تٍ سًی کمال

چرا ترخی وًجًاوان از ازدياج می ترسىد؟
معرفی اجمالی دکتر کیُان ویا

ثرای آضٌبیی ثیطتر ضوب ثب دکتر کیْبى ًیب ضرح هختصری از ثیَگرافی ایطبى را در زیر هطبلعِ فرهبییذ.
 .1هطبٍرُ خبًَادُ از اهریكب در رضتِ رفتبر درهبًی
 .2کبرضٌبس رادیَ ٍ تلَیسیَى ثب  1600ثرًبهِ کِ کوبکبى اداهِ دارد
 .3هطبٍرُ خبًَادُ ثب سی سبل سبثمِ (هطبٍرُ لجل از ازدٍاج ٍ
حل اختالفبت زًبضَیی)
ًَ .4یسٌذُ ٍ هترجن  23کتبة پر فرٍش کِ ثعضی از آًْب
 10تب  20ثبر هجذدا چبح ضذُ اًذ
ً .5بضر کتبة ّبی خَد ٍ دیگراى ثب  15سبل سبثمِ در ًطر
ًَ .6یسٌذُ همبالت خبًَادگی در هجالت رٍزّبی زًذگی،
خبًَادُ سجس ،فضیلت خبًَادُ ،جَاًبى اهرٍز ،پیبم ضبدی ٍ
ضبدکبهی ٍ هَفمیت ،طپص ،دًیبی زًبى ،رّي ثرتر ،راُ صجح
ٍ رٍزًبهِ ّبی جبم جن ،ایراى ،لذسّ ،وجستگی ثب ثیص از  800همبلِ تحمیمی در اهر خبًَادُ ٍ ٌّر ثْتر زیستي
 .7هذرس ٍ سخٌراى هجبهع فرٌّگی ٍ داًطگبّی در اهَر ازدٍاج داًطجَییًْ ،بد رّجری ٍ رٍاثط دختر ٍ پسر
 .8رئیس ّیئت هذیرُ هَسسِ فرٌّگی در راُ کوبل کِ آهَزش خَد ضٌبسی ٍ راٌّوبی ازدٍاج ٍ تفبّن در خبًَادُ را ثِ
خبًَادُ هی دّذ.
 .9صبحت اهتیبز ٍ هذیر هسئَل هجلِ خبًَادگی در راُ کوبل ثب  50000تیراش
ٍ .10کیل دادگستری فمط در اهَر هطبٍرُ خبًَادُ ثب  30سبل سبثمِ حمَلی ثذٍى حضَر در دادگستری

درآخریه صفحٍ ایه کتاب ترای شما
پیشىُاد يیژٌ ای دروظرگرفتٍ ایم!!!

1

مشاوره خانواده و ازدواج

www.besooiekamal.com

تٍ سًی کمال

چرا ترخی وًجًاوان از ازدياج می ترسىد؟

ديرٌ وًجًاوی یک دٍرُ هْن از زًذگی است کِ ثب تغییرات جسوی ،رٍحی ٍ رٍاًی ،اجتوبعی ٍ ّیجبًی ّوراُ است ٍ ایي
تغییرات در صَرت ّذایت ًبدرست ثبعث ایجبد هطكالتی در وًجًاوان هی ضَد .یكی از ایي هطكالت ترس از ازدياج
در وًجًاوان است.

علت ترس از ازدياج در وًجًاوان چیست؟

 1طالق پذر ٍ هبدر یب یكی از ًسدیكبى ًَجَاى ثبعث ضذُ است اٍ پیص خَد فكر کٌذ کِ هجبدا هي ّن ازدٍاج ًبهَفمیداضتِ ثبضن.

 2ثِ دلیل ٍجَد رٍاثط آزاد دختر ٍ پسر ٍ تجرثِ ضكست ّبی عبطفی ثبعث ضذُ است کِ ًَجَاى اعتوبدی ثِ جٌسهخبلف خَد ًذاضتِ ثبضذ.

 3هطكالت هبلی در خبًَادُ هٌجر ثِ ایي ضذُ است کِ ًَجَاى ّن پیص خَد فكر کٌذ کِ ضبیذ هي ّن در آیٌذُ از عْذُتبهیي هبلی خبًَادُ ام ثرًیبین.

 4ثِ دلیل دیذى فیلن ّبی هستْجي کِ هتبسفبًِ اهرٍزُ ثسیبر زیبد ضذُ است ٍ ٍجَد ًذاضتي آهَزش ّبی درست در ایيزهیٌِ از راثطِ زًبضَیی ٍ شة زفاف هی ترسذ.
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ترس از ازدياج در وًجًاوان

در یكی از رٍزّبیی کِ در خبرج از ضْر ثِ هْوبًی رفتِ ثَدم ،عذُ ای از وًجًاوان کِ در آى هْوبًی ثسرگ حضَر داضتٌذ،
هرا احبطِ کردًذ ٍ ّر کذام سَال ّبیی از کتبة تبزُ ام «حسي ٍ پَتیي طالیی» کِ در آى ًگبّی کَتبُ ثِ زًذگی ًَجَاًی
ضذُ ثَد ،هی کردًذ .آى رٍز ،صجحت ّبی هب گل اًذاخت ٍ ّر کذام از هي پرسص ّبیی هی کردًذ.

در ضوي صجحت ّب یک وًجًان دٍازدُ سبلِ ثِ هي گفت :هي اصال لصذ ًذارم ازدٍاج کٌن .هي از ازدٍاج کردى هی ترسن.
ثِ اٍ گفتن :تَ حبال ٍلت ازدٍاج کردًت ًیستّ .ر ٍلت ثسرگتر ضذی ،آى ٍلت در ایي ثبرُ فكر کي .در جَاثن گفت :هي
ازدٍاج را دٍست ًذارم.

ٍلتی خَة ثِ حرفْبیص گَش دادم ،هتَجِ ضذم کِ چَى ًوی داًذ کِ ضت عرٍسی چِ اتفبلی هی افتذ ٍ از رٍاثط جٌسی
ّیچ اطالعی ًذارد ٍ ،فمط درثبرُ آى از ّن سي ٍ سبلْبیص حرفْبیی ضٌیذُ است ،پیطبپیص ثِ خَد گفتِ کِ ،پس ثْتر
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است ازدٍاج ًكٌن .اٍ تغییرات ظبّری اًذام خَد را دیذُ ثَد ٍ چَى از علت ّبی آى ثب خجر ًجَد ،از ثبلغ ضذى ٍ ثسرگ ضذى
ّراس پیذا کردُ ثَد .اٍ جستِ ٍ گریختِ ٍ ًِ ثِ صَرت کبهل از ازدٍاج  ،رٍاثط زًبضَیی  ،تبهیي هبلی زًذگی چیسّبیی
ضٌیذُ ثَدّ ٍ ،ویي اطالعبت ًبلص هَجت ضذُ ثَد تب از ازدٍاج ثترسذ.

پیشىُاد میکىم ایه فرصت را از دست ودَید!
از ضوب دعَت هیكٌین در دٍرُ ی غیر حضَری ٍ رایگبى دکتر کیْبى ًیب ثجت ًبم کٌیذ.

ارزش ایي دٍرُ ثِ صَرت حضَری ّ ۴۰۰سار تَهبى است ٍلی ضوب هی تَاًیذ ثِ صَرت رایگبى
در ایي دٍرُ ضرکت کٌیذ ( ثِ هذت هحذٍد )
در ایه ديرٌ در مًرد چٍ مًاردی صحثت خًاَد شد؟
در چِ صَرت هرد ثِ ّوسرش ٍفبدار ًوی هبًذ ؟
رفع دلخَری از ّوسر
ضَّرتبى را ثرای ّویطِ عبضك خَد کٌیذ!
ًیبز هْن ٍ اسبسی ضَّرتبى چیست ؟
 اگر ّوسرتبى ضوب را رًجبًذ چِ عكس العولی داضتِ ثبضیذ ؟
ّوجستری زى ٍ ضَّر چگًَِ ثبیذ ثبضذ ؟
چِ کٌین تب از گفتگَّبیوبى ًتیجِ ثگیرین ؟
چكبر کٌیذ در حیي گفتگَ کبرتبى ثِ دعَا ٍ لْر ًكطذ
ٍ ...

ترای عضًیت رایگان ريی تصًیر زیر کلیک کىید:
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دکتر کیْبى ًیب در ایي دٍرُ آهَزضی ثرای ضوب ّذیِ دارد!
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