linh.”
Chính cũng đức tính đó đem lại lợi ích cho
người lãnh đạm trong cuộc sống hôn nhân. Người
phối ngẫu lãnh đạm đương nhiên là tự hy sinh,
muốn tạo dựng và bảo vệ bình an, bỏ qua nhu cầu
và ước muốn cá nhân ngõ hầu đáp ứng nhu cầu của
gia đình. Cũng giống như con lạc đà, họ có thể đi
một quãng đường xa mà không cần phải được ai để
ý hoặc lo cung ứng các điều sở nguyện. Họ có thể
vác thập giá của chính mình mà không phàn nàn.
Tuy nhiên có những khi mà thập giá thực sự có
nghĩa là bước ra khỏi vùng an toàn của mình, giữ
một lập trường, hoặc đối diện với mâu thuẫn. Điều
có thể trở nên một thập giá ẩn dấu và khá khó đối
với người lãnh đạm lúc nào cũng dễ dàng. Nếu bạn
là người lãnh đạm, xin hãy tự hỏi: Tôi có sẵn sàng
có một lập trường vì gia đình hoặc đức tin của tôi
không? Tôi có bênh vực người phối ngẫu của tôi khi
cần thiết không? Tôi có hơi tự mãn trong đời sống
tâm linh của tôi không? Tôi có sợ không dám hỏi
người phối ngẫu của tôi cách thức để tôi thăng tiến
trong đời sống tâm linh và đời sống hôn nhân
không?
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phần II

các tính tình và truyền thông

“Không có tình yêu nào mà không có đau
khổ, bởi lẽ tình yêu đòi hỏi yếu tố tự nguyện hy sinh,
chính vì tính tình con người khác nhau
và tình huống bi thảm này nọ,
luôn luôn với tình yêu phải có từ bỏ và đau đớn.”
Giáo hoàng Bênêđictô XVI
Thượng đế và thế gian
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Có bao giờ bạn nghe lời nói dỡn vui cũ kỹ về
3 chìa khoá then chốt trong hôn phối chưa: 1.truyền thông, 2.- truyền thông và 3.- truyền thông?
Không phải chỉ là nói dỡn cho vui thôi - nhưng thực
sự là như vậy. Cung cách chúng ta nói với người
phối ngẫu, nhất là khi có ưu tư gai góc hoặc vấn đề
riêng tư cá nhân có thể giúp ích . . . hoặc làm hại.
Chúng ta có thể hoặc khuyến khích hoặc bàn lui
thảo luận thêm. Thỉnh thoảng chúng ta truyền thông
yếu kém đến độ hậu quả là tranh cãi.
Mỗi loại tính tình có một số điểm mạnh hay và
một số điểm yếu kém trong vấn đề truyền thông.
Trong 4 chương tiếp theo, chúng tôi trình bày những
thách đố của cuộc sống thực sự mà các đôi vợ
chồng phải đối phó trong hôn phối (tên tuổi đã được
thay đổi). Chúng tôi cũng trình bầy một số kỹ năng
truyền thông để có thể giúp tránh và giải quyết một
số vấn đề truyền thông.
Chúng tôi muốn hôn phối của chúng ta phải
là „một cộng đồng sức sống và tình yêu.‟ Nhưng để
xây dựng cộng đồng này, chúng ta cần phải có một
ít dụng cụ thực tế, như thương cảm, khơi mào nhẹ
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nhàng, thái độ hiểu tích cực, cởi mở đón nhận ảnh
hưởng, chi tiết rõ ràng, và trân quý người phối ngẫu
cách tỏ tường. Khi chúng ta thành thạo với các kỹ
năng truyền thông này rồi, chúng ta thực sự phát
triển trong nhân đức - vì khó mà đạt được những
thói quen tốt lành truyền thông này, bởi lẽ phải biết
tự chủ và phải biết điều động phản ứng tự nhiên tức
thời của chúng ta. Với những kỹ năng (nhân đức)
mới này và với Đức Kitô là nền tảng vững chắc của
chúng ta, hôn phối của chúng ta không những khắc
phục được những sóng gió của cuộc đời, mà còn
được trở nên dấu chỉ tình yêu Đức Kitô trong thế
gian.
Bạn có dám đột nhiên gặp ông chủ trong
thang máy và xin tăng lương không? Đó là lý do tại
sao chúng ta cần phải phát triển những kỹ năng
truyền thông tốt.
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Chương 3

Nối kết với người nóng giận

“Kìa chàng đến, băng qua đồi, vượt qua núi.”
Diệu ca (Sách Thánh) 2: 8
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3. 1.
Chàng Khoa thuộc loại tính tình nóng giận và
nàng Mỹ đã thành hôn được 25 năm. Khi còn làm
giáo viên, Mỹ cảm thấy hạnh phúc vì có thể ở nhà
với các con, vì Khoa là một thiên tài doanh thương
đã thiết lập 3 công ti rất thành tựu. Bây giờ vào tuổi
trung niên trên 40, chàng Khoa đầy nghị lực và căng
thẳng, toả lan tự tin và năng lực. Nơi sở làm, chàng
được coi là trí thông minh tinh tế, ý chí mạnh mẽ, và
dấn thân tìm kiếm tuyệt hảo. Chàng làm mấy
chuyện sửa chữa trong nhà cũng với nhiệt huyết và
tập trung như khi đặt kế hoạch tiếp thị kinh doanh.
Điển hình cho loại tính tình nóng giận, Khoa thích
thú những việc lớn, tự tin vào khả năng thành đạt
của mình, và dễ coi thường những quan điểm đối
ngược.
Điều đó đúng được 98.5%.
Như L.m Conrad Hock nhận định: “người
nóng giận có nhân đức tự nhiên là tham vọng.” Họ
có thể là những động lực thúc đẩy mãnh liệt và
được lèo lái để chu toàn xuất sắc trọn hảo - cho
mình cũng như cho gia đình mình. Nhưng thường
thường họ tập trung vào mục đích và thành quả đến
độ có khi họ có thể bị tố cáo là chà đạp người khác.
Không phải vì người nóng giận vô tâm vô tính
vô tình; nhưng thực ra họ chỉ tập trung quá mức vào
sứ mệnh - thường thường hơn là vào tâm tình cảm
nghĩ của người khác. Điều này có thể lấn át những
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người với tính tình tế nhị hơn. Nếu người phối ngẫu
của bạn thuộc loại tính nóng giận, thỉnh thoảng bạn
thấy mình tự dưng phải an ủi những người vô tình bị
chà đạp dưới chân. Linh mục phó của giáo xứ
chúng tôi nói rằng có lần ngài làm việc như „trong sở
cứu hoả (chữa lửa)‟: là cha phó xứ, ngài phải tốn
khá nhiều thời giờ dập tắt mấy đám lửa do cơn nóng
giận của cha chính xứ (sở)!
Người nóng giận có động lực thúc đẩy nội tại,
nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cả, - y như Rush
Limbaugh (nhà bình luận bảo thủ đảng cộng hoà)
vẫn hiên ngang tự hào rằng - “điều đó đúng được
98.5%” Không có điều gì ngạc nhiên khi điều đó làm
cho nhiều người thuộc loại tính tình khác cảm thấy
như bị ủi đi vậy.
Ái, người bạn của chúng tôi, cho biết nàng
thích học hỏi về tính tình, bởi lẽ như thế giúp nàng
hiểu người chồng nóng giận của nàng. Nàng cười
khúc khích khi nói rằng: “Khi trước tôi thường bực
mình vì chồng tôi lúc nào cũng cho rằng mình biết
mọi sự và luôn luôn cho rằng mình đúng! Nhưng
bây giờ tôi nhận thấy đây chỉ là một phần tính tình
của chàng, và tôi có thể cười khoái chí vì . . . tất
nhiên hầu như chàng thường thường đúng!”
Bởi lẽ người nóng giận cứ tưởng rằng mình
đúng, nên dĩ nhiên họ phải tranh cãi khi có ai đó
dám không đồng ý. Xin đừng coi đó như nhằm vào
cá nhân mình! Người trẻ tính nóng giận tranh cãi
thật hăng say, bám víu vào một ý kiến y như con
chó con chơi trò chơi giật với mấy chiếc vớ (bí tất).
Thỉnh thoảng nên cứ để cho họ vật lộn. Cha mẹ của
các loại tính tình có khuynh hướng báo động la
hoảng khi đối phó với đứa con hay cãi; cha mẹ cứ
tưởng rằng nó vô phép không biết vâng lời quyền
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bính, hoặc tệ hơn nữa là bắt đầu hỗn láo. Nhưng
thường thường đây không phải trường hợp đứa con
nóng giận.
Một ngày kia cô con gái Ly (cũng có tính tình
nóng giận như mẹ nó) ngắm nghía mãi trong gương
rồi tỏ vẻ lo lắng.
Nó nói: “Má à, con nghĩ rằng đầu con có hình
thù kỳ cục.”
Lan trả lời mà không nhìn gì: “Không, đâu có.
Đầu của con là phải như vậy mà!”
Nó nhấn mạnh: “Nhưng Má coi này: nó có vẻ
như đi lòng vòng sau tai của con.”
Lan bực mình trả lời: “Con muốn nói gì vậy?
Dĩ nhiên nó phải cuộn vòng vòng sau tai của con
chứ! Nếu mà nó dựng đứng đằng sau tai của con thì
con sẽ giống như người từ sao Hoả tinh xuống vậy
đó!”
Ly cãi lại ngay dựa vào đề tài sẵn có: “Nhưng
đầu người từ Hoả tinh không có dựng đứng sau tai
của họ, đầu họ dựng đứng từ đầu của họ.”
Lan cãi lại: “Không phải những người Hoả
tinh đó, nhưng là những người từ Hoả tinh khác,
những người có đầu dựng đứng từ tai của họ!”
Sâm, đứa con vượng máu ngắt lời một cách
vui đùa hóm hỉnh: “Hai mẹ con cãi nhau cái gì vậy?
Có ai đã nhìn thấy người từ Hoả tinh chưa?” Điều
này đúng nhưng đối với người nóng giận, đây không
phải là điểm tranh cãi.
3. 2.
Cắt quãng cho khỏi đuổi theo
Người nóng giận thích tranh cãi, và đây là
chìa khoá then chốt để hiểu biết cách thức mà
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truyền thông với người ta. Người nóng giận hướng
ngoại không tránh né thảo luận những vấn đề còn
đang trong vòng tranh cãi, kể cả những vấn đề tế
nhị trong đời sống hôn nhân như tài chính hoặc
nhiệm vụ làm cha mẹ. Thay vì để những vấn đề đó
trong cửa hậu cho lắng đọng qua đi, họ thích đem ra
„giữa chợ đầu đường‟ để khơi động vấn đề. Người
nóng giận ít khi sẵn sàng quyết định rằng cách tốt
nhất là đừng nói đừng đụng tới, hoặc vấn đề sẽ „tự
giải quyết‟ lấy một mình.
Chẳng những người nóng giận thích nói sớm
và nói nhiều, nhưng thường thường họ cũng nói
đúng điểm. Họ không để phí thời giờ để „nịnh hót‟
hoặc „làm đẹp‟ nếu không có chủ đích gì rõ rệt. (Đó
là lý do tại sao họ bị mang tiếng là „lấn át, chà đạp‟
người khác - họ không có ý chà đạp ai, nhưng họ
chỉ bận tâm và tập trung vào thành quả thôi). Người
nóng giận thường nhận thấy „thủ tục tiến hành‟ và
„xả hơi góp ý‟ là mất thời giờ. Họ nghiền ngẫm
những lời khiếu nại và coi đó là phàn nàn kêu ca.
Một nhà doanh thương nóng giận nói như sau:
“Đừng bao giờ hành xử như một nạn nhân - kể cả
khi bạn là nạn nhân.”
Khi người nóng giận muốn điều gì, họ muốn
ngay bây giờ - kể cả những quyết định liên quan tới
những vấn đề giữa người với người. Như vậy nên
họ dễ trở thành thiếu kiên nhẫn với những „kỹ năng
mềm dẻo‟ như lắng nghe thương cảm, và sử dụng
từ „tôi‟ như „tôi cảm thấy rằng . . . „ thay vì những
nhận định tổng quan. Họ thích „nói thẳng nói thực‟,
và dễ có khuynh hướng „bạ đâu nói đó‟. (Nếu bạn
cảm thấy phiền lòng vì lời tôi nói, thì xin lỗi bạn, đó
là tại bạn chứ không phải tại tôi, phải không?) Họ
thích sự kiện hơn là tâm tình, và không nhận thấy
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ích lợi gì khi phải kéo dài thủ tục tiến hành để nói về
tâm tình cảm nghĩ. Những chiến thuật như thế có
thể được đối với chính trị và trong những vai trò lãnh
đạo lớn lao, nhưng không luôn luôn được thuận lợi
đối với liên hệ tình nghĩa thân mật, khi chúng ta
không phải chỉ trao đổi những khẩu hiệu lời nói
tuyên truyền, hoặc ra lệnh, tuyên bố cương lĩnh,
nhưng là tìm cách cùng hiểu biết nhau qua việc gặp
gỡ hội ngộ với người thân thương.
Người nóng giận có khuynh hướng cắt ngang
người khác trước khi người ta nói xong. Sở dĩ như
vậy một phần vì họ cứ tưởng rằng họ đã biết người
kia muốn nói gì, và để được hiệu quả hơn, họ muốn
„cắt đứt cho khỏi đuổi theo‟ nữa. Điều này chứng tỏ
người nóng giận không phải là người biết lắng nghe
lý tưởng, và có thể dẫn đến những khó khăn trở
ngại truyền thông trở nên trầm trọng hơn trong hôn
phối, nhất là khi người phối ngẫu có lý do chính
đáng để phàn nàn rằng họ không được lắng nghe
đàng hoàng.
3. 3.
Chinh phục, chứ không chiêm niệm
Những khuynh hướng của người nóng giận
như - thay đổi hầu như mọi thảo luận thành tranh
cãi, rồi lại còn nhất định mình phải thắng cuộc - có
thể làm cho người phối ngẫu (ít nhất) phải khó chịu,
và tuỳ loại tính tình có thể rút lui, bị tổn thương hoặc
ngậm đắng nuốt cay. Nhưng trong một số hôn phối,
đây không phải là nguồn mâu thuẫn chính yếu với
người nóng giận.
Nàng Mỹ, người chúng ta gặp ở đầu chương
sách này, không bao giờ nhận thấy cách cư xử của
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Khoa, người nóng giận, làm cho nàng khó bị tổn
thương, bởi lẽ nàng có khả năng tự chủ, không cảm
thấy bị tổn thương quá nhiều hoặc để cho tâm tình
cảm nghĩ bị đụng chạm. Nàng có thể vừa cười vui
vừa tự hào rằng Khoa làm gấp 3 lần người thường
và có đủ bản lĩnh và trí thức để gắng công khi chàng
„lôi kéo‟ gia đình.
Nhưng có một điều gì đó làm nàng ray rứt
khó chịu. Nàng thú nhận: “Chúng tôi không có giờ
nói chuyện. Tôi muốn nói rằng chúng tôi nói về việc
nầy việc nọ - thời khoá biểu của con cái, các dự án
của chàng, lớp giáo lý tôi giảng dạy. Nhưng chúng
tôi không nói về những việc tâm linh sâu xa. Chúng
tôi có đi chơi, chỉ hai đứa thôi, nhưng chàng không
bao giờ cởi mở cả. Chàng cung ứng mọi sự tuyệt
vời, nhưng tôi cần một người bạn tâm tình.” Qua
nhiều năm thành hôn, nhất là từ khi nàng nhạy cảm
hơn về tâm linh, Mỹ từ từ phám phá ra những lãnh
vực mà nàng không được bồi dưỡng. Hai vợ chồng
sống thân tình về thể xác, xã hội và trí thức - nhưng
thiếu về tình cảm và tâm linh.
Ngoại trừ khi người nóng giận có được loại
tính tình thứ hai là vượng máu khá mạnh, chiều kích
tình cảm của họ sẽ ít phát triển, điều này làm cho họ
cảm thấy không thoải mái trong lãnh vực liên hệ
giữa người với người. Điều này không có nghĩa là
họ không biết nói chuyện duyên dáng, bởi lẽ họ rất
dễ thấu triệt bất cứ một kỹ năng nào cần thiết để
đem lại thành công. Tuy nhiên họ vẫn thiếu chiều
sâu cá nhân, bởi lẽ họ dễ cảm thấy bị tổn thương
khi phải biểu lộ tâm tình cảm nghĩ. Họ sẵn sàng thà
tranh luận với bạn về chính trị hơn là mạc khải
những sợ hãi và hy vọng thầm kín của họ. Khi có
một vấn đề xẩy đến trong hôn phối, hoặc khi người
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phối ngẫu biểu lộ nhiều cảm xúc, phản ứng đầu tiên
của họ là giải quyết vấn đề càng sớm càng hay (mà
không nhất thiết phải nghĩ tới tâm tình cảm nghĩ của
người phối ngẫu), hoặc (tệ hơn nữa là) ruồng rẫy,
lạnh nhạt và khống chế. Chắc chắn rằng đường lối
này thường thường không đem lại hoà khí cho gia
đình, và vì thiếu thương cảm, họ làm cho vợ/chồng
con cái phải tránh xa.
Trong 5 năm qua, Mỹ đã cảm nghiệm tâm linh
thật sâu xa, tăng trưởng trong đức tin và trong liên
hệ tình nghĩa với Đức Kitô. Nàng thực sự muốn chia
sẻ với Khoa, nhưng lại cảm thấy rằng họ không
cùng một làn sóng. Chẳng hạn như khi Mỹ đề nghị
hai người tham dự một khoá tĩnh tâm dành riêng
cho vợ chồng, Khoa nói lại một cách châm biếm:
“Anh đâu có thời giờ cho mấy chuyện lẩm cẩm đó!
Em có thể đi một mình!” Chàng không biết rằng như
vậy tâm tình cảm nghĩ của Mỹ bị giao động rất
nhiều, bởi lẽ lúc nào chàng cũng có dự án này theo
sau dự án kia. Trước khi được đánh động tâm linh,
nàng chưa ý thức vấn đề, nhưng bây giờ nàng cảm
thấy có sự cách biệt tâm linh giữa hai người, và cảm
thấy rằng chồng nàng dù có nhiều tài năng, cũng
không cảm thấy thoải mái với những đề tài sâu xa
và đôi khi mờ ảo về tình nghĩa giữa người với
người.
3. 4.
Chăm sóc nuôi dưỡng người nóng giận
Đối với Khoa và Mỹ tìm được một giải pháp
không phải là chuyện dễ dàng gì. Thực là khó mà
„tái huấn luyện‟ một người nóng giận đầy thiên kiến
và ương ngạnh, bởi lẽ chàng không nghĩ rằng chàng
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cần phải học hỏi thêm điều gì nữa (hoặc điều gì mà
chàng chưa nghĩ là cần thiết). Người nóng giận độc
lập một cách dữ tợn và mường tượng ra rằng họ có
thể tự mình giải quyết bất cứ vấn đề gì. Và nếu bạn
đương đầu với người nóng giận, thông thường mà
nói bạn sẽ thua (trừ khi bạn cũng thuộc loại tính tình
nóng giận, khi đó dĩ nhiên hai người phải đụng độ va
chạm).
Bí quyết nằm ở chỗ làm sao thuyết phục
được người nóng giận muốn chấp nhận học hỏi một
kỹ năng mới hoặc tăng tiến trong nhân đức.
Khi
người nóng giận khám phá cho mình nhu cầu phải
tiến thêm trong thương cảm và phải học hỏi những
cách thức lành mạnh để truyền thông, họ sẽ mau lẹ
dồn hết nghị lực vào nhiệm vụ mới này. Nhưng
những chiến lược đối chất như hạ bệ hoặc chỉ trích
nặng nề chỉ làm cho họ xa cách thôi. Kể cả khi
người nóng giận bùng bùng nổi giận và ngoan cố,
người phối ngẫu cũng phải cứ bình tĩnh mà giúp họ
học hỏi cách để hoà dịu lại, trước khi đề cập tới một
vấn đề hoặc một phê bình chỉ trích nào.
Khi người nóng giận đã được hoà dịu lại và
được kính trọng, tham vọng của họ sẽ được hướng
dẫn tới chiều sâu tâm linh và nhân bản rộng lớn
hơn, rồi tới sự thánh thiện và lòng nhiệt thành vì các
linh hồn. Như L.m. Conrad Hock nhắc nhở chúng ta:
“Kể cả một người nóng giận khá tự cao cũng có thể
được ảnh hưởng bởi điều thiện do những gợi ý hữu
lý và những thúc động thiêng liêng.” Thực vậy, ngài
cho biết rằng nhiều vị thánh đã có tính tình nóng
giận; vì người nóng giận được ngọn lửa tâm linh
nung nấu mạnh mẽ đến nỗi đã đem nhiều linh hồn
lên thiên đàng. Nhưng trước hết họ phải được
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thuyết phục vì tầm quan trọng và giá trị của mục
đích.
Sau khi Mỹ đặt vấn đề một cách bình tĩnh và
kính trọng, Khoa nhìn nhận rằng Mỹ đã thay đổi khá
nhiều về tâm linh - ít tranh cãi hơn và chú ý nhiều
hơn đến tâm tình cảm nghĩ của chàng. Và mặc dầu
(như cuối cùng chàng đã thú nhận) chàng „bê bối
thiêng liêng‟, nhưng Mỹ không bao giờ làm cho
chàng có cảm tưởng như vậy. Khoa nhìn nhận rằng
mặc dầu chàng khá thành công bề ngoài, đời sống
nội tâm của chàng kể như không có chi cả, nên
Khoa đã đồng ý để đi theo bắt chước Mỹ về đời
sống tâm linh, và để cho nàng bắt đầu chia sẻ một ít
đoạn sách trích dẫn. Nhưng nàng cũng thách đố
chàng (đây là điều mà người nóng giận biết tự trọng
nào cũng có thể gắng tiến tới được) tìm kiếm trọn
hảo, trong đời sống gia đình cũng như trong hành
trình tới Thượng Đế.
Bởi lẽ Mỹ luôn luôn tôn trọng và yêu mến
Khoa mỗi khi đặt vấn đề hoặc chia sẻ ưu tư, và
cũng luôn luôn trung tín với Khoa (điều rất cần đối
với người nóng giận) mọi lúc, Khoa đã dẹp bỏ hàng
rào ngăn cách và cởi mở tâm tình đối với ảnh
hưởng dễ thương của Mỹ (và của Chúa). Chàng đã
có khả năng đáp ứng lại những thách đố tìm học
những kỹ năng truyền thông mới và đặt lại ưu tiên
cho đời sống nội tâm một cách thoả đáng. Chàng
đang đi trên đường trở nên con người đạo hạnh
hơn, một môn đệ trung tín hơn của Đức Kitô, và một
người bạn tâm phúc thực sự trong lảnh vực tình
cảm cũng như tâm linh đối với vợ.
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3. 5.
đối diện với người nóng giận
Một chìa khoá then chốt cho hạnh phúc lứa
đôi mà chúng tôi sẽ thường xuyên đề cập tới là hiểu
biết, trân quý và tôn trọng những dị biệt về tính tình
của người phối ngẫu. Thỉnh thoảng điều đó có nghĩa
là phải rộng lượng chấp nhận một số các hành vi cử
chỉ và khuynh hướng. Chúng ta không được mời gọi
để thay đổi người phối ngẫu nhưng là để yêu mến
quý trọng - và giúp cho người phối ngẫu hoàn thiện
bản tính của mình.
Nhưng cũng có khi những khuynh hướng tính
tình đó vượt khỏi tầm tay, và không nên chấp nhận.
Trong trường hợp người nóng giận, thực ra điều đó
có thể làm hại. Thật là không bác ái chút nào nếu cứ
„để kệ‟ những khía cạnh xấu xa nhất của người
nóng giận, chẳng hạn như cứ mặc tình cho họ lấn
áp chà đạp, trong khi mình che giấu qua bình phong
một người phối ngẫu vâng lời chu toàn nhiệm vụ. Có
những tình huống mà bác ái thực sự đòi hỏi phải lên
tiếng.
L.m. dòng Đaminh Emmerich Vogt kể lại câu
chuyện một người chồng „hống hách‟ thích chỉ trích
người vợ đáng thương khi nàng quét nhà: “Bà quên
sót chỗ này.” Nàng cứ lầm tưởng cho rằng đây là
thập giá nàng phải vác, nhưng sự thực là vì nàng
yên lặng nên nàng không tôn trọng nhiệm tích hôn
phối, nàng đã không giúp gì cho chồng được lớn lên
trong nhân đức và bác ái. Thực ra hành động bác ái
và hy sinh đích thực chính là phải lên tiếng và nói:
“Chổi đây, ông lo đi. Tôi chỉ có thể làm được chừng
đó.”
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Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã viết: “Sửa sai
huynh đệ là công việc của lòng khoan dung. Không
ai có thể biết mình rõ, hoặc biết khiếm khuyết của
mình rõ được. Do đó đây là một hành động yêu
thương để bổ túc cho nhau, để giúp nhau nhìn thấy
rõ hơn, và giúp nhau sửa mình.”
Nhiệm tích hôn phối là phương thế để giúp
chúng ta gần Chúa hơn và dẫn nhau lên thiên đàng.
Không ai lên thiên đàng một mình, nhưng chúng ta
trở nên cơ hội và dụng cụ giúp nhau được ân sủng
của Chúa.
3. 6.
Tôi đã quyết định rồi.
Trong hôn phối nào mà chỉ một người thuộc
tính nóng giận, họ sẽ lãnh đạo và người kia sẽ đi
theo. Miễn là người nóng giận không lạm dụng
„quyền bính‟, hai người sẽ được hạnh phúc với sắp
xếp đó. Trên thực tế, có lẽ vì tính tình bổ sung cho
nhau nên họ đã hấp dẫn quyến rũ nhau từ đầu:
người chồng nóng giận đầy nhiệt huyết thích được
về nhà với người vợ lãnh đạm dễ tính quán xuyến
việc tề gia nội trợ, để rồi nàng lại trân quý khả năng
quyết định và theo đuổi công việc của người chồng.
Một người vợ vượng máu trí khôn hẩu đoảng
chúng tôi biết luôn luôn tri ân vì người chồng nóng
giận xen vào khi nàng nổi hứng khởi đầu thêm một
chương trình trang trí trong nhà hoặc nhận thêm
việc tình nguyện ở trường và nhà thờ. Chàng đã ra
kiểu cho nàng biết cách „chỉ nói không‟ và cho nàng
những hướng dẫn để sắp xếp ưu tiên và giữ đúng
kế hoạch. Rồi về phần nàng, tính tình hồn nhiên
thoải mái của nàng đem lại niềm vui và phiêu lưu
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cho cuộc tình chung. Trong hôn nhân hạnh phúc
thành công, điều xẩy đến thông thường chính là
điều mà cả hai người chẳng những trân quý tính tình
của nhau mà còn biết lớn lên trong nhân đức nữa:
người lãnh đạm học hỏi để khai mào, người u uẩn
trở nên cương quyết, người vượng máu kiểm soát
miệng lưỡi, và người nóng giận học thương cảm và
kiên nhẫn.
Trong hôn phối nào mà người vợ nóng giận
thành hôn với một người chồng không nóng giận,
tình huống này đòi hỏi thêm một chút tế nhị. Thông
thường người nữ có vai trò „thụ động/nuôi dưỡng‟
và người nam „hoạt động/kiểm soát‟, người vợ nóng
giận có vẻ như chỉ huy chồng một cách quá đáng
khó coi. Như vậy người vợ dễ bị cám dỗ để một
mình tháo vát điều động cả gia đình, để rồi người
chồng bị đẩy lui vào bóng tối. Chúng tôi biết một bà
giám đốc bệnh viện; bà cũng tình nguyện giúp nhà
trường nơi mấy đứa con theo học và còn làm bầu
thể thao nữa! Những phụ nữ đảm đang như vậy nên
cẩn thận kẻo rồi vô tình làm hại hôn phối vì không
đáp ứng nhu cầu cần thiết của người chồng là được
kính trọng và cảm mến.
Một người vợ nóng giận khác phàn nàn rằng
chồng nàng quá „thụ động‟ khi phải ra kỷ luật cho
con cái. Nàng chỉ trích người chồng lấy cớ cho rằng
chàng không sống hợp với vai trò „lãnh đạo tinh thần
của gia đình‟. Nàng tự hào rằng nàng phải lo mọi sự
chính yếu trong việc giáo dục con cái như bảo
chúng làm bài ở nhà, rồi đọc kinh. Còn chàng thì
phản đối cho rằng nàng phản ứng quá mau lẹ;
chàng cũng sẽ chu toàn nhiệm vụ hoặc giải quyết
vấn đề nếu như nàng để cho chàng chỉ cần một nửa
cơ hội thôi! Ngoài ra chàng không luôn luôn đồng ý
66

về phương cách dùng kỷ luật đối với con cái. Điều
mà nàng coi là thụ động (theo như tính tình của
nàng), chàng lại coi đó là kiên nhẫn! Chàng nghĩ
rằng nàng phản ứng quá mau lẹ, trở nên giận dữ
quá dễ dàng, và nàng cần phải dừng lại một chút.
Một lần nữa, người nóng giận phải nhớ kỹ mà
tôn trọng những cách thức rất khác nhau - nhưng
cũng chính đáng tương đương - mà các loại tính
tình khác nhau đã được in dấu.
3. 7.
những kỹ năng truyền thông
đối với người nóng giận
Do kiểu cách truyền thông bằng lĩnh nhận
trách nhiệm, người nóng giận có thể dễ tạo nên va
chạm hơn các loại tính tình khác. Tuy nhiên khi họ
học hỏi được cách truyền thông tốt đẹp, họ có thể
chu toàn được nhiều thành công hơn trong liên hệ
tình nghĩa. Đây là 2 điều mà người nóng giận cần
thực tập:
1.thương cảm không bao giờ là điều dễ dàng
đối với người nóng giận, bởi lẽ phải đi ra khỏi chính
mình, đặt mình vào địa vị người khác. Nhưng thực
tập lắng nghe thương cảm có thể là một thách đố
đối với người nóng giận tự mãn, vì họ có khuynh
hướng tìm kiếm những gì nhanh nhất, những giải
pháp trực tiếp nhất. Người nóng giận cũng có thể
lầm lẫn thương cảm với tích cực lắng nghe (người
phối ngẫu nói: “Anh/em thực sự bực dọc rồi đây”, và
bạn trả lời: Anh/em hình như có vẻ bực dọc rồi”).
Nhưng tích cực lắng nghe là vấn đề nhận thức và có
thể máy móc và vô tư, trong khi đó thương cảm
nhấn mạnh tới 2 thành tố hệ trọng: tâm tình cảm
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nghĩ và nguyên do căn cớ của người nói. Bernard
Guerney, chuyên viên về truyền thông và là nhà tâm
lý hôn nhân, đã nhận định: người lắng nghe thương
cảm cố gắng “hoà nhịp với khát vọng, ước muốn,
nguyên do căn cớ và tâm tình cảm nghĩ - bao gồm
cả những gì người nói không kể ra - và phản ứng tất
cả đáp ứng với người nói.”
Thương cảm là một cách thực hành tự hy
sinh, vượt thắng tính ích kỷ. Thương cảm có nghĩa
là tôi khước từ những vấn đề của tôi, những ưu tư
lo lắng của tôi, những chủ đích mục tiêu của tôi,
những phản ứng của tôi mà hoàn toàn tập trung vào
người khác: họ cảm nghĩ thế nào, họ muốn nói gì
(và tại sao). Giáo hoàng Bênêđictô XVI viết: “Như
vậy sau khi tích cực lắng nghe, tôi là người kia, con
người của tôi được phong phú hoá và sâu đậm hơn
bởi vì được kết hiệp với một con người khác.” Đây
chính là điểm nòng cốt trong nhiệm tích hôn phối một phần của việc từ bỏ tận căn mà Đức Kitô đã
mời gọi chúng ta.
2.Một kỹ thuật truyền thông khác nữa làm cùn
đi những góc cạnh nhọn sắc của người nóng giận
đó là khởi đầu êm dịu. Nó dẫn đưa dễ dàng vào một
vấn đề bằng cách từ từ đi qua những vấn đề khác,
hoặc bằng cách mời người kia tham gia vào câu
chuyện khi họ kết luận, hơn là làm cho họ khựng lại
tại chỗ. Dĩ nhiên người nóng giận không ngại theo
lối đánh trực tiếp: “Thì hãy cứ nói cho tôi biết bạn
muốn gì bây giờ!” Nhưng đối với những loại tính tình
khác, cách khởi đầu êm dịu thường cần thiết để đi
tới thành công: người lãnh đạm với thời giờ chậm
hơn để phản ứng, người u uẩn với khuynh hướng tự
phê bình, người vượng máu với thái độ không muốn
đề cập tới bất cứ đề tài nào, tất cả có thể dẫn đến
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thất vọng và rút lui nếu họ bị tiếp cận quá trực tiếp.
Nhưng như thế không có nghĩa là bạn không bao
giờ đề cập đến vấn đề; chúng tôi nhắc nhở người
nóng giận rằng cách khởi đầu êm dịu không phải là
đánh không khí, nhưng là sắp xếp sự việc để cuộc
hội thảo được hiệu quả hơn và chu toàn được kết
luận quyết định.
Thay vì nói: “Cơm tối chưa dọn xong hả?

vậy làm gì suốt cả ngày?”
Xin hãy thử nói: “Con cái có quá nhiều hoạt
động bây giờ, như vậy chắc hẳn chẳng làm
được bao nhiêu việc! Có cần anh/em giúp gì
không để dọn cho bữa ăn trên bàn?”
Bắt đầu câu nói: “chúng ta phải nói chuyện
ngay bây giờ, nếu không thì” làm cho người nghe
phải thủ thế tự vệ trước khi đề cập tới vấn đề!
Nhưng khởi đầu êm dịu cho phép người nghe cảm
thấy tự do bắt nhập vào câu chuyện theo nhịp điệu
mình muốn, kể cả được lựa lúc để thảo luận - và
như vậy tránh được cảm tưởng bị tấn công và phải
tự bảo vệ, rồi người phối ngẫu của người nóng giận
không tham gia được trọn vẹn vào cuộc thảo luận và
vấn đề không được giải quyết.
Truyền thông với người nóng giận –
bản giản lược toát yếu
phản ứng
mau lẹ, căng thẳng, kéo dài lâu
xã giao
hướng ngoại; thêm nghị lực qua các
tình cảnh xã hội, nhưng ít hoạt bát hơn người
vượng máu
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nét nhận ra được lãnh đạo tự nhiên và thái
độ nhận trách nhiệm; ý chí mạnh; tự tin,
thiên kiến, cương quyết và tranh đua
tập trung
tập trung cao độ
muốn biết
hàng chữ cuối, những điều thiết
yếu, mục hành động
quyết định dựa trên lý luận, thuận lợi, và mục đích
(sẵn sàng co dãn luật lệ để đạt thành công)
nhu cầu
trung tín, kiểm soát,
trân quý, độc lập; nhận trách nhiệm
điểm yếu kém
nghĩ rằng quan điểm của mình
là tốt nhất, đúng nhất; thiếu thương cảm;
không chịu hỏi ý kiến; cá nhân; ra oai
khi có mâu thuẫn có khuynh hướng trách cứ
người khác hoặc nổi giận; nhấn mạnh rằng
mình đúng hoặc muốn „sửa sai‟ ngay
bị khó chịu do
chậm chạp, không hiệu quả, bất
trung, chia trí, phàn nàn, kêu ca
lưu ý tới
quyền lực, hệ thống tổ chức,
hàng chữ cuối cùng, thành công, mục đích
làm sao để đối phó với người nóng giận?
đối xử trong tôn trọng và cảm mến; cho phép
họ nhận trách nhiệm theo cách thức thích
hợp; giúp họ lớn lên trong thương cảm bằng
cách chỉ cho họ thấy rằng như thế họ sẽ
thành công hơn nữa
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Chương 4

Vuốt ve người vượng máu

“Người yêu của tôi sáng tươi và hồng hào;
Chàng trổi vượt trong muôn ngàn.”
Diệu ca (Sách Thánh) 5: 10
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Tấn, một con người vượng máu thân thiện,
thích vỗ vai vỗ vế, hấp dẫn lôi cuốn, ăn to nói lớn với
năng khiếu quan niệm được những dịch vụ mới mẻ
thích thú. Nhưng các mơ mộng của anh chẳng bao
giờ thành sự thực. Anh thiếu lưu tâm tới các chi tiết,
quá tin vào bản tính tự nhiên, và khuynh hướng coi
thường các vấn đề đã đưa tới hậu quả là nhiều nguy
cơ về tài chính - hậu quả là vợ con anh phải lên voi
xuống chó nhiều lần.
Tấn nói rằng Duyên, vợ anh, là người bi quan
và chỉ dìm cổ xuống khi nàng cố gắng nhắc nhở anh
phải cẩn thận đừng dấn mình vào một cuộc phiêu
lưu tài chính nguy hiểm nữa. Tình cảm của anh bị
tổn thương khi nàng không „tin tưởng‟ chàng nữa.
Nhưng sau 2 thập niên nghe đi nghe lại cùng một
điệp khúc: “Lần này chắc chắn mình sẽ được lời
lớn!” họ chẳng còn bao nhiêu tiền trong trương mục
tiết kiệm và Duyên chịu không nổi nữa. Khi Tấn và
Duyên đi thăm tư vấn (hướng dẫn tâm lý) hôn nhân,
Duyên quyết định đi làm việc trở lại và Tấn nhất định
chống lại việc đó. Anh phản đối: “Anh không muốn
em làm việc ngoài nhà, khi chúng mình còn có mới
đứa choai choai cần được lưu tâm ở nhà!” Nhưng
nàng khóc lóc và chán nản: “Nhưng chúng ta cần
phải có tiền!”
Nhưng vấn đề thực sự không phải chỉ là công
việc tương lai của nàng. Đây chỉ là điểm mới nhất
họ cãi cọ nhau nhiều lần thôi. Vấn đề thực sự là
Duyên dần dần đã mất lòng tôn trọng đối với chồng
nàng; quả thực nàng không cảm thấy rằng Tấn đáng
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được tôn trọng, bởi lẽ chàng đã khờ dại nhiều lần
rồi. Khi hai người mới cưới nhau, Duyên tươi cười
hãnh diện vì chồng nàng là người có óc sáng tạo và
tham vọng. Nhưng rồi qua nhiều năm tháng thất bại
ê chề liên tiếp (cũng có một vài thành công đó,
nhưng bây giờ Duyên chỉ tập trung vào các thất bại
thôi), nàng thất vọng và không ủng hộ những mạo
hiểm mới.
Tấn muốn nàng tôn trọng chàng như trước,
nhưng không biết phải làm thế nào. Chàng cảm thấy
thất vọng không phải chỉ vì những thất bại tài chính
mà còn vì nàng không „tin‟ chàng nữa. Chàng lo
lắng rằng nàng sẽ ít tôn trọng chàng hơn nữa khi gia
đình bắt đầu tuỳ thuộc vào đồng lương của nàng.
Theo diễn tiến hướng dẫn tâm lý, hai người
cùng thẳng thắn nhìn lại những năm vừa qua, cả hai
cùng nhận thấy rằng tính tình Tấn, người vượng
máu đã ảnh hưởng tới tình trạng hiện thời. Tấn luôn
luôn tin vào những điểm mạnh hay của tính tình
người vượng máu, mà quên dẹp bớt những điểm
yếu kém kèm theo.
4. 1.
Được sinh ra để quậy
Tính tính người vượng máu là thích vui nhộn
nổi hứng, tài năng nổ và năng khiếu gặp gỡ người
ta, cũng như thích thú các phiêu lưu mạo hiểm mới,
tất cả đều có khuynh hướng thu hút các loại tính tình
dè dặt khác. Nhưng rồi qua thời gian, với những
trách nhiệm gia tăng của gia đình phát triển và lớn
lên, những món nợ phải trả cho nhà cho xe, và
những lo toan tài chính lớn, điều này có thể làm cho
họ mệt nhọc. Và khi những điểm yếu kém của tính
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tình vượng máu không được kiểm soát, như trường
hợp của Tấn và Duyên, hậu quả có thể là những
quyết định thiếu khôn ngoan về doanh thương, tiêu
dùng quá tay, và xáo trộn trong nếp sống gia đình.
Thật là đúng lý mà người ta nói rằng các vấn đề do
tiền bạc gây ra là nguồn gốc chính và tiếp tục đóng
góp vào những trở ngại truyền thông trong hôn phối.
Như Tấn đã nhìn nhận rằng tính nổi hứng bất
tử thiếu kiểm soát và lòng quảng đại không dự trù
đã góp phần làm cho tài chính bị kiệt quệ thảm hại,
anh đồng ý rằng anh phải thay đổi. Anh không thể
tiếp tục mù quáng đi theo các yêu sách của tính tình
mà đi tới những quyết định thiếu khôn ngoan tuỳ
tiện. Trong khi đó Duyên với bản tính thận trọng
hơn, chú ý đến chi tiết, và tinh thần trách nhiệm cao,
có thể giúp anh nhiều - nếu như anh sẵn sàng mời
nàng góp ý ngay từ đầu vào mọi quyết định. Về
phần nàng, Duyên cũng cần phải hiểu rằng nàng có
phần đóng góp quan trọng vào tình trạng kinh tế của
gia đình, rằng nàng không thể cứ thụ động để cho
anh chồng vượng máu muốn „quậy sao thì quậy‟ với
những kế hoạch vĩ đại rồi chỉ nói lên khi trách móc
đổ lỗi cho nàng sau đó. Nhưng thay vì nhìn lại đằng
sau, họ cần phải bắt đầu lại từ đầu. Họ cần phải coi
nhau như một đồng đội chứ không phải đối địch.
4. 2.
đếm các phúc lộc
Muốn được như vậy, điều quan trọng nhất là
Duyên và Tấn phải giữ được một trình độ tôn trọng
và yêu mến lẫn nhau - “khi vui khi buồn, lúc giầu lúc
nghèo”. Nếu như thực sự Tấn muốn nhận được tình
yêu không điều kiện và lòng tôn trọng của Duyên đối
74

với chàng mặc dầu những thất bại, có lẽ chàng
đừng có chống đối việc nàng đi làm kiếm thêm đồng
lương cho gia đình. Nếu như Duyên biết được Tấn
tôn trọng nàng khôn ngoan và mau trí, nàng cũng sẽ
tin tưởng hơn để cùng góp ý quyết định về tài chính.
Tấn và Duyên cũng phải nhớ lại tình yêu thuở
ban đầu và lòng họ quyết tâm sống đời hôn nhân.
Duyên nhớ lại tâm tình dạt dào vào lòng hăng say
vui sống của Tấn đã làm nàng hưng phấn thế nào.
Nàng vẫn tự nhủ lòng mình về những giờ lâu dài và
khó nhọc Tấn đã dành cho việc thiết kế một doanh
vụ mới - tất cả chỉ vì gia đình đang tăng trưởng. Tấn
cần phải nhớ lại chàng đã thích thú - và bây giờ vẫn
còn cần - những đức tính theo kỷ luật của Duyên lúc
đầu đã lôi cuốn hấp dẫn chàng.

Người phối ngẫu không đọc được
tâm trí cõi lòng của bạn.
Nếu bạn muốn người ta biết gì,
bạn phải thành thật nói thẳng ra.
Như vậy Tấn và Duyên phải học hỏi cho biết
cách tập trung vào và biểu lộ điều mà chúng tôi gọi
là tích cực tiềm ẩn. Điều đó có nghĩa là nhìn người
phối ngẫu và hôn phối qua cặp mắt của Đức Kitô.
Khi chúng ta bực mình hoặc cảm thấy bị đụng
chạm, chúng ta có khuynh hướng quên những điều
tốt lành và chỉ nghĩ đến những điều sai quấy. Thỉnh
thoảng chúng ta để cho những tâm tình cảm nghĩ
tiêu cực chồng chất lên, hoặc đè nén các lời phàn
nàn khá lâu đến độ thái độ tiêu cực có mòi đe doạ
hôn phối của chúng ta, và các tư tưởng xấu về
người phối ngẫu lấn át các tư tưởng tốt. Việc gì
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cũng làm cho chúng ta bực mình. Chúng ta có thể
đổ thừa cho người phối ngẫu, hoặc rút lui trong yên
lặng, cả hai cách phản ứng chẳng giúp ích gì cho
hôn phối.
Liều thuốc giải độc „thái độ tiêu cực lấn át‟ là
phải biểu lộ ưu tư của chúng ta trong tinh thần trách
nhiệm và yêu thương (chỉ nói đến hiện tại, không đổ
lỗi) và nói ra hoặc nhận ra tích cực tiềm ẩn. Nếu
chúng ta không thể nghĩ được điều gì đặc biệt,
chúng ta có thể nhắc nhở nhau rằng người phối
ngẫu lo lắng cho chúng ta và chỉ muốn làm những gì
tốt nhất cho gia đình chúng ta. Chúng ta có thể tập
trung chú ý tới những điều chúng ta phải tri ân: hãy
đếm những phúc lộc, hãy để ý tới ý hướng tốt lành
của người phối ngẫu, hãy nhớ lại tại sao hai người
đã yêu nhau. Đây không phải là „chuyện bịa đặt ra‟
hoặc đeo kính mầu hồng. Cả hai điều đó chẳng giúp
gì cho người phối ngẫu lên tinh thần hoặc được
thoải mái. Đúng ra đây là ghi nhận thật những gì
chân thành và tốt đẹp về hôn phối của mình, mà
những khó khăn trở ngại đã làm cho mắt chúng ta lu
mờ không nhìn nhận ra - minh nhiên trân quý người
phối ngẫu.
Thay vì nói:
“Nếu cứ đi mua sắm như em/anh mãi,
chắc em/anh phải đưa gia đình ra ngoài đường ở!”
Xin hãy thử nói:
“Em/anh có mắt quan sát mỹ thuật để trang hoàng
nhà cửa, và anh/em thích cách trang trí trong nhà
rồi! Nhưng anh/em muốn cùng em/anh ngồi xuống
để coi lại ưu tiên các khoản chi tiêu.”
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Duyên có thể biểu lộ tích cực tiềm ẩn như:
“Em rất cám ơn anh đã cố gắng gồng mình gánh
vác trách nhiệm lo cung ứng tất cả cho gia đình nhất
là từ khi chúng mình có con. Anh là người đàn ông
có óc sáng tạo và nhiều tài năng nhất mà em biết.”
Rồi Duyên có thể biểu lộ ưu tư về tình trạng tài
chính. Bắt đầu bằng tích cực tiềm ẩn, nàng làm tiêu
tan thái độ thủ thế tự vệ. Dĩ nhiên vẫn còn những
vấn đề quan trọng cần thảo luận, nhưng bây giờ Tấn
sẽ cởi mở hơn để trao đổi trong thân tình và xây
dựng.
Giải quyết được những khó khăn tài chính
vẫn còn là một dự án cam go, và sẽ cần nhiều năm
tháng nữa mới đưa gia đình ra khỏi cảnh nợ nần.
Nhưng với nền tảng tình yêu và tôn trọng vững
chắc, Tấn và Duyên đã có thể bắt đầu đối phó với
vần đề trong tinh thần đồng đội chứ không phải đối
địch.
4. 3.
Lần sau, xin cứ đi một mình!
Người ta cứ tưởng rằng người vượng máu có
khả năng truyền thông tự nhiên. Họ thích nói . . . nói
. . . và nói huyên thuyên. Tuy nhiên truyền thông tốt
đẹp đòi hỏi phải có cho và nhận, và người vượng
máu hoàn toàn thỉnh thoảng có thể bỏ lỡ qua cơ hội
để biết lúc nào nên ngưng nói và bắt đầu lắng nghe.
Sơn, người vượng máu, kéo chàng Mạc,
người u uẩn, đi tới một tiệc liên hoan nữa. Nàng
dùng một mánh nho nhỏ để ép chàng tới đó, bởi lẽ
Mạc đã mệt hết sức vì chương trình du lịch chồng
chất rồi và cần phải có thời giờ ở nhà để thư giãn
lấy lại sức. Nhưng chàng đã đồng ý đi với Sơn bởi
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lẽ nàng nói rằng một trong mấy người bạn thân của
chàng (người này cũng ngại đình đám tiệc tùng)
cũng có mặt ở đó. Sơn cảm thấy có lý chính đáng
bởi lẽ nàng đã phải một mình xoay xở ngược xuôi
với lũ con khi chàng đi du lịch, và nàng rất cần thời
giờ xã giao để xả hơi. Nàng còn nói: “Em hứa chúng
mình sẽ không ở lại lâu”. Trong lòng Mạc chỉ muốn
nhắm mắt lại thôi vì chàng biết rồi một khi Sơn đã
bắt đầu nói chuyện ở bất cứ chỗ nào thì khó mà rút
lui mau chóng được.
Bữa tiệc liên hoan kéo dài lâu hơn là Mạc
mong muốn, và Sơn nói chuyện huyên thuyên với
người nào đó y như thể chị em lâu ngày chưa được
gặp nhau bây giờ mới có dịp. Các khách dự tiệc bắt
đầu ra về, và Mạc cũng muốn chuồn về như họ.
Nhưng Sơn không nhìn thấy Mạc đứng đó một mình
ngượng nghịu, nhìn đồng hồ và ngắm nghía nàng.
Chàng cố gắng đi đi lại lại qua trước mặt hai chị em
say sưa cười cười nói nói, nhưng họ say sưa nói
chuyện chẳng để ý gì cả. Chàng trở nên càu nhàu,
và cuối cùng khi hai người vào xe rồi, chàng nổi
xung: “Em chẳng bao giờ nghĩ tới anh cả; lúc nào
cũng nói, nói và nói huyên thuyên! Chính vì thế
chẳng bao giờ anh muốn đi tới mấy chỗ này với em
nữa đâu! Lần sau, nếu em muốn đi, em có thể đi
một mình nghe!”
4. 4.
biết khi nào là lúc cầm hãm tính tình lại
Câu chuyện vừa kể chứng tỏ cho thấy hiểu
biết tính tình mới chỉ là bước thứ nhất. Chúng ta
phải biết chấp nhận tính tình của chúng ta là bình
thường, và nhìn nhận cách thức chúng ta phản ứng
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thế nào đó. Nhưng chúng ta cũng cần phải biết “khi
nào chúng ta có thể tự do biểu lộ tính tình bộc phát,
khi nào chúng ta phải cầm hãm lại, và khi nào cần
phải hành xử bằng cách đối kháng.”
Điều quan trọng đối với Mạc và Sơn là hai
người phải hiểu và chấp nhận những khác biệt về
tính tình và học hỏi cách để đặt mình vào địa vị của
người khác. Sơn cần phải nhìn nhận rằng khi Mạc đi
công tác du lịch ở xa, chàng phải tốn khá nhiều thời
giờ để thương lượng với những khách hàng quan
trọng - điều này thật tốn công mất sức cho một
người hướng nội. Khi chàng về tới nhà mà lại đi tới
một biến cố xã giao nữa, chàng đã quá tải. Khi Sơn
nói quá nhiều, Mạc bị cám dỗ để rút lui vào trong vỏ
ốc u uẩn của mình - chỉ với một mục đích tự vệ! Về
phần chàng, Mạc cũng cần phải hiểu rằng nàng ở
nhà suốt mấy ngày với con cái không phải là cơ hội
xã giao hoà đồng. Hơn nữa việc chàng rút lui vào
bóng tối yên lặng lại càng chỉ làm cho nàng nói
nhiều hơn nữa, để mong chàng cởi mở hơn.
Nếu như Mạc và Sơn có thể đi theo bước tiếp
theo và học hỏi không những các khuynh hướng
của các loại tính tình, nhưng còn cách thế làm sao
mà kiểm soát chúng, rồi qua thời gian sẽ học hỏi
cách đoán trước mà ngăn ngừa cho các vấn đề
đừng xẩy ra. Chẳng hạn như biết khả năng giao tiếp
của nàng và giới hạn của chàng, nàng có thể tự đặt
thời hạn cho mình, hoặc ít ra đồng ý với Mạc giờ
đến giờ đi. Còn chàng thì cũng có thể đồng ý nán ở
lại thêm chút ít thay vì gương mặt hầm hầm đứng
yên trong một góc. Thiết lập được những hướng
dẫn như vậy trước đi, đường về nhà sẽ vui vẻ hơn,
và hai người sẽ cùng nhau đi chung nhiều hơn.
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Thay vì nói: “Em/anh điên hả?
Em/anh mua bộ đồ đó bao nhiêu vậy?”
Xin hãy thử nói: “Em/anh trông thật dễ thương trong
bộ đồ đó! Anh/em mừng vì em/anh biết tự lo liệu ăn
mặc. Nhưng anh/em hơi e ngại về tài chính của gia
đình. Khi nào tiện chúng mình nên thảo luận
về ngân quỹ.”
4. 5.
không thể tránh nổi mâu thuẫn
trong hôn phối
Tấn và Duyên, Mạc và Sơn đã có thể giải
quyết những mâu thuẫn về tài chính, công ăn việc
làm, đời sống xã hội bởi lẽ họ sẵn sàng đối diện
thẳng với các vấn đề thực sự. Điều đó nghe như
minh bạch rõ ràng, nhưng không phải là dễ dàng chi
đâu. Khá thông thường, các cặp vợ chồng tranh cãi
về những sự chẳng phải là gốc rễ sinh ra mâu
thuẫn. Họ có thể thổi phồng quá cỡ, hoặc đay
nghiến trong yên lặng nhiều tuần lễ, về những điều
nhỏ nhặt phụ thuộc (hoặc hoàn toàn xa lạ chẳng có
liên quan gì) - thay vì những vấn đề thực không nói
đến hoặc không đả động tới. Một số tính tình có
khuynh hướng dẫn tới mâu thuẫn, có tính tình khác
lại đưa đẩy mâu thuẫn ra xa (thông thường người
vượng máu sẽ chỉ vờ liếc qua với thái độ vui tươi
giả tạo). Nhưng dù loại tính tình nào đi chăng nữa,
cho đến khi vấn đề thực sự được bàn tới, hai vợ
chồng sẽ lún sâu vào những tâm tình giận dữ và tổn
thương, và thế đứng tự cho mình là đúng.
John Gottman và vợ là Julie Schwartz
Gottman được nổi tiếng vì những nghiên cứu về hôn
phối thành công cũng như những lý do đưa đến ly
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dị. Một khám phá của họ không làm cho chúng ta
phải ngạc nhiên lắm: mâu thuẫn là điều không thể
tránh trong hôn phối! Họ viết: “Huyền thoại cho rằng
các cặp hôn nhân hạnh phúc không phàn nàn về
cách hành xử của nhau. Thực ra thật là điều ngớ
ngẩn mà mong đợi hai người sống chung với nhau
mà không phàn nàn. Tất cả chúng ta ai cũng có
những nhu cầu, ước muốn, nhịp điệu và thói quen kỳ
cục. Và những nhu cầu đó thế nào cũng sẽ va chạm
đụng độ, tạo nên những xúc cảm.”
Theo như quan điểm Kitô giáo, đây là hậu
quả của tội nguyên tổ. Mặc dầu chúng ta đã được
tạo dựng theo hình ảnh và nét giống của Thượng
Đế, bản tính con người của chúng ta cũng bị chi
phối bởi ngu dốt, đau khổ, cái chết và hướng chiều
về tội lỗi. Hậu quả là liên hệ tình nghĩa của chúng ta
bị tổn thương. Chúng ta có khuynh hướng vị kỷ,
nhìn nhu cầu của tôi, ước muốn của tôi, và cái nhìn
của tôi là tối thượng. Chúng ta có thể ích kỷ, ngu
dốt, và nhụt chí. Do đó mâu thuẫn, bất đồng ý kiến
và các vấn đề tất nhiên phải xẩy đến - trong liên hệ
tình nghĩa hạnh phúc cũng như bất hạnh.

Đối với người vượng máu, liên hệ giữa
người với người không phải là chuyện lợi lộc
phụ thêm, nhưng là điều rất cần thiết.
Như L.m. Emmerich Voigt viết: “Không bao
giờ có chuyện một tình huống nào bình thường mà
không gặp khó khăn trở ngại.” Chính vì thế hạnh
phúc hôn nhân đến với bạn không phải vì tránh
được những vấn đề, nhưng là làm sao đối phó với
những vấn đề đó đúng cách. Thực vậy hai tác giả
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Gottman đã ghi nhận rằng khi vợ chồng thảo luận về
một khó khăn hoặc trở ngại, chỉ trong 3 phút có thể
nhận diện ra kiểu mẫu họ truyền thông mà đoán ra
được phẩm chất của liên hệ tình nghĩa. Có những
đôi bị „kẹt cứng‟ vì một vài vấn đề làm cho họ khổ
sở, trong khi một số khác lại có thể thảo luận cũng
những vấn đề đó với tinh thần khôi hài và cử chỉ âu
yếm - kể cả khi chưa giải quyết vấn đề thoả đáng.
Chẳng những chuyện nghĩ rằng một hôn
nhân hạnh phúc là không có vấn đề thực ra chỉ là
một ảo tưởng, mà như các tác giả Gottman ghi nhận
rằng không bao giờ đặt vấn đề hoặc không bao giờ
phàn nàn đương nhiên là vấn đề rồi.
Luôn luôn dẹp bỏ những phàn nàn không
phải là một ý nghĩ hay. Làm như vậy có thể gây cho
bạn dừng lại nơi các tâm tình ý nghĩ giận dữ, oán
hờn đối với người phối ngẫu. Bạn có thể phát ra
„phủ quyết tiêu cực‟ khi mà những tư tưởng xấu về
người phối ngẫu lấn át và không chế các tư tưởng
tốt. Bạn có thể tích trữ các lời kêu ca, ghi sổ mỗi lần
người kia sai lỗi. Bạn có thể tìm cách tránh né tình
cảm để khỏi bị đau khổ, hoặc la lối um xùm. Trong
khi đó người phối ngẫu có lỗi hoạ hoằn mới nghe
được bạn nói một chữ tiêu cực, hoàn toàn mù mịt
đâu có biết ất giáp gì.
Có một lối thoát khác cho một cực đoan là
việc tích trữ các lời kêu ca, và một cực đoan khác là
bùng nổ sau khi „tích trữ‟ quá nhiều. Câu trả lời là
biết phàn nàn (có nghĩa là đặt vấn đề) theo cách
thức lành mạnh: tương kính, rõ ràng, chính xác và
ngay lập tức. Là vợ chồng Kitô hữu, chúng ta cùng
nhau làm việc để nên thánh - trong tinh thần đồng
đội.
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4. 6.
Giúp người vượng máu
đối diện với vấn đề
Ánh, chồng tôi, lo lắng về điểm học của đứa
con trai. Anh thấy nhiều điểm trung bình giữa học kỳ
(tam cá nguyệt) và nói với tôi, người vợ một phần
vượng máu này rằng anh không nghĩ rằng thằng
con trai đó học hành được. Tôi, Lan, người vượng
máu tiêu biểu, lại nhìn theo khía cạnh lạc quan: thì
đây mới chỉ là giữa mùa học thôi mà! Ngoài ra Sâm,
đứa con trai đó, mới bị trật khớp xương và phải nghỉ
ít ngày không đi học được.
Bạn có thể nhận thấy rằng cho đến lúc này
chúng tôi chưa có dịp đặt vấn đề một cách xây dựng
hoặc tìm kiếm một giải pháp! Đó là vì chúng tôi cứ
để bị cám dỗ theo tính tình của mỗi người: Ánh,
người u uẩn, có khuynh hướng làm to chuyện, và
Lan, người vượng máu, đặt lại vấn đề trong ánh
sáng tích cực.
Đúng vậy, người vượng máu có khuynh
hướng tránh mọi thái độ tiêu cực. Tính tình của họ
lúc nào cũng nhấn mạnh tới phần sáng của mọi vấn
đề có thể xẩy ra. Nhưng thái độ tích cực và lạc quan
này thỉnh thoảng bị coi như hời hợt giả tạo, y như
đeo cặp kính mầu hồng vậy. Thỉnh thoảng người
vượng máu bị tố giác đúng là „mũ ni che tai‟, „giấu
đầu vào cát‟ của đơn thuần chất phát. Người phối
ngẫu không vượng máu có thể bắt đầu cảm thấy họ
là người độc nhất biết nhìn nhận mọi sự một cách
đứng đắn - dù là tài chính, kỷ luật hoặc những vấn
đề hôn phối. Trong hôn phối, khuynh hướng này của
người vượng máu có thể ảnh hưởng tới việc truyền
thông giữa vợ chồng, khi thường xuyên phủ nhận
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vấn đề, không chịu đi sâu vào các vấn đề nghiêm
trọng.
Thay vì nói: “Tại sao trong gia đình này
chỉ có mình anh/em biết làm sổ chi thu? ”
Xin hãy thử nói:
“Tháng này, anh/em muốn một bàn tay giúp làm
sổ chi thu. Em/anh có thể giúp được không?”
Người vượng máu với cám dỗ chỉ liếc qua
vấn đề và chỉ nhìn vào phía sáng, có thể làm cho
người phối ngẫu thuộc loại tính tình khác bực dọc
(trừ phi cả hai người đều là vượng máu ít nhiều!).
Người phối ngẫu không vượng máu thường sẽ bị ép
mình làm vai trò „công an cảnh sát‟ - dù là kỷ luật
con cái, cố gắng giữ ngân quỹ gia đình, đặt giới hạn
cho các hoạt động vui nhộn, hoặc lo tề gia nội trợ,
con cái làm bài ở nhà. Và nếu có vấn đề nghiêm
trọng trong hôn phối, người phối ngẫu không vượng
máu không biết phải bắt đầu nói khi nào! Cuối cùng
họ có thể cứ giữ các vấn đề đó trong mình - để cho
các vấn đề chồng chất lên cho đến một ngày nào đó
họ sẽ bùng nổ trong giận dữ, với hy vọng rằng
người vượng máu sẽ hiểu được vấn đề nghiêm
trọng chừng nào.
Cuối cùng khi chúng tôi thảo luận về trường
hợp điểm học của đứa con trai của chúng tôi, cả hai
đều nhìn nhận rằng chúng tôi cần phải coi chừng
tính tình theo bản năng của chúng tôi. Ánh muốn đề
cập đến điểm học là điều tốt, nhưng tốt hơn là phải
để ý đến trường hợp đặc biệt này (điểm giữa học
kỳ), thay vì theo kiểu coi đây là ngày chung kết. Vì
tránh được tổng quát hoá (“học hành không được”)
và nhấn mạnh tới hiện trạng (“chúng mình thử coi có
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cách nào nó học giỏi hơn không?”), chúng tôi đã có
thể đối phó với vấn đề mà không phải thủ thế tự vệ.
Về phía nàng, Lan cũng nhìn nhận rằng dù
phải đau khổ để thảo luận, đây là điều cần thiết và
xây dựng. Nàng ép mình nhận định thật kỹ tất cả
những thành tố liên hệ, lắng nghe những ưu tư của
Ánh trình bầy, thay vì tìm lối thoát dễ dàng và giải
pháp tạm bợ hời hợt trên mặt. Cả hai cùng nhau làm
việc „thuận vợ thuận chồng tát bể đông‟, (thay vì làm
việc mỗi người một nẻo), chúng tôi đã có thể lưu
tâm tìm cách tốt nhất để giúp con của chúng tôi.
4. 7.
những kỹ năng truyền thông
cho người vượng máu
Trong khi người nóng giận (cũng hướng
ngoại) có thể không chịu lắng nghe, bởi lẽ họ nghĩ
rằng lúc nào những gì họ nói cũng đúng cũng phải,
người vượng máu lại phải cố gắng lắm mới biết
nghe bởi lẽ họ không thích những gì quá cao siêu,
quá đứng đắn hoặc gây ảnh hưởng làm đen tối thế
giới sáng trưng của họ. Người vượng máu sẽ cố
gắng thuyết phục bạn đi ra khỏi tính khí không vui
hoặc tự lao mình vào hằng trăm thứ hoạt động khác
nhau, hơn là ngồi đó yên lặng mà nghe những vấn
đề bạn kể lể - nhất là khi đây lại là những vấn đề có
liên quan tới họ! Nếu bạn là người vượng máu, hãy
cố gắng làm sao lướt thắng khuynh hướng đó, và
hãy trở nên một người biết lắng nghe hơn (người
phối ngẫu sẽ cám ơn bạn về điều này!) bằng cách
thực tập những kỹ năng truyển thông sau đây:
a.)
Hãy thực tập lắng nghe với miệng ngậm
lại. Hãy nghe người phối ngẫu nói cho hết, đừng cắt
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ngang hoặc chêm những tư tưởng và tâm tình của
bạn vào. Rồi sau đó dừng nghỉ một chút, lặp lại điều
người phối ngẫu vừa nói, và hỏi xem bạn có hiểu
đúng điều họ muốn trình bầy không. Chỉ khi đó bạn
mới nên góp thêm ý kiến của bạn.
b.) Hãy tập luyện chính mình để coi người
khác là trung tâm chú ý bằng cách thử chẩn bệnh
hôn nhân: thường xuyên hỏi người phối ngẫu (nhất
là khi người này thuộc tính hướng nội) xem có điều
gì làm họ phiền hà khó chịu, hoặc có khó khăn trở
ngại gì họ muốn bạn tìm hiểu. Hãy chuẩn bị để lắng
nghe với miệng ngậm lại và cố gắng đừng làm họ
vui vẻ hoặc coi thường ưu tư của họ. Điều này
không những giúp xây dựng nhân đức vị tha, mà
còn tập cho bạn có thói quen đặt vấn đề đúng tầm
mức quan trọng hơn là phản ứng thông thường coi
nhẹ mọi sự.
c.)
Thỉnh thoảng người vượng máu có thể
cắt ngang hoặc bắt đầu nói trước khi suy nghĩ để nói
câu cho nhẹ nhàng dễ nghe. Như vậy cũng như đối
với người nóng giận, chúng tôi đề nghị người vượng
máu nên tập khơi mào êm dịu (trang ). Điều này sẽ
giúp bạn dễ đi vào một đề tài tinh tế, nói ra một vấn
đề, hoặc biểu lộ một tâm tình cảm nghĩ không vui
trong cung cách trung dung không chút cáo giác.
Khơi mào gay gắt bắt đầu bắt đầu với phê bình chỉ
trích, đổ thừa hoặc khinh chê, và hầu như luôn dẫn
đưa đến hậu quả thủ thế tự vệ hoặc rút lui. Để tránh
tất cả những điều này, hãy thử dùng cách khơi mào
êm dịu, gồm có cách nói riêng tư cá nhân (“theo
anh/em nghĩ”) và cũng có thể xin phép để thảo luận
vấn đề, để khỏi „phục kích‟ người phối ngẫu.
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Truyền thông với người vượng máu
bản giản lược toát yếu
phản ứng
mau lẹ, căng thẳng, qua nhanh
xã giao
hướng ngoại; giao tiếp thật giỏi; theo
dõi những gì xẩy ra quanh mình (nhất là đối
với người ta)
nét nhận ra được hứng chí, sinh động, cởi mở,
hoạt bát, xã giao, sáng tạo, thích vui nhộn,
quảng đại, trân quý liên hệ tình nghĩa và
người ta nhiều
tập trung
dễ chia trí, nhất là do ngoại cảnh; dễ bị
thu hút bởi mới lạ
muốn biết
Ai sẽ có mặt ở đó? Có vui nhộn
không? Có ở với tôi không? Có hạnh phúc
không?
quyết định dựa trên
liên hệ tình nghĩa giữa
người với người; điều người khác nghĩ; ai
tham gia? người ta có thích mình không?
nhu cầu
chú ý; hoạt động, vui nhộn với nhau;
cùng nhau làm việc; vui đời
điểm yếu kém
có thể vội vã hời hợt bề ngoài;
có khuynh hướng tránh xa tiêu cực; lung tung
khắp nơi; thái quá; chọc đũa vào mọi món; mị
dân; thiếu ý chí đi tới cùng
khi có mâu thuẫn muốn nhìn vào phía sáng; tránh
tiêu cực; có thể lướt qua các vấn đề hoặc cho
rằng mọi sự tốt đẹp
bị khó chịu do
thiếu chú ý; tiêu cực hoặc chỉ
trích nặng nề, lạnh nhạt hoặc chống đối; khi
có các vấn đề; thiếu vui nhộn/yêu đời; bất cứ
điều gì buồn/chán hoặc không bình dân
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lưu ý tới
điều gì người khác nghĩ về họ; dáng vẻ
của sự việc; điều gì bình dân; điều người
khác nghĩ hoặc làm; ở đó có „cái gì vậy?‟
làm sao để đối phó với người nóng giận
hãy dùng phương pháp tích cực; hãy
cùng nhau làm việc; biểu lộ yêu thương quý
mến đối với họ; giúp họ sắp đặt thứ tự ưu tiên
và đừng dự tính làm quá nhiều; hãy giúp họ
đi tới cùng; hãy giúp họ nhận trách nhiệm.
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Chương 5

Ưu tư với người u uẩn

“Bồ câu ta ơi, người toàn hảo!”
Diệu ca (Sách Thánh) 5: 2
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Liên là người thuộc loại tính tình u uẩn, thành
hôn với một người nóng giận sinh động cương
quyết. Trong những năm đầu hôn phối, Liên thường
bị tổn thương tâm tình cảm nghĩ. Nàng cảm thấy
Danh, người chồng thuộc tính nóng giận, hay chê
bai nàng, so sánh nàng với những thiếu nữ khác,
(cách riêng chị nàng đầy nghị lực), và đôi khi nàng
nghĩ rằng chàng dám cho nàng như hơi khùng
khùng.
Liên tự hỏi: “Có phải tôi khùng khùng không?
Danh nói rằng tôi thiếu tự tin và quá nhạy cảm và
chàng không bao giờ so sánh tôi với chị tôi. Vậy tại
sao tôi lại có mấy ý tưởng kỳ cục này?” Khi Danh đi
làm về, chàng thường nhìn thấy cửa nhà bề bộn và
Liên lúng túng xoay xở lo cho một đứa nhỏ và một
em bé. Liên phàn nàn rằng nàng làm việc quá tải mà
vẫn chưa có giờ đi chợ mua đồ ăn cho bữa tối! Rồi
Danh nói đại khái như: “Anh không hiểu tại sao em
lại cảm thấy khó? Chị của anh có 5 đứa con, thế mà
vẫn còn có thêm dịch vụ riêng ở nhà nữa! Anh
không hiểu tại sao em không dọn được một bữa ăn
đơn giản trên bàn!?” Liên chẳng những cảm thấy
mình là con người thích càm ràm, mà con người
thất bại nữa!
Liên thuộc loại u uẩn, nên khá nhạy cảm và
hay suy tư, coi việc gì cũng nghiêm trọng và dễ chịu
ảnh hưởng bởi các tư tưởng ý nghĩ và ấn tượng. Vì
thiếu tổ chức trật tự trong khung cảnh hằng ngày,
nàng cảm thấy không có sức kiểm soát và dễ thất
vọng, nhưng lại không có khả năng giải quyết vấn
đề một cách hiệu quả và mau chóng (đôi khi nàng
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nghĩ rằng quá mau chóng) như người chồng thuộc
tính nóng giận.
L.m. Conrad Hock so sánh phản ứng của
người u uẩn với việc đóng cọc xuống đất; cứ mỗi
một nhát búa đóng xuống lại làm cho cọc lún xuống
sâu hơn, cho đến khi hầu như không thể nhổ ra
được nữa. Với mỗi lần cảm thấy „thất bại‟, Liên lại
giáng thêm một nhát búa vô hiệu bất lực xuống sâu
trong lòng. Nàng cảm thấy nàng rời xa hình ảnh
người vợ „lý tưởng‟, và như vậy làm nàng thật thiểu
não sâu đậm. Một số người u uẩn (những người có
thêm loại tính tình phụ là nóng giận) thường có
khuynh hướng phản ứng bằng cách gia tăng cố
gắng gấp đôi để giữ bề kiểm soát. Những người
khác (với loại tính tình phụ là lãnh đạm như Liên) có
thể phản ứng bằng cách từ từ cảm thấy quá tải và
thất vọng. Nói chung người u uẩn phản ứng cho nỗi
lo sợ mất lý tưởng bằng cách phê bình chỉ trích hoặc chĩa ra ngoài nơi những người chung quanh
họ, hoặc chĩa vào trong chính mình (và đôi khi cả
trong cả ngoài).
Liên nói rằng nàng chỉ muốn được nghe
Danh nói: “Anh hiểu bây giờ thật là mệt nhọc cho em
và em cảm thấy quá tải. Nhưng anh biết rằng em có
thể làm được mà! Đúng ra chỉ có một chút bây giờ là
em mệt thôi.” Nhưng thực tế là chàng nói lời lạnh
nhạt và tầm thường khiến cho nàng phải thủ thế tự
vệ và cảm thấy vô hiệu bất lực. Danh với tính tình
nóng giận cảm thấy nàng không thể làm gì được (và
không biết phải làm gì khác nữa) nên đã nhẩy vào
lĩnh trách nhiệm làm thay. Chàng sẽ xắn tay áo lên
và bảo đứa trẻ cùng chơi trò “thử đếm xem có bao
nhiêu đồ chơi mình nhặt được trong 5 phút” - việc
đó làm cho Liên cảm thấy xấu hổ vì nàng đã không
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biết nghĩ tới cách đó. Nàng suốt ngày ở nhà, có cảm
tưởng như mình chẳng làm được gì cả, thế mà
chàng mới về nhà sau một ngày mệt nhọc mà chỉ 5
phút đã dọn dẹp nhà cửa đâu vào đó, và làm cho bé
Diệp vui chơi nữa.
Chẳng bao lâu bản tính nhạy cảm của Liên
bắt đầu thắc mắc về khả năng và vai trò làm mẹ làm
vợ của nàng. Nhà cửa „bề bộn lung tung‟ (theo như
chính nàng nhận định), con cái không vâng lời, nàng
không đủ thời giờ để nấu bữa ăn ngon miệng bổ
dưỡng, và nàng sợ rằng sẽ đổ cơn giận dữ bực tức
trên con cái. Nàng không có nghị lực và tài năng của
bà chị để tìm ra những giải pháp mau chóng; thay
vào đó nàng cứ kéo dài việc này qua việc khác, rồi
chán nản và bất hạnh. Người u uẩn tiêu chuẩn cố
gắng tiến tới mức cao của toàn hảo. Rất tiếc một
người mẹ sống vội vã với những đứa con nhỏ
quanh quẩn bên cạnh, đi ngược lại với mẫu người lý
tưởng trật tự và toàn hảo của loại tính tình u uẩn.
5. 1.
biến gò nổng thành núi non
Liên đang đứng vào khúc quanh hệ trọng đối
với người u uẩn: làm sao để đối phó với những bực
dọc mỗi ngày một cách lành mạnh, bởi lẽ người u
uẩn có khuynh hướng thả dốc theo đà tiêu cực đi
xuống. Họ có thể bắt đầu với “Tôi sẽ cho ngày trôi
qua xa tôi” rồi rơi vào “Hôm nay tôi tồi tệ quá”, rồi từ
“Tôi luôn luôn làm việc dở” đến “Như vậy tôi không
chu toàn nhiệm vụ làm mẹ.” Cuối cùng “Tôi là con
người tồi tệ!” Hoặc người u uẩn có thể nghĩ đến một
tư tưởng thất bại bao quát hơn nữa: “Hôn nhân của
tôi tồi tệ quá!”
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Trời ôi! Phải hãm thắng/phanh lại chứ! Muốn
hãm thắng/phanh lại khỏi tuột xuống dốc, Liên cần
phải tách rời thực tế khỏi luồng tư tưởng của nàng.
Có phải thực sự nàng làm việc dở không? Có thực
sự nàng không chu toàn nhiệm vụ làm mẹ không?
Không, nàng đâu có như vậy. Nhưng tư tưởng của
nàng tạo nên nguyên cớ cho nàng chán nản, hay
thay đổi và trầm cảm. Liên cần phải học biết rằng
đây là tính tình của nàng, chứ không phải tình
huống khách quan, đã làm cho nàng chán nản, vì lời
nói của Danh dẫn đến hậu quả là chính mình cảm
thấy vô hiệu bất lực. Chỉ khi đó nàng mới có thể bắt
đầu bước những bước đi thực tế để giảm bớt chán
chường.
Liên cũng cần phải nhận định rằng bản tính
nóng giận của Danh không xoay quanh những lời
phê bình chỉ trích. Danh sẽ chẳng bao giờ lãng phí
thời giờ và nghị lực để „tự thương hại tội nghiệp‟;
nếu chàng nhìn thấy trong nhà có vấn đề, chàng
muốn giải quyết ngay và tiếp tục cuộc sống. Chàng
cũng chẳng cần để ý xem nhà cửa có „đàng hoàng‟
hay không, - miễn là mỗi khi đi làm về, chàng nhận
thấy vợ con vui vẻ hạnh phúc và có bữa ăn cơm
ngon canh nóng! Kể cả khi nàng tự nhủ lòng mình
rằng nàng không đáp ứng tiêu chuẩn của Danh
(hoặc của bà chị), chính nàng làm mình thiếu sót:
mỗi lần lại đi sâu hơn vào tự kiểm thảo và cuối cùng
là tự tội nghiệp mình.
Tính hướng nội của người u uẩn làm cho họ
suy tư sâu xa và tỉ mỉ, nhưng có thể làm cho họ ít để
ý đến những phản ứng của người khác (trong khi
quá chú ý đến phản ứng của mình). Thỉnh thoảng
điều này dẫn đưa tới việc tạo nên „một thế giới khác‟
trong đầu óc của họ, trong đó con cái phải vâng lời
93

không được cãi lại hoặc thắc mắc, và vợ phải biết đi
guốc trong bụng, và họ có quyền bàn cãi nhưng
phải thắng. Khi người phối ngẫu về nhà bề bộn; con
cái kêu khóc “Ba ơi!”, chó mèo chạy qua phiền hà
hàng xóm, và lối đi ngổn ngang dầy dép, đồ chơi, họ
chỉ muốn chạy đi hoặc vùi đầu trong phòng đọc
sách. Hoặc họ lấy cớ đi tập thể dục.
Khi chàng được ở một mình, chàng sẽ thử
tranh luận trong đầu óc với vợ. Cho đến khi chàng
xuất hiện, chàng sẽ dư chất liệu để thuyết trình cho
biết nhà cửa sai quấy làm sao. Gia đình chàng sẽ bị
tổn thương và thắc mắc không biết tại sao chàng lại
có thái độ như vậy. Vợ sẽ cho biết tin em bé bị tai
nhiễm trùng, đứa trẻ mới ói mửa, và con cái hàng
xóm muốn qua nhà chơi cho vui. Nàng sẽ trả lời:
“Giờ nào mà dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đây?”
Thế là em bé bắt đầu khóc. Chẳng bao lâu cả nhà
chẳng còn gì là vui nữa.

Khuynh hướng tổng quát hoá
(vơ đũa cả nắm)
sẽ gia tăng khi chúng ta giận dữ.
Phải có kỷ luật và thực tập
để biết tập trung và minh bạch rõ ràng
khi bị bực mình.
5. 2.
nếp sống phải có
Tất cả những người u uẩn nên nhắc nhủ lòng
mình rằng không cần phải „toàn hảo‟. Thực ra không
gì có thể là toàn hảo cả. Điều này đúng cho cả đến
những sự việc tầm thường xẩy ra hằng ngày. Em bé
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khóc, sữa đổ rơi rớt, chó sủa mèo kêu, và các bà
mẹ chẳng thể nào đủ thời giờ để dọn dẹp nhà cửa
sạch sẽ được. Nhưng dù nhắc nhở mấy đi chăng
nữa thì thế nào cũng có người u uẩn cố gắng làm
cho sự này việc kia được toàn hảo.
Mẹ của Lan là người mẹ u uẩn lúc nào cũng
cố gắng giữ gìn nhà cửa cho gọn ghẽ ngăn nắp
tuyệt hảo, mỗi sự đều có chỗ riêng đúng cách. Một
ngày kia, Lan quan sát thấy mẹ già nua đang cố
gắng để đi tới ghế bành, xoay cái bàn vịn để lách
mình qua giữa cái ghế bành và cái tủ sách, rón rén
từng bước qua 2 chướng ngại vật. Khi Lan xin xê
dịch mấy bàn ghế đó một tí cho dễ hơn thì bà từ
chối không cho phép mà nói: “Không được, đây là
chỗ của mấy bàn ghế đó đúng vị trí của nó!” Lan nói
thêm rằng bà cụ ngại lách qua bàn ghế đó mỗi ngày,
nhưng bà mẹ u uẩn nhấn mạnh: “Không được di
chuyển.” Người u uẩn muốn mỗi sự đều có chỗ
riêng đúng vị trí . . . và mọi người phải thích như
vậy!
Trong khi người u uẩn nhấn mạnh sự việc
nào cũng cứ phải đúng y như vậy, con cái vợ chồng
thường thắc mắc ngạc nhiên hỏi: “Nào có gì khác
biệt đâu!” Hình như đây là chuyện lẩm cẩm hơn là
đáng công. Không thể di dịch bàn ghế một chút cho dù ai cũng phải lách đi qua một cách khó chịu.
Con cái phải ngồi nghiêm trang ở nhà thờ (thử coi
mấy đứa trẻ xem); ăn cơm phải đúng 6giờ tối, không
thể trễ hơn mặc dầu thời khoá biểu của mỗi người
mỗi khác. Theo quan điểm của người u uẩn, thế giới
này có trật tự mỗi sự đâu vào đó và người ta phải
thích ứng tuân theo.
Gia đình thế nào rồi cũng phải chịu hậu quả
của những đòi hỏi phải thế này, nên thế kia. Người u
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uẩn có cách gieo rắc ảnh hưởng qua hình thức tế
nhị không lời nói: liếc nhìn, thở dài não nề, hoặc gặp
những dấu hiệu bên ngoài khi không được như ý.
Điều này có thể làm cho con cái vợ/chồng giận dữ
bực dọc. Tùy như tính tình của vợ/chồng con cái,
phản ứng đối lại người u uẩn vì họ muốn toàn hảo
và không chấp nhận bất cứ thiếu sót, có thể là từ bỏ
cuộc vì bất lực không làm gì được cho đến nổi loại
giận dữ.
5. 3.
trở nên thiện hảo . . .
chứ không phải toàn hảo.
Những đòi hỏi của người chủ trương toàn
hảo cũng làm cho họ điên đầu nữa - y như trường
hợp của Liên vậy. Nhưng khi Đức Kitô nói: “Hãy trở
nên hoàn thiện, như Cha của các con trên trời là
toàn hảo”, Ngài không có ý bảo phải trở nên toàn
hảo trong mọi sự. Điều toàn hảo mà Ngài mời gọi
chúng ta là toàn hảo trong yêu thương, để dẫn đưa
chúng ta tới sự thánh thiện và tình nghĩa với
Thượng Đế; nhưng chủ trương toàn hảo trong mọi
sự, thường là một cố gắng bù đắp lại lòng thiếu tự
tin bằng cách tìm gây ấn tượng cho mình hoặc cho
người khác với việc làm như toàn hảo, nhưng lại
làm cho mọi người khốn đốn khổ sở. Khi chủ trương
toàn hảo có nghĩa là hoàn toàn quá không ai làm
vừa lòng được, những tiêu chuẩn cao xa của người
u uẩn có thể trở nên thập giá cho chính những
người thân yêu.
3 người con của Quế, người u uẩn, sẽ nói
cho bạn biết chúng thất vọng chừng nào. Duy đứa
con thứ 2 nói: “Mẹ cháu chẳng bao giờ hiểu rằng
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thỉnh thoảng cháu cần có thời giờ vui chơi với bạn
bè. Mẹ muốn rằng cháu phải học thật giỏi để vào
trường xưa mẹ đã học. Chị cả luôn chu toàn mọi sự
„toàn hảo‟ - thế nhưng chị chẳng vui vẻ tí nào! Trong
khi đó mẹ của Duy lại luôn luôn phê bình chỉ trích
nó, bạn bè của nó và những gì nó theo đuổi. Duy
bắt đầu cảm thấy thật thất vọng về điểm học, về
mục đích cuộc sống, và cả về đức tin nữa. Thực tế
mà nói, nó chẳng phải là đứa trẻ „xấu‟, nhưng chỉ là
một đứa thuộc loại tính vượng máu.
Người u uẩn thỉnh thoảng cảm thấy buồn
phiền vì người vượng máu, bởi lẽ các phản ứng của
họ khác nhau 180 độ. Người u uẩn coi mọi sự là
nghiêm chỉnh; người vượng máu muốn vui hưởng
cuộc sống. Để hưng phấn người vượng máu, nên
xây dựng một liên hệ tình nghĩa ấm cúng (dù là
vợ/chồng hay cha mẹ/con cái) thay vì ra lệnh chỉ
huy, nhưng đối với một số người u uẩn, điều này
thật khó hiểu và càng khó thực hiện hơn, bởi lẽ như
vậy là hạ thấp tiêu chuẩn của họ.

Hãy tìm kiếm thiện hảo trong yêu thương
chứ không chủ trương toàn hảo
trong mọi sự
Nhưng người u uẩn không cần phải hạ thấp
tiêu chuẩn của họ xuống, họ chỉ cần phải làm sao để
„bán‟ được cho người khác mua những tiêu chuẩn
cao xa của họ. Muốn như thế, thứ nhất họ cần phải
chấp nhận người khác như con người của họ, rồi
tìm cách hưng phấn cho họ thay đổi. Người u uẩn
coi tư tưởng „hưng phấn‟ là xa lạ, vì đối với họ, tiêu
chuẩn cao xa đã là hưng phấn rồi. Người u uẩn chủ
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trương rằng mỗi người phải có cùng những tiêu
chuẩn cao xa như nhau. Nhưng đây không phải là
thế giới thực tế chúng ta đang sống. Nếu người phối
ngẫu của người u uẩn cảm thấy (hoặc bị những lời
phê bình chỉ trích của người u uẩn làm cho cảm
thấy) mình không bao giờ có thể đạt được tiêu
chuẩn, và những tiêu chuẩn đó quá cao, khi đó họ
sẽ bị thất vọng hoặc chống đối.
Chính vì thế, thay vì nài nỉ đứa con trai vượng
máu và so sánh nó với người chị toàn hảo hơn nó
một cách không thuận lợi, Quế, người u uẩn trước
nhất cần phải hiểu biết và chấp nhận tính tình rất
khác biệc của đứa con trai, và đây là hồng ân của
Thượng Đế. Chỉ khi đó nàng mới có thể bắt đầu
hưng phấn Duy theo cách thức hy vọng sẽ tạo nên
kết quả tốt hơn là chống đối.
5. 4.
Tích cực tiềm ẩn nữa
Người u uẩn có khả năng kiên trì qua thử
thách khi họ theo đuổi những mục đích cao thượng
và cam go, nhưng họ thường phải chiến đấu chống
lại nản chí vì những khó chịu bực dọc mỗi ngày.
Nếu không để ý coi chừng những khó chịu bực dọc
này, tình trạng có thể dẫn đến trầm cảm, nhất là khi
đối tượng của thất vọng lại là chính mình. Có một
cách để chiến đấu chống lại nản chí là hãy đối phó
với từng vấn đề một (đừng vơ đữa cả nắm, đừng
toàn cầu hoá vấn đề ngay lúc đầu) và hãy sắp đặt
những mục đích thiết thực có thể chu toàn. Cùng
theo đó có thể giúp cho người u uẩn tập trung vào
thái độ tích cực tiềm ẩn như đã nói trước (trang ).
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Chẳng hạn như Quế, người u uẩn, cần phải
tự nhắc nhở mình rằng nói chung chung, Duy là một
đứa trẻ tốt được điểm học khá, đi lễ mỗi chủ nhật,
và chỉ cần thêm một chút hưng phấn trong lĩnh vực
học vấn. Như Liên đã phải ép mình để nhắc nhở cho
chính mình biết rằng mình chẳng những không phải
cái gì cũng thất bại, mà trong nhiều phương diện
nàng còn là người vợ, người mẹ, tề gia nội trợ tốt
nữa.
Tất cả chúng ta đều phải nhìn nhận rằng tư
tưởng của chúng ta có ảnh hưởng đến tâm tình cảm
nghĩ, nhưng điều này thật quan trọng đối với người
u uẩn, vì khuynh hướng hướng nội của họ dễ đưa
đến cô đơn và nhụt chí. Người u uẩn lý tưởng
thường phát triển thói quen chú ý đến những gì
không được - những khía cạnh của nếp sống thiếu
sót. Điều này sẽ dễ dẫn đến thái độ tiêu cực lấn át.
Nhưng một khi chúng ta quan sát biết được liên
quan giữa tư tưởng và tâm tình cảm nghĩ, chúng ta
có thể tìm cách thách đố những tư tưởng tiêu cực
và phát triển mẫu mực mới để suy tư.
Chẳng hạn như Liên có thể tự nhủ rằng: “Tôi
nghĩ rằng tôi không chu toàn nhiệm vụ làm mẹ làm
vợ, nhưng thực sự là hôm nay tôi quá mệt với mấy
đứa con. Ai có 3 đứa mà chẳng vậy!” Hoặc người
cha u uẩn có thể tự nhủ (trước khi bước vào nhà)
“Vợ tôi ở nhà lo lắng cho 2 đứa con đau ốm, chẳng
còn thời giờ gì cho nàng”. Rồi như vậy chàng có thể
thực tập thay thế những tư tưởng tiêu cực bằng
những tư tưởng tích cực: “Tôi đã nuôi dưỡng 3 xấp
nhỏ này thật hay!” hoặc “Vợ tôi thật vất vả lo lắng
cho mấy đứa con! Tôi phải biết ơn nàng!”
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Thay vì nói: “Tôi ngu dại quá!”
Xin hãy thử nói: “Tôi cố gắng hết mình rồi.
Đó là điều quan trọng thôi.”
Theo ngôn ngữ Kitô giáo, đây chính là „hãy
đếm số các hồng ân‟. Khi chúng ta đếm số các hồng
ân, chúng ta trở nên biết tri ân, và nhờ đó trực tiếp
gia tăng niềm vui. Thánh Phaolô (chính ngài có thể
là người thuộc loại tính tình nóng giận/u uẩn) viết
cho giáo đoàn Philippi: “Bất cứ điều gì là chân thật,
bất cứ điều gì là đáng vinh dự, bất cứ điều gì là
đáng yêu, bất cứ điều gì là duyên dáng, nếu như có
điều xuất sắc, và nếu như có điều đáng ca ngợi, hãy
nghĩ tới những điều như vậy.” (Pl 4: 8). Nhờ suy
nghĩ những gì đáng vinh dự, đáng yêu, duyên dáng,
và đáng khen nơi vợ/chồng/con cái (và cả chính
mình nữa!), chúng ta sẽ có khả năng bỏ qua những
chi tiết nhỏ mọn hay làm cho người u uẩn bực dọc
theo quan điểm của họ.

Khơi mào êm dịu có vẻ như là
„rào trước đón sau‟,
nhưng người phối ngẫu của bạn
không cảm nghiệm như vậy.
Một khi người u uẩn đã đối phó với các tư
tưởng tiêu cực và đã thay thế bằng những tư tưởng
tri ân và tốt lành rồi, họ có thể phát triển thói quen
biểu lộ tâm tình tri ân và những tư tưởng dễ thương
qua lời nói to cho mọi người nghe được - cho
vợ/chồng/con cái cùng nghe. Lúc đầu, thấy có vẻ
như ngượng nghịu và gò bó cưỡng ép, nhưng
người phối ngẫu hưng phấn sẽ giúp bạn cứ thế mà
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tiến tới. Đừng giả tưởng như nàng biết tôi yêu nàng
mà hoặc chàng biết tôi biết ơn những việc chàng
làm - nhưng hãy diễn tả thành ngôn từ.
Các nghiên cứu cho biết những cặp vợ chồng
hạnh phúc luôn nói 5 câu tích cực đối lại với 1 câu
tiêu cực. Những cặp này có thói quen nói ra lời
những tư tưởng dễ thương. Chúng ta phải minh
nhiên biểu lộ những tư tưởng tích cực về cuộc tình.
Một người có thể nói: “Tôi biết nàng yêu tôi vì tôi làm
việc cố gắng nhiều”, hoặc “nếu tôi không yêu
thương chàng, liệu tôi có còn nấu nướng tề gia nội
trợ nữa không?” Dĩ nhiên điều cần thiết là phải làm
những việc dễ thương, nhưng cũng cần thiết là phải
diễn tả thành lời nói và biểu lộ bằng cử chỉ. Như vậy
có nghĩa là mình cất bóng chụp đèn đi để ánh sáng
tình yêu chiếu sáng.
5. 5.
những kỹ năng truyền thông
cho người u uẩn
Mục đích của việc biết mình không
phải là tự ngắm tự mãn, hoặc tự kiểm tự phê. Thực
hành một ít kỹ năng truyền thông có thể giúp người
u uẩn trở nên vị tha, chú ý tới người khác và ít tạo
nên thủ thế tự vệ.
a.)
một kỹ thuật truyền thông người u uẩn có thể
sử dụng tốt là rõ ràng minh bạch và tránh đừng tổng
quát hoá. Khi chúng ta giận dữ, bị tổn thương, hoặc
đang bị đau dớn, chúng ta có khuynh hướng phóng
đại tô mầu mọi sự: “Anh/em chẳng bao giờ về nhà
đúng giờ!” “Anh/em lúc nào cũng để mọi sự bề bộn
lung tung!” “Anh/em không bao giờ khơi mào làm
tình” “Anh/em lúc nào cũng châm biếm!” Dùng
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những từ như luôn luôn và không bao giờ có khuynh
hướng giết chết truyền thông. Có 2 sự sẽ xẩy đến
ngay: thứ nhất người phối ngẫu sẽ cảm thấy phải
thủ thế tự vệ (bởi lẽ lời tố cáo có lẽ không đúng
hoặc không công bằng), và thứ hai chúng ta sẽ
ngưng nói về vấn đề mà chỉ lo bảo vệ trả đũa.
(“Anh/em nhớ ít ra có lần anh/em đã không về trễ!”)
Như vậy chúng ta để mất đi cơ hội thảo luận và giải
quyết vấn đề một cách xây dựng.
Thay vì nói: “Thế là mọi sự tan nát hết cả rồi! ”
Xin hãy thử nói:
“Cuối tuần này, anh/em rất là bận rộn đủ mọi thứ.
Em/anh có nghĩ rằng em/anh giúp anh/em một tay
như cắt cỏ, đi chợ được không?”
Thay vào đó, chúng ta phải minh bạch rõ
ràng, tập trung vào hiện tại, và chỉ nói mỗi lần về
một vấn đề thôi. “Em thực sự cảm thấy bực dọc bởi
lẽ em đã nấu một món ăn đặc biệt mà anh lại về
trễ!” “Em rất muốn anh trả lời điện thoại cho em.
Chúng mình có thể thảo luận được không?” Trong
trường hợp của Liên, thay vì nói “Anh luôn luôn so
sánh em với chị hai!” hoặc “Chẳng ai nghĩ rằng em
làm được việc gì trong khi em ở nhà lo cho mấy đứa
con mệt cả người suốt ngày đầu tắt mặt tối!”, nàng
có thể nói “Khi anh nói rằng chị Thanh làm được thật
nhiều việc trong ngày, em có cảm tưởng rằng anh
chỉ trích công việc em làm.” hoặc “Anh thực sự cảm
thấy chán nản vì nhà cửa bề bộn ngổn ngang quá,
và đâu có cần nhiều giờ lắm để thay tã cho em bé
và chơi với con.”
b.)
hãy suy nghĩ (và biểu lộ) thái độ tích cực tiềm
ẩn. Khi người u uẩn bắt đầu tập trung vào các vấn
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đề hoặc lao mình vào tự thương hại, họ có thể làm
cho chính mình cũng như người chung quanh bị bao
vây bởi các tư tưởng thất bại và u ám. Tiêu cực có
tính hay lây. Khi u ám mờ mịt đe doạ tính khí của
bạn hoặc khi bạn cần thảo luận đứng đắn với người
phối ngẫu, xin hãy bắt đầu với thái độ tích cực tiềm
ẩn. Hướng dẫn theo thái độ tích cực tiềm ẩn không
loại bỏ cơ hội thảo luận vấn đề; nhưng như thế tạo
nên hình thức để hai người thảo luận vấn đề một
cách hy vọng và cộng tác hơn.
Thánh Phaolô ghi nhận rằng chúng ta không
nên lo lắng gì cả, nhưng hãy cầu xin trong tâm tình
cảm tạ! (Pl 4: 6) Nếu những tâm tình cảm nghĩ của
bạn bị tổn thương bởi lẽ người phối ngẫu lại về trễ
nữa, hãy tự nhắc nhở rằng chàng yêu bạn nhiều
đến nỗi chàng cố gắng làm thêm vì bạn đó. Rồi hãy
nói cho chàng biết bạn ghi ơn chừng nào.
Việc này lúc đầu không phải dễ dàng gì.
Nhưng khi người u uẩn phát triển thói quen nhìn
nhận những điều tích cực về người phối ngẫu và
biểu lộ những tư tưởng dễ mến, người phối ngẫu
cũng sẽ bắt chước phản ứng như vậy và đức bác ái
sẽ dồi dào.
Thay vì nói: “Mấy đứa con sẽ tưởng anh/em
là ngáo ộp vì nạt nộ tụi nó dữ quá!”
Xin hãy thử nói:
“Anh/em có thể nói rằng em/anh thực sự thấy lo
vì không biết con cái có chu toàn những dự án ở
trường không? Anh/em cũng cảm thấy như vậy.
Chúng mình hãy thảo luận xem có cách nào
giúp tụi nó không.”
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Truyền thông với người u uẩn
bản giản lược toát yếu
phản ứng
chậm nhưng mãnh liệt; phản ứng kéo
dài và cường độ ngày càng gia tăng
xã giao
hướng nội; mất nghị lực khi phải
giao tiếp xã hội; cần phải có thời gian sống riêng
để lấy lại sức; ở một mình thoải mái
nét nhận ra được yên lặng, suy tư, chi tiết, phê
bình chỉ trích, tâm trí cao, chín chắn, nhạy cảm,
nghệ sĩ, kiên trì, có khuynh hướng “muốn toàn
hảo”
tập trung
mãnh liệt; hướng vào trong; tập trung
tới chi tiết; kiên trì đáng kể
muốn biết
nhiều chi tiết và rõ ràng minh bạch;
thông tin nhiều hơn; luật lệ nào
quyết định dựa trên nguyên tắc, nên làm,
phải có, lý tưởng
nhu cầu
nâng đỡ; cần được giúp khi khởi sự
dự án hoặc hoạt động xã hội; cần được nghe
và được hiểu; trật tự và yên tĩnh
điểm yếu kém
chậm khơi mào; do dự;
có thể phê bình chỉ trích và bất chấp; sẽ nói
không nếu bị ép buộc phải trả lời ngay
khi có mâu thuẫn có khuynh hướng để cho các
vấn đề chồng chất lên rồi quan trọng hoá
hoặc phản ứng mạnh nhưng vụng về và đóng
kịch; có khuynh hướng tổng quát hoá cách
tiêu cực
bị khó chịu do
thiếu nguyên tắc; bị bắt phải
quyết định sớm; tính hời hợt hào nhoáng;
thiếu chú ý các chi tiết; giả tạo;
không tôn trọng trật tự cá nhân
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lưu ý tới
lý tưởng; tâm tình cảm nghĩ và tư
tưởng nội tâm; những phiền muộn quá khứ;
tiến trình; điều gì là „đúng‟
làm sao để đối phó với người u uẩn?
tôn trọng nguyên tắc luật lệ của họ,
yên tĩnh của họ, trật tự của họ, và không gian
của họ; giúp họ khơi mào khởi đầu; nhìn
nhận giá trị cái nhìn của họ vào vấn đề; để
cho họ có giờ quyết định; hãy hỏi xem họ
nghĩ gì trong đầu óc.
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Chương 6

Đốt lên ngọn lửa lãnh đạm

“Tình yêu thì kiên nhẫn . . .”
(1 Cr 13: 4)
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Kỹ sư Bền là người thuộc loại tính tình lãnh
đạm, trầm tĩnh, chịu khó, đã thành hôn được 25 năm
với An, mối tình học trò của thời trung học. Anh đã
lo liệu cho 2 trong số 6 đứa con xong đại học và
cương quyết ủng hộ An trong công trình tự giáo
huấn ở nhà cho mấy đứa nhỏ. An rất cảm ơn Bền vì
đã tận tuỵ lo cho gia đình và luôn trung thành với
đức tin.
An đã có thể ở nhà lo cho con cái, cho dù hai
người không đủ tài chính để đi du ngoạn nghỉ hè
mấy nơi đắt tiền hoặc mua bàn ghế sang trọng. Là
con người lãnh đạm tiêu biểu, Bền không bao giờ đi
tìm một công việc nhiều tiền hơn (mà có thể liều lĩnh
hơn) hoặc ước mộng lên chức cao cấp hơn. Chàng
hài lòng với chỗ đứng của mình, bao lâu người ta
tôn trọng công việc của chàng và chàng đem về
đồng lương cố định. Nhưng rồi thế hệ kỹ sư trẻ
tranh đua gia tăng, chàng bắt buộc phải làm nhiều
giờ hơn để giữ chỗ. Thực ra mấy năm vừa qua, Bền
cảm thấy anh không được tăng lương trong khi chủ
sự văn phòng đòi anh phải cố gắng hay hơn nữa.
Chàng không còn giờ để thi hành những dự án sửa
chữa mấy việc trong nhà, và cũng chẳng còn giờ
giúp mấy đứa con làm bài ở nhà nữa; bây giờ chàng
lại phải đi làm về trễ mỗi ngày, rồi vừa về tới là đâm
đầu vào mấy vi tính để đọc điện thư và trả tiền các
thứ. Thậm chí chàng cảm thấy mệt mỏi chẳng con
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giờ thức khuya để cùng An coi phim hoặc Tivi hoặc
nói chuyện tâm sự như xưa nữa.
An phàn nàn một mình: “Chúng tôi đâu có nói
chuyện với nhau nữa. Như vậy là tan hoang cửa
nhà rồi, và một mình tôi cũng chẳng kỷ luật được
con cái nữa! Thỉnh thoảng tôi có cảm tưởng như
Bền đang mộng du trong đời vậy.” An biết được Bền
đã phải làm việc cực khổ thế nào, và chàng phải
gồng mình chịu đựng tại sở, nên nàng cảm thấy
mặc cảm tội lỗi nếu phàn nàn với chàng. Tuy vậy
nàng tự nghĩ rằng: “Nếu như chàng cứ nói với mình
về mấy chuyện đó, biết đâu tôi chẳng có thể giúp
chàng ít nhiều. Nhưng tôi chẳng biết trong đầu óc
chàng suy nghĩ gì nữa!”
6. 1.
một loại tính tình ít nói
Người lãnh đạm hầu như luôn luôn dễ
thương và hợp tác, nhưng không luôn luôn truyền
thông thoải mái. Khi đứa con lãnh đạm của chúng
tôi còn rất trẻ, chúng tôi lấy làm hãnh diện - và nôn
nóng - quan sát nó bơi 100 thước hình bướm đầu
tiên trong một cuộc thi bơi. Chúng tôi ngồi quan sát
từ phía bên kia hồ bơi khi ông bầu của nó gọi nó tới
nói chuyện sau cuộc thi. Từ khoảng cách xa đó,
chúng tôi có thể nhìn thấy ông giơ tay, làm bộ điệu
này nọ chỉ cho nó cách đẩy nước, rồi khoác tay lên
vai nó, trong khi Lý cứ ngoan ngoãn gật đầu. Cuối
cùng khi nó về chỗ chúng tôi, chúng tôi vội hỏi nó:
“Ông đã nói gì với con vậy?” Nó trả lời: “Con không
biết.”
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Chẳng mấy chốc chúng tôi biết rằng câu nói
ngắn gọn đó là nhãn hiệu của người lãnh đạm già
cũng như trẻ. Biết đâu phải tốn nhiều nghị lực lắm
họ mới kiếm được một câu trả lời, biết đâu phản
ứng của họ là hoãn binh chi kế, hoặc biết đâu họ
tạm hoãn để nghĩ xem người hỏi muốn trả lời thế
nào cho vừa lòng. Hoặc cũng biết đâu họ muốn nghỉ
lấy hơi. Khi nó lớn hơn, có lần chúng tôi muốn giải
quyết bí mật đó nên hỏi nó: “Khi con nói con „không
biết‟, có phải thực sự „Con biết . . . nhưng con không
muốn nói,‟ hoặc có thể là „Con đang suy nghĩ tới
những quan niệm thật sâu xa và khó khăn không thể
trả lời ngay lúc này được‟?”
Lý trả lời một cách chân tình: “Không, thực sự
con chẳng biết gì cả.”
Nếu là người lãnh đạm thuộc phái nam, vấn
đề có thể cứ chồng chất lên. Người ta nói rằng phái
nữ nói nhiều chữ hơn phái nam 3 lần; như vậy
người chồng lãnh đạm còn có vẻ bí mật hơn với
người vợ. Chính đây là tình huống của Bền và An
đang phải đối phó. Bao lâu công việc không hút hết
nghị lực của Bền, chàng luôn luôn cảm thấy thoảỉ
mái bên nàng sau khi đi làm về và chuyện trò đủ
thứ. Nhưng bây giờ chàng cảm thấy bị căng thẳng,
sử dụng hết khối óc tập trung vào công việc (và số
lượng ngôn từ) tại sở làm; nên chàng cảm thấy có
nói chuyện với An thì chỉ làm cho nàng bực dọc với
chàng thêm thôi. Nên chi chàng chỉ còn biết ẩn mình
vào máy vi tính hoặc coi Tivi, và dĩ nhiên An sẽ phải
phàn nàn.
Người lãnh đạm tạo nên phàn nàn cũng
giống y như đèn sáng thu hút con thiêu thân vậy. Vì
chẳng những họ tránh né mâu thuẫn, mà họ còn có
khuynh hướng trì hoãn - nhiều kiểu cách khác nhau.
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Bởi lẽ người lãnh đạm không thích nhìn vào tương
lai bất định mịt mờ, họ có khuynh hướng trì hoãn.
Nhưng thường xẩy ra là khi họ đồng ý về một
chuyện gì họ thực tâm không muốn làm, họ không
muốn nói „không‟ . . . nên chỉ thích cho nó qua đi
thôi. Trong hôn phối, điều này có thể dẫn đến chu kỳ
phàn nàn, khi người phối ngẫu trở nên chán nản khó
chịu, và người lãnh đạm càng ngày càng rút lui và
thủ thế tự vệ.
Người lãnh đạm thường dùng kế „được rồi‟
hoặc „tôi sẽ làm mà‟ để qua giờ - có ý để làm . . .
sau này. Nếu người lãnh đạm thành hôn với người
nóng giận hoặc vượng máu (loại tính tình mong đợi
việc gì cũng phải làm ngay bây giờ), điều này có thể
gây nên mâu thuẫn đáng kể. Người phối ngẫu
không phải loại tính tình lãnh đạm có thể đi tới
những tổng quát hoá tàn nhẫn với mưu toan hưng
phấn người lãnh đạm như: “Anh/em lúc nào cũng
quá lười biếng!” hoặc “Anh/em chẳng bao giờ làm
được việc gì!”
Bởi lẽ người lãnh đạm không thích mâu thuẫn
giữa người với người, họ thà tránh né vấn đề hơn là
đối phó với áp lực nó gây ra. Hậu quả là người lãnh
đạm có thể gồng mình chịu khổ nhiều năm nơi sở
làm (hoặc nài nỉ càm ràm trong hôn phối) hơn là đối
diện trực tiếp với mâu thuẫn mạnh mẽ. Những uất
hận không nói được sẽ tiếp tục tích luỹ trong người
lãnh đạm, làm cho họ có thể bất chấp - người lãnh
đạm đã chịu đựng thái quá và họ từ chối không
nhượng bộ - hoặc có thể là cuối cùng đập đê bị vỡ
để rồi tất cả những chán nản bên trong sẽ trào ra.
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6. 2.
Theo hùa, đó là danh hiệu người lãnh đạm
Người lãnh đạm cảm thấy thoải mái theo đám
đông, đồng ý với mọi người, hơn là liều mình dây
vào mâu thuẫn, nếu như họ dám nói lên ý thích
hoặc sự khác biệt của mình. Như vậy họ thường nói
những lời như: “Tôi không biết” hoặc “tôi không cần”
. . . bất cứ điều gì bạn muốn. Đây là một phúc lợi
cho cha mẹ và một điều ngạc nhiên thích thú khi
hẹn hò lần đầu, nhưng có thể trở nên kỳ cục sau
một thời gian. Bất cứ một đức tính tự nhiên từ tính
tình nào cũng có thể trở nên một bất lợi, nếu không
được đức khôn ngoan hướng dẫn - kể cả tính dễ
chịu của người lãnh đạm.
Thỉnh thoảng Đức Giêsu giơ má trái, nhưng
thỉnh thoảng Ngài cũng lật đổ bàn ghế. Người lãnh
đạm với khuynh hướng tự nhiên hoà giải, phải học
hỏi cho biết dám nói lên sự thật kể cả khi gây nên
mâu thuẫn. Chính Đức Kitô đã nói: “Ta đã đến
không phải đem lại bình an nhưng gươm giáo” (Mt
10: 34). Bình an đích thực không phải chỉ là tránh né
mâu thuẫn nhưng là thành quả của chân lý. Trong
hôn phối, có những khi người lãnh đạm theo hùa
cần phải đứng lên đối diện với vấn đề, thay vì chỉ
đồng ý với người phối ngẫu (để cho vấn đề qua đi)
hoặc tránh né vấn đề.
Kể cả người lãnh đạm dễ thương cũng có thể
bị chao đảo, nhất là nếu có khiêu khích mãnh liệt.
Nếu họ đã dồn nén các tâm tình cảm nghĩ một thời
gian lâu dài, họ có thể bùng nổ thật lớn! Đây chính
là trường hợp của Bền. Chàng đã phải gồng mình
chịu áp lực đủ thứ tại sở làm rồi về nhà thì bị An tố
cáo lời nọ lời kia đủ câu mà không hề nhìn nhận giá
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đắt chàng phải trả, và cuối cùng chàng đã nổi cơn
tam bành giận dữ kinh khủng làm cho An phải giật
mình và chính chàng cũng phải ngỡ ngàng nữa.
Bền phải học hỏi cách để đặt vấn đề đối với ở
nhà cũng như ở sở, thay vì cứ dìm sâu các tâm tình
cảm nghĩ của chàng vào bên trong. Nhưng phải có
thời gian mới có thể thuyết phục được Bền hiểu cho
rằng đối diện với các vấn đề thì đáng công hơn là
ưu tư lo lắng sầu muộn. Cuối cùng Bền và An cùng
ngồi xuống và nói chuyện thật lâu. Bền đã đào sâu
vấn đề và có can đảm cũng như sáng kiến để truyền
thông những lo sợ bị sa thải, và nói cho An biết
chàng rất cần nàng ủng hộ trợ giúp. An nói rằng
nàng chưa bao giờ cảm được gánh nặng ngàn cân
Bền đeo trên vai từ bấy lâu nay, nhưng bây giờ
nàng biết rồi, dĩ nhiên nàng sẽ ủng hộ hết mình.
An cũng nhìn nhận rằng nàng cứ ỉ lại có Bền
giúp nàng sau khi đi làm về, và nàng hứa gia đình
sẽ chia sẻ trách nhiệm . . . khi Bền không dẹp nàng
qua một bên nữa. Chàng cũng hứa sẽ bảo cậu con
trai phải giúp mẹ nữa (thay vì cái gì cũng để kệ cho
mẹ làm). Hai người hứa mỗi tuần sẽ đi ăn ngoài
hoặc dự ca hát để tâm sự với nhau. An đã có thói
quen hỏi Bền: “Thế hả? Anh có chắc như thế
không?” mỗi khi Bền trả lời rằng “mọi sự diễn tiến tốt
đẹp”. Nàng khuyến khích chàng, với lưu tâm và
nâng đỡ dịu dàng chứ không còn nài nỉ đối chất, để
chia sẻ những gì chàng đang nghĩ trong đầu hoặc
đang cảm thấy trong tim.
An cũng hứa dấn thân sống thương cảm và
không thủ thế tự vệ, khi Bền có điều gì phàn nàn.
Nàng tự nhủ lòng mình rằng nếu nàng thực sự muốn
cho chàng truyền thông nhiều hơn, nàng phải học
cách kiên nhẫn hơn và tiếp đón niềm nở hơn điều
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chàng muốn nói. Thỉnh thoảng một người phối ngẫu
không phàn nàn có thể để cho chúng ta một ý nghĩ
phóng đại vì tưởng rằng chúng ta đóng góp công lao
cho hôn phối! Nếu chúng ta thực sự muốn người
lãnh đạm nói theo tâm tình cảm nghĩ của họ, chúng
ta phải chuẩn bị để nghe những lời phê bình chỉ
trích mình không ngờ, và phải đề phòng đừng phản
ứng lại vì tự ái bị tổn thương.
Cũng như đối với bất cứ nhân đức nào, Bền
thực hành thái độ cởi mở khơi mào bao nhiêu, việc
đó trở nên dễ dàng hơn bấy nhiêu, cho dù đôi khi
chàng vẫn còn đóng khung trong lãnh đạm. Một
thành quả lớn lao khác là những tâm tình trao đổi
cởi mở đó làm cho hôn phối trở nên kiên vững hơn,
bởi lẽ cả hai đều có thể nói chuyện với nhau thật
sâu đậm về những gì thích hoặc không thích, những
lo sợ, mộng mơ và ước muốn.
6. 3.
Con thuyền đã ra khơi!
Chúng ta vừa thấy qua những thí dụ ở trên
để biết người lãnh đạm có tính hùa theo và tránh né
mâu thuẫn, và thường thường không biểu lộ những
gì trong tim trong óc của họ. Điều này còn được
tăng thêm do việc người lãnh đạm nếu có phản ứng
thì cũng trì hoãn và thiếu mãnh liệt; trong khi những
người khác thay nhau phản hồi, người lãnh đạm vẫn
còn đang suy nghĩ về ý nghĩa câu hỏi. Cũng có thể
đây là hậu quả việc người ta coi thường họ.
Ánh thường hay kể lại câu chuyện này để so
sánh sự khác biệt giữa người lãnh đạm với các tính
tình khác. Khi đi coi phim về, trong khi đi bộ ra bãi
đậu xe, Lan lập tức phân tích phim vừa mới coi: cốt
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truyện, lời nói, vai chính vai phụ, tài tử minh tinh có
đóng đúng vai trò hay không, và ý kiến của các nhà
phê bình phim ảnh. Lan nói một hồi rồi hỏi Ánh:
“Anh nghĩ thế nào?”
Ánh trả lời: “À mà để anh coi xem . . . Anh
không chắc, để anh nghĩ thêm xem sao”.
Sáng hôm sau, khi Ánh đã uống xong một ly
càphê rồi, chàng mới có ý kiến. Bây giờ mới thấy rõ,
Ánh sẵn sàng nói chuyện: “Lan à, bây giờ mình hãy
nói về phim coi tối qua đi.”
Lan hỏi: “Phim nào vậy?”
Câu chuyện trên nhấn mạnh tới khuynh
hướng chúng ta muốn tố cáo người lãnh đạm là
chậm quá, là không lưu tâm, không có ý kiến.
Nhưng trên thực tế, phản ứng chỉ đến chậm với họ
thôi. Không phải là họ không có ý kiến hoặc tư
tưởng gì; họ cần phải có thời gian để khai triển.
Người nóng giận thì khác hẳn, bị mang tiếng là có
những phản ứng dởn tóc gáy luôn. Họ cho biết ý
kiến, tư tưởng và quyết định của họ. Đến khi người
lãnh đạm cân nhắc thu thập được tư tưởng của
mình, con thuyền của người nóng giận đã ra khơi xa
đi mất rồi.
6. 4.
Tính tình bị định giá thấp.
Không như người nóng giận luôn có sẵn
những lý lẽ chuẩn bị từ trước, hoặc người vượng
máu thích thú múa may miệng lưỡi, người lãnh đạm
phải suy nghĩ trước khi nói. Hành động chậm phản
ứng kèm theo thái độ thiếu mãnh liệt và tránh né
mâu thuẫn có thể gộp lại làm cho người lãnh đạm
chịu trận „bão lòng‟ trong liên hệ tình nghĩa.
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Người phối ngẫu của người lãnh đạm có thể
thường xuyên thắc mắc: Tại sao chàng lại bị trả
lương thấp vậy? Tại sao chàng không chịu đi tìm
công việc khác? Có bao giờ chàng để ý tới ống
nước bị kẹt không? Phải chăng không bao giờ
chàng có ý kiến gì cả? Nàng có mục đích gì trong
đời không? Có bao giờ chàng đứng lên lo cho chính
mình không? Hoặc (giống như người vợ trẻ trong
chương 2 cầm gương soi vào mặt anh chồng lãnh
đạm): “Anh thử nhìn xem có thực là hạnh phúc
không?”
Vì người lãnh đạm thiếu biểu lộ tâm tình và
khuynh hướng phản ứng thiếu sót nên dễ làm cho
người phối ngẫu chán nản và thiếu hài hoà, nhất là
trường hợp người chồng là lãnh đạm. Vợ chàng
không biết làm cách nào cho chàng hưng phấn nữa
và chỉ muốn sao chàng đứng lên mà lĩnh nhận trách
nhiệm thôi. Rồi thời gian qua đi, nàng có thể phải đi
đến cách phê bình chỉ trích (nếu nàng thuộc loại u
uẩn), hoặc nài nỉ ỉ eo (nếu nàng thuộc loại vượng
máu), hoặc lấn át chiếm đoạt (nếu nàng thuộc loại
nóng giận), để rồi chàng cảm thấy bị theo dõi, hiểu
lầm hoặc vô tài bất lực. Điều này có thể dẫn đưa tới
(không lạ gì) thiếu tự tin sâu xa. Ngoài việc tránh
đừng tố cáo chàng vì làm như vậy chỉ đẩy chàng đi
xa thêm vào vỏ ốc của mình, người vợ cần phải
hưng phấn chàng giúp chàng phát triển khả năng
lãnh tụ.

Đừng ém nhẹm những tâm tình cảm
nghĩ. Điều đó chỉ làm gia tăng cơ hội cho
cơn giận dữ bùng nổ sau này mà làm cho
vấn đề trở nên tệ hại hơn.
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Bởi lẽ họ có khuynh hướng thụ động và chậm
phản ứng, người lãnh đạm thường bị tố cáo là lười
biếng hoặc thiếu tài lãnh đạo (như L.m. Conrad
Hock thường nói như vậy). Nhưng điều này theo
quan điểm của chúng tôi là một lầm lẫn lớn lao.
Theo quan điểm của chúng tôi, bất cứ tính tình nào
trong 4 loại cũng có thể là những người lãnh đạo
xuất sắc, miễn là nhận được hưng phấn thích hợp
và huấn luyện đầy đủ. Thánh Tôma Aquinas được
coi là một người thuộc tính tình lãnh đạm. Cha sở
của chúng tôi cũng vậy, ngài vừa mới xây xong một
thánh đường mới lớn nhất trong giáo phận (đang lúc
đa số người ta nghĩ không thể làm được vì vật giá
leo thang). Và mặc dầu chúng ta biết thật ít về
Thánh cả Giuse nhưng - với đường lối trầm lặng,
quảng đại, tha thứ, vâng lời, linh động và đáng tin
cậy của Ngài, biết đâu Ngài cũng là người thuộc tính
tình lãnh đạm.
Trên thực tế, người lãnh đạm có nhiều đức
tính tự nhiên có thể giúp cho vai trò lãnh đạo được
xuất sắc: tinh thần hợp tác, khả năng làm việc với
nhiều cá tính khác nhau, tài ngoại giao tiếp cận,
bình tâm khi có nhiều áp lực, và khả năng kiến tạo
hoà hợp và tinh thần đồng đội. Có lẽ đặc ân lớn lao
nhất của người lãnh đạm là đức khiêm nhường tự
nhiên; khả năng xin người khác giúp và tìm hỏi tham
khảo ý kiến; tất cả là những đức tính then chốt cho
tài lãnh đạo. Điều quan trọng là làm sao thuyết phục
được người lãnh đạm nhận lĩnh trách nhiệm. Tài
khiếu tự nhiên là cùng cộng tác làm việc như đồng
đội, nhưng người lãnh đạm cũng có khuynh hướng
tự nhiên là một „lãnh tụ phục vụ‟ chỉ lãnh đạo âm
thầm, nhưng không sai lầm, dùng gương sáng và
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chịu khó làm việc hơn là những lời hào nhoáng khoe
khoang, đặc sủng, hoặc quyền lực.
Bạn có thể gia tăng lòng tự tin và phẩm giá
của người lãnh đạm bằng cách khuyến khích
(khuyến dụ nhẹ nhàng, tích cực) vai trò lãnh đạo dễ
thương của họ vì đây là điều thích hợp với ơn gọi
của họ. Vì họ không thích quảng cáo rầm rộ rùm
beng, đa số người lãnh đạm cần được đưa đẩy nhẹ
nhàng để lĩnh nhận nhiệm vụ lãnh đạo, nhưng một
khi họ đã nhận, họ chỉ có thể vươn lên thôi. Nên nhớ
rằng cách tốt nhất để giúp cho người lãnh đạm triển
nở là trân quý khuyến khích họ cách công khai minh
nhiên. Và cách thức cổ điển khen tặng cũng chẳng
làm hại gì!
6. 5.
những kỹ năng truyền thông
cho người lãnh đạm
Về điểm truyền thông, người lãnh đạm có
nhiều điều thuận lợi: đức tính khiêm nhường tự
nhiên, thương cảm, và cộng tác. Họ sẽ không phục
kích hoặc nài nỉ ỉ eo người phối ngẫu. Thế nhưng
cũng có một vài kỹ năng họ nên học hỏi phát triển.
Nên nhớ rằng người lãnh đạm đã được cấu
trúc để bỏ qua quên đi, nhẹ nhàng lướt qua, lướt
qua sóng gió. Nhưng thỉnh thoảng bỏ qua vấn đề
chẳng giúp ích gì được, và họ biết rằng trước sau gì
họ cũng phải đặt vấn đề. Chính đây là thập giá của
người lãnh đạm: đối chất với mấy đứa sừng sỏ, xin
chủ cho tăng lương, trả lại món xúp nguội, nói „lời
không cần và cám ơn‟ cho mấy người quảng cáo,
mừng lễ Giáng sinh âm thầm ở nhà thay vì kéo cả
nhà qua bên nhạc gia. Đa số các kỹ năng người
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lãnh đạm cần phải học hỏi đều liên quan tới nhu cầu
phải đứng lên lĩnh nhận trách nhiệm đối phó với vấn
đề và giải quyết bằng lời nói rõ ràng.
Thay vì nói: “Quanh đi quẩn lại thì trước sau
anh/em cũng chỉ chúi đầu vào máy vi tính!”
Xin hãy thử nói:
“Anh/em giỏi toán quá; em/anh nghĩ rằng anh/em có
thể giúp Đán làm xong bài được không
vì nó đang gặp khó khăn bây giờ?”
a.)
Người lãnh đạm hướng nội có khuynh hướng
ngầm hiểu rằng người khác biết họ suy tưởng hoặc
cảm nghĩ gì mà không cần phải tỏ lộ. (Thực tế là họ
có khuynh hướng ghét những điệu bộ đóng kịch).
Xin hãy tập luyện biểu lộ tình cảm: hãy làm quen
càng nhiều càng tốt với những ngôn từ kiểu cách để
phát biểu tư tưởng và thổ lộ tâm tình. Hãy ý thức
giọng nói và cường độ. Và cũng phải nghĩ tới những
diễn xuất thể lý nữa. Ánh, người lãnh đạm đã thực
tập nhướng lông mày lên và mỉm cười với môi
miệng mở rộng để diễn tả thái độ thú vị khoái chí.
Chàng cũng sử dụng phương pháp Ý/Italia dùng tay
khi nói chuyện. Dĩ nhiên là được!
Nhưng biết biểu lộ diễn tả nhiều cũng có
nghĩa là sẵn lòng muốn bộc lộ tâm sự trong trái tim
hoặc đầu óc. Thỉnh thoảng chỉ cần nói ra những gì
mình đang nghĩ trong đầu óc. Vợ bạn đang bước
qua phòng, và bạn nghĩ: “Trời! nàng trông thật tuyệt
mỹ!” Thay vì chỉ nghĩ như vậy, xin bạn hãy nói lớn
tiếng lên. Những dịp khác khi nội dung là điều không
đồng ý hoặc có thể dẫn đến mâu thuẫn, cần phải cố
gắng mới có thể bộc lộ được. Đây là lúc người lãnh
đạm cần phải được giúp đỡ để bước ra ngoài phạm
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vi thoải mái của họ, mà bỏ qua đi lòng tôn trọng
nhân vị (vì tôn trọng như thế chỉ là đồng ý để làm
đẹp lòng người khác hoặc để tránh mâu thuẫn), và
phải biết can đảm và khôn ngoan (biết có nên theo
đuổi hoà bình hoặc gươm đao).

Nhìn nhận các tâm tình cảm nghĩ của người
phối ngẫu, sẽ giảm bớt thái độ
thủ thế tự vệ và gia tăng truyền thông
Ánh cũng nhận thấy rằng tích cực tiềm ẩn
(coi trang 83) là một trong các kỹ năng truyền thông
khó thực hành - nhưng quan trọng - mà chàng cần
phải thủ đắc. Người lãnh đạm không thực hành kỹ
năng này như chẳng hạn người u uẩn, để hoà dịu
khuynh hướng phê bình chỉ trích (bởi lẽ chàng
không có thái độ này), nhưng là để tránh né không
cho người phối ngẫu biết ý kiến gì cả. Tin rằng
người phối ngẫu xa cách và không thiết tha gì có thể
gây tai hoạ hơn là lúc nào cũng phê bình chỉ trích.
Như chúng tôi đã nói trước kia, khi người phối ngẫu
không lãnh đạm khuyến khích bạn nói nhiều hơn, có
thể họ không thích những gì bạn phải nói ngay đâu.
Phương pháp khơi mào êm dịu (coi trang ) có thể
giúp làm giàn đệm giảm bớt cái khó chịu khi được
nghe bạn nói những gì trong đầu óc của bạn.
Truyền thông với người lãnh đạm
bản giản lược toát yếu
phản ứng
chậm, không mãnh liệt, ngắn
xã giao
trầm lặng, kín đáo, hướng nội, được
nhiều người ưa thích
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nét nhận ra được dễ tính, trầm lặng, đáng tin,
hoà giải, kín đáo, bình tĩnh,
(nhất là khi có khủng hoảng)
tập trung
có thể không bị giao động do ngoại
cảnh, nhưng dễ bị chia trí vì tâm tình cảm
nghĩ bên trong, nhất là những gì khó chịu
muốn biết
Có phải mọi sự diễn tiến tốt đẹp
không? Mọi người có vui vẻ hoà đồng không?
quyết định dựa trên
liên hệ tình nghĩa; những
gì người khác nghĩ hoặc muốn; hợp tác
nhu cầu
hoà đồng, nhất là trong lien hệ
tình nghĩa; cơ chế tổ chức; tôn trọng và trân
quý; thời giờ nghỉ ngơi; bình an
điểm yếu kém
có thể thiếu sáng kiến; quá
theo hùa; có thể không dám đứng vững một
mình; quá bảo thủ nguyên trạng
khi có mâu thuẫn sẽ chịu trận để tránh né
mâu thuẫn; bề ngoài có vẻ thuận theo nhưng
bên trong không chịu đồng ý; có thể tránh né
mâu thuẫn chỉ vì quá lo lắng băn khoăn
bị khó chịu do
mâu thuẫn giữa người với
người; tiếng động ồn ào; hỗn độn; hành xử
mãnh liệt hoặc cực đoan
lưu ý tới
những gì người khác nghĩ hoặc muốn,
hợp tác, hoà đồng, nhiệm vụ
làm sao để đối phó với người lãnh đạm?
khuyến khích họ nhận lĩnh trách nhiệm; nhắc
nhở khéo léo (đừng nài nỉ ỉ eo); hãy phản hồi
tích cực và dùng những lời kiên định để giúp
họ gây dựng tự tin.
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Chương 7

đối cực hấp lực

Điều làm tôi tới bạn cũng
là điều làm tôi điên đầu.”
Bob Dylan

“Tình yêu không còn phải là tình yêu
nếu thay đổi khi thấy có thể đổi thay.”
Shakespeare, Sonnet cxvi
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Sau một bài thuyết trình tại khoá „phát triển
hôn phối‟ cho các cặp vợ chồng, một người chồng
đến gặp Lan và nói: “Tôi nghĩ rằng chị đã vừa cứu
vãn hôn phối của tôi. Tôi cứ tưởng vợ tôi có cái gì
sai quấy - chứ bây giờ tôi biết nàng thuộc loại tính
tình nóng giận!” Rồi ông rụt rè nói thêm: “Còn tôi
thuộc loại gì đó mà chị mới nói thứ hai đó.”
Đó chính là loại lãnh đạm mà người ta
thường quên lãng. Bởi lẽ chính chúng tôi thuộc 2
loại tính tình đối cực (Ánh thuộc loại lãnh đạm/u uẩn
và Lan thuộc loại nóng giận/vượng máu), nhiều cặp
đã gặp chúng tôi sau mỗi lần nói chuyện để cho biết
họ cũng giống như vậy. Mỗi lần như vậy, tôi thấy đó
là bằng chứng đối cực hấp dẫn thật, và điều quan
trọng nhất trong hôn phối hạnh phúc, không phải là
vì cùng một loại tính tình. Đúng ra hình như điều làm
cho hôn phối hạnh phúc là khi vợ chồng cùng chia
sẻ chung những giá trị căn bản, và dấn thân vào liên
hệ tình nghĩa - để tôn trọng và yêu thương nhau trọn
đời đáp ứng nhu cầu của nhau. (1 Cr 7: 3)
Như chúng tôi đã ghi nhận trên kia rằng
chúng ta thường quen và thích những người cùng
tính tình nhưng lại yêu người khác tính. Chúng ta
nhận thấy những đặc tính khác biệt của họ có vẻ
quyến rũ hấp dẫn: người u uẩn trầm lặng hướng nội
được thu hút bởi người vượng máu hoạt bát cởi mở.
Người lãnh đạm bình tĩnh không đối chất hình như
được dành cho người nóng giận ý chí mạnh thích
đứng đầu.
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Nhưng chúng ta cũng thấy rằng những gì thu
hút thuở ban đầu qua thời gian rồi cũng sẽ trở nên
nguồn kinh ngạc, thắc mắc, và phiền muộn nữa.
Sau thời gian lãng mạn khởi đầu (khi đó chúng ta
thường hành xử tốt đẹp nhất và dễ dàng chấp nhận
những khác biệt nhất), người vượng máu hướng
ngoại có thể bắt đầu bực tức vì người phối ngẫu
hướng nội thiếu tinh tế xã giao. Người u uẩn chỉ ước
mong bình an và trầm lặng trong nhà có thể khó
chịu về trò hề ngớ ngẩn của người phối ngẫu hoạt
bát. Người phối ngẫu nóng giận có thể trở nên xấu
hổ vì người lãnh đạm quá thụ động và thiếu tham
vọng, trong khi người lãnh đạm lại rút lui vào bóng
tối không theo các đòi hỏi của nếp sống hoạt động.
Florence Littauer, thuyết trình viên nổi tiếng
và tác giả sách Personality Plus kể câu chuyện nàng
khám phá được người chồng có óc tổ chức, suy tư
và nghiêm chỉnh của nàng không thích mấy chuyện
„vui nhộn‟. Khi hai người đi tuần trăng mật, chàng
bảo cho nàng biết rằng nàng ăn nho không „đúng‟
cách, và nàng không thể nổi hứng muốn ăn
càrem/kem lúc nào tuỳ ý mà phải sắp xếp chương
trình trước! (Một khi họ đã biết cách trân quý những
khác biệt tính tình, hôn phối của họ triển nở, và họ
được hạnh phúc trăm năm cho đến khi ông chết.)
7. 1.
hiểu biết, chấp nhận và tôn trọng . . .
tùy theo tính tình
Khi tuần trăng mật đã qua đi rồi (nghĩa bóng
hoặc nghĩa đen), và chúng ta bắt đầu cảm nghiệm
những mâu thuẫn về khác biệt tính tình, chán nản
về những nét đặc thù của người phối ngẫu (xa lạ đối
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với các nét của chúng ta), chúng ta có thể cảm thấy
khó chịu. Nhưng vấn đề thực sự không phải là
chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì cung cách và phản
ứng của người phối ngẫu. Đúng ra chúng ta bắt đầu
lo lắng thấy những gì quan trọng đối với chúng ta
(như hoà đồng đối với người lãnh đạm hoặc xã giao
đối với người vượng máu) lại không phải là quan
trọng đối với người phối ngẫu. Và như vậy chúng ta
e sợ rằng nhu cầu tình cảm thiết yếu của chúng ta
không được đáp ứng thoả đáng.
Nhưng khi chúng ta hiểu được rằng tính tình
khác nhau có ảnh hưởng tới liên hệ tình nghĩa,
chúng ta có thể không phải lo lắng nữa và rồi có thể
thay đổi từ thái độ hờn dỗi như „nàng thay đổi quá‟
hoặc „chàng đưa đẩy quá‟ đến thái độ dễ thương
chấp nhận và trân quý khuynh hướng tự nhiên của
loại tính tình cũng như những nhu cầu tình cảm sâu
xa của người phối ngẫu. Đây chính là nền tảng của
tư thế tự tin, chấp nhận và tôn trọng để xây dựng
tình yêu hy sinh giữa vợ chồng mà mỗi hôn phối
muốn thành công phải có.

Bạn bảo rằng thương cảm là „giả bộ‟ ư?
Dĩ nhiên chúng ta không thể để cho tâm tình
cảm nghĩ điều khiển chúng ta.
Tôi chỉ muốn hiểu biết người phối ngẫu,
kể cả khi tôi không cảm thấy thích thế.
Cần phải nói thêm về chữ chấp nhận: chấp
nhận không có nghĩa là tuân theo, hoặc đi theo hành
động xấu xa tội lỗi. Đây không phải là nhắm mắt mù
quáng không nhìn nhận tội lỗi của người phối ngẫu,
nhưng là vẫn yêu mặc dù tội lỗi khiếm khuyết. Chấp
124

nhận dựa trên nền tảng nhìn nhận tất cả chúng ta
đều bị ảnh hưởng của tội nguyên tổ, và tất cả đều bị
giới hạn. Nhưng không có nghĩa là bị chà đạp dưới
chân. Chúng ta yêu vợ/chồng, kể cả tội lỗi, nhưng
chúng ta hy vọng với ơn Chúa giúp, cả hai chúng ta
sẽ tiến triển trong nhân đức. Trên thực tế, biết rằng
mình được yêu không điều kiện thường là điều cần
thiết trước tiên để chúng ta có ý muốn thay đổi như
mong ước.
Đi song song với chấp nhận là tôn trọng. Tôi
không cần người phối ngẫu của tôi phải trở nên
giống y như tôi mọi đàng; tôi chỉ cần họ tôn trọng tôi
- và những nhu cầu tình cảm đặc biệt của loại tính
tình của tôi. Nếu những nhu cầu đó có vẻ như lạ
lùng hoặc khó chịu đối với họ, họ nên nhìn nhận
(thật khó hơn khi 2 loại tính tình đối cực nhau) rằng
tôi không có ý trêu tức họ. Nếu không có hiểu biết
và chấp nhận, không thể nào có tôn trọng được - và
khi đó họ sẽ suy diễn đủ mọi thứ xấu xa nhất: như
nài nỉ ỉ eo, làm phiền, hoặc chọc tức.
Như chấp nhận không có nghĩa là chúng ta
cho phép người phối ngẫu muốn làm gì thì làm, tôn
trọng cũng không cho phép người phối ngẫu (hoặc
chính chúng ta) dùng tâm tính để quậy phá. Nếu tôi
chấp nhận người phối ngẫu nóng giận của tôi có
nhu cầu kiểm soát về tình cảm, không phải là tôi cho
phép họ trở nên người độc tài đảo điên, doạ nạt tất
cả những ai chắn lối họ. Nếu tôi là một người vượng
máu mà người phối ngẫu u uẩn của tôi đã biết nhu
cầu xã giao của tôi, như thế không có nghĩa là tôi có
thể làm cho căn nhà của tôi trở nên hội trường liên
hoan lúc nào cũng có khách ra vào không ngừng.
Một người bạn độc thân của chúng tôi có lần
đã khoe rằng nàng ngại hẹn hò với mấy chàng thuộc
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tính nóng giận vì sợ bản tính tự nhiên dễ chịu của
nàng sẽ bị ảnh hưởng trở nên một con ngáo ộp. Tất
cả còn tuỳ thuộc cá tính và phong cách của chàng
nữa. Tính tình tự nhiên không có gì xấu xa tội lỗi.
Nhưng ai cũng có thể dung túng tính tình của mình
để vượt qua hàng rào đạo đức mà làm điều xằng
bậy. Những người như vậy đúng ra là người thuộc
loại tính tình mạnh nhưng phong cách yếu. Tốt hơn
hết là hẹn hò gặp gỡ những người có cá tính vững
và phong cách đạo đức mạnh.
Tuy nhiên rất may là trường hợp đó ít khi xẩy
ra. Trên thực tế, tính tình tôn trọng lẫn nhau thường
dẫn đưa tới một hiệu quả ngược lại, giúp đáp ứng
nhu cầu tình cảm của nhau hơn là để cho nhu cầu
đó đi quá đà. Thực vậy kinh nghiệm của chúng tôi
cho thấy thiếu tôn trọng nhau thường là nguyên cớ
cho những hành động cực đoan về tính tình: chàng
nhất định „chết đến đít còn cay‟ để tỏ ra cho bạn
thấy chàng gân tới mức nào và để chứng minh cho
bạn biết điều quan trọng là nhu cầu tình cảm của
chàng phải được đáp ứng thoải mái.
Tuy nhiên chấp nhận mới chỉ là bước thứ
nhất. Chấp nhận giúp chúng ta có thể hành động với
trách nhiệm, trong tự do. Khi chúng ta chấp nhận
tính tình của người phối ngẫu (thay vì cố gắng sửa
đổi nên như giống chúng ta), chúng ta đã chứng tỏ
lòng tôn trọng và tình yêu không điều kiện, để họ
được tự do chu toàn các trách nhiệm trong đời và
phục vụ Đức Kitô với tin tưởng và hoan lạc.
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b.) 2.
Nóng giận/lãnh đạm
Thuyền trưởng và lính trừ bị
Lực, một người lãnh đạm đã được thu hút bởi
Nhan, một người nóng giận xinh đẹp tài ba. Và
Nhan cũng bị quyến rũ bởi những nhân đức điển
hình của tính tình lãnh đạm: chàng đáng tin, có
phong cách đàng hoàng, lưu tâm và khiêm nhu. Cha
mẹ nàng muốn cho cưới ngay, bởi lẽ không có một
bạn trai nào nàng quen biết có tư cách và lo lắng
chăm sóc như vậy. Một điểm hay nữa, chàng là một
người công giáo tốt.
Lực bao dàn các hoạt động Nhan thích: nàng
được chàng đưa đi nghe nhạc, thăm bạn bè, tham
quan các danh lam thắng cảnh. Ít khi chàng đi chơi
với bạn bè cũ của chàng nữa và chàng cũng nghỉ trò
chơi điện tử trên máy vi tính. Trong khi Lực sẵn
sàng bỏ thời khoá biểu của chàng để kiến tạo bình
an hoà hợp, Nhan hành động y như một người nóng
giận tiêu biểu: cứng đầu cứng cổ - tuyên bố ý kiến
của nàng và đòi hỏi người khác phải tuân theo. Khi
bạn bè cho rằng Lực chỉ còn là một „dụng cụ‟ của
nàng, chàng trả lời rằng sống tình nghĩa đòi hỏi phải
tự nguyện và hy sinh.
Tuy nhiên thời gian trôi qua, Lực bắt đầu bỡ
ngỡ tự hỏi: phải chăng chàng nhân đức tốt lành
thực sự, hoặc chỉ là tránh né đối chất? Thụ động
tránh né mâu thuẫn, không phải là, hoặc không
nhân đức bằng, tự nguyện hy sinh. Việc chàng „tự
nguyện hy sinh‟ có phải là phần nào cách thế người
lãnh đạm không muốn gây sóng gió không? Và phải
chăng cũng có phần nào do tính tính bất ổn của
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người lãnh đạm, hơn là do sức mạnh tình yêu tự
nguyện tích cực?
Đây chính là một bằng chứng cho thấy tại
sao tự hiểu biết mình là quan trọng để tiến lên trong
nhân đức, như các thánh thường nhắc nhở chúng
ta. Nếu không có tự hiểu biết mình, hành động của
chúng ta sẽ chỉ là phản ứng thôi, chỉ là theo những
khuynh hướng tự nhiên của chúng ta. Nhưng khi
chúng ta có thói quen biết tự suy nghĩ, chúng ta có
thể nhận thấy rằng khuynh hướng tự nhiên của
chúng ta chưa chắc đã là khôn ngoan hoặc bác ái.
Chúng ta cần phải luôn luôn lựa chọn điều tốt; nhân
đức không còn là nhân đức nữa nếu như không có
cách lưạ chọn nào khác.
Như vậy chính nhờ tự suy tư mà chúng ta có
thể ý thức được, chẳng hạn như khuynh hướng
phản ứng rộng lượng trong một số trường hợp thực
ra chỉ là đường lối khôn ngoan (nhân đức) nên theo,
nhưng trong một số trường hợp khác lại không phải
như thế. Đối với Lực, chàng dễ phát triển nhân đức
kiên nhẫn, bởi lẽ chàng đã được tính tình nhồi nặn
như vậy. Nhưng có lẽ chàng sẽ khó thực tập nhân
đức can đảm thánh thiện. Tuy nhiên để có thể trở
nên một con người có chí khí tốt lành và mạnh mẽ,
có khả năng yêu thương thực sự, chàng cần phát
triển tất cả các nhân đức. Một cố gắng tiến triển trên
sự tự hiểu biết sẽ đưa chúng ta đến khiêm nhu đích
thực, mà nếu không có khiêm nhu đích thực, không
có thể tiến bộ trên liên hệ tình nghĩa giữa người với
người cũng như trên đường tâm linh.
Bạn bè thường nhắc nhở chúng ta một điều
gì đó trong chúng ta mà chúng ta hay bỏ qua. Do đó
việc sửa sai huynh đệ là một công việc từ bi nhân
hậu. Từ khiêm nhường tự suy nghĩ, Lực đã có thể
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dần dần nhìn nhận rằng chàng có khuynh hướng tự
nhiên đi theo đám đông, không nhận lĩnh trách
nhiệm, và tránh né mâu thuẫn. Vì sợ cô đơn (đây là
cội rễ các sợ hãi), chàng đã để cho sự sợ hãi này tô
đậm nét trên các liên hệ với „bạn gái‟ của chàng mà không thực sự ý thức được tình trạng như vậy.
Thực vậy trong khuynh hướng tự nhiên của chàng
có nhân đức, nhưng đây không phải là yêu thương
đích thực.
Và Nhan cũng học hỏi được nữa. Nàng bắt
đầu thắc mắc ngạc nhiên không biết họ có hợp với
nhau không. Nàng đã tố giác Lực „thiếu sáng kiến‟,
và „không dứt khoát‟ (người nóng giận phái nữ có
thể hành động như thể nàng lúc nào cũng muốn lĩnh
nhận trách nhiệm, nhưng nàng lại không muốn cho
người yêu chỉ là một người không xương sống!).
Giọng điệu khiêu khích của Nhan có ý để lay động
Lực khỏi nhàm chán, nhưng chàng lại cảm thấy hài
lòng về nguyên tình trạng cũ. Cuối cùng Lực dự một
khoá tĩnh tâm mà chàng đã cầu nguyện về liên hệ
tình nghĩa và mục đích cuộc đời cũng như liên hệ
với Đức Kitô. Hậu quả cuối cùng của ân sủng tuần
tĩnh tâm cũng như ý thức muốn dấn thân phát triển
thêm nhân đức đưa đến quyết định hai người muốn
chia tay.
Mặc dầu Lực và Nhan đã (khôn ngoan) chia
tay, đừng coi đây như là dấu chỉ cho thấy hai người
tính tình đối nghịch là sẽ thất bại. Trên thực tế có
nhiều cặp với tình tình đối nghịch đã có thể nhận ra
ngay từ đầu rằng mặc dầu những phản ứng của họ
căn bản khác biệt nhau, nhưng lại bổ túc cho nhau
và là toàn bộ tổng thể? (1 Cr 12: 19). Đây là những
cặp biết cười về những mắc mớ của nhau và trân
quý những gì người kia đóng góp cho bàn ăn chung.
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Xin đừng lầm tưởng rằng người u uẩn
hoặc người lãnh đạm là bất hạnh,
chỉ vì họ không tỏ vẻ hồ hởi thích thú.
Hãy hỏi xem họ cảm nghĩ thế nào.
7. 2. a.
Hoàn trả lại
Cặp Đô và Bích là như vậy. Đô đón người vợ
nóng giận từ phòng uốn tóc khi chàng nhìn thấy có
một tấm bảng ở trên bàn. Ngay lập tức chàng hy
vọng nàng chưa nhìn thấy, bởi vì đây là một trong
những cái làm cho máu hăng tiết vịt của nàng sôi
lên: “Nếu quý vị không nhận được biên lai, tiền của
quý vị sẽ được hoàn trả lại.” Nhưng xót xa thay cho
chàng, nàng đã nhìn thấy, và lập tức dồn ép người
bán hàng đòi phải hoàn trả lại tiền, và dĩ nhiên có
đôi co cãi vã. Trong khi đó Đô từ từ đi về phía cửa,
hy vọng không bị ai để ý.
Đô và Bích cười về những khác biệt của
nhau, bởi lẽ họ hiểu biết rằng những tính tình khác
biệt cũng dẫn tới những phản ứng thật khác nhau
cho cùng một tình huống. Người nóng giận lúc nào
cũng sẵn sàng giao chiến, còn người lãnh đạm nhìn
nhận thấy thật đau khổ, khi phải có những mâu
thuẫn cá nhân, nên tìm đủ mọi cách để tránh né.
Nhưng bởi lẽ họ hiểu biết và trân quý những khác
biệt về tính tình, Đô thú nhận rằng chàng cảm phục
đường lối Bích bảo vệ quyền lợi của nàng, và Bích
có thể nhìn thấy bản tính dễ chịu của Đô giúp nàng
dịu bớt các khía cạnh gồ ghề của tính nóng giận.
Lòng tôn trọng lẫn nhau đã cho hai người có được
130

nền tảng, để đối phó với những mâu thuẫn tính tình
một cách tích cực.
Quả vậy, như trong cảnh vừa diễn ra tại
phòng uốn tóc, lòng tôn trọng không có nghĩa là luôn
luôn đồng ý mà không bao giờ mâu thuẫn. Nhưng
có nghĩa là thứ nhất phải đối phó với mâu thuẫn
trong bầu khí bác ái, và thứ hai là giải pháp cho mâu
thuẫn phải tăng thêm hiểu biết và trân quý, và như
vậy thêm lòng tôn trọng.
Một lần kia khi chúng tôi muốn bán nhà, Lan
nghĩ rằng Ánh đáng lẽ phải thắc mắc tại sao người
địa ốc lại đề giá bán rẻ như vậy. Lan hỏi: “Tại sao
anh lại đồng ý dễ dãi với người ta như vậy? Tại sao
lại để cho việc làm ăn của người ta quá dễ dàng đi?”
Nhưng rồi khi qua việc tranh luận đó cũng như nhiều
năm xẩy ra giống như vậy, Lan, người nóng giận, đã
học biết cách trân quý tài ngoại giao của Ánh và kỹ
năng đặt vấn đề mà giải quyết một cách gián tiếp.
Trong khi đó Ánh, người lãnh đạm, học hỏi từ Lan
rằng thỉnh thoảng bạn cũng không thể „chịu nổi‟ tình
huống, và cho dù đối chất thường là điều không
nên, nhưng cũng cần thiết đôi khi.
7. 2. b.
Làm cho được.
Một cặp lãnh đạm/nóng giận thỉnh thoảng bất
đồng ý kiến về phương thức khác nhau để làm việc
và những áp lực liên quan đến việc làm. Người lãnh
đạm thường tránh né, không chịu làm những công
việc không cần thiết, và nhất định là tránh né áp lực,
trong khi người nóng giận lại khoái chí về cả hai lĩnh
vực. Người nóng giận bắt tay vào một dự án cũng
giống như đầu máy xe lửa càng chạy càng tăng tốc.
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Người phối ngẫu lãnh đạm có thể cảm thấy bị bỏ rơi
hút bụi đằng sau lưng. Trong khi người nóng giận
tìm thêm việc để làm nơi sở làm, trong gia đình hoặc
ngoài cộng đồng xã hội, có thể dẫn đến tình trạng ít
còn giờ cho gia đình, điều này có thể làm cho người
lãnh đạm vui cửa vui nhà phải khó chịu, vì họ chỉ
muốn sao gia đình yên tĩnh bình an vào chiều tối.
Một cặp nóng giận/lãnh đạm chúng tôi quen
biết có lần thấy hai người cãi nhau về những khác
biệt tính tình. Chàng Mộ, người nóng giận, chạy vội
về nhà sau một ngày làm việc bù đầu rồi còn đi làm
bầu đá bóng cho đội thiếu niên. Chưa kịp bước chân
vào nhà chàng đã vội réo: “Cơm đã sẵn sàng ăn
chưa vậy? Anh chỉ còn 15 phút nữa là phải đưa mấy
đứa đi họp giới trẻ.!”
Nhưng Giang người lãnh đạm đang còn bận
làm bánh! Nàng chỉ muốn con cái ở nhà, ăn bữa
cơm gia đình rồi đọc kinh lần chuỗi. Đối với nàng
như vậy là quá đầy đủ hoạt động rồi. Nhưng Mộ lại
cảm thấy Giang quá chậm chạp và quá ít tham vọng
(đối với chàng). Nhưng thay vì thảo luận vấn đề với
nàng, hoặc giúp nàng tổ chức tươm tất và hữu hiệu
hơn, Mộ đã hành động y như kiểu người nóng giận
là quyết định tự mình làm mọi sự: đưa mấy đứa con
đi học, đi chơi thể thao (chàng là ông bầu thể thao
mà), rồi tự mình sắp xếp các hoạt động. Chàng bắt
đầu nói lời châm biếm chỉ trích Giang vì thiếu khả
năng chu toàn mọi sự. Tính tự ái tế nhị của Giang bị
tổn thương, và chẳng bao lâu nàng cảm thấy bớt
khả năng làm việc đi. Nàng bắt đầu rút đi phần tình
cảm và chú ý dành cho Mộ, để rồi dùng thời giờ để
tâm sự với bạn bè và ăn uống bù lại với những tâm
tình ý nghĩ bất tài, mặc cảm tội lỗi, và cơn giận dữ
không thốt lên lời đối với chàng.
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Thay vì nói: “Anh/em chỉ làm vướng

chân em/anh suốt ngày thôi!”
Xin hãy thử nói: “Anh/em có vẻ mệt quá đi
thôi. Để em/anh giúp nhé!”
Trường hợp của Mộ và Giang chứng tỏ cho
thấy khi theo đuổi một „giải pháp‟ không lành mạnh
có thể gây nên thảm cảnh tệ hại nhất cho các tính
tình: người nóng giận bốc đồng coi thường người
lãnh đạm di động chậm chạp, và người lãnh đạm có
khuynh hướng rút lui trong yên lặng. Mộ, người
nóng giận, lao mình ra hành động hơn là đối phó với
diễn tiến tình cảm giữa người với người, và Giang,
người lãnh đạm, nhận thấy nàng tránh né áp lực
nặng nề từ phía cơn giận dữ và hành động của Mộ đây là một chuyện vòng vo tam quốc điển hình của
mối tình nóng giận/lãnh đạm.
Mộ và Giang cần phải có thời gian để cùng
ngồi xuống và thảo luận vấn đề một cách lành mạnh
và bác ái. Mộ cần phải học hỏi cách thương cảm,
nói chuyện tâm tình riêng tư, và dùng phương pháp
khơi mào êm dịu, cũng như Giang cần phải học hỏi
đặt vấn đề trực tiếp, thay vì tránh né. Hãy học cách
„bấm nút ngưng (tốp)‟ thay vì phát ra lời chua cay
(Mộ) hoặc rầu rĩ (Giang); và điều này đòi hỏi cả hai
người phải biết hy sinh tự kiềm. Cả hai đều phải cẩn
thận đừng dùng những câu nói chung như là
“Em/anh không bao giờ chịu khởi đầu”, hoặc
“Anh/em lúc nào cũng ù lì”, những câu như vậy chỉ
làm thêm bất đồng ý kiến.
Thay vì bảo Giang phải „tham gia chương
trình‟, Mộ cần phải nói riêng tư với nàng và chứng tỏ
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thương cảm thay vì trách móc (dĩ nhiên đây là điều
khó đối với người nóng giận, như chúng ta đã đề
cập tới): “Anh/em cảm thấy e ngại rằng chúng mình
không làm việc chung được. Có điều chi anh/em làm
mà em/anh khó chịu không?”
Điều này đòi hỏi khiêm nhường và kiên nhẫn
thật nhiều. Và Giang, người lãnh đạm, phải can đảm
lắm mới có thể nói cho Mộ biết rằng cách chàng
hống hách làm nàng nhụt chí, và lối chàng châm
biếm không hưng phấn nàng chút nào, nhưng lại
cám dỗ nàng xa cách chàng. Nàng đã dùng cách
tích cực tiềm ẩn (một điều thật rất khó đối với người
lãnh đạm trong khi đang ở vào lúc nản chí) để nói
lên điều này: “Em thật cảm ơn anh đã lo lắng quan
tâm cho gia đình và cho công ăn việc làm. Nhưng
khi anh giận dữ hoặc nói lời châm biếm, em rất nản
chí, và em càng cảm thấy ít có khả năng hơn nữa
để chu toàn phận sự. Em chỉ muốn xa cách anh
thôi!”
Thay vì nói: không nói gì hết hoặc rút lui

Xin hãy thử nói: “Anh/em không thích
em/anh lên giọng như vậy;Anh/em chỉ muốn
rằng nếu thảo luận vấn đề gì, mình phải ôn
tồn từ tốn và tâm thần bình tĩnh.”
Thay vì hành động như bị tổn thương và chờ
đợi Mộ phải đọc được tâm trí Giang, nàng phải dựa
vào vấn đề (điều này rất cam go đối với người lãnh
đạm): “Thế thì xin anh nói cho em biết em đã làm gì
cho anh phải khó chịu?” Giang phải cố ngăn nước
mắt khi Mộ nói cho nàng biết rằng chàng rất bực bội
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khi nàng không chịu có sáng kiến khơi mào hoặc
bầy tỏ hứng thú.
Khi người nóng giận đầy nhiệt huyết phải
chậm lại để có thời giờ mà lắng nghe tìm hiểu người
phối ngẫu, và người lãnh đạm kiêng dè mâu thuẫn
trực tiếp đặt vấn đề thay vì phải tránh né, tình trạng
đã có gì bắt đầu thay đổi - không phải một sớm một
chiều, nhưng là từ từ. Mộ và Giang đã bắt đầu ý
thức phản ứng khác với những gì mà tính tình chi
phối điều khiển, và thực tập tự nguyện hy sinh. Bây
giờ chàng hiểu tại sao cách thức hung hăng của
chàng làm cho nàng nhụt chí tránh xa, chàng có thể
thực tập lãnh đạo với cảm thương thay vì đòi hỏi.
Khi Giang thấy Mộ thành thật cố gắng tìm hiểu,
nàng nhận thấy nàng có thể nói thẳng và khơi mào
hơn.
Và cuối cùng họ lắng nghe nhau, thực sự biết
lắng nghe. Như Giáo hoàng Bênêđitô XVI đã chỉ cho
thấy rằng “chúng ta sẽ thay đổi nên tốt lành hơn khi
chúng ta cho phép tư tưởng cảm nghĩ của người
khác đi vào tâm trí của chúng ta.” Khi bắt đầu lắng
nghe chính là khi có thay đổi.
7. 3.
Vượng máu/u uẩn
Vui nhộn hoặc trầm tư
Như chúng ta đã thấy, khi một người nam và
một người nữ thuộc 2 loại tính tình khác nhau thành
hôn với nhau, vấn đề rắc rối xẩy đến là khi một
người cứ tưởng rằng người kia cố ý đối lập - ngoan
cố không chịu thích ứng hành động với hoàn cảnh trong khi thực tế là họ chỉ hành động phản ứng theo
khuynh hướng rất tự nhiên của họ. Điều này thật rõ
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ràng nhất trong phối hợp giữa tính tình vượng máu
và u uẩn.
Trong chương 1, chúng ta đã giới thiệu Rạng,
một người thuộc loại tính tình u uẩn, trầm lặng,
hướng nội, và người vợ là Sinh, thuộc loại tính tình
vượng máu, năng nổ và hoạt động xã hội rất nhiều.
Rạng người u uẩn mỗi khi đi làm về chỉ mong sao
được nghỉ ngơi yên tĩnh trong mái nhà ấm cúng, để
rồi chỉ thấy Sinh (người đã ở nhà suốt ngày với con
cái đầu tắt mặt tối) đang hồi hộp chờ đợi có dịp hàn
huyên với chồng khi chàng đặt chân bước vào trong
nhà. Rạng nhận thấy mình như chỉ muốn tránh mặt
Sinh ngay từ giây phút đầu tiên tới nơi, vội lao đầu
vào phòng làm việc ở bên trong, chúi mũi vào máy vi
tính trả lời đủ mọi thứ điện thư.
Người phối ngẫu u uẩn thường bỡ ngỡ hoàn
toàn về thái độ của người vượng máu có thể như
quên hết những chi tiết thật quan trọng như đúng
giờ, không giải thích và giữ đúng luật lệ, và nghiêm
chỉnh đối với các vấn đề nghiêm trọng. Người
vượng máu cảm thấy nực cười vì người u uẩn lúc
nào cũng bi quan kinh niên, cứng nhắc không du di,
mê hoặc bởi nguyên trạng sự việc không thay đổi,
và bản tính bồn chồn lo lắng. Đối cực có thể hấp
dẫn quyến rũ, nhưng đôi khi người vượng máu và
người u uẩn có vẻ đối nghịch đến nỗi bạn lấy làm
ngạc nhiên không hiểu làm sao hôn phối của họ có
thể thành tựu được.
Đối với Rạng và Sinh, chìa khoá then chốt để
giúp thành tựu là phải đi đến chỗ hiểu biết và chấp
nhận những khác biệt tính tình, và phải biết thay đổi
từng chút nhỏ mọn rõ ràng, chứng tỏ hai người biết
tôn trọng những khác biệt đó. Rạng đã nhìn nhận
như Sinh có nhu cầu giao tế và trò chuyện xã hội,
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cũng sâu xa như nhu cầu của chàng cần được yên
tĩnh và bình an, và chàng sẵn sàng thương lượng
để cả hai cùng được thoả mãn nhu cầu nền tảng.
Họ đồng ý cùng tham dự một số hoạt động xã hội để
Sinh đi (một mình hoặc cùng với Rạng đôi khi) và họ
dành thời giờ suy tư trầm lặng cho Rạng.
Sinh quyết định không dằn vặt Rạng khi
chàng vừa bước vào cửa nữa, để cho chàng có ít
phút thích ứng với bầu khí trong nhà. Khi Rạng cảm
thấy thoải mái dễ chịu, thay vì bị dồn ép tấn công,
chàng sẽ có nhiều nghị lực tinh thần để giúp nàng
một tay tuỳ ý nàng muốn.

Người phối ngẫu sẽ bớt đôi co cãi vã,
nếu bạn biểu lộ tâm tình cảm nghĩ
thành thật, trực tiếp và thẳng thắn.
Điều này thật quan trọng bởi lẽ Rạng đã rút
lui nhiều vào bóng tối đến độ chàng bắt đầu cảm
thấy như nàng là một chỗ trống rỗng tình cảm. Nàng
có nhu cầu tình cảm tối thiểu và muốn Rạng cộng
tác để cùng sống tình thân mật êm ấm thường
xuyên, nhưng không được. Nàng cũng cảm thấy
rằng điều Rạng không chịu dấn mình vào sinh hoạt
xã hội là không „đúng‟, nên nàng bắt đầu nài nỉ ỉ eo
van xin chàng tham dự với nàng. Khi chàng từ chối,
nàng đi một mình, như vậy chỉ làm gia tăng thêm
khoảng cách xã hội giũa hai người.
Khi cả hai người cùng đồng ý thương lượng
điều đình, sắp xếp giờ giấc để Rạng có giờ bình an
riêng tư, và giờ cho hai người tâm sự hoặc đi chơi
riêng với nhau, cả hai cảm thấy thoải mái hơn và
đồng ý để điều đình thương lượng thêm. Đúng vậy,
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lúc đầu Sinh không hiểu tại sao lại phải sắp xếp thời
giờ để nói chuyện, vì nàng cứ nghĩ rằng giữa hai
người yêu nhau thì muốn nói là cứ nói thôi. Nhưng
một khi nàng nhìn nhận rằng sắp xếp thời giờ như
vậy làm thoả mãn lời yêu cầu ước muốn của nàng,
nàng sẵn lòng chấp nhận tuân theo cho dù điều này
không hợp với bản tính tự nhiên ngẫu hứng của
người vượng máu.
7. 3. a.
luật hành động hỗ tương
Nói rằng Rạng và Sinh đồng ý „điều đình
thương lượng‟ nghe có vẻ như là giải pháp đơn
giản, kể cả hời hợt. Nhưng đây là hiện thân của cả
một sự thực tâm lý thật sâu đậm. Sinh khám phá ra
rằng nhờ bớt các sinh hoạt xã hội, nên Rạng trở nên
thích đi dự (một số hợp lý) hơn với nàng. Có Rạng
cùng đi, dù ít đám hơn, thì vui thú hơn là đi nhiều
đám một mình, để chàng ở nhà! Vì Rạng cùng đi
một vài sinh hoạt xã hội với nàng, nàng không còn
chê chàng là „kém ngoại giao‟ nữa. Khi Sinh hy sinh
thay đổi một chút nhỏ mọn là chờ cho Rạng xả hơi
sau khi đi làm về ít phút, nàng nhận thấy dễ nói
chuyện với chàng hơn.
Luật thứ 3 về chuyển động của Newton là
“đối với mỗi chuyển/hành động (action) thì đều có
một phản hồi/ứng (reaction) đối nghịch và cùng sức”
áp dụng thật đúng cho hôn phối - nhất là đối với các
hôn phối thuộc loại tính tình đối nghịch nhau. Nếu
chúng ta cảm thấy người phối ngẫu hành xử một
cách cực đoan (chẳng hạn như quá xã giao cởi mở
hoặc quá cô đơn nhút nhát), chúng ta sẽ bị cám dỗ
khá mạnh để bù đắp bằng cách phản ứng đối
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nghịch - như vậy bảo đảm là chẳng ai hành động
quân bình cả! Rạng người u uẩn nói: “Nàng luôn
luôn đi chơi, nên tôi phải luôn luôn nói „không‟!” Và
Sinh phàn nàn: “Rạng không bao giờ muốn nói
chuyện, nên tôi phải nài nỉ ỉ eo xem chàng nghĩ gì
trong đầu óc!”
Cặp vợ chồng vượng máu/u uẩn bị lôi cuốn
vào „thế mất quân bình‟ khá mạnh chỉ vì hai loại tính
tình này tượng trưng cho hai thái cực. Người cha có
thể thấy mình quá dễ dãi đối với con cái, tại vì ông
nhận thấy người mẹ kỷ luật con cái quá khắt khe.
Nhưng về phần nàng, nàng lại cảm thấy nàng thực
sự không muốn bị coi như là „nặng tay‟, nhưng nàng
phải làm như vậy, bởi lẽ chẳng ai khác chịu trách
nhiệm. Có người mẹ vượng máu sinh hoạt quá
nhiều trong giáo xứ và trường học của con cái, trong
khi không bao giờ thấy bóng dáng chồng nàng.
Nàng nghĩ rằng nàng phải tình nguyện làm mọi sự,
bởi lẽ người chồng u uẩn từ chối chẳng chịu làm gì
cả. Trong khi những cách hành xử như vậy có vẻ
„làm quân bình‟ nếp sống hôn phối, thực ra lại làm
phân cách vợ chồng mỗi người một nẻo.
Bây giờ chúng ta có thể thấy tại sao giải pháp
đầu tiên có vẻ khách sáo - điều đình thương lượng chẳng những là đúng tâm lý mà còn là nhân đức
nữa. Nhân đức được định nghĩa như là quân bình
giữa thái cực và thiếu sót; hai vợ chồng Rạng và
Sinh đã học hỏi được khuôn vàng thước ngọc giữa
hai tính tình đối nghịch. Được như vậy Rạng sẽ biết
cách xã giao và liên đới, và Sinh biết kiên nhẫn và
điều độ.
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7. 3. b.
bạn nói „tao‟, và tôi nói „tau‟
Kỷ, người vượng máu, và Ly, người u uẩn, là
hai người rất khác biệt nhau về tính tình nhưng cùng
chung những giá trị căn bản: niềm tin công giáo, và
nhất tâm giáo dục con cái với nền luân lý đạo đức
vững chắc. Trong 16 năm thành hôn, họ luôn làm
việc qua những khác biệt, cho dù họ dùng những
đường lối khác nhau từ căn. Kỷ là người vui tính
ngẫu hứng, trong khi Ly là người thận trọng từng chi
tiết trước khi tiến hành.
Kỷ phàn nàn: “Em sao mà bi quan quá đi
thôi?”, trong khi đó Ly bình tĩnh nhấn mạnh rằng
nàng chỉ thực tế chứ không bi quan. Nàng nhìn vào
những sự việc thực sự, trong khi Kỷ chỉ tưởng
tượng nhìn đời qua kính mầu hồng. Kỷ là giáo sư
trường trung học, một công việc chàng cảm thấy
thích thú, nên mỗi lần về nhà là một lần thoải mái,
tâm tư reo vui. Ly suốt ngày lo giữ gìn nhà cửa ngăn
nắp sạch sẽ và chăm sóc từng công việc nhỏ nhặt
cho đâu vào đó đúng thời đúng khắc đúng chỗ - sinh
hoạt của con cái, bài làm ở nhà, hẹn đi bác sĩ - và
việc bán thời gian là giữ sổ sách.
Đường lối khác nhau từ căn để giải quyết vấn
đề của họ bị đụng độ, khi đứa con thứ nhất xin vào
một trường trung học đòi hỏi phải học thật giỏi, thế
mà lại khởi đầu trung bình y như kiểu một người
lãnh đạm. Nó không còn được điểm ưu nữa; nó
dành nhiều giờ cho thể thao hơn là giờ học bài, và
phòng của nó thì bề bộn kinh khủng. Nó thường
quên bài làm và hoãn nhiều dự án. Giáo sư của nó
đã gửi về nhà nhiều lời cảnh cáo.
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Kỷ tuyên bố thật lạc quan: “Để cho nó mở
mắt ra mà coi!” Vì là giáo sư trung học, nên chàng
biết tam cá nguyệt đầu thường là khó đối với học
sinh mới vào. Kỷ cùng đi với cậu con trai vào nhà
thể thao tập tạ. Hai bố con về nhà mồ hôi nhễ nhại
và hạnh phúc, để rồi gặp ngay cơn giận dữ đùng
đùng của Ly. “Em không thể hiểu làm sao anh có
thể coi thường chuyện này được! Nó may mắn mới
qua bài toán, và quần áo lung tung bừa bãi trên sàn
nhà! Nó không còn giờ để làm việc lặt vặt quanh nhà
nữa, bởi lẽ nó có quá nhiều bài làm về nhà. Rồi cả
hai bố con cùng đi tập tạ y như không có chuyện
xẩy ra vậy!”
Cơn giận dữ của Ly gia tăng theo đà của Kỷ
thoải mái dễ chịu. Trong khi Kỷ theo cách thế tính
tình vượng máu thở phào nhẹ nhàng về những ưu
tư của Ly, Ly càng để ý từng chi tiết hơn nữa. Nàng
khám xét phòng của cậu con trai, lên lịch các công
việc vặt phải làm trong nhà mà nó sao lãng chểnh
mảng, xét nét thời khoá biểu của nó, gửi thư cho
giáo sư để hỏi cho biết chắc nó đã nộp bài đầy đủ.
Nàng còn kiểm soát cả điện thoại cầm tay của nó
nữa, xem gọi bao lâu, gọi lúc nào. Nàng phản đối
nếu nó gọi sau 10giờ đêm.
Ly, con người u uẩn, tin rằng cậu con trai
đang làm nguy hại đến tương lai của nó. Kỷ, người
vượng máu, nghĩ rằng Ly phản ứng thái quá đối với
điểm học thấp của tam cá nguyệt đầu - rằng học
sinh cứ vui hưởng tuổi hoa niên, rồi học hỏi qua lỗi
lầm của chính chúng nó.
Bởi vì lẽ họ ở hai đầu thái cực của tính tình,
cặp vượng máu/u uẩn thường phải đối phó với kiểu
cách lỉnh kỉnh như vậy: người vượng máu muốn co
giãn linh động, nhìn vào phía sáng, và quảng đại
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cho phép xã giao vui vẻ, trong khi người u uẩn lại
chú ý tới các chi tiết hệ trọng, e ngại rằng những sự
việc quan trọng trong đời sẽ bị những phù hoa hào
nhoáng lấn át. Kỷ và Suy bị giằng co trong cái vòng
luẩn quẩn điển hình: người vượng máu nghĩ rằng
mình phải lạc quan và nhân nhượng hơn, bởi lẽ
người u uẩn hay phê bình chỉ trích, trong khi người
u uẩn lại nghĩ rằng họ phải dò xét cẩn thận, bởi lẽ
người vượng máu không coi mọi việc quan trọng đủ.

Người u uẩn cũng như người lãnh đạm
cần phải có thời giờ để suy đi nghĩ lại.
Bất cứ phản ứng nào gượng ép
nhanh chóng cũng có khuynh hướng
không được thành thật lắm.
Kỷ và Suy cần phải nhắc nhở nhau rằng cả
hai đều yêu thương con cái và muốn chúng thành
công trong trường học và trên đường đời. Cả hai có
cùng một mục đích! Tuy nhiên mỗi người lại hành
động một cách, vì e ngại rằng lối hành xử của người
kia sẽ phương hại đến tương lai con cái. Sau khi đã
khẳng định rằng cả hai cùng trong một đội ngũ, họ
được hướng dẫn để nhìn nhận rằng họ đã „tô son vẽ
phấn‟ cho nhau qua những nhận định tổng quát như
“Anh không bao giờ kỷ luật con cái!” hoặc “Em lúc
nào cũng bi quan nhìn mọi sự với mầu đen yếm
thế!” Những nhận định như vậy sẽ tự động trở nên
sự thực, khi người này phản ứng quá lố, để bù lại
người kia đã tố cáo mình bị thiếu sót. Chỉ khi nào họ
ý thức được khuynh hướng „tô son vẽ phấn‟ quá lố
bịch, bấy giờ họ mới có thể cầm hãm được những
thái quá về tính tình.
142

Hãy đoán thử xem có gì đã xẩy ra? Vòng
luẩn quẩn đã đảo ngược lại: Kỷ và Suy không còn
coi nhau như những „đối thủ‟ luôn luôn phải tranh
đua hơn người kia bằng những hành động kỳ cục,
nhưng họ kết hợp hơn trong đường lối hành động.
Họ đã có khả năng lưu ý tới mục đích chung. Điều
quan trọng nhất là họ ngưng, không tìm cách thay
đổi người kia, nhưng là thay đổi chính mình: Kỷ
đồng ý đặt vấn đề điểm thấp của cậu con trai, và Ly
cảm thấy thoải mái quan sát diễn tiến. Cả hai cùng
làm việc để giúp cho cậu con trai quân bình học vấn,
hiệu đoàn và thể thao. Họ không còn tranh cãi xem
ai dễ ai khó, người chồng vượng máu và người vợ u
uẩn, đã có thể cùng tôn trọng lẫn nhau và hợp tác.
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Chương 8

Đồng thanh tương ứng
đồng khí tương cầu

“như những giọt (nước) tương tự
hoà hợp nên một.”
William Cowper
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Chúng ta đã nhận xét về các cặp với tính tình hoàn
toàn đối nghịch: nóng giận/lãnh đạm, u uẩn/vượng
máu. Trong chương này, chúng ta sẽ nhìn coi
những cặp chia sẻ một số nét đặc trưng, chứ không
phải tất cả; họ giống nhau về một số phương diện
và khác nhau về một số. Hậu quả của việc phối hợp
này là một khuynh hướng đặc biệt nào đó được
nhấn mạnh, bởi lẽ họ có những lãnh vực mà hai
người đều có khuynh hướng phản ứng cùng một
kiểu.
Chẳng hạn như cặp nóng giận/vượng máu là
một đội ngũ cởi mở, hướng tới hành động, một phần
ít kiên nhẫn. Cặp lãnh đạm/u uẩn (cả hai đều hướng
nội) có khuynh hướng nín nhịn, với nhấn mạnh vào
đời sống nội tâm. Cặp nóng giận/u uẩn khá mạnh
trong việc cho mình là đúng và muốn nắm quyền
kiểm soát, còn cặp vượng máu/lãnh đạm thì mềm
mỏng và uyển chuyển.
Trong những trang sách kế tiếp, chúng ta sẽ
phác hoạ một số lĩnh vực họ dễ tỏ ra xuất sắc, và
một số lĩnh vực họ có thể va chạm. Xin hãy nhớ
rằng học hỏi để sống qua các „va chạm‟ giúp chúng
ta lớn lên trong nhân đức. Giáo hoàng Bênêđitô XVI
đã viết (khi còn là hồng y Ratzinger): “Chu toàn
không hệ tại . . . đi theo xu hướng của mình, nhưng
chính là cho phép người ta đòi hỏi mình, để mình đi
con đường khó khăn hơn.” Mặc dầu đi theo tính tình
145

tự nhiên có thể là con đường dễ hơn, con đường đó
không đem lại phần thưởng hoặc giúp lớn lên trong
nhân đức cũng như học hỏi những đường lối mới để
nâng đỡ người phối ngẫu và biểu lộ tình yêu.
8. 1.
U uẩn/nóng giận
Đi tầu “A”
Năm 1944 một sĩ quan trẻ tuổi được chỉ định
phục vụ tại bộ Ngoại giao, trong khi chờ đợi giấy tờ
để nhập Hải quân. Yến, người nóng giận, đang làm
việc trong văn phòng đó, nhận thấy anh chàng sĩ
quan trẻ tuổi đẹp trai. Khi nàng cố gắng đủ thứ để
cho chàng chú ý mà không được, nàng ngồi lên bàn
giấy của chàng một cách khêu gợi và tán tỉnh chàng
về cuốn phim mới chiếu trên phố. Nàng hy vọng
chàng sẽ hiểu được ý mà mời nàng đi coi phim.
Thay vì vậy, Ngôn, anh chàng u uẩn, phán một câu
rất nghiêm trang: “À được, tôi sẽ đi coi phim đó” rồi
trở về bàn giấy làm việc tiếp. Sau khi mọi giấy tờ
xong xuôi, chàng rời văn phòng và Yến cứ tưởng
chẳng bao giờ chàng trở lại nữa. Thế nhưng chỉ vài
tuần sau đó, nàng nhận được một lá thư chàng viết
mời nàng đi ăn tối. 4 tháng sau, hai người thành
hôn! Chưa chắc đã có đám cưới nếu như người
nóng giận không tỏ ra tấn công.
Yến là người cương quyết và cởi mở, trong
khi Ngôn thận trọng và dè dặt hơn, nhưng hôn phối
của họ đã được 44 năm hạnh phúc đó. Nhưng
chúng ta thử nhìn vào một cặp u uẩn/nóng giận
khác, mà khó khăn trở ngại đã đến vì khuynh hướng
chung muốn kiểm soát.
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Uyên là người mà chúng tôi gọi là u uẩn đầy
bình: người đòi hỏi toàn hảo và căng thẳng. Nhà
cửa của nàng luôn luôn sạch sẽ tươm tất (khẩu hiệu
của nàng là “nhà cửa có thể treo bảng bán bất cứ
lúc nào”), nhờ việc nàng trông coi kỹ lưỡng tỉ mỉ. Ai
cũng biết sau một trận bão, nàng leo ngay lên mái
nhà để coi xem có mất viên ngói nào không. Địch,
chồng nàng, cũng không kém cương quyết (và thiên
kiến), nhưng bản tính hướng ngoại và ít hướng nội
nên có thuộc loại tính nóng giận. Cả hai là một cặp
đáng sợ đáng nể.
Con cái của họ khi còn nhỏ thì yên tĩnh và lễ
phép. Uyên đã huấn luyện giáo dục chúng phải chơi
dưới tầng hầm với bạn bè, để khỏi làm bẩn nhà cửa
tầng trên. Và sau khi chơi xong chúng cũng còn phải
dọn dẹp đâu vào đó nữa. Người vượng máu sẽ nói:
“Tầng hầm là có mục đích đó mà (và cũng có thể
vào hùa vui chơi nữa), Uyên để ý từng li từng tí từng
góc cạnh xó xỉnh nhà cửa, lúc nào cũng sạch sẽ
tươm tất. Con cái của hai người muốn các bạn bè
hàng xóm cũng phải hiểu ý như vậy nữa, và không
ai được về nhà cho đến khi dọn dẹp sạch sẽ thứ tự
xong. Thành quả thì đúng như Địch và Uyên cùng
muốn: nhà cửa thứ tự lớp lang và con cái vâng lời
kỷ luật.

Khi người u uẩn nói một lời phê bình
chỉ trích, không có nghĩa là
họ bất hạnh hoặc giận dữ.
(Nhưng người u uẩn phải nhìn nhận rằng
đa số người ta không hiểu được như vậy!)
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Mọi sự mọi việc trong gia đình đều được sắp
xếp tổ chức, kể cả việc con cái học đại học (họ đã
ấn định khi đứa bé mới sinh, và đã mở trương mục
dành riêng); nơi chốn sinh sống (với khu học chính
tốt nhất); và đi lễ giờ nào. Uyên hoạt động trong hội
phụ huynh, còn Địch cứ tiếp tục thăng quan tiến
chức trong ngành nghề.
Những sai lầm trong lập luận gia đình đã tỏ
hiện khi con cái tới tuổi trưởng thành và cả hai đứa
con đều ương ngạnh và thiên kiến (giống y như cha
mẹ vậy) tuy mỗi đứa một kiểu khác: một đứa ương
ngạnh âm thầm, đứa kia ra mặt. Con cái thừa
hưởng ý chí mạnh mẽ và trí tuệ xuất sắc. Tuổi
trưởng thành là thời gian để thức tỉnh cá tính và tra
hỏi mọi vấn đề một cách nghiêm chỉnh - nhất là đối
với tính tình nóng giận. Con cái của Uyên và Địch,
đúng với tâm tính và giai đoạn phát triển, bắt đầu hỏi
những câu đáng kể về luật lệ và quyền hạn của cha
mẹ. Con cái thuộc loại tính tình lãnh đạm hoà đồng
hoặc vượng máu mị dân không dám bất đồng ý
kiến!
Cặp vợ chồng u uẩn/nóng giận thường có
thói quen chịu trách nhiệm và kiểm soát mọi sự. Khi
con cái còn nhỏ, việc này không khó, và với cha mẹ
khuyến khích, cha mẹ có thể chỉ huy chặt chẽ. Thỉnh
thoảng Uyên và Địch chẳng những là kiểm soát gia
đình mà còn kiềm chế nữa. Họ có thói quen được
mọi người tuân theo chỉ thị. Họ không nhìn thấy rằng
cách thức độc tài của họ „bởi vì tao nói thế‟ trước
sau gì cũng tạo nên phản ứng của đứa con nóng
giận lớn lên phải đặt câu hỏi „tại sao?‟ và có thể sẽ
chống đối nữa.
Điều này đúng cho mỗi trẻ lớn lên vào tuổi
trưởng thành, nhưng đặc biệt là trẻ thuộc loại tính
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tình nóng giận: khi chúng nó bước vào tuổi choai
choai, cha mẹ không có thể chỉ ra lệnh một lần là
được răm rắp tuân theo. Nhiệm vụ của cha mẹ phải
chuyển từ kiểm soát tới ảnh hưởng. Khi Uyên và
Địch cố gắng duy trì cách thức cũ để kiểm soát, gia
đình êm ấm trước kia bây giờ trở thành chiến tuyến.
Họ chiến đấu để kiểm soát con cái - như các tác giả
Chess và Thomas viết trong sách Temperament in
clinical practice (tính tình trong thực hành chẩn
bệnh): “luôn tìm đủ mọi cách để ảnh hưởng hành
động của con cái cho hợp với tiện nghi và sở thích
của họ.” Họ chiến đấu xem ai đúng ai sai, và khi
không kiểm soát nổi con cái nữa, họ cho rằng con
cái sai. Đôi khi họ ngưng không nói gì nữa, mỗi
người nghĩ rằng người kia có lỗi. Uyên và Địch kể
như hết cách cho đến khi họ đi tìm gặp hướng dẫn
tâm lý.
8. 1. a.
điều khiển kiểm tra
nhưng không kiềm chế
Cả hai loại tính tình u uẩn và nóng giận là
những người có ý chí rất mạnh và vì thế thích điều
khiển kiểm soát - người nóng giận thì rõ ràng ra mặt,
còn người u uẩn thì núp bóng đằng sau hoặc thụ
động tấn công. Nếu hai vợ chồng bất đồng ý kiến về
nhiệm vụ làm cha mẹ, họ sẽ chia ranh giới trận địa
để bắt tù binh! Người nóng giận thực tế có thể sẵn
lòng du di luật lệ một chút để được việc - một chiến
thuật làm cho người u uẩn mất lòng. Rồi người nóng
giận lại dễ phản ứng bằng cách giận dữ khi người u
uẩn phê bình chỉ trích quá hoặc quá câu nệ với luật
lệ. Điều này có thể làm người u uẩn nhạy cảm mất
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cảm tình. Cả hai loại tính tình đều có khuynh hướng
không tha thứ và dừng lại lâu nơi các điều lỗi phạm
mất lòng.
Trong diễn tiến tìm cách giúp con cái, Địch và
Uyên phải đối phó với các khuynh hướng đó, và nhờ
đó họ học được ít điều giúp họ tiếp cận với đời và
với hôn phối của họ. Qua nhiều năm họ đã hành xử
trong địa giới ảnh hưởng cách biệt (Uyên lo tề gia
nội trợ và Địch lo công ăn việc làm) cho đến khi con
cái tới tuổi choai choai có những hành động bắt Địch
phải giây mình can thiệp. Khi Địch, người nóng giận,
cưỡng ép cầm quyền, gia đình chàng cảm thấy như
bị đẩy đưa hoặc đẩy ra xa. Ở sở làm, chàng là chủ
nên mong đợi mọi người kính trọng, nên chàng cũng
nghĩ ở nhà phải như thế. Khi trong gia đình không
như vậy, chàng cảm thấy giận dữ và bực tức. Trong
khi đó Uyên, người u uẩn, biểu lộ nỗi chán nản của
nàng bằng cách chịu khó làm việc hơn và đòi hỏi
con cái nhiều hơn.
Uyên khó tính cũng ảnh hưởng tới cách nàng
đối xử với Địch nữa, và nàng bắt đầu chỉ trích chàng
về luân lý đạo đức. Thế là Địch cảm thấy nàng
không thành thật và coi thường uy tín của chàng là
gia trưởng. Phản ứng của Uyên chỉ là ngậm đắng
nuốt cay âm thầm hoặc (tệ hơn nữa là) nhìn lại các
lỗi phạm mất lòng xưa cũ, làm cho bầu khí trong nhà
lúc nào cũng đầy căng thẳng và giận dữ không giải
quyết được. Cả hai người đều cho mình là đúng, và
chẳng ai chịu nhường bước cho ai.
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Thay vì nói: “Một người cha tốt phải biết bữa
ăn gia đình quan trọng chừng nào!”
Xin hãy thử nói: “Em/anh biết rằng anh/em bị
áp lực nặng nề với chủ mới, nhưng em/anh
muốn làm sao mình sắp xếp để ít ra mỗi
tuần gia đình có một bữa ăn chung.”
8. 1. b.
học hỏi những kỹ năng mới
Khi con cái còn nhỏ và còn điều khiển được,
và mọi sự coi như êm đềm trơn tru, Địch và Uyên
không bao giờ cảm thấy cần phải xét lại vấn đề
truyền thông giữa hai người, nhưng bây giờ họ bắt
buộc phải đối phó với những khác biệt do tính tình
và phải thay đổi cho tốt đẹp hơn - trước khi những
bản tính tự nhiên làm cho hôn phối tan tành hết
thuốc chữa.
Thứ nhất, Địch, người nóng giận, phải học
hỏi để tỏ ra thương cảm nhiều hơn là bản tính tự
nhiên. Điều này thật quan trọng đối với bất cứ người
nóng giận nào muốn hôn nhân hạnh phúc, cách
riêng người nóng giận thành hôn với người u uẩn
nhạy cảm. Điều đó càng cần hơn nữa, nếu vợ
chàng có một phần lãnh đạm, và vì thế không quen
ứng xử với kiểu cách truyền thông trực tiếp đột ngột
theo hứng. Đây chính là trường hợp người nóng
giận phải sử dụng lối khơi mào êm dịu, tự huấn
luyện mình để biết thương cảm mà trân quý những
gì người vợ nhận định lời chàng nói (chứ không phải
nhất thiết cách thức mà chàng nghĩ rằng nàng „phải‟
nhận định!)
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Rồi Uyên, người u uẩn, cũng phải học hỏi để
hạ bớt lời nàng phê bình chỉ trích, trong tâm trí hứa
rằng cứ 1 lời chê thì bù lại phải có 5 lời khen. Người
phối ngẫu nóng giận là người muốn thành công, chỉ
biết chú ý đến phần kết luận và không dễ chịu khi
nhìn thấy công khó hoặc chương trình vĩ đại của
mình bị xé nát chỉ vì (đối với họ) những lời phê bình
chỉ trích nhỏ mọn. Thỉnh thoảng người nóng giận
cũng khó để cho người khác gây ảnh hưởng trên
họ, vì như vậy chứng tỏ họ bị tổn thương. Uyên phải
học hỏi để khẳng định vị thế của mình trong liên hệ
tình nghĩa hôn nhân mà không làm cho người nóng
giận phải bắt đầu thủ thế tự vệ - và những tranh cãi
theo sau đó.
Trước sau gì thì hai người cũng phải học hỏi
để phát triển lòng thương cảm đối với con cái, với
tuổi choai choai lớn rồi chúng không còn phản ứng
như khi còn nhỏ nữa, và học cách thư giãn thoải
mái trong việc quán xuyến nhà cửa. Uyên cần phải
dễ dãi hơn trong việc kiểm soát con cái, và lớn lên
trong nhân đức (người u uẩn khó mà tin rằng đây là
nhân đức) linh động. Địch cần phải học hỏi cách
điều khiển mà không làm ai xa cách.

Thay vì nói: “Cái gì mà kỳ cục quá!”
Xin hãy thử nói: “Thử nói cho anh/em nghe
đề nghị của em/anh đi.”
Cả hai cùng cần phải nhìn nhận rằng con cái
thắc mắc nhiều câu hỏi không có nghĩa là bất phục
tùng hoặc vô phép, và nếu chúng chỉ thích cởi mở
đối thoại, đây là cơ hội để gặt hái những thành quả
tốt đẹp. (Điều này không có nghĩa là cha mẹ phải
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đồng ý với những gì con cái phát biểu - nhưng chỉ là
cha mẹ sẵn lòng nói chuyện. Từ chối không chịu đối
thoại thường dẫn con cái đến kết luận này rằng lập
trường của cha mẹ có thể không có lý nên cha mẹ
phải đánh phủ đầu.)
Một thay đổi nhỏ mọn và hữu hiệu là hãy thử
có một tối dành riêng cho gia đình và cho phép con
cái lưạ chọn các sinh hoạt chính chúng muốn (kể cả
khi Uyên bị cám dỗ nghĩ rằng chúng chưa đủ chín
chắn và Địch tưởng rằng chúng chưa làm gì nên
hồn). Con cái cảm thấy được nới rộng, cha mẹ
được nghỉ khỏi áp lực dự tính và thực hiện, và mọi
người đều bắt đầu thích thú sinh hoạt với nhau và
tích cực liên hệ lại. Uyên và Địch nói chuyện cởi mở
hơn với nhau và với con cái về những hy vọng và
mơ ước cho gia đình. Họ cho phép con cái nhiều tự
do hơn để tự biểu lộ ý nghĩ hoặc phàn nàn.
Sau này vợ chồng đã thực tập tha thứ cho
nhau mỗi ngày về những lỗi phạm thực sự cũng như
tưởng tượng, không bao giờ để cho mặt trời lặn mà
còn giận dữ (Ep 4: 26), và tâm tình vợ chồng yêu
thương nhau cũng có hiệu quả tốt giúp con cái thật
rất nhiều. Chưa bao giờ họ thấy như vậy trong gia
đình, nhưng hai vợ chồng nhìn nhận rằng tâm tình
quý mến nhau tạo nên bầu khí hiểu biết, chấp nhận,
và tương kính, giúp con cái nhiều hơn là các quy
luật khắt khe gò bó trước kia.
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8. 2.
Nóng giận/vượng máu
Này thiên hạ, xin hãy coi chừng!
Nàng là một luật sư thông minh, ý chí mạnh
và đầy tham vọng. Chàng là một nhà chính trị thành
công, có một phong cách dễ thương làm mê hoặc
các phụ nữ. Nàng thuộc loại tính tình nóng giận,
chàng thuộc loại vượng máu. Phải chăng đây đúng
là xứng đôi vừa lứa (trên chính trường)? Bạn đoán
đuợc đó: Bill và Hillary Clinton.
Bạn cũng biết những lời phê bình chỉ trích
nữa. Hillary được coi là theo thời cơ, luôn luôn
muốn theo đường lối của mình, và chà đạp những ai
chống đối. Bill được coi là ít nguyên tắc luân lý đạo
đức, công khai đột xuất, và không kín đáo. Một
người bạn của chúng tôi kể cho biết rằng một lần kia
ông vác bị „gôn‟(khúc côn cầu) cho tổng thống Bill
Clinton, và tổng thống không ngần ngại hỏi ý kiến về
một nhận định chính trị sắp tới. Tổng thống Clinton
được tiếng là mau mắn xin lỗi khi đã phạm một lỗi
lầm, và muốn quên ngay đi rồi tiếp tục - y như thể
một người vượng máu.
Một cuộc phối ngẫu nóng giận/vượng máu sẽ
cho phép có nhiều cơ hội để phiêu lưu mạo hiểm kỳ
thú và thách đố. Cả hai loại tính tình đều muốn hoạt
động dấn thân với thế giới bên ngoài, nhưng mỗi
người nhấn mạnh tới một điểm hơi khác: người
vượng máu sẽ chú ý tới người ta, muốn tạo dựng
liên hệ tình nghĩa, trong khi người nóng giận sẽ để
mắt tinh ý dò xem tìm cơ hội để muốn thực hiện mục
đích. Người nóng giận tham vọng hợp đồng với
người vượng máu quảng đại sẽ tạo nên một đội ngũ
sung sức, nhất là khi đức tin cung ứng cho họ nền
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tảng cần thiết để bản tính hoạt động cao phát triển.
Người vượng máu có khuynh hướng có thể cắn
được nhiều hơn là có thể nhai (nhờ vào tài chào
hàng tuyệt vời), nhưng người nóng giận có thể giúp
sắp đặt thứ tự ưu tiên và kiên trì cho đến cùng.
Trong khi đó người nóng giận thỉnh thoảng có thể bị
tố cáo là bỏ qua người ta mà chỉ nhìn đến mục đích,
nhưng người vượng máu có thể chỉ cho cách biết
nhìn ngắm thưởng thức mọi thứ cỏ hoa trên đường
đi.
Và như vậy mặc dầu cả hai đều là hướng
ngoại, họ sẽ cùng có một chủ đích bổ túc cho nhau
để tạo nên ích chung. Người vượng máu có thể dạy
người nóng giận biết tha thứ và cần linh động, và
giúp người nóng giận phải nhớ rằng con người
chung cuộc quan trọng hơn các thành quả; rằng
thương cảm và nhạy cảm trong liên hệ tình nghĩa
con người sẽ giúp chúng ta gần lại nhau nhiều và
gần Chúa hơn. Trong khi đó người nóng giận có thể
giúp người vượng máu tập trung chú ý và rõ ràng
hơn về mục đích của mình. Đa số người vượng máu
có thể xin một ít ơn kiên nhẫn cũng như sức kiên trì
tập trung mà người nóng giận nào cũng xem như có
thật dồi dào!
Cả hai loại tính tình đều có thể tập thêm cách
lắng nghe và phát triển chiều sâu giữa người với
người: người nóng giận bởi lẽ họ có khuynh hướng
sợ bộc lộ tâm tư nhiều quá, và người vượng máu
qua khuynh hướng thiếu hướng nội. Như thế cả hai
sẽ cần phải dành thời giờ để hiểu biết nhau sâu đậm
hơn - qua các buổi tối chuyện trò tâm sự, chỉ riêng
tư có 2 người thôi, và qua các cơ hội tổ chức tâm
linh, như thăng tiến hôn nhân, hội ngộ phu thê. Nếu
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không thì khuynh hướng có thể chỉ là hơi nhiều
hành động quá mà không đủ suy tư.
8. 2. a.
sống rộng rãi
Nhờ vào bản tính cởi mở rộng rãi, những ước
vọng của người nóng giận muốn chuyện đại sự, và
tính vui vẻ hoà hợp của người vượng máu, gia đình
họ sẽ bành trướng, đầy nghị lực và yêu đời nữa.
Một cặp nóng giận/vượng máu chúng tôi quen biết
có 7 đứa con thật hoạt động. Cho dù chúng nó
không có bản tính hoạt động, chẳng bao lâu chúng
cũng phải trở nên hoạt động vì bầu khi chung
quanh. Nhà của chúng lúc nào cũng náo động nhộn
nhịp. Con cái bay về như tên lao từ các trò thể thao
và các hoạt động của trường, quăng vất các vợt,
giầy dép vào đầu nhà rồi lại lao đầu đi thêm các
hoạt động khác nữa. Người mẹ đang dọn bữa ăn
thịnh soạn trong nhà bếp vừa làm vừa nói điện thoại
với khách dự tiệc sắp tới. Con cái chẳng những là
những học sinh chơi thể thao giỏi mà còn là những
học sinh có tài khiếu âm nhạc và chịu khó đọc sách.
Cha mẹ khuyến khích con cái phiêu lưu mạo hiểm
can đảm mà có khi cả trêu chọc nữa! Ai cũng biết
câu chuyện một người khách bất ngờ bị một li nước
đặt trên ngưỡng cửa rơi xuống làm cho bị ướt như
chuột trong khi trẻ con bụm miệng cười hô hố. Dĩ
nhiên không phải tất cả là vui đùa chơi dỡn, bởi lẽ
hai vợ chồng có tham vọng thật lớn cho gia đình: đi
chơi xa xỉ, doanh thương cao vọng, và đại học thật
giỏi.
Đôi vợ chồng vượng máu/nóng giận sẽ có
nhiều mơ ước và sẽ dễ có những thành công trên
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đời. Gia đình nói trên chẳng những thành công trong
các lĩnh vực tự nhiên nhưng cũng được huấn luyện
tốt trong đức tin và dấn thân phục vụ Hội Thánh.
Nếu không dấn thân trong đức tin, một cặp vợ
chồng như vậy phải coi chừng đừng để dính líu quá
nhiều vào những phù hoa của đời này và những
quyến rũ của tiền bạc, quyền hành và danh tiếng.
Với đức tin làm nền tảng chắc chắn, họ là những
người lãnh đạo vì Đức Kitô.
8. 2. b.
người ta nói rằng đèn nê-ông
chói sáng . . . trên màn ảnh phòng trà
Quả thực, nền tảng đức tin thật là cần thiết
cho mọi loại tính tình, nhưng đặc biệt là người nóng
giận và vượng máu hướng ngoại. Những tính tình
này có khuynh hướng khéo léo trên bình diện tự
nhiên đến độ coi thường thế giới nội tâm và tinh
thần. Thiếu khả năng tự suy tư đầy đủ, họ có thể để
mất đi địa bàn luân lý đạo đức. Họ có thể thành
công, nhưng chỉ là trên bình diện hời hợt giả tạo và
bộ mặt thế gian. Họ cảm thấy thích thú và phấn khởi
. . . nhưng phải chăng là đúng sự việc?
Tính bốc đồng của người vượng máu cũng
có thể dẫn đưa tới hậu quả là cảm xúc dâng cao
tràn đầy, với người nóng giận trở nên khó chịu vì
người phối ngẫu có tính bay nhẩy phù phiếm. Rồi họ
có thể phản ứng bằng cách giận dữ, và rồi tranh cãi.
Người vượng máu nữ với khuynh hướng tự nhiên
thích kiểu mẫu thời trang, đèn sáng và hào nhoáng
có thể thu hút nhiều chú ý hơn là chồng nàng cảm
thấy thoải mái chấp nhận. Chàng dám có ý nghĩ là
nàng trêu ghẹo tán tỉnh đó. Người nóng giận có thể
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cố gắng kiểm soát (bằng cách chế ngự) người
vượng máu bay bướm, để rồi người vượng máu sẽ
không thích kiểu kiểm soát đó và cảm thấy bị tổn
thương vì đó.
Thế nhưng, không phải tất cả trạng thái nhẹ
dạ nào (một đặc điểm của phối ngẫu nóng
giận/vượng máu) cũng là tai hại. Mặc dầu bạn có
thể nghĩ rằng các cặp vợ chồng tranh cãi nhau sẽ dễ
đổ vỡ, điều này không nhất thiết đúng trong trường
hợp này, theo như nghiên cứu. Tác giả Gottman
khám phá rằng những cặp nào đã có một thời sóng
gió to lớn cũng có thể có hôn phối hạnh phúc lâu dài
- miễn là những tranh cãi của họ được diễn tiến
trong khung cảnh ấm cúng yêu thương. Thực ra
những cặp vợ chồng nhẹ dạ có khuynh hướng
chẳng những biểu lộ những bất đồng ý kiến, nhưng
họ cũng chịu khó biểu lộ thân mật âu yếm, hài hước,
niềm vui và đam mê nữa.

Đừng vội đoán mò về người
nóng giận khi họ bực tức với bạn
nếu họ chỉ tranh cãi một điểm.
Tuy vậy, cặp vợ chồng vượng máu/nóng giận
có thể nổi hứng bốc đồng đến độ họ quyết định lựa
chọn không tốt cho gia đình. Chẳng hạn như một
cặp vượng máu/nóng giận rất thành công bỗng
dưng rút tất cả con cái ra khỏi trường công giáo vào
giữa năm học. Đứa con lớn nhất bị điểm cảnh cáo
về học vấn. Thế là họ cảm thấy rằng đáng lý nó phải
được ưu đãi bởi lẽ nó chơi thể thao rất tài và họ là
gia đình danh giá. Ban giám đốc không chịu nhượng
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bộ, thế là họ đùng đùng rút vội các con cái ra và đưa
vào trường công địa phương.
Nhưng vấn đề lớn nhất đối với các cặp vợ
chồng như vậy là khuynh hướng hành động của họ.
Vì nếu không có nhờ người phối ngẫu hướng nội để
giữ chân lại, những người vượng máu và nóng giận
thường lao mình vào những hoạt động và những
công việc - kể cả những dự án thật tốt đẹp và cao
thượng - mà không có thời giờ để biện phân (qua
cầu nguyện và suy tư) xem có phải đây là thánh ý
Chúa cho họ không. Điều này ảnh hưởng tới con
cái, đức tin, và cuối cùng là hôn phối của họ.

Thay vì nói: “Chẳng bao giờ mình được đi
nghỉ hè cả! Lúc nào cũng làm, làm và làm!”
Xin hãy thử nói: “Đã 2 năm rồi mình
chưa đi nghỉ hè. Hãy coi thử ngân sách năm
nay xem mình có thể đi được không nhé!”
Trước hết và cần nhất là cặp vượng
máu/nóng giận phải thực tập biện phân các quyết
định của mình trong ánh sáng thánh ý Chúa. Người
nóng giận tự lập và người vượng máu bốc đồng
phải từ bỏ ý riêng tự chế. Đối với tất cả chúng ta thật
là khó khi phải đưa ý mình quy phục ý kẻ khác - cho
dù đây là ý và quyền tối cao.
Trên bình diện tự nhiên, cặp vượng
máu/nóng giận có thể thực tập một vài kỹ năng
truyền thông đặc biệt hữu ích cho trường hợp chủ
đề khá tế nhị và cảm xúc dâng cao: đặc biệt khơi
mào êm dịu và lắng nghe thương cảm. Cả 2 người
cùng phải làm sao để cởi mở đón nhận ảnh hưởng
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của nhau; nếu không thì họ sẽ chỉ ai đi đường nấy
thôi.
8. 3.
Vượng máu/lãnh đạm
Hạnh phúc gặp hoà hợp
Đây là một cặp dễ tính, nhất là khi người
vượng máu có phần nào lãnh đạm! Cả 2 đều yêu
thương hoà hợp và vui nhộn, và muốn làm đẹp lòng
người khác. Người vượng máu thích vui nhộn và
giao thiệp sẽ giúp người lãnh đạm hướng nội ra khỏi
vỏ ốc của mình, cũng như cung ứng hưng phấn để
khuyến khích người lãnh đạm. Trong khi đó người
lãnh đạm sẽ cung ứng thế quân bình hữu ích (và
hướng dẫn) cho người vượng máu với tính bốc
đồng.
Người vượng máu lúc nào cũng vui đời và
người lãnh đạm luôn bằng lòng với số phận mình,
chẳng bao giờ đòi hỏi người kia quá đáng, trừ khi
người vượng máu có pha tính nóng giận. Nếu cả 2
cùng an nhàn thanh thản và chấp nhận nhau cùng
với nếp sống, họ nên coi chừng kẻo trở nên quá dễ
dàng chiều ý người, kẻo rồi không chịu theo đuổi
thăng tiến nghề nghiệp, nhà cửa để hư cả năm
không chịu sửa chữa, và không chịu cầu tiến cho
bản thân. Người vượng máu ít chú ý được lâu, cộng
thêm với người lãnh đạm có khuynh hướng trì hoãn,
có thể dẫn đến tình trạng từng đống giấy nợ chưa
trả, giấy phạt trễ hạn, giấy thiếu thuế.
Tuy vậy rất may là điều làm người lãnh đạm
cần hưng phấn - tích cực và dấn thân - lại là điều
mà người vượng máu có thể cung ứng rất xuất sắc.
Trong khi đó, người lãnh đạm vững chắc nhưng
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không lộ liễu, sẽ cầm chân người vượng máu bay
lượn như bươm bướm.
Đối với cả 2 loại tính tình, nài nỉ ỉ eo nhiều có
khuynh hướng dẫn đến hậu quả trái ngược: người
lãnh đạm rút lui trong bực tức khó chịu và người
vượng máu phải chịu trách nhiệm vì đã làm tổn
thương tâm tình cảm nghĩ người lãnh đạm. Người
phối ngẫu lãnh đạm nên nhớ rằng người vượng
máu khao khát được chú ý, lãng mạn, và mạo hiểm;
họ có thể phải cố gắng riêng, để nhớ các ngày quan
trọng như sinh nhật, kỷ niệm và những mốc thời
gian khác - kể cả khi họ không hiểu tại sao phải nhớ
những ngày tháng đó.
Một cặp vợ chồng vượng máu/lãnh đạm
chúng tôi quen biết sống một đời liên hệ tình nghĩa
thật nhẹ nhàng bay bướm (như người nóng giận
hoặc u uẩn nhận định) mà hạnh phúc. Họ thích thú
coi những phim ảnh mới nhất, đi coi đá bóng, hoặc
chỉ loanh quanh trong nhà. Không ai cần phải đi sắm
đồ xa xỉ đắt tiền, họ chẳng muốn so sánh với gia
đình khác, và họ hài lòng về những sinh hoạt bình
thường và giao tiếp với một nhóm nhỏ bạn bè. Cả 2
cùng có thói quen hay quên lãnh các chi tiết quan
trọng (“Mình à! sổ nhà băng để đâu nhỉ?), hay trì
hoãn, và nhất định là không có „tham vọng‟ theo
nghĩa đen của từ này. Nhưng họ là những người ở
nhà không thích khoe khoang, yêu thương con cái
và kiên nhẫn như Thánh Giob cũng như sẵn lòng
làm việc khó và nhiều giờ - bao lâu họ có thể nhìn
thấy ánh sáng cuối đường hầm. Sau khi khai thuế
hoặc trả nợ xong, họ có thể đi ra tiệm ăn càrem/kem vui vẻ. Sau nhiều giờ làm việc vất vả, họ
có thể hú hí với nhau trong ghế bành, hoặc cùng coi
Tivi cười đùa. Họ thích cùng nhau đi mọi chỗ - coi
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phim ảnh, thể thao, đi nhà thờ, và sức mạnh lứa đôi
của họ tăng tiến kinh khủng, khi họ cùng nhau hoạt
động theo chiều hướng tâm linh.
8. 3. a.
Khi cảm xúc dâng cao
Không phải cái gì cũng luôn luôn bình an
trong thế giới vợ chồng vượng máu/lãnh đạm đâu.
Nếu người vượng máu xã giao đi quá trớn và dấn
thân quá nhiều, họ có thể bị quá tải, và dĩ nhiên có
ảnh hưởng trên người lãnh đạm, một người vốn
thích thanh thản và thói quen (còn người vượng
máu lại coi như nhàm chán). Ngoài ra cách thức
người vượng máu hướng ngoại phản ứng lại hoàn
toàn khác lạ với cách thức người lãnh đạm hướng
nội.
Giáng, người vượng máu yêu thích Ân người
lãnh đạm vì chàng trầm lặng đáng tin đáng cậy, với
tâm hồn chính trực trọn vẹn. Còn Ân thì nhận thấy
Giáng vui nhộn, phấn khởi và năng nổ. Khi có Giáng
hiện diện, hình như việc gì cũng khởi sắc. Họ thành
hôn (chính nàng cầu hôn), và mọi sự diễn tiến tốt
đẹp cho đến khi có đứa con đầu lòng ra đời. Cảm
xúc của Giáng bị ứ đọng vì thiếu ngủ. Nàng vẫn
thường nói nhiều để giải toả các vấn đề, nhưng bây
giờ nàng như cái máy nói không ngừng. Ân phải cố
gắng làm việc nhiều hơn (cảm thấy trách nhiệm phải
cung ứng cho em bé) và không về nhà sớm như
chàng thường quen trước kia. Chàng về tới nhà là
mệt nhoài và chỉ muốn nghỉ xả hơi trên ghế bành,
nhưng Giáng lại trao em bé đang khóc nhè trong tay
chàng ngay khi chàng vừa bước vào cửa.

162

Giáng ưu tư lo lắng cho nhiệm vụ mới làm mẹ
của nàng, không còn được chuyện trò với mấy
người lớn trong sở làm nữa, rồi lại cần giúp đỡ các
việc lặt vặt trong nhà, nhất là vào buổi tối, khi em bé
khó tính mà nàng đang phải lo dọn bữa ăn. Và nàng
cũng không thể cầm giữ nổi mà không chia sẻ các
tâm tình cảm nghĩ (thường là tiêu cực) đến bất cứ
lúc nào! Ân bị đủ mọi thứ phàn nàn làm chao đảo,
bắt đầu làm lơ Giáng, như thế càng làm cho tâm
tình cảm nghĩ của nàng bị tổn thương thêm nên
nàng đã tăng tốc lời phàn nàn: “Chẳng bao giờ anh
làm cái gì trong nhà cả!” và “Bộ em nuôi đứa nhỏ
này một mình em sao?!” Ân vẫn dễ chịu thoải mái
bây giờ nhận thấy bầu khí gia đình ngột ngạt khó
thở đến độ chàng chỉ muốn bỏ đi thôi.
Chúng tôi còn nhớ kỷ niệm khi đưa đứa con
đầu lòng từ bệnh viện về, một sinh mạng quá bé
bỏng tí hon, hoàn toàn tuỳ trách nhiệm của chúng
tôi, đặt vào ghế em bé trong xe. (Tại sao người ta lại
cho phép chúng tôi rời bệnh viện sớm vậy? Họ
không nhìn thấy rằng chúng tôi chưa sẵn sàng
chuẩn bị để đảm nhận công trình vĩ đại này sao?)
Đối với mỗi cặp mới làm cha mẹ lần đầu, thường có
một thời kỳ để thích ứng nhưng khó dễ là tùy kích
thích tố, chỗ ở và thiếu ngủ. Đối với Giáng và Ân,
việc thích ứng đó còn khó hơn vì tính tình khác
nhau. Ân với phương cách bình tĩnh thường có ảnh
hưởng kiên vững tới Giáng, nhưng bây giờ phản
ứng ít biểu lộ của chàng đối với những cảm xúc
dâng cao của nàng bị coi như là vô tâm. “Tại sao
chàng có thể bình thản như vậy được? Chàng
không hiểu rằng tôi bất mãn lắm sao? Chàng có để
ý lo lắng gì không đây?” Giáng muốn thấy hành
động cụ thể, và nàng muốn ngay bây giờ.
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Cũng rất may là Ân được ánh sáng linh ứng
(có thể là do ơn Thánh linh; người lãnh đạm ít khi
được ánh sáng bất cứ loại gì) và mua vé máy bay
mời mẹ của Giáng tới thăm một tháng sớm hơn dự
tính. Đây là một đầu tư đáng đồng tiền bát gạo. Mẹ
của Giáng đã đem lại bình an ngay trong nhà. Bà ở
đó để nói chuyện đủ thứ với Giáng ban ngày, chia
sẻ kinh nghiệm của bà, giúp dọn bữa ăn tối. Rồi vì
có bà ngoại ở đó, hai vợ chồng tìm được ít phút
rảnh rỗi để đi dạo quanh hàng xóm, hoặc thỉnh
thoảng nói chuyện tâm tình.

Thay vìi: không nói gì cả,
hoặc làm lơ bỏ qua vấn đề
Xin hãy thử nói: “Anh/em nhận thấy rằng
nhà của mình sau bao nhiêu năm có con cái
không phải còn như mới nữa.
Chúng mình thử ngồi lại coi xem
có thể tân trang được chút nào không?
Khi chúng ta vị áp lực căng thẳng này nọ
(như có con, công việc mới, di chuyển tới chỗ mới),
kiểu cách chúng ta phản ứng có thể không hữu ích
nữa, và thực ra có khi còn tạo nên trở ngại. Giáng
người vượng máu phản ứng bằng cách nói huyên
thuyên nhiều hơn, biểu lộ những tâm tình cảm nghĩ
tiêu cực của nàng, y như thể điên cuồng vậy. Ân
phản ứng lại bằng cách chịu khó làm việc nhiều
hơn, rồi về đến nhà thì lại yên lặng nhiều hơn và rút
lui không muốn đụng độ va chạm. Cách thế phản
ứng nhẹ nhàng của chàng đối với cảm tính của
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Giáng (đúng ra là thích nghi) càng làm cho nàng
bừng bừng nổi giận thêm.
Bây giờ cả Ân và Giáng đã học biết rằng họ
cần phải quyết tâm thay đổi chiến thuật trong một số
tình huống. Ân, người lãnh đạm, nhìn nhận rằng
thảo luận các vấn đề với Giáng thì làm cho nàng dễ
chịu hơn là chỉ chịu trận lãnh đủ, còn Giáng thì nhìn
nhận rằng nàng cần phải cẩn thận đừng cứ nổi
hứng là đưa ra vấn đề bất cứ lúc nào, mà phải tỏ ra
nhạy cảm hơn, biểu lộ tâm tình cảm nghĩ với thái độ
tích cực và bác ái. Nàng cần phải nói chuyện riêng
tư với chàng, và thật rõ ràng về tâm tình cảm nghĩ
riêng của nàng, chứ đừng qui trách đổ lỗi cho Ân.
(Nói “Em lo lắng không biết em có chu toàn nhiệm
vụ làm mẹ không?” hơn là nói “Anh chẳng bao giờ
giúp em lo cho em bé cả!”)
Cách thế Giáng biểu lộ tâm tình cảm nghĩ của
nàng giúp cho Ân hiểu điều gì làm nàng bận tâm. Cả
2 đều có những tâm tư bị tắc nghẽn, mà chỉ có thái
độ thương cảm mới giúp giải toả được thôi. Trong
bầu khi hiểu biết nhau và tự nguyện hy sinh, Giáng
và Ân đã có thể cùng nhau làm việc tuy khó khăn
nhưng rất kết quả cho thời kỳ mới thành hôn còn trẻ.
8. 4.
Lãnh đạm/u uẩn
Càng đi càng vững
Một cặp lãnh đạm/u uẩn có thể là một đội ngũ
trung thành, trầm lặng, nhất trí để cung ứng cho gia
đình nền tảng sâu đậm vững chắc. Người lãnh đạm
làm cho người u uẩn hay lo lắng được vững tâm,
trong khi người u uẩn cung ứng cho người lãnh đạm
ưng an nhàn yên trí được một mục đích cao thượng.
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Bởi lẽ người lãnh đạm thường không tỏ lộ độ mạnh
và chiều sâu như người u uẩn, cách thức lè phè của
họ đôi khi có thể thử thách người u uẩn. Nhưng
người lãnh đạm có khi thiếu chiều sâu thì có thể bù
lại bằng cách phục vụ không kiểu cách.
Những cách thức người lãnh đạm ủng hộ
cung ứng cho gia đình, lo nhà cửa, hoặc giúp con
cái ít khi được ai để ý tới. Người u uẩn nên cẩn thận
để nhìn nhận bản tính tốt lành không thiếu sót của
người lãnh đạm - quả thực là nên biết ơn người ta.
Không có loại tính tình nào được trang bị đầy đủ
như người lãnh đạm để chịu đựng với những đòi hỏi
nặng nề và nhữg lý tưởng cao xa của người u uẩn
đâu!
8. 4. a.
cái tủ lạnh cũ kỹ
L.m. Joseph Massman trong cuốn sách
Nervousness, Temperament and the Soul (Căng
thẳng thần kinh, Tính tình và Linh hồn) diễn giải
rằng những tâm tình cảm nghĩ sâu xa của người u
uẩn đối với nhân đức, trật tự và vẻ đẹp thường dễ bị
tổn thương, khi đối chất với những thiếu sót và tội
lỗi, để rồi hậu quả là „cay đắng và rối loại trong tâm
linh‟. Họ bắt đầu nghiền ngẫm, rồi đổ lỗi nơi chính
mình hoặc nơi người khác. Nhưng người u uẩn tìm
kiếm chân lý, và khi họ khiêm tốn kiếm tìm, họ có
thể tìm cách thoát khỏi thất vọng và chán nản.
Người bạn u uẩn của chúng tôi là Mai Viên đã
hành động như vậy đó. Nàng và người chồng lãnh
đạm tên Ích, là những người thông minh và lo lắng
cho nhà cửa cũng như siêng năng tại sở làm, họ
chăm nom con cái. Ích là một người có tư thế an
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nhàn, ăn nói nhỏ nhẹ, và mặc dầu chàng thường
yên lặng làm việc tại sở, chàng lại thích ước chi
được làm nông trại - một điều mơ ước mà Mai Viên
thấy không hấp dẫn bao nhiêu. Nhưng nàng cứ chịu
để cho chàng mua bò, gà và cả lợn/heo nữa.
Hai cô con gái của chúng tôi cùng sinh hoạt
hội nữ sinh, và chúng tôi cần một địa điểm cho bữa
tiệc liên hoan hằng năm. Chúng tôi dự trù 50 nữ
sinh với các bà mẹ sẽ tham dự, và chúng tôi đã đặt
kế hoạch có lửa trại và nướng thịt. Chúng tôi cũng
cần phải có chỗ cho các trò chơi lớn nữa, rồi sau đó
thi đua và trao giải thưởng, và dĩ nhiên nhà của Mai
Viên là lý tưởng: nhiều mẫu đất với hồ bơi, chuồng
ngựa và các súc vật.
Mai Viên, người u uẩn, đồng ý nhận lời rồi
sau đó lại do dự. Lỡ trời mưa làm ướt củi lửa trại thì
sao? và tất cả những người đó phải vào trong nhà
ư? Một phòng tắm có đủ dùng cho 50 nữ sinh
không? Lỡ có đứa đứng gần lửa quá mà bị phỏng
thì sao đây? Lỡ có đứa lấy que nướng thịt châm
nhau thì sao? Nếu (kinh khủng chưa) một bà mẹ
thấy được cái tủ lạnh cũ kỹ dỉ sét ở dưới tầng hầm
thì sao đây?
Chúng tôi hứa với Mai Viên rằng chúng tôi sẽ
cầu nguyện cho thời tiết tốt đẹp và sẽ cảnh báo các
nữ sinh về que xâu thịt.Tất cả mấy chuyện đó làm
mất giờ nhiều hơn là nàng dự trù, và trong khi mọi
sự diễn tiến, nàng tự giảng cho mình nghe: “Có phải
tự ái hoặc khoe khoang mà tôi đã vội chụp cơ hội để
lo cho đám nữ sinh này không? Tại sao tôi lại lo về
dáng vẻ của cái tủ lạnh? Liệu có ai để ý không? Ích
thích cái tủ này lắm mà!”
Được nửa chừng, Mai Viên nhìn nhận rằng
nàng không biết sử dụng thời giờ cách khôn ngoan,
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nàng cần một chút khiêm tốn, và thay vào đó, nàng
đã vẽ trên tủ lạnh một lời nhắn dễ thương cho
chồng.
Bữa liên hoan thành công tuyệt vời. Thời thiết
nắng tươi và ấm áp. Không có ai bị thương tích gì.
Ngoài ra chẳng ai để ý đến phần dỉ sét của cái tủ
lạnh đó hoặc mầu vàng như được mùa. Ai cũng chỉ
để ý đọc hàng chữ “I love you,” (Em yêu Anh) viết
bằng những chữ thật đậm nét vẽ đè trên mặt tủ
lạnh.
Người u uẩn là người tự suy tư nhiều nhất
trong các loại tính tình. Mai Viên, người bạn của
chúng tôi, đã dùng điểm mạnh hay đó của tính tình
để lướt thắng điểm yếu kém (quá phê bình chỉ trích).
Nàng thách đố chính mình (chống lại tự ái và khoe
khoang), và đã làm cho một vật chướng mắt trong
nhà trở thành một lời trân quý đối với chồng nàng.
8. 4. b.
gần những cơ hội nài nỉ ỉ eo
Như có lần chúng ta đã nhận định rằng tỉ mỉ
chấp nhất lặt vặt quá nhiều có thể làm cho tinh thần
người lãnh đạm chùng xuống và tạo cớ cho họ rút
lui, và rất không may là nếu bạn thích tỉ mỉ chấp
nhất lặt vặt, thường thường bạn sẽ thấy không thiếu
gì nơi người u uẩn! Nhưng có một cách để người u
uẩn tránh „những cơ hội nài nỉ ỉ eo gần‟, đó là cứ tìm
cách bận rộn đủ thứ. Mặc dầu người u uẩn có thể lộ
vẻ cần nhiều giờ ngưng đọng (bởi lẽ họ cần phải có
tĩnh mịch để lấy lại sức), trên thực tế nhiều giờ
không dự trù tổ chức sẽ tạo nên dịp ồn ào, tỉ mỉ
chấp nhất lặt vặt, và từ hậu trường kiểm soát đời
sống của người khác! Nếu người u uẩn không được
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sử dụng đúng mức, họ sẽ quay phần chú ý muốn
toàn hảo để dừng lại nơi những cách thức mà người
lãnh đạm thiếu sót - trong cách nói năng, xuất hiện
trình diện bên ngoài, và kẻ cả trong thân mật lãng
mạn nữa.
Nhưng như thế không có nghĩa là người lãnh
đạm không có gì để học hỏi nơi người u uẩn. Một
người lãnh đạm chúng tôi quen biết đã thành hôn cả
hơn nửa thế kỷ với một người u uẩn nghệ sĩ đòi hỏi
và đã gặp được cả một thế giới mà tự mình họ
không thể nào khám phá ra được. Mặc dầu chàng
hoạ hoằn đi thám hiểm xa hơn là tờ báo hằng ngày
và mấy chuyện thông thường, vợ chàng đã đọc
những mẩu sách trích từ tủ sách khổng lồ của nàng:
thần học, văn chương, triết lý, lịch sử, và thi ca.
Nàng dẫn chàng đi tham quan các bảo tàng viện,
phòng triển lãm, nhạc kịch, và hoà tấu để mở rộng
nhãn giới cho chàng. Tim chàng nở phồng với hãnh
diện, khi chàng mời khách khứa tới nhà, trang
hoàng rất đẹp đẽ và tổ chức độc đáo cổ kính hơn là
những gì chàng hiểu biết. Chàng nói rằng chàng
không thể tưởng tượng sống được, nếu không có óc
nghệ thuật bén nhạy và khiếu thẩm mỹ cao đẹp của
nàng.
8. 4. c.
vững chắc nếu không nhấp nháy
Người u uẩn cũng như lãnh đạm đều tha thiết
sống đức tin, và tập trung vào luân lý đạo đức để
xây dựng tư cách cho con cái. Tuy nhiên họ sẽ
không có mặc cảm hoạt động quá lố trong giáo xứ.
Nếu họ dấn thân sinh hoạt trong giáo xứ, thường là
trong các nhiệm vụ không đòi hỏi nhiều dấn thân
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như hội Bàn Thánh (Altar society) hoặc hội cầu
nguyện Môi khôi. (Cứ để cho mấy người vượng
máu/nóng giận lo đứng đầu các vụ tổ chức lễ lạc
quyên tiền.)
Cũng thế, họ là những cha mẹ đáng tin cậy
nhưng không phải là những người hưng phấn. Họ
muốn coi chừng để bầu khí trong nhà đừng lặng lẽ
tẻ nhạt quá - nhất là khi có con cái vượng máu! Cặp
vợ chồng với tình tình thầm lặng này chắc ít khi tổ
chức liên hoan tiệc tùng hoặc đi phiêu lưu mạo
hiểm, nhưng con cái của họ (nhất là trong tuổi choai
choai) sẽ muốn có chút vui nhộn, ít ra cũng đôi khi.
Cũng như cặp vợ chồng nóng giận/u uẩn có thể làm
cho tuổi choai choai đi tới chống đối, vì bị kiểm soát
gắt gao phải có tiêu chuẩn cao, cặp lãnh đạm/u uẩn
cũng làm cho chúng chống đối, vì những buồn tẻ
không lối thoát trong nhà.
Thông thường cặp vợ chồng u uẩn/lãnh đạm
sẽ lĩnh nhận vai trò giáo dục dạy dỗ con cái trong
nhà. Hai tính tình phối hợp lại tạo nên điều kiện đủ
quyết định và trung kiên, tuy nhiên hai vợ chồng
cũng nên coi chừng: đừng tạo nên một hòn đảo
không đem lại đủ thách đố và hưng phấn cho con
cái, hoặc một pháo đài trí thức khinh thường ảnh
hưởng tích cực (cũng như khả năng truyền giáo)
của môi trường văn hoá. Và nếu cặp vợ chồng u
uẩn/lãnh đạm trầm lặng quá, phê bình chỉ trích
nhiều quá, và thiếu thân tình ấm cúng với khởi sắc
linh động như cha mẹ hướng ngoại cung ứng, con
cái có thể lôi kéo cha mẹ vào những hành vi khó
chịu, cãi vã và gây xáo trộn. Nếu gia đình nào ít cởi
mở chú ý tích cực, con cái sẽ nhận thấy rằng thà
yên lặng chẳng ai để ý tới còn hơn bị chê bai dìm
xuống hoặc bị phê bình chỉ trích.
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Phải biết tự chủ đàng hoàng mới có
thể khơi mào êm dịu được, khi thực sự tôi
chỉ muốn xả cơn giận dữ cho đã, và để bung
ra các tâm tình cảm nghĩ bị dồn nén.
Khía cạnh tầm thường của cặp lãnh đạm/u
uẩn đôi khi dẫn đến hậu quả là trong nhà ít sáng
kiến, rồi sau đó (nhất là khi người u uẩn có thêm
tính tình phụ là nóng giận) là phê bình chỉ trích/phàn
nàn (hơn là thái độ dám làm). Một cặp vợ chồng u
uẩn/lãnh đạm chúng tôi biết đã tỏ ra lúng túng không
biết cư xử làm sao với một đứa con vào tuổi choai
choai coi bộ không sửa trị được. Cả 2 cha mẹ đều là
những người chịu khó làm ăn và có tinh thần trách
nhiệm, và không chịu thảo luận khuyến khích nhau
tại bàn ăn. Sau một lần thử tìm việc nửa chừng tại
một tiệm sách, cậu con trai đó tuyên bố rằng chẳng
tìm được việc gì cả. Cha mẹ thật rầu rĩ, thế mà sau
đó nó cứ ngủ nướng mỗi buổi sáng không chịu dậy
rồi ban đêm còn đi tới chơi với bạn bè có việc làm.
Cha mẹ không nhìn nhận rằng họ cần phải
hành động (vợ chồng lãnh đạm/uẩn không thích chữ
hành động) để khuyến khích đứa con. Mẹ phàn nàn
với cha, còn cha thì tránh né không đặt vấn đề, cứ
nghĩ rằng trước sau gì thì nó cũng sẽ được hưng
phấn đi tìm việc. Không người nào chịu tích cực dấn
thân, bởi lẽ cả 2 tin rằng chính đứa con có nhiệm vụ
phải đi tìm việc. Tuy nhiên họ quên đi rằng họ có
tâm thức lao động là do công khó bao nhiêu năm
cộng lại; trên thực tế là khi họ còn trẻ, họ đã nhờ liên
hệ gia đình có đây đó nên họ mới có công việc đầu
tay. Vì họ không thể nhận thấy nhu cầu cần phải can
thiệp vào đời sống đứa con, họ đã âm thầm để cho
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đứa con không có được một gương mẫu cũng như
khởi hứng để noi theo, để dấn thân vào thế giới
đáng sợ này.
8. 4. d.
Yêu trong tầm mức dịu dàng
Cặp vợ chồng lãnh đạm/u uẩn hay nhún
nhường cũng có khuynh hướng dè dặt trong cách
biểu lộ thân tình âu yếm. Một cặp như vậy thường
thường không biểu lộ rõ rệt - hoặc mê say - trong
thời gian tìm hiểu, nhưng một khi họ đã tạo được
thói quen hằng ngày (và một khi gia đình tăng số),
họ sẽ trở lại những lối sống hướng nội thoải mái
hơn. Cả 2 đều có nhu cầu tình cảm nhưng lại ngại
thổ lộ, rồi khuynh hướng quên không khen ngợi và
trân quý nhau tỏ tường, lúc đầu coi như không có
vấn đề, nhưng rồi qua thời gian nhiều năm, những
vết nứt nhỏ có thể trở thành ung nhọt lớn trầm trọng.
Người u uẩn đôi khi có vẻ xa vời, khi để ý tới
những gì thật tầm thường vớ vẩn như những cử chỉ
thân mật và trân quý; người lãnh đạm với mặt nạ
bên ngoài có vẻ như không bị ảnh hưởng, cho dù
bạn nói hoặc không nói gì với họ, nhưng rồi trước
sau các nghiên cứu tìm hiểu cũng cho thấy rằng các
cặp vợ chồng, dù theo loại tính tình nào mà được
hạnh phúc, cũng là những cặp biết biểu lộ tràn đầy
tâm tình tích cực đối với nhau. Những lời nói và cử
chỉ thân mật, biết chú ý và thích thú (“Hãy cho biết
thêm nữa đi!”, biểu lộ quyến luyến, cảm phục, và
trân quý, hài hước, niềm vui và kể cả bất ngờ (“Trời!
Kinh khủng!” đây là tất cả những cách thức các vợ
chồng có thể trao cho nhau để đáp ứng nhu cầu tâm
tình cảm nghĩ của người phối ngẫu và tỏ lộ tình yêu
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của họ. Vì cả 2 loại tính tình lãnh đạm và u uẩn
không dễ tự nhiên được như vậy, họ phải cố gắng ý
thức và tập luyện để trở thành thói quen tốt lành.
Cả 2 vợ chồng lãnh đạm/u uẩn đều là những
người sống theo nguyên tắc và có tinh thần trách
nhiệm, cảm thấy thoải mái với những trách vụ mỗi
ngày hơn là những công trình vĩ đại có tính cách
phô trương. Cả 2 người đều chỉ thích chu toàn
nhiệm vụ hơn là làm để cho người khác thấy. Họ
nhận thấy hoàn toàn hài lòng về giáo dục huấn
luyện, để cứu từng linh hồn một, và tạo nên khác
biệt lớn qua công việc nhỏ bé tràn đầy tình yêu. Đối
với cặp vợ chồng này, tầm thường chính là tầm mức
thật đúng - nhất là khi nhờ đó đi vào được trái tim
của họ, và học biết cách để chia sẻ mạnh dạn với
gia đình họ, hàng xóm của họ và cả thế giới nữa.
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Chương 9

giống nhau như đúc

“Hoà hợp là tình yêu thuần khiết
bởi vì tình yêu là hoàn toàn đồng ý”
Lope de Vega
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Khi cả 2 vợ chồng cùng thuộc một loại tính
tình như nhau, họ sẽ được tăng sức mạnh gấp đôi
nhờ những điểm mạnh hay - và cũng bị kém đi 2 lần
vì những điểm yếu kém gộp lại! Những cặp vợ
chồng như vậy, hơn các cặp khác, sẽ đem theo
những đặc ân chịu đựng, nhưng cũng dễ vấp ngã
phải những chướng ngại vật.
Cặp nóng giận sẽ dư sức mạnh để chu toàn
mục đích họ mong muốn do tham vọng, nhưng có
thể lại coi thường nhau và lấn át con cái. Cặp u uẩn
có thể lý tưởng và chú ý tới các chi tiết, nhưng họ có
thể quên biểu lộ trân quý và tình đậm đà ấm cúng
đối với những người thân thương. Cặp lãnh đạm có
thể thoải mái không câu nệ, nhưng lại có thể không
bao giờ đi quá ranh giới an toàn của họ. Còn cặp
vượng máu thì thích thú và quảng đại, nhưng lại hời
hợt giả tạo và ôm đồm quá nhiều.
Thông thường con cái sẽ chỉ cho chúng ta
biết những điểm yếu kém: “Tại sao gia đình mình
chẳng bao giờ làm gì thích thú vui nhộn cả vậy?”
hoặc “Ba/má hứa sẽ tới coi con chơi thể thao mà!”
Chúng có thể hành động hoặc phản động hoặc
không chịu sống theo khả năng của chúng. Đây
chính là lúc chúng ta phản nhìn nhận nhu cầu đi xa
hơn tính tình của chúng ta mà lớn lên trong nhân
đức - trở nên thương cảm hơn, nhạy cảm hơn, can
đảm hơn và khẳng định hơn, và chú ý nhiều hơn tới
người phối ngẫu và con cái.
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9. 1.
Nóng giận/nóng giận
một gia đình tuyệt hảo
Bạn có lẽ cứ mường tượng rằng hai người
tính tình nóng giận là liều thuốc chắc dẫn đến thất
bại: 2 lãnh tụ, cả 2 đều muốn chỉ huy điều khiển, cả
2 nhấn mạnh rằng mình luôn luôn đúng. Đây là 2 vị
tướng mà không có quân để chỉ huy - ngoại trừ có
thể là chính con cái của họ1
Dĩ nhiên chuyện đó có thể xẩy ra. Chuyện
xung đột lúc đầu có thể giống như nhân vật
Katharina và Petruchio trong vở kịch Taming of the
Shrew của Shakespeare. Tuy nhiên chúng tôi quen
biết một cặp nóng giận/nóng giận rất tuyệt với đã
sống hôn nhân thật hạnh phúc (có nhiều con cái)
trên 25 năm rồi. Làm sao họ có thể như vậy được?
Một lần nữa đây là chuyện phải hiểu biết, trân
quý và tương kính. Chỉ trong trường hợp này, đây
không phải là hiểu biết và trân quý những khác biệt
tính tình của nhau, nhưng là những điểm giống nhau
- để rồi tỏ ra trân quý, tương kính và cảm phục
những tài khiếu và đặc ân dành riêng của mỗi
người.
Chẳng hạn như cả 2 đều là người nóng giận
xông xáo đi kiếm tìm, nhưng họ ấn định rõ ràng lằn
ranh kiểm soát và lãnh vực chuyên môn. Bảo cảm
phục trí thông minh của Hà trong lãnh vực giáo dục
con cái ở nhà. Hà tôn trọng nhiệt huyết của Bảo
trong những cố gắng để thành công trong nghề
nghiệp thương lượng. Trong mỗi lãnh vực của mình,
mỗi người kể như được tự do, miễn là không tìm
cách áp đảo người kia, thế là họ hài lòng. Mỗi người
đều cảm thấy được quyền kiểm soát và chu toàn
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thực thi y như người nóng giận ước ao, mà không
dẫm chân lên nhau trong diễn tiến. Quả thực đôi khi
họ góp ý kiến cho nhau, bình luận hoặc phàn nàn,
nhưng nền tảng của tương kính có nghĩa là họ ít khi
cho phép những tranh cãi leo thang đến độ gây tai
hại. Thực ra người nóng giận có khuynh hướng
tranh cãi thật hay. Họ (đa phần) không có ý nhằm tới
cá nhân, nhưng coi đây là thực tập huấn luyện, hoặc
coi đó như là cơ hội để họ bồi dưỡng kỹ năng của
họ, hoặc thảo luận công khai một dự án để có thêm
những ý tưởng tốt nhất mà bàn thảo. (Đây là cách
suy tư trên kết luận).
9. 1. a.
đồng đội để thành công
Cũng vậy những người nóng giận tranh đua
có thể khuyến khích nhau để cố gắng xuất sắc.
Chẳng hạn như mặc dầu Hà mới sinh con và giáo
dục dạy con cái học ở nhà, nàng cũng khuyến khích
chàng làm bầu thể thao cho thật giỏi. Dĩ nhiên đây
không phải là công việc thực sự của chàng; nhưng
đây là việc mà chàng thích làm vì con cái và trường
học. Nhưng như thế có nghĩa là chẳng những chàng
phải làm việc toàn thời gian 40 giờ (hoặc nhiều hơn)
một tuần để nuôi gia đình, mà còn phải vắng nhà
nhiều đêm trong mùa thể thao.
Hà không cản đường của chàng. Như Bảo
nói: “Nàng muốn cho tôi thành công trong những
việc tôi làm, và tôi cũng muốn cho nàng thành công
trong việc nàng làm. Chẳng đứa nào muốn làm việc
tồi tàn cả.” Điều đáng để ý là chẳng những Hà
không chỉ làm thinh cho chàng dùng nhiều giờ để
làm bầu thể thao và làm việc ở sở, mà nàng còn tích
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cực khuyến khích chàng cố gắng thật nhiều để
thành công. Nàng bảo chàng: “Nếu anh muốn làm
bầu thể thao thì em muốn cho anh phải thật giỏi.
Tốn phí bao nhiêu thời giờ mà thua thì chẳng có
nghĩa gì?” Hà nhìn nhận đây là chuyện khó, nhưng
nàng nâng đỡ chàng 100%. Mỗi tối nàng cùng con
cái cầu nguyện cho đội thể thao thành công. Và
nàng cũng nói ra những lời ủng hộ chàng - nhất là
khi có cha mẹ tất nhiên phàn nàn vì nghĩ rằng con
của mình không được chơi nhiều phút. Cuối cùng
Hà cố gắng đi tham dự càng nhiều càng hay. Mấy
đứa con nhỏ bò la bò lê trên ghế, nhưng nàng vẫn
hò hét thật to để ủng hộ.
Vì thuộc loại tính nóng giận, Hà cũng muốn
thành công như chồng nàng vậy; ngoài ra không
phải là bản tính của nàng cứ ngồi nhà phàn nàn vì
chồng đi vắng hoặc nàng bận bịu quá nhiều việc lo
lắng chăm sóc con cái. Bởi lẽ người nóng giận
không ta thán, nên họ ít kiên nhẫn đối với người ta
thán; và vì thế họ thật hợp với nhau.
9. 1. b.
Gia đình của những người thành công
Không phải lạ lùng gì khi cha mẹ nóng giận
cũng có khuynh hướng có những đứa con thành
công nhiều, trong học vấn cũng như thể thao, và
thường là lãnh tụ của nhóm bạn bè. Có thể bạn suy
ra rằng bởi lẽ cha mẹ thuộc tính tình nóng giận, nên
con cái sinh ra cũng được hun đúc để lãnh đạo.
Nhưng không phải con cái nào của cha mẹ nóng
giận cũng thuộc tính nóng giận đâu. Tuy vậy ngay
cả con cái của các tính tình khác cũng có thể được
dưỡng dục để phát triển một ít đặc tính như óc tập
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trung và hướng về mục đích là những khuynh
hướng tự nhiên của cha mẹ nóng giận, nhất là khi
cha mẹ học biết cách không cần phải chỉ dạy dỗ con
cái bằng uy quyền thống trị và đè nén, như bạn gặp
thấy nơi những người nóng giận ít được huấn luyện.
Những người nóng giận chắc mắt phải rướm
lệ khi xem cảnh trong phim The Sound of Music
(Tiếng âm nhạc) lúc đại uý Von Trapp và 7 đứa con
đi vào huấn luyện. Đó là cách họ làm cha mẹ! Tuy
nhiên cặp nóng giận/nóng giận cần phải hoà dịu lại
khuynh hướng kiểm soát gắt gao của họ, và trân
quý điều này rằng có một gia đình (nhất là gia đình
đông con) đòi hỏi phải ít nhiều linh động lành mạnh.
Cũng nên có tinh thần vui nhộn lành mạnh cộng với
chút hài hước và nhìn nhận rằng đây là con cái của
Chúa (chứ không phải chỉ là con cái của tôi), nên
chúng có đường lối riêng theo ý Chúa muốn qua sứ
mệnh trao ban riêng. Cha mẹ khôn ngoan (thuộc bất
cứ loại tính tình nào) cũng phải nhìn nhận rằng
nhiệm vụ của mình không phải là dắt dìu con cái làm
theo ý của chính mình, nhưng là giúp cho con cái
mở lòng làm theo thánh ý Chúa.
Cha mẹ nóng giận có thể khó hiểu con cái
lãnh đạm hoặc u uẩn. Thực ra cha mẹ nóng giận có
thể dạy con cái hướng nội và thận trọng nhiều điều,
nhưng những lời nói châm biếm, giận dữ chê bai, và
các cách biểu lộ bực tức chỉ làm cho chúng co rút
vào trong vỏ ốc của chúng. Người nóng giận cần
phải nhắc nhở chính mình phải tôn trọng các tài
năng của đứa trẻ hướng nội - đây là điều thật khó
đối với người nóng giận, vì họ đã quá đề cao cách
sống phấn đấu đầy cam go của họ rồi - và học hỏi
cách trân quý những nhân đức thật tinh tế của kiên
nhẫn và hiểu biết nhau.
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9. 1. c.
Con tầu đi ngang qua
Cho dù con đường dẫn đưa tới thành công
hệ tại việc điều hành lãnh vực ảnh hưởng của mình,
hai người nóng giận cũng cần phải coi chừng đừng
để bị mê hoặc bởi công việc của mình - 2 sĩ quan
chỉ huy 2 thế giới song song riêng rẽ. Chàng đi làm
mỗi ngày, bàn chuyện chính trị với đồng nghiệp qua
lon bia sau khi tan sở, nơi quán nhậu, tranh dành lái
xe, rồi về nhà thì lo trả tiền nợ hoặc coi điện thư
trong khi nàng cho con cái đi ngủ. Nàng lo sắp xếp
cho con cái đi học, chở chúng đi học nhạc hoặc chơi
thể thao, giúp làm bếp cho đội chơi thể thao, hoặc
điều hành hội thiện nguyện, thu tiền vận động, giúp
đứa con lớp 4 với dự án khoa học và đứa con lớp 2
với tập đánh vần. Nàng đọc chuyện ru em bé ngủ.
Tới lúc đó rồi cả 2 đều mệt nhoài chẳng còn sức gì
tỉnh táo mà nói chuyện tâm sự nữa. Ngày hôm sau
rồi cũng lại y như vậy. Cuối tuần lại lo bù đầu lo dọn
dẹp nhà cửa và thể thao của con cái. Tìm người giữ
trẻ cũng không phải dễ và 2 người ít khi đi chơi như
một cặp vợ chồng. Hình như họ thành hôn đó nhưng
là mỗi người sống một thế giới riêng.
Đó là vấn đề thường xẩy ra với cặp vợ chồng
nóng giận/nóng giận. Trừ khi một người có tính phụ
là vượng máu, cặp cả hai nóng giận có thể bị xô đẩy
bởi các tham vọng đến độ chẳng còn thời giờ vui
nhộn, thư giãn, kể cả giờ cho đời sống tâm linh nữa.
Những liên hệ tình nghĩa và sinh hoạt xã hội bây giờ
bị coi như chỉ là phương tiện hơn là mục đích. Nếu
như thái độ đó đi vào hôn phối, đây là một chuyện
tai hại. Hai người nóng giận quá bận rộn và nhiều
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thúc đẩy, cần phải có thời giờ ngồi xuống để ấn định
thời giờ cho nhau để đáp ứng nhu cầu tình cảm và
thân tình lãng mạng như khi mới yêu nhau, nếu
không, trước sau gì họ cũng sẽ dần dần xa cách và
rơi vào tình trạng „hôn phối song hành‟. Tình trạng
đó bề ngoài coi có vẻ như gương mẫu nhưng thực
tế chẳng có gì thân tình âu yếm.

Thay vì nói: “Em/Anh lo tất cả việc nấu
nướng, giặt giũ, chăm sóc con cái,
mà còn đi làm nữa! Cái gì cũng một mình
em/anh làm hết!”
Xin hãy thử nói: “Anh/em có thể đưa mấy
đứa con đi chơi thể thao
cuối tuần này không, để em/anh còn lo mấy
việc nhà cửa một chút chứ?”
Người nóng giận dĩ nhiên là độc lập và không
cần nhiều tình cảm. Không một người phối ngẫu
nóng giận nào lại muốn thú nhận với người kia rằng
mình cảm thấy không được hài lòng thoải mái hoặc
cần được „giúp‟. (Trong tất cả các loại tính tình, hai
người nóng giận là cặp ngại đi hướng dẫn tâm lý - vì
họ quá bận rộn đủ thứ việc, và họ thà tự lo cho
mình!). Nhưng tình yêu cần được nuôi dưỡng nâng
đỡ, và những kỹ năng nhẹ nhàng êm dịu có sức
nuôi dưỡng - tỏ lộ thương cảm, biểu lộ tâm tình cảm
nghĩ, chứng tỏ trân quý đối với người khác như cứu
cánh - không tự nhiên tới với người nóng giận, cặp
nóng giận phải quyết tâm cố gắng để tạo dựng
những kỹ năng này. Hãy coi đó như là một thách đố!
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Người nóng giận có nhiều nhân đức giúp cho
họ dễ thành công trên đời; do vậy họ có thể ít chú ý
đến những đức tính tinh tế hơn và khiêm nhường
của con cái hoặc của người thân thương. Họ có thể
bị cám dỗ xây dựng đời sống của họ trên nền cát
của thành công, hơn là trên nền tảng vững chãi đích
thực là Đức Kitô. Cặp vợ chồng nóng giận phải
được thuyết phục rằng Thượng Đế là ưu tiên quyết
định trong đời sống và trong hôn phối, ngoài ra
không có gì khác có thể thành công. Người nóng
giận độc lập, tự túc thường cảm thấy khó chấp nhận
chân lý. Nhưng khi họ tạo nên được liên hệ tình
nghĩa với Đức Kitô và được ân sủng Chúa và nhiệm
tích hôn phối biến đổi, cặp vợ chồng nóng giận nào
đặt Thượng Đế làm trung tâm cuộc sống của họ, sẽ
trở nên một sức mạnh kinh khủng, một nguồn lực
song đôi vì Chúa.
9. 2.
Lãnh đạm/lãnh đạm
những người xây dựng gia đình
Thoạt đầu nhìn vào, bạn có thể nghĩ rằng
cách phối hiệp như vậy chẳng bao giờ có được đâu.
Làm sao người này có thể tìm sáng kiến để gặp gỡ
theo đuổi người kia để nên duyên vợ chồng? Liệu
có ai trong 2 người đủ can đảm để cầu hôn không?
Thế nhưng một cách nào đó hai người lãnh
đạm cũng tìm được cách để yêu thương gặp gỡ làm
quen và thành hôn với nhau. (Biết đâu họ chẳng cứ
đi chơi thân quen với nhau thật lâu thật thoải mái rồi
cuối cùng nói “tại sao mình không cưới nhau nhỉ?”
và thế là thành.) Và khi thành hôn, họ là một cặp
vững bền - cho dù không bay bướm hào nhoáng.
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Sức mạnh của họ là họ vững bền, bản tính hiền
hoà, và lòng chung thuỷ. Họ trân quý con cái và mái
ấm gia đình. Người này tôn trọng người kia vì tính
đạm bạc và nhạy cảm; họ sẽ không có những đột
xuất lung tung tiêu xài thẻ tín dụng, không nổi hứng
đi du lịch nước ngoài. Tuy thế họ không có vẻ nhàm
chán nhau (bởi lẽ cả 2 đều, thực ra, hơi nhàm
chán). Bởi vì họ có khuynh hướng đặt trọng tâm nơi
gia đình thật vững chắc và chung thuỷ, nên cuộc
phối ngẫu của họ thường là thành công nhất trong
các cặp cùng loại tính tình.
Cặp song đôi lãnh đạm có khuynh hướng
truyền thống và chịu khó làm việc. Người vợ lãnh
đạm thích nấu nướng đơn giản - thích dọn những
bữa ăn thanh đạm không cầu kỳ. Người chồng lãnh
đạm trân quý bữa ăn mà không đòi hỏi cao lương
mỹ vị. Chàng cảm thấy hài lòng khi đi làm việc về
mà có cơm nóng canh sốt là đủ. Họ dấn thân lo cho
con cái, giáo dục chúng nên người thành thật đáng
tin. Họ tình nguyện làm việc tại nhà thờ và trường
học, nhưng chỉ âm thầm bền bỉ không ồn ào môi
miệng, bởi lẽ họ không tìm quảng cáo nêu danh.
Bộ, một kỹ sư, và Mai, một giáo sư biết tề gia
nội trợ, đúng là một cặp song đôi lãnh đạm. Họ cùng
nhau cung ứng một mái ấm đơn sơ nhưng rất thoải
mái cho 7 đứa con. Chẳng người nào có tham vọng
hoặc ước mơ làm lớn; cả 2 chỉ đi từng bước một,
nhìn kỹ vào mục đích quan trọng đích thực: liên hệ
tình nghĩa với Đức Kitô. Họ không lấy gì làm quan
trọng nếu phải so sánh và tranh đua sao cho bằng
với gia đình người khác, cũng không tha thiết phải
sống ở ngoại ô sang trọng - hoặc thăng quan tiến
chức nơi sở làm, tân trang nhà cửa, di chuyển tới
nơi bề thế hơn. Căn nhà nhỏ bé ấm cúng của họ
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cung ứng tất cả những gì họ cần mà không cần
đánh trống thổi kèn cho ai biết. Họ vẫn còn giữ chiếc
ghế bành từ ngày cưới! Tại sao vậy? Bởi lẽ nó vẫn
còn dùng được mà, vậy tại sao lại phải mua cái
mới? Rồi những viên gạch lát trong phòng tắm coi
có vẻ cũ kỹ quá đi thôi: nếu cứ chờ thì biết đâu mai
mốt trở thành đồ cổ quý giá không chừng!
9. 2. a.
tốt đẹp dễ chịu
Bởi vì người lãnh đạm có tính dễ chịu và kiên
nhẫn, cũng như chấp nhận và vui vẻ với con cái,
nên ít khi cha mẹ lãnh đạm gây nên cho con cái phải
chống đối mạnh hoặc giận dữ - nhất là khi chúng
thừa hưởng tính tình của cha mẹ. Nhưng kể cả khi
chúng thuộc các loại tính tình khác, con cái của cha
mẹ lãnh đạm có khuynh hướng lo làm việc và học
hành đến nơi đến chốn mà không gây phiền hà gì.
Điều đó không có nghĩa là họ dễ dàng chu
toàn nghĩa vụ làm cha mẹ đâu. Cha mẹ lãnh đạm
tránh né mâu thuẫn có thể nhận thấy họ bị chưng
hửng hoặc mất hứng vì những đứa con rất mực
xông xáo, đòi hỏi và tranh cãi, và dễ bị sai lầm vì cứ
tưởng những thái độ như vậy là vô phép và chống
đối. Trong những trường hợp như vậy, cha mẹ nên
hiểu rằng những loại tính tình khác biểu lộ các hành
động tiêu biểu khác nhau, và nên nhờ bạn bè thân
cận hoặc giáo chức có uy tín giúp nhìn nhận rằng
trẻ em hành xử như vậy là thường tình của tuổi
đang phát triển và trưởng thành. Ngoài ra nếu người
lãnh đạm không chịu đi ra khỏi đường lối của mình
(đây không phải là chuyện tự nhiên dễ dàng đối với
họ) để cung ứng cho con cái cơ chế tổ chức vững
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chắc để khuyến khích chúng cố gắng và xuất sắc,
chúng (nhất là những đứa con lãnh đạm) có thể làm
việc và hoạt động không đúng mức.
Điểm cuối cùng vừa rồi nói lên một cạm bẫy
lớn đang chờ cặp song đôi lãnh đạm: vì cả 2 cùng
dễ dãi nên chẳng có gì nên hồn hoặc nên việc cả!
(ngoại trừ nhu cầu tối thiểu để sinh sống). Người
lãnh đạm thiếu sáng kiến tự nhiên cộng thêm với độ
lượng bao dung thật cao nên cái gì cũng được bao
lâu cũng được, miễn là vẫn còn chịu được. Vòi
nước rỉ nhỏ giọt có thể làm cho người u uẩn điên tiết
sẽ chẳng làm phiền hà gì người lãnh đạm, miễn là
không đánh thức họ phải dậy giữa đêm khuya, nên
cứ để đó rồi tính sửa sau có thể rồi còn lâu mới sửa.
Nếu khu xóm không đưa giấy phạt vì chưa cất đồ
trang trí lễ Giáng sinh, có thể họ cứ để đó đến lễ
Phục sinh. Chúng tôi quen biết một cặp song đôi
lãnh đạm đã mua một chiếc xe nhỏ hơn để vào chỗ
đậu xe thay vì dọn các đồ đạc rác rưởi đi.

người lãnh đạm cũng để ý
tới chuyện riêng tư
nhưng họ không tỏ lộ ra thôi.
Lễ, đứa con trai lãnh đạm của chúng tôi, tâm
sự thở than với bạn gái của nó về những khổ tâm
khi bị áp lực phải đi đến một quyết định (điều mà
người lãnh đạm dễ tính không muốn mất lòng ai
không thích chút nào).
Loan kêu lên: “Em cũng phải quyết định ngay
tức khắc phải làm gì để ăn tối nay à!”
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Lễ tỏ ra thương cảm an ủi: “Tội nghiệp em
anh! Anh hy vọng anh không phải quyết định một
điều gì nữa trong một tuần!”
Khuynh hướng đó không phải chỉ ảnh hưởng
tới những quyết định tầm thường, nhưng cả tới vấn
đề truyền thông và giải quyết khó khăn nữa. Khi một
người phối ngẫu thuộc tính lãnh đạm tránh né mâu
thuẫn, thường họ có khuynh hướng bỏ qua các vấn
đề khó khăn trong gia đình hoặc trở ngại trong đời
sống vợ chồng; và như người ta thường nói, lấy
màn che lấp một bên. Bây giờ với cặp song đôi lãnh
đạm, cả 2 lấy màn che kín cả 2 phía - và cứ để đó,
chẳng ai nhìn thấy nữa! Mặc dầu cả 2 trung thành
và kiên nhẫn trong hôn phối, 2 người lãnh đạm có
thể nhận thấy chính họ cho phép tình trạng âm thầm
bất đồng dẫn đến tình huống rút lui và lặng lẽ chịu
cực.
Đây là một vấn đề nghiêm trọng cần phải cẩn
thận đừng để cho xẩy đến. Những nghiên cứu mới
nhất cho biết nguyên cớ chính để ly dị là hai người
từ chối không chịu đặt vấn đề mà thảo luận! Giáo
hoàng Bênêđitô XVI đã viết (khi còn là hồng y
Ratzinger): “Người ta có thể đối phó với vấn đề bằng
cách hoặc là phủ nhận nó cho như là không có
hoặc đối diện với nó. Phương pháp thứ nhất làm cho
người ta có cảm giác thoải mái, nhưng chỉ có
phương pháp thứ hai mới dẫn đưa tới một kết quả
nào đó.”
9. 2. b.
“gồng mình: đi lên cao hơn
Cặp vợ chồng song đôi lãnh đạm tầm thường
sẽ hưởng lợi nếu dấn thân hoạt động trong các tổ
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chức, dự án và chương trình nào có cung ứng viễn
ảnh và sứ mệnh để kéo họ ra khỏi con người và
lãnh vực thoải mái của họ. Chẳng hạn như người
lãnh đạm phục vụ nhà thờ sẽ gồng mình hơn là
thường tình họ quen làm và sẽ làm gương cho con
cái trong vai trò lãnh đạo phục vụ. Cả 2 trong cặp
song đôi lãnh đạm có khuynh hướng tự nhiên vươn
xa hơn trong ước nguyện của họ, sẽ hưởng lợi nhờ
những mục đích cao thượng và nhờ hôn phối
hướng về Đức Kitô. Khi 2 người lãnh đạm gồng
mình hơn nữa để tham gia vào công tác mục vụ của
giáo xứ, hoặc cùng nhau tham dự tĩnh tâm/hội thào
dành riêng cho vợ chồng, cả 2 sẽ được khai sáng
để sống tình thân mật đậm đà hơn.
Cặp vợ chồng song đôi lãnh đạm cảm thấy
đời sống gia đình và sở làm tương đối đầy đủ rồi;
tuy nhiên khi họ được bạn bè tốt vây quanh, thế giới
của họ sẽ rộng mở. Họ đáng là hồng ân cho bạn bè,
và bạn bè cũng sẽ đem lại nghị lực và thích thú cho
cuộc sống. Thỉnh thoảng lâu lâu mới có một lần, cặp
vợ chồng lãnh đạm với tinh thần trách nhiệm và tính
chịu khó làm việc cũng nên đặt chương trình đi chơi
du hí vui vẻ thật lãng mạn với nhau, làm một cái gì
bất ngờ và kỳ lạ thú vị. Sau bao nhiêu năm trung tín
trong hôn phối hạnh phúc, mặc dầu họ cảm thấy
thoải mái giống như chân đi giầy dép cũ, nhưng
chắc thỉnh thoảng có cái gì bất ngờ kỳ lạ cũng sẽ tạo
được ngọn lửa tình yêu bừng cháy.
9. 3.
U uẩn/u uẩn
người kiếm tìm toàn hảo
đối với uy quyền thứ phụ
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Đây là cách phối ngẫu ít xẩy ra hơn cả. Sở dĩ
như vậy là vì bản tính e dè của người u uẩn có
khuynh hướng thận trọng đắn đo, không dám có
sáng kiến để đẩy mạnh diễn tiến tình yêu dẫn tới
hôn nhân. Đặc tính kén cá chọn canh làm cho mỗi
người phóng đại lỗi lầm điểm yếu kém của người
khác khá lâu nên không đi tới được tình yêu! Hoặc
cũng có thể cả 2 đều hướng nội khá mạnh nên
không „nẩy lửa‟ yêu được trong liên hệ tình nghĩa.
Tuy vậy cách phối ngẫu này hơi hoạ hiếm nhưng
không phải là không thể xẩy ra. Chúng tôi cũng
quen biết được một số cặp như vậy, chẳng hạn
Dũng, anh chàng kế toán, và Thuỷ, người vợ với tài
hiểu biết lịch sử nghệ thuật, mà ít phút nữa chúng ta
sẽ gặp.
9. 3. a.
Phúc lành pha trộn
Một lĩnh vực mà cặp u uẩn/u uẩn tỏ ra khởi
sắc đó là ấn định ranh giới. Bởi lẽ người u uẩn có
khuynh hướng nhìn mọi sự là đúng hoặc sai, tốt
hoặc xấu, nên ít khi chấp nhận những những gì mờ
mờ ảo ảo. Công việc ở sở không đụng chạm tới đời
sống gia đình, con cái biết chỗ của mình trong nhà,
và cặp này ít khi tình nguyện nhiều. Luật lệ thật rõ
ràng, nhà cửa tổ chức nề nếp, có giờ cho mọi sự
việc và mỗi đồ vật đều có chỗ riêng biệt. Mặc dầu
cha mẹ u uẩn có thể bị cám dỗ xía vô các chi tiết đời
sống của con cái, họ thường có khuynh hướng
không nuông chiều con cái quá mức. Con cái của họ
phải có tinh thần trách nhiệm, tuỳ theo lứa tuổi mà
tự lập tự túc, và lễ phép đàng hoàng. Nếu một đứa
con quên đem đồ ăn đi theo hoặc quên sách vở, đây
188

là một cơ hội học bài học; mẹ sẽ không đi tới trường
để đưa cho nó.
Vì trẻ em thường phát triển theo cơ chế tổ
chức và lằn ranh nhất định, điều này giúp cho đời
sống gia đình hoạt động điều hoà và đoán chừng
được. Cũng như cặp lãnh đạm, cặp song đôi u uẩn
có khuynh hướng cung ứng một môi trường bảo
đảm vững chắc, và biết tập trung vào công ăn việc
làm cũng như đời sống gia đình.
Tuy nhiên, như luôn xẩy ra, nhiều cái tốt quá
cũng có thể tạo nên vấn đề. Cha mẹ u uẩn có thể
trở nên quá tập trung vào cơ chế và quy luật, vào tổ
chức và chi tiết đến độ họ có thể trở nên xa cách đối
với con cái.
Nếu cha mẹ thuộc loại tính tình nóng giận có
thể kiểm soát con cái quá kỹ vì ước muốn dạy cho
chúng thành công, thì cha mẹ thuộc loại tính tình u
uẩn lại đi quá xa vì muốn dạy cho chúng biết tự chế.
Thay vì khuyến khích chúng học hỏi nghệ thuật đi
tới quyết định, cha mẹ lại muốn tìm quyết định đúng
cho chúng. Tất cả những huy động và cố gắng giúp
tới toàn hảo này thường bỏ qua một bức ảnh lớn
hơn: liên hệ tâm tình giữa cha mẹ và con cái được
thể hiện qua việc lắng nghe con cái, và ôn tồn trân
quý chúng như con người của chúng nó.
Cha mẹ nào tỏ ra quá khắt khe và phán đoán
con cái, thực ra đã dạy chúng (mà vì chúng muốn
làm đẹp lòng) không phải trở nên nhân đức, nhưng
là lén lút. Cha mẹ u uẩn cảnh cáo: “Ba/Mẹ đã nói
rằng không được ăn vặt mà!” Đứa con, vì sợ bị phạt
hơn là muốn làm điều đúng, sẽ biết cách nhón kẹo
bánh khi không có ai nhìn thấy. Hoặc khi một đứa
con học lớp 8 bỗng dưng nẩy nở đẫy đà bước vào
tuổi choai choai, cha mẹ u uẩn có thể nghiêm chỉnh
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nhấn mạnh rằng đứa con gái của họ đây không
thích con trai đâu! Cô bé này sẽ tâm sự với ai - cha
mẹ hoặc bạn bè?
Cần kiệm và thận trọng của người u uẩn cũng
là phúc lành pha trộn. Hai người u uẩn chắc sẽ theo
đúng ngân sách gia đình, gắng chịu những tiêu pha
vung tay quá trán, trả nợ tín dụng mỗi tháng, và có
một kế hoạch hợp lý cho tương lai. Nhưng có lẽ vợ
chồng không chịu đi ăn tiệm cho tình tứ lãng mạn,
hoặc cùng gia đình đi nghỉ hè khi cần để xả hơi và
sống với nhau vui vẻ. Có lẽ họ cũng không dám tính
toán liều thử để được thăng quan tiến chức.
Dũng đã tới tột đỉnh của công việc - chủ sự
một cơ quan nhỏ - nhưng chàng bỏ qua cơ hội để
tiến thân thêm; chàng không muốn liều thử xem sao,
vì công việc mới đòi hỏi phải đi xa và làm việc nhiều
giờ để chứng tỏ khả năng của chàng. Phải chi
chuyện đó xẩy ra khi chàng còn trẻ hơn, có thể
chàng đã nghĩ tới; nhưng bây giờ vào tuổi này,
Dũng đã trải qua mọi bước lên voi xuống chó rồi,
chàng không thấy nhu cầu phải xào xáo một lần nữa
chỉ vì có cơ hội mới. Và trong khi một người vợ
nóng giận hoặc vượng máu có thể tìm cách khuyến
khích chàng lướt thắng tính e dè cẩn thận, hoặc một
người vợ lãnh đạm có thể bình tĩnh ủng hộ chàng
tạo nên tin tưởng để phá tan mọi nghi ngờ, cô nàng
Thủy cũng u uẩn rất hạnh phúc nhìn chồng bảo vệ
nguyên vẹn tình trạng.
Cũng vậy Dũng và Thuỷ đã sống trong căn
nhà này được 25 năm rồi, và mặc dầu cả xóm đều
thấy nhà nào cũng bắt đầu xuống cấp, họ không
nghĩ cần phải di chuyển, bởi lẽ nhà đã trả xong hết
nợ nần rồi. Như họ tính toán, nếu mua nhà mới thì
phải nợ mới và như vậy có ảnh hưởng tới tiền hưu
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dưỡng của họ. Ngoài ra họ đã chịu khó làm lụng
công khó bao nhiêu năm mới tạo dựng được một
căn nhà „lý tưởng‟ đó mà! Biết đâu một ngày nào đó
họ có thể nghĩ tới di chuyển - nhưng chắc không
phải trước khi giá nhà lại lên.
Tính tình bén nhạy về ranh giới có thể là con
dao 2 lưỡi đối với cặp song đôi u uẩn. Thuỷ có trí óc
thông minh, học hành nhiều và biết tổ chức công
việc, tuy nhiên nàng không giúp con cái học hành;
nàng bảo con cái rằng chính chúng nó phải tìm cách
học hỏi mà tra cứu tìm tòi. Trong nhiều lãnh vực
tương tự, nàng giữ một „khoảng cách đáng tôn
trọng‟ trong khi con cái của nàng cần nàng dấn thân
trực tiếp hơn một chút. Thiếu một loại tính tình phụ
bổ túc, cặp song đôi u uẩn cần phải coi chừng kẻo
những ranh giới họ ấn định lại vô tình đẩy những
người thân thương ra xa - hoặc làm cho họ mù
quáng không còn nhìn thấy những vấn đề nữa.
Chẳng hạn như Thuỷ và Dũng bỡ ngỡ kinh
ngạc khi một đứa con học thật giỏi bỗng dưng bỏ
học giữa năm cuối cùng trung học, rồi mất các học
bổng. Hai vợ chồng không nhận ra những dấu hiệu
cảnh báo đứa con tài giỏi và hưng phấn này lại bị
trầm cảm, nó đã cố gắng hết sức mình để học cho
thật giỏi và chơi thể thao cho thật tài. Con cái của
cha mẹ u uẩn thường cảm thấy áp lực thật nặng nề
để trở nên „toàn hảo‟ và thỉnh thoảng nhận thấy quá
sức không thể làm được nữa - vấn đề trở nên trầm
trọng hơn khi cả 2 cha mẹ u uẩn xa lạ đối với hoàn
cảnh.
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9. 3. b.
Đang sôi sục
Cặp vợ chồng song đôi u uẩn có nhiều cơ hội
gấp đôi để phải ưu tư lo lắng! Người u uẩn hướng
chiều về khả năng nhìn thấy tất cả những cạm bẫy
giăng mắc hiện tại cũng như tương lai và được gia
tăng khi cả 2 cùng rình chờ. Những vấn đề hoặc ưu
tư có thể trở nên trung tâm cuộc sống và chẳng bao
lâu vợ chồng cảm thấy quá tải. Khi cả 2 cùng cảm
thấy quá tải vì những biến cố cuộc sống - đặc biệt
khi 1 trong 2 người thuộc tính tình phụ lãnh đạm - họ
sẽ rất dễ bị tổn thương.
Chẳng hạn như cặp song đôi u uẩn vừa có
đứa con mới sinh và rồi phải dậy con đi vệ sinh;
cùng lúc đó người chồng bắt đầu phải đi làm việc ở
xa. Dĩ nhiên họ không giảm bớt đi nhưng lại thêm
căng thẳng cho thời gian đã cam go: họ không muốn
hạ thấp những ước vọng của họ xuống, nên cho dù
gặp nhiều khó khăn, họ vẫn tiếp tục dậy đứa con đi
vệ sinh! Một cặp u uẩn không chịu ngồi trong phòng
trẻ em khi dự thánh lễ vì như vậy là coi như bị liệt
vào hạ cấp. Thay vào đó họ gồng mình mà giữ 5
đứa con (từ 8 tuổi trở xuống) yên lặng trên hàng ghế
đầu, luôn lườm nguýt, cảnh cáo chúng không được
lộn xộn mà phải chăm chú (còn con cái của người
vượng máu thì ngược lại, chui dưới ghế, chơi với đồ
chơi Ninja turtles). Làm như thế chỉ thêm căng thẳng
cho cha mẹ và con cái, để rồi cuối thánh lễ, mẹ thì
mệt nhoài còn bố thì bực mình.
Có một hình thức tinh tế của tự ái có thể lẻn
vào cuộc phối ngẫu u uẩn; tự ái này có thể được
che giấu dưới bộ mặt khiêm nhường, nhưng nó
không chịu nhượng bộ khuynh hướng toàn hảo,
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mặc dầu như vậy có thể trở nên gánh nặng trên liên
hệ tình nghĩa vợ chồng và con cái. Cuối cùng họ
không bớt tham vọng nhưng niềm an vui hạnh phúc
bị giảm sút. Mức độ căng thẳng gia tăng, vì cả 2
cùng một loại tính tình, nên không có ai giúp cho với
cái nhìn „khách quan‟.
Cặp song đôi u uẩn cùng cần phải cố gắng
để lướt thắng cám dỗ thích kiểm soát, vô cảm và đòi
hỏi toàn hảo trong liên hệ tình nghĩa của nhau cũng
như đối với con cái. Muốn được như thế, trước hết
họ có thể dùng kiểu hưng phấn của người u uẩn là
sống trong sự thật. Chính Đức Kitô (chứ không phải
mấy cuốn sách tự giúp tầm phào) đã nhấn mạnh
đến đức bác ái. Và bác ái được biểu lộ qua trân quý,
tâm tình, tha thứ và hiểu biết. Sau đó họ có thể theo
phương thức 5 lời trân quý đối với 1 lời phê bình chỉ
trích, để hưng phấn nhau mà trân quý và biểu lộ tích
cực.
Cuối cùng, khi người u uẩn nhận thấy rằng
kiểm soát quá và đòi hỏi toàn hảo thực sự dẫn đến
chống đối hoặc thái độ thụ động tấn công, họ sẽ
được hưng phấn để không theo dõi kềm kẹp nhỏ
nhen nữa. Nhận định được như trên càng sớm càng
tốt! Khi cho phép khai phá thám hiểm, tìm kiếm ý
tưởng và đường lối mới cũng như đối thoại giữa
người với người, cha mẹ tỏ ra cộng tác nhiều hơn
và hành động trưởng thành hơn với con cái, cũng
như tăng tiến tình cảm thân mật giữa vợ chồng. Tín
thác đầu phục Chúa quan phòng không có nghĩa là
bạn đầu phục những lý tưởng cao trọng; nhưng chỉ
là bạn đầu phục tính tự ái nào làm tổn thương tình
thân mật và liên hệ tình cảm với người thân thương.

193

Thay vì nói: “Thưa bà, bà là ai vậy?”
Xin hãy thử nói: “Anh/em coi bộ mệt quá hả?
Để em/anh đưa nước cho anh/em nhé?”
Cặp phối ngẫu song đôi u uẩn được kể là rất
mực trung tín. Khi người u uẩn đã dấn thân sống
liên hệ tình nghĩa, họ không rút lại lời thề hứa. Khi 2
người đã thề hứa trung thành với nhau, dù hay dù
dở, dù thế nào chăng nữa họ vẫn luôn có bên nhau.
Với chú ý tới cách biểu lộ tích cực, tình yêu của họ
sẽ nở rộ. Khi vợ chồng u uẩn đã tăng trưởng trong
việc tự biết mình mà khiêm nhu và sống đức tin, họ
sẽ nhận thấy họ có thể giữ quân bình giữa lòng yêu
thích những lý tưởng cao thượng và thánh thiện với
đức bác ái tinh tế và lòng quảng đại. Khuynh hướng
lo lắng cho tương lai hoặc than trách lỗi lầm quá khứ
sẽ được bù trừ do lòng tin tưởng và tín thác thánh
thiện vào Chúa quan phòng.
9. 4.
Vượng máu/vượng máu
Cùng đóng chung phim thượng hạng
Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng hai người vượng máu
hồng hào nhí nhảnh, thích vui nhộn và hay đột xuất
sẽ tìm được tình yêu bền vững nơi nhau. Nhưng
trên thực tế, đây là hình thức phối ngẫu hoạ hiếm
nhất. Một nghiên cứu cho biết rằng cứ 500 cặp mới
có 5 cặp song đôi vượng máu - tức là chỉ có 1%.
Hai người vượng máu có thể bây giờ đang
yêu nhau mê tít thò lò . . . để rồi chỉ mấy tuần sau là
thay đổi như chong chóng mà xa nhau. Khi cả 2
người cùng muốn làm trung tâm điểm cho người ta
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chú ý thì ai là khán/thính giả đây? Trong khi cả 2
cùng đi sắm sửa chợ búa, ai là người lo giữ sổ chi
thu? Chúng tôi tin rằng người vượng máu có thể là
những người bạn rất tốt hơn là những người bạn
tình trọn đời. Nhìn bề mặt, họ là người thích hợp để
vui chơi kết bạn với nhau hơn là xây dựng liên hệ
tình nghĩa vợ chồng.
Tuy thế, thỉnh thoảng, 2 người vượng máu
thành hôn. Và với ân sủng của nhiệm tích hôn phối
và tình yêu sâu đậm vì Đức Kitô và Hội Thánh, họ
có thể bền vững và tìm được niềm vui trong tình
nghĩa đậm đà sâu xa.
Cặp vợ chồng vượng máu sẽ có được tình
nghĩa thích thú vui nhộn qua những sở thích chung.
Bởi lẽ cả 2 cùng hay đột xuất, cởi mở và phiêu lưu
mạo hiểm, bạn có thể nghĩ rằng cặp vợ chồng này
thích đi chu du cùng khắp thế giới với vai trò phóng
viên kiên trung, hoặc giáo sư cùng giúp vui cho học
sinh, hoặc cả 2 cùng có công việc tại gia. Họ thích
thú mua vui và là những người bạn thân tình ấm
cúng cũng như hàng xóm láng giềng quan tâm. Một
cặp vượng máu chúng tôi quen biết tỏ ra ủng hộ
giúp đỡ nhau thật kỳ diệu: gia đình không cãi cọ khi
Ba muốn đi coi bóng đá và uống bia với bạn bè. Mẹ
sẽ mời ít bạn gái tới nhà và thế là có liên hoan rồi!
Con cái của họ cũng vui nữa. Cha mẹ của chúng đã
cảnh cáo chúng một cách vô tình rằng chúng nó
không được phép chơi thể thao nếu không được
điểm trên trung bình!
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9. 4. a.
Tâm trí muôn đời rạng sáng
của người vượng máu
Người vượng máu được hạnh phúc vì có tinh
thần lạc quan và hồ hởi; tuy nhiên cũng có khi lạc
quan thái quá nữa chứ! Một cặp song đôi vượng
máu tin thật nhiều vào tinh thần hồ hởi, tâm tình cảm
nghĩ tốt lành, những lời nói khuyến dụ, và thực sự
tin rằng „ngày mai trời lại sáng‟, đến độ họ có thể
tránh né những khía cạnh thế tục của hôn phối chẳng hạn như kinh tế tài chính, kỷ luật con cái, dự
án kế hoạch dài hạn. Trong khi người nóng giận có
thể tranh cãi quá nhiều, người u uẩn có thể phê bình
chỉ trích và bi quan quá nhiều, và người lãnh đạm có
thể không đếm xỉa gì đến các vấn đề trở ngại và
năng xuất thấp, người vượng máu chỉ quan tâm đưa
trình diễn một bộ mặt tươi đẹp vui vẻ thôi.

Các nghiên cứu cho thấy rằng
cặp vợ chồng nào cởi mở để cho
người này ảnh hưởng được người kia,
hôn phối của họ sẽ hạnh phúc hơn.
Khi hai người cùng có bộ mặt luôn vui tươi, ai
sẽ cung ứng cho họ cơ hội nhìn được sự thực đôi
khi phũ phàng? Không phải cái ly nào cũng nửa đầy
nửa vơi, không phải ngày nào cũng nắng ấm. Đối
với đa số chúng ta, phải tìm đặt và đối diện với vấn
đề cũng như tìm phương pháp giải quyết là một
thách đố - nhưng đối với người vượng máu còn lớn
lao hơn. Cặp song đôi vượng máu cần phải trước
hết là nhìn nhận có lỗ hổng trong cuộc chơi; thông
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thường chuyện này chỉ xẩy ra khi tình huống xét
theo khách quan tồi tệ đến nỗi họ bắt buộc phải nhìn
nhận vấn đề: khủng hoảng tài chính, đứa con học
không được, đau bệnh hoặc có trở ngại nghiêm
trọng trong đời sống vợ chồng.
Sau đó, họ sẽ phải biết chú ý lắng nghe đứa
con, người chủ, bác sĩ hoặc người phối ngẫu có
điều gì muốn nói. Họ cần phải đặt vấn đề và tìm
cách giải quyết, lý tưởng là thiết kế cách kiểm tra
nào đó. Họ có thể hứa nhắc nhở nhau chịu trách
nhiệm đúng giờ, đúng hẹn, đúng mục đích - nhớ đo
lường kết quả, chứ không phải chỉ ý hướng tốt lành.
Bởi lẽ những bước vừa kể (lắng nghe, nghiên cứu
kỹ lưỡng đặt vấn đề, tìm cách giải quyết tới nơi tới
chốn) không phải chuyện dễ đối với cặp vượng
máu, họ có thể cần đến người thứ ba t.d. tư vấn tâm
lý hôn nhân, linh hướng, cố vấn tài chính, hoặc
những người chuyên môn khác để giúp họ đặt vấn
đề thật nghiêm trọng chứ đừng khơi khơi bề mặt.
9. 4. b.
Vô cực và còn gì thêm!
Một cám dỗ khác người vượng máu thường
gặp (đặc biệt người có loại tính tình phụ nóng giận)
là trở nên dính vào . . . mọi việc quá cỡ. Người
vượng máu biết rằng họ đổ trào đặc sủng vượng
máu của họ vào một dự án, thì người ta sẽ ào ào
nhào tới và tiếp thị sẽ gia tăng. Có rất nhiều nhu cầu
cần đến người vượng máu như quảng cáo phổ biến
- nơi sở làm, tại trường học, nhà thờ. Hậu quả là họ
có thể bị chìm đắm trong những công việc đó hoặc
chỉ phớt qua tất cả. Người vượng máu thường
không biết đặt định giới hạn cho độ lưu ý và thời hạn
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hiện diện của mình. Thêm vào đó, vẻ hào nhoáng
khoe khoang có thể thúc đẩy họ phải đồng tình.
Một cặp song đôi vượng máu đầy thích thú và
đột xuất có thể thêm thắt nhiều công việc hơn là họ
có thể thực sự chu toàn. Họ đi đến quyết định căn
cứ vào ai xin họ, hoặc có gì vui nhộn không, hơn là
để ý xem họ có thời giờ, nghị lực và túi tiền không.
Vậy đó, chúng tôi có một người cha làm bầu thể
thao cho đội bóng trẻ nhỏ và tình nguyện thiết kế
cho nhạc cảnh mùa Xuân, và một bà mẹ dậy lớp
Giáo lý và đưa đồ ăn cho người già. À mà họ quên
rằng người cha phải đi công tác xa! Đâu có vấn đề
gì! người mẹ quán xuyến tất cả: đưa đội bóng đi tập
luyện. Chiếc xe chở gia đình trở thành căn nhà tạm
trú xa nhà, và mỗi bữa ăn tối đi Burger King/bánh mì
thịt nguội. Thế là cuối cùng việc phải đến cũng đã
đến: người vượng máu hồng hào vui tươi bắt đầu
khó chịu với đám trẻ trước rồi người lớn với nhau
sau. Bàn tay lông lá dính vào nhiều chỗ quá nên
chẳng có việc gì thành, và rồi điều quan trọng là tình
nghĩa vợ chồng cũng bị ảnh hưởng lây.
Một quy luật tốt (giả như người vượng máu
chịu giữ luật) là hãy suy nghĩ và cầu nguyện 24 giờ
trước khi đi tới một quyết định đồng ý. Cả 2 người
vượng máu nên quyết định phải nói chuyện với
nhau về một đề nghị rồi coi xem lịch trình (mặc dầu
có lẽ trước hết họ phải mua lịch đã) của mỗi người
thế nào. Cặp song đôi vượng máu bắt buộc phải suy
nghĩ chín chắn. Họ có thể quyết tâm ngồi xuống mỗi
ngày để coi lại ngày đã qua. Có phải gia đình mình
co giãn nhiều quá không? Mình đã học hỏi được gì
qua dự án vừa qua? Dự án mới này có thích hợp
với chương trình kế hoạch lâu dài của gia đình
không? Liệu mình có đáp ứng nhu cầu tình cảm của
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mỗi người không? Dùng thời giờ riêng để suy nghĩ
chẳng những giúp họ thực hiện được nhiều việc hơn
mà còn giúp họ giảm từ từ lại tốc độ kinh khủng
(giúp cho họ có thể thích thú mọi sự về lâu về dài)
và giúp họ phát triển chiều sâu của liên hệ tình
nghĩa.
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Chương kết luận

Hai trở nên một

“Cả hai người với tốc độ siêu đẳng
như vậy không thể bị chia lìa,
bị cuốn đi đâu được, hoặc rời khỏi nhau
một khi hai người đã đồng ý rằng
đời sống chỉ có thể sống
như chim liền cánh như cây liền cành.”
Robert Frost
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Con người được tạo dựng theo hình ảnh và
nét giống của Thượng Đế (Stk 1: 26), là một sinh vật
với căn bản liên hệ tình nghĩa, chúng ta phản ảnh
Thượng Đế Ba Ngôi. Giáo hoàng Bênêđitô XVI đã
viết: Chính Thượng Đế là liên hệ tình nghĩa, thông
truyền và phong phú.
Thượng Đế phán: “Con người ở một mình thì
không hay. Ta sẽ tạo dựng cho nó một người bạn
đối tác tương ứng thích hợp với nó.” Người phối
ngẫu là „bạn thích hợp‟, một người chính chúng ta
đã chọn “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan” và
cùng nhau tìm kiếm cửa vào thiên đàng. Cùng nhau
hai người là dấu chỉ tình yêu thương và lòng khoan
dung của Đức Kitô cho thế giới.
“Và cả 2 trở nên một” (Stk 2: 18). Việc hiệp
nhất này (Thánh Phaolô gọi là mầu nhiệm cao cả
(Ep 5: 32) còn hơn là chỉ đồng ý sống với nhau có
con cái rồi sinh dưỡng giáo dục chúng nên người
trong gia đình hoà hợp. Đây là thân mật căn bản: hai
trở nên một. Tuy vậy đức tin công giáo nhắc nhở
rằng chúng ta đã được sinh ra trong một thế giới tội
lỗi, lộn xộn. Tội không phải chỉ ở thế giới bên ngoài,
nhưng còn ở trong chính con người chúng ta, và đi
vào hôn phối của chúng ta nữa. Như vậy làm sao
chúng ta có được hiệp nhất?
Chỉ có Thượng Đế mới có thể tạo nên sự
hiệp nhất được. Đây là hồng ân của Đức Thánh
Linh. Chúng ta không thể tự mình kiến tạo sáng chế
hiệp nhất, cũng không thể phát triển kỹ năng. Chúng
ta phải nhận Đức Kitô làm nền tảng hôn phối của
chúng ta. Chính Đức Kitô ban cho chúng ta sức
mạnh và ân sủng để sống trọn vẹn ý nghĩa của hôn
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phối. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta cứ
để mặc kệ đó mà không cố gắng làm gì cả.
Chúng tôi hy vọng cuốn sách này đã giúp ích
cho bạn trong cố gắng xây dựng một hôn phối hạnh
phúc, phong phú và yêu thương. Chúng tôi hy vọng
những hiểu biết của bạn về các loại tính tình cũng
như một vài kỹ năng truyền thông sẽ giúp hôn phối
của bạn. Khi chúng ta trung thành thực tập các kỹ
thuật này (thương cảm, biểu lộ điều tích cực, sử
dụng cách khơi mào êm dịu để thảo luận các vấn
đề, và tránh né những tổng quát hoá gay gắt),
chúng ta đã tiến triển trong đường nhân đức. Chúng
ta sẽ thực hành đức bác ái tinh tế, đức khiêm
nhường đích thực, và từ bỏ những sở thích tự nhiên
của mình ngõ hầu làm những gì tốt nhất cho người
phối ngẫu và toàn gia đình.
Khi chúng ta hiểu biết được chính mình (và
loại tính tình của chính mình) hơn, và khi chúng ta
hiểu biết người phối ngẫu của mình hơn, chúng ta
sẽ có thể sống nhiệm tích hôn phối một cách sống
động hơn, và chúng ta sẽ được hạnh phúc hôn phối
hơn. Sách Giáo Lý Công Giáo dạy rằng: “Sự hoà
hợp của đôi vợ chồng . . . tuỳ thuộc một phần vào
đường lối 2 người sống bổ túc cho nhau, đáp ứng
nhu cầu của nhau và tương trợ nâng đỡ lẫn nhau.”
(GLCG 2333). Chúng tôi hy vọng cuốn sách này đã
giúp bạn trân quý và sử dụng đời sống bổ túc này,
và sẽ cung ứng cho bạn nhiều cách thức để đáp
ứng những nhu cầu tình cảm sâu đậm nhất của
người phối ngẫu, để rồi cuối cùng hôn phối của bạn
sẽ đạt được „tốc độ siêu đẳng‟ khi cả hai trở nên
một.
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lời bạt

khi tính tình chưa đủ

“Vinh quang của Thượng Đế
chính là khi con người thực sự sống trọn vẹn.”
Thánh Irênêô thành Lyons (+185)
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Con người chúng ta là một hiệp nhất mầu
nhiệm của thể xác, tâm trí và linh hồn. Khi chỉ một
thành tố không lành mạnh, toàn thể con người cũng
bị ảnh hưởng, và những hậu quả rối loạn có thể làm
xáo trộn cả hiệp nhất con người cũng như hiệp nhất
hôn phối. Một vài thử thách nghiêm trọng hơn gồm
có rối loạn tâm lý, như bệnh trầm cảm, nghiệm ngập
rượu chè, trai gái, hút sách và cờ bạn (tứ đổ tường),
và ảnh hưởng từ những biến cố thảm thương; phản
bội lòng tin tưởng, như dùng sách báo khiêu dâm và
ngoại tình; và các rối loạn cá tính khác.
Một số rối loạn tâm lý (như bệnh trầm cảm),
dĩ nhiên, có thể dẫn tới những bất khả kháng kể cả
cái chết. Tuy vậy tất cả những vấn đề tâm lý nghiêm
trọng có thể gây ảnh hưởng tới liên hệ tình nghĩa
thân mật và ngăn chặn không cho hiểu biết và chấp
nhận nhau - những điều cần thiết trong hôn phối.
Những vấn đề đó thật là quan trọng đến nỗi nếu chỉ
theo dõi các bài học trong sách không mà thôi thì
chưa đủ - như tìm hiểu các loại tính tình và thực tập
các kỹ năng truyền thông để giúp xây dụng nhân
đức - tuy hữu ích nhưng chưa đủ.

204

Thật vậy, những vấn đề thuộc loại như thế có
thể làm lu mờ ảnh hưởng (tích cực hoặc tiêu cực)
của tính tình, làm cho chúng trở nên ít hữu dụng để
xây dựng hôn phối. Khi chúng ta bị tổn thương về
tâm lý, các tài năng, hồng ân và kỹ năng của chúng
ta như ngủ mê vậy - hoặc tệ hơn nữa là bị méo mó.
Nhiều lần khác, tính tình của chúng ta có thể bị tình
trạng rối loạn nguỵ trang. Chẳng hạn như một người
vượng máu bị trầm cảm sẽ chẳng để lộ ra đặc tính
lạc quan tươi sáng của mình, hoặc một người lãnh
đạm nghiện rượu sẽ tỏ lộ cơn giận dữ.
Khả năng của chúng ta để liên hệ với người
khác cũng có thể bị suy giảm một cách đáng kể;
chẳng hạn như một người phối ngẫu có cá tính rối
loạn sẽ có khuynh hướng phản ứng thủ thế tự vệ và
không thích đáng (bất cứ là thuộc loại tính tình nào)
và rồi sẽ cảm thấy thật khó mà giải quyết các mâu
thuẫn hằng ngày xẩy ra. Hoặc một người bị tổn
thương tâm lý vì một kinh nghiệm chấn thương như
bị lạm dụng tình dục, sẽ khó có thể cảm nghiệm
được thân mật ái ân.
Cuốn sách này không có mục đích để giúp
vượt qua các khó khăn trở ngại đó. Chúng tôi thành
thật giới thiệu quý bạn hãy đi tìm những vị chuyên
môn về các vấn đề liên hệ.
Xin đừng coi thường nhu cầu và giá trị của
hướng dẫn (tư vấn) tâm lý. Khá nhiểu lần người
công giáo không chịu lợi dụng các hồng ân và cơ
hội Thượng Đế đặt để trên đường nẻo chúng ta đi,
cứ tưởng rằng chúng ta có thể tự mình giải quyết
mọi vấn đề, hoặc cứ cầu nguyện nhiều là xong xuôi.
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Những cố gắng của chúng ta và (dĩ nhiên) ân sủng
của Chúa đều được coi là cần thiết. Tuy thế Chúa
có thể trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta
bằng cách đặt để các bác sĩ, nhà tâm lý, hướng dẫn
tâm lý giỏi trên đường chúng ta đi qua, và ban cho
chúng ta ơn khôn ngoan để lựa chọn.
Có lẽ bạn đã nghe câu chuyện khôi hài về
một người đang treo lơ lửng trên mỏm đá cao và
cầu nguyện xin Chúa giúp. Ông từ chối không chịu
bám vào một giây thừng, một máy bay trực thăng và
một cái thuyền, vịn cớ rằng “Chúa sẽ đến giúp tôi!”
Cuối cùng ông rơi xuống vực thẳm và thắc mắc hỏi
tại sao Chúa đã không giúp. Lúc bấy giờ có tiếng
Chúa phán: “Ta đã gửi tới cho con một giây thừng,
một trực thăng và một chiếc thuyền!”
Chúng ta, Kitô hữu, tin tưởng rằng sức mạnh
của Đức Kitô quyền lực hơn mọi vết thương. Đức
Kitô muốn chúng ta sống thật sung mãn hạnh phúc
để chúng ta có thể đem vinh quang của Ngài vào
cuộc đời, gia đình và hôn phối của chúng ta.

206

lời mời

Trong cuốn sách nổi tiếng TÍNH TRỜI CHO
BẠN, các tác giả Art (Ánh) Bennett và Laraine (Lan)
Bennett đã tái giới thiệu quan niệm và mẫu mã cổ
điển về 4 loại tính tình, và chỉ cho biết cách thức sử
dụng ngõ hầu hiểu được chính mình, biết sống với
người khác và trở nên gần Thượng Đế hơn.
Bây giờ 2 người trở lại thêm với kho tàng
khôn ngoan về tính tình, đặc biệt trình bầy cho các
cặp vợ chồng cuốn TÍNH TRỜI CHO BẠN ĐỜI, để
bảo đảm phát triển truyền thông giữa vợ chồng, ngõ
hầu sống thân mật và hạnh phúc hơn.
Thật không có loại tình nghĩa nhân sinh nào
mà sự hiểu biết các loại tính tình - những nét đặc
biệt căn bản về nhân cách, đã được ghi sâu vào
chúng ta khi được sinh ra, có ảnh hưởng cách thức
chúng ta phản ứng với thế giới chung quanh chúng
ta - lại quan trọng và hiệu quả hơn là trong hôn nhân
Kitô giáo. Thực vậy chỉ khi nào chúng ta hiểu được
mẫu mã phản ứng của chính mình cũng như của
người bạn đời, chúng ta mới có thể hưng phấn, nuôi
dưỡng, tôn trọng và trên hết là yêu thương nhau với
tình yêu và kiên nhẫn vô vị lợi mà Đức Kitô đã kêu
gọi chúng ta qua nhiệm tích hôn phối.
Hai người dùng lối văn dễ đọc gồm tâm lý
thực nghiệm, những mẩu chuyện đời sống thực và
hằng chục năm kinh nghiệm hướng dẫn tâm lý, để
trình bày cho quý bạn:
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4 loại người phối ngẫu - bạn đã cưới loại nào?
Tính tình ảnh hưởng thế nào trên
đường lối bạn và người phối ngẫu làm việc, cầu
nguyện, tranh cãi, xã giao và biểu lộ tình cảm
những mánh giúp phát triển kỹ năng
truyền thông mà loại tính tình của bạn cần nhất và
nuôi dưỡng những kỹ năng đó nơi người phối ngẫu
tất cả các mẫu mã phối hợp 4 loại tính
tình trong hôn nhân, và làm sao để hành xử thách
đố do loại mẫu mã của bạn tạo nên
những đường lối thực tế để tìm ra
cách làm cho người phối ngẫu thực sự rung cảm!
Khá nhiều lần chúng ta đã âm thầm ước chi
chúng ta có thể thay đổi người bạn đời thành người
khác (bởi lẽ họ không giống mình); nhưng ông bà
Bennett chỉ cho biết rằng hạnh phúc hôn nhân đích
thực không phải là thay đổi cách thức Thượng Đế
đã tạo dựng mỗi người, nhưng là biết trân quý - và
giúp người ta kiện toàn.
Xin mời bạn đọc cuốn sách
TÍNH TRỜI CHO BẠN ĐỜI đây
để khám phá ra một thế giới mới đầy hiểu biết và
tôn trọng con người mà bạn đã thành hôn.
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Vài nét tiểu sử các tác giả
Ông Art Bennett (Ánh trong bản dịch) là một
người điều trị hôn phối và đang là giám đốc Alpha
and Omega clinic, một bệnh viện tâm trí công giáo
(www.aocs.org) và quản trị Employee Assistance
Programs
for
Triune
health
Group
(www.TriuneHG.com). Ông cũng đã lập trang mạng
lưới www.unityrestored.com, để giúp những người
bị văn hoá khiêu dâm tác hại. Ông đã có trên 25
năm kinh nghiệm hướng dẫn tâm lý và lãnh vực sức
khoẻ tâm trí, và thường là thuyết trình viên các vấn
đề về hôn phối, sở làm và gia đình.
Bà Laraine Bennett (Lan trong bản dịch) có
cao học triết lý và hiện nay là cây bút thường xuyên
với các báo Faith & Family, The Liguorian, và the
National Register. Bà viết mỗi tháng một cột cho 4
Marks và Catholic Match.com.
Cả 2 cùng là tác giả của cuốn này và cuốn
The Temperament God Gave You (Tính Trời Cho
Bạn), do Sophia Institute xuất bản. Cả 2 người đã
sinh sống ở California và ở Đức quốc, hiện nay
đang cư ngụ tại phía bắc tiểu bang Virginia. 2 người
đã thành hôn trên 30 năm và có 4 đứa con - mỗi
đứa một loại tính tình!
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tủ sách XUÂN TÂM
A.- Phụng vụ & Thánh nhạc
1.- TRÊN PHÍM ĐÀN, 1972: phưong pháp tập luyện
trên phím đàn piano và harmonium do Linh mục
nhạc sư Antôn Tiến Dũng biên soạn
2.- PHỤNG CA LỄ HÔN PHỐI, 1984: 60 trang bài
Thánh ca để dùng trong thánh lễ hôn phối
3.- PHỤNG CA CỘNG ĐỒNG, 1985-1997:
400 trang bài Thánh ca dùng trong các nghi thức
phụng vụ công giáo
4.- PHỤNG CA TÔN VINH, 2000:
130 trang bài Thánh ca của L.m. nhạc sư Jean
Baptiste de la Salle Nguyễn Văn Vinh và L.m.
Anthony Vũ Hùng Tôn
5.- CỘNG ĐỒNG CÙNG HÁT, 2005-2010:
576 trang gồm hơn 600 bài Thánh ca hợp tuyển
B.- Tâm Lý, Tình Yêu & Hôn Nhân
6.- THƯ GỬI KIM LOAN, 1973: Hà Hoàng Tâm
chuyển ngữ cuốn LETTERS TO KAREN, những bức
thư đầy tình cha con về bí quyết sống hôn nhân
hạnh phúc cùa Mục sư Charlie W. Shedd.
7.- NÓI VỚI BẠN TRẺ VỀ TÌNH YÊU, 1976: Hà
Hoàng Tâm ghi nhận những gặp gỡ nói chuyện trao
đổi với bạn trẻ ở Việt Nam về tuổi trẻ và tình yêu,
1972-1973
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8.- NGHE NHƯ CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG, 1976:
Hà Hoàng Tâm chuyển ngữ cuốn THE STORK IS
DEAD cùa Mục sư Charlie W. Shedd, để trả lời
những vấn đề thắc mắc của tuổi mới lớn.
9.- CHUẨN BỊ SỐNG ĐỜI HÔN NHÂN CÔNG
GIÁO, 1976: L.m. Vũ Hùng Tôn trình bầy về những
chuẩn bị cần thiết cho cuộc sống lứa đôi theo tinh
thần công giáo
10.- HIỂU MÌNH BIẾT NGƯỜI, 1999: Hà Hoàng
Tâm, chuyển ngữ cuốn sách tâm lý PLEASE
UNDERSTAND ME của Marilyn Bates và David
Keirsey: những tiêu chuẩn nền tảng tâm lý để hiểu
mình và biết người.
11.- SỨC MẠNH CỦA TƯ TƯỞNG TÍCH CỰC VÀ
TINH THẦN LẠC QUAN, 1999: Hà Hoàng Tâm
chuyển ngữ cuốn THE POWER OF POSITIVE
THINKING của Mục sư tiến sĩ Norman Vincent
Peale: những tư tưởng tích cực giúp con người
sống vui sống mạnh.
12.- QUAN NIỆM TỔNG HỢP TRONG CUỘC
SỐNG CON NGƯỜI TOÀN BỘ, 1999: Hà Hoàng
Tâm trình bày những nguyên lý tổng quát chi phối
nhiều lĩnh vực trong cuộc sống con người. (bản Việt
ngữ của cuốn số 13)
13.SOME
HOLISTIC
PRINCIPLES
AND
PRACTICES IN THE LIFE OF A TOTAL PERSON,
1999 (bản Anh ngữ của cuốn số 12)
14.- TÍNH TRỜI CHO BẠN, 2010: Hà Hoảng Tâm
chuyển ngữ cuốn THE TEMPERAMENT GOD
GAVE YOU của Art & Laraine Bennett để tìm hiểu
tính tình của chính mình trong cuộc sống.
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15.- TÍNH TRỜI CHO BẠN ĐỜI, 2010: Hà Hoàng
Tâm chuyển ngữ cuốn THE TEMPERAMENT GOD
GAVE YOUR SPOUSE của Art & Laraine Bennett
để tìm hiểu tính tình trong cuộc sống lứa đôi.
16.- THƯ GỬI PHAN LINH, 2010: Hà Hoàng Tâm
chuyển ngữ cuốn LETTERS TO PHILIP của mục sư
Charlie W. Shedd: những bức thư tâm tình một
người cha viết nhắn gửi con trai về nhiệm vụ làm
chồng làm cha trong gia đình.
C.- Tôn giáo
17.- TÌM HIỂU ĐẠO CHÚA, 1976-2010:
L. m. Vũ Hùng Tôn trình bầy 12 bài giáo lý Công
giáo để dùng làm tài liệu giúp cho dự tòng trong
hành trình đức tin
18.- CUỘC ĐỜI ĐỨC KITÔ: L. m. Vũ Hùng Tôn
chuyển ngữ cuốn LIFE OF CHRIST, của Đức cha
Fulton Sheen, một vị giảng thuyết lừng danh của
Hoa Kỳ, đang được cứu xét hồ sơ phong thánh.
Liên lạc:
Rev. Anthony Vũ Hùng Tôn,
St. Stephen church,
1112 SE 41st Ave.,
Portland, Oregon 97214 .
Phone: 360-440-8282.
Email: vuhungton@hotmail.com

Giá $12
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