بٍ سًی کمال

چگًوٍ با خیاوت َمسرمان برخًرد کىیم ؟
معرفی اجمالی دکتر کیُان ویا

ثشای آضٌبیی ثیطتش ضوب ثب دوتش ویْبى ًیب ضشح هختصشی اص ثیَگشافی ایطبى سا دس صیش هطبلعِ فشهبییذ.
 .1هطبٍسُ خبًَادُ اص اهشیىب دس سضتِ سفتبس دسهبًی
 .2وبسضٌبس سادیَ ٍ تلَیضیَى ثب  1600ثشًبهِ وِ ووبوبى
اداهِ داسد
 .3هطبٍسُ خبًَادُ ثب سی سبل سبثمِ (هطبٍسُ لجل اص اصدٍاج
ٍ حل اختالفبت صًبضَیی)
ًَ .4یسٌذُ ٍ هتشجن  23وتبة پش فشٍش وِ ثعضی اص آًْب
 10تب  20ثبس هجذدا چبح ضذُ اًذ
ً .5بضش وتبة ّبی خَد ٍ دیگشاى ثب  15سبل سبثمِ دس ًطش
ًَ .6یسٌذُ همبالت خبًَادگی دس هجالت سٍصّبی صًذگی،
خبًَادُ سجض ،فضیلت خبًَادُ ،جَاًبى اهشٍص ،پیبم ضبدی ٍ ضبدوبهی ٍ هَفمیت ،طپص ،دًیبی صًبى ،رّي ثشتش ،ساُ صجح ٍ
سٍصًبهِ ّبی جبم جن ،ایشاى ،لذسّ ،وجستگی ثب ثیص اص  800همبلِ تحمیمی دس اهش خبًَادُ ٍ ٌّش ثْتش صیستي
 .7هذسس ٍ سخٌشاى هجبهع فشٌّگی ٍ داًطگبّی دس اهَس اصدٍاج داًطجَییًْ ،بد سّجشی ٍ سٍاثط دختش ٍ پسش
 .8سئیس ّیئت هذیشُ هَسسِ فشٌّگی دس ساُ ووبل وِ آهَصش خَد ضٌبسی ٍ ساٌّوبی اصدٍاج ٍ تفبّن دس خبًَادُ سا ثِ
خبًَادُ هی دّذ.
 .9صبحت اهتیبص ٍ هذیش هسئَل هجلِ خبًَادگی دس ساُ ووبل ثب  50000تیشاط
ٍ .10ویل دادگستشی فمط دس اهَس هطبٍسُ خبًَادُ ثب  30سبل سبثمِ حمَلی ثذٍى حضَس دس دادگستشی

درآخریه صفحٍ ایه کتاب برای شما
پیشىُاد يیژٌ ای دروظرگرفتٍ ایم!!!
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چگًوٍ با خیاوت َمسر برخًرد کىیم ؟ آیب هی تَاى خیاوت َمسر سا ثخطیذ ٍ آى سا فشاهَش وشد؟

گبّی ثشخی صخن ّب ثِ ساحتی ثْجَد پیذا ًوی وٌذ ٍ ضشثِ ای وِ فشد اص

خیاوت َمسر هی خَسد اص جولِ ایي صخن

ّبست .ثب ایي حبل گبّی ثعضی اص صى ٍ ضَّشّب تشجیح هی دٌّذ ثِ جبی طالق ،صًذگی خَد سا دٍثبسُ ثسبصًذ ٍ حتی
سٍاثططبى سا لَی تش اص لجل وٌٌذ.
آیا خیاوت قابل بخشش است ؟ اگش ضوب ّن فىش هی وٌیذ ّوسشتبى اص وبسش پطیوبى است ٍ دٍست داسیذ صًذگی
تبى سا اداهِ دّیذ ،ثِ ایي ًىبت تَجِ وٌیذ:
 - ۱اگش ایي اتفبق تٌْب یه ثبس دس صًذگی ضوب پیص آهذُ ٍ ّیچ سبثمِای دس گزضتِ ضوب ًذاسد ،احتوبل ایيوِ ثتَاًیذ
صًذگیتبى سا دٍثبسُ ثسبصیذ ٍ ثِ ضشایط عبدی ثشگشدیذّ ،ست.
 - ۲آیب ّش دٍ هبیلیذ ثِ صًذگی هطتشن اداهِ دّیذ؟ خیاوت شًَر هَضَعی ًیست وِ ثِ سبدگی ثتَاى اص وٌبسش گزضت.
ثشای یه صٍج سبدُ ًیست وِ ثعذ اص خیبًت وٌبس ّن ثوبًٌذ .آًْب ثبیذ ثٌطیٌٌذ ٍ دس هَسد احسبسسبتطبى صبدلبًِ صحجت
وٌٌذ ٍ تب جبی هوىي اص دعَا ٍ ثحث دٍسی وٌٌذ.
چگًَِ ثب خیبًت ّوسش ثشخَسد وٌین
داستبى خیبًت ضَّش ًشگس خبًن سا ثبدلت ثخَاًیذ .اٍ ّن هثل ضوب خیاوت َمسر صًذگی ضبى سا هتضلضل وشدُ ثَد اهب اٍ
ساُ بخشش خیاوت َمسر سا دس پیص گشفت.
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ًشگس خبًن یىی اص هشاجعیي هي تعشیف هی وشدٍ :لتی ضجْب صذای پبی ضَّشم ٍ ثبص وشدى دس سا هی ضٌیذم چٌبى اص خَد
ثیخَد هی ضذم وِ هی خَاستن ثِ پبیص ثیفتن  .خذا سا صذّضاس هشتجِ ضىش هی وشدم وِ سبلن است ٍ اتفبلی ثشایص ًیفتبدُ
اهب اهشٍص تب اسوص سا هی ضٌَم چٌبى ًفشتی ثِ هي دست هی دّذ وِ دلن هی خَاّذ ًبهص اص صفحِ سٍصگبس هحَ ضَد.
جْت ّوذسدی گفتن :حك ثب ضوبست دسن هی وٌن چِ دٍساى ثذی سا گزساًذُ ایذ ٍ هی گزساًیذ .هی داًن اًتظبس ًذاضتیذ ثعذ
اص  ۱۵سبل ضَّشداسی فذاوبساًِ چٌیي جفبیی ثجیٌیذ اهب ضَّشتبى پطیوبى ضذُ ثیبییذ ٍ ثضسگَاسی وٌیذ ٍ اٍ سا ثجخطیذ
ثگزاسیذ ضَّشتبى ًسجت ثِ ضوب ادای دیي وٌذ.
صى گشیبى گفتً :وی تَاًن الالل االى ًوی تَاًن.
گفتنً :شگص خبًن ّوبى لذس وِ ثی ٍفبیی ٍ خیاوت شًَر ضوب صضت ثَدُ ،گزضت ضوب صیجبست .ایي گزضت سا ثِ خبطش
فشصًذاى خَد ثىٌیذ  .آًْب ثِ پذس ًیبص داسًذ گشچِ ایي پذس لجال خیبًت وشدُ است .طالق هَجت اص ّن گسیختگی وبًَى
خبًَادگی تبى هی ضَد.
ضوب وِ عبضمبًِ فشصًذاًتبى سا دٍست داسیذ ثب سعبدتوٌذ ضذى آًْب ثش دل صخن دیذتبى هشّن ثگزاسیذ اوٌَى وِ ضَّشتبى
پطیوبى ضذُ ثِ اٍ فشصت ججشاى گزضتِ سا ثذّیذ.
صى دس حبلی وِ آسام آسام هی گشیست ٍ ایي وبسش هشا ثسیبس هتبثش وشدُ ثَد ٍ گفتً :وی تَاًن خیلی ثشاین سخت است.
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ثشای ایٌىِ اص صیش فطبس ایي صحٌِ غن اًگیض خبسج ضَم ثشخبستن ٍ دس اتبق ووی لذم صدم .دس رٌّن ثِ دًجبل جولِ
آساهطجخطی هی گطتن تب ثِ اٍ ثگَین .ثِ یبد آٍسدم صًی هتذیي است .گفتن :خبًن عضیض ضوب چبسُ ای غیش اص ایي ًذاسیذ.
اهطت سش ًوبص یب ٌّگبم خَاة دعب ثخَاًیذ ٍ اص توبم ًیشٍّبی سٍحی ٍ هعٌَی تبى ووه ثخَاّیذ تب ضوب سا دس جْت
ثخطیص خیبًت ضَّش یبسی وٌذ.
ًشگس خبًن ثِ فىش فشٍ سفت ٍ چیضی ًگفت .احسبس وشدم ایي حشفن ثش اٍ اثش گزاضتِ اهب ًجبیذ ثیص اص ایي اداهِ دّن.
ثٌبثشایي ثشخبستن تب ثشای اٍ ٍ ّوسشم وِ ضبّذ گفتگَی هب ثَد چبی ثیبٍسم .سپس ثشای سٍص ثعذ لشاس هاللبت گزاضتن.
فشدای آى سٍص ًشگس خبًن ثب دستِ گلی آهذ ثِ آساهی گفت :هشا اص ضش وبثَسی ٍحطتٌبن خالظ وشدیذ .دیگش اص خیاوت
َمسر خَد ًبساحت ًیستن.
دیطت تَاًستن دس آساهص وبهل ثب خذاًٍذ ساص ٍ ًیبص وٌن .گَیی تبصُ اص هبدس هتَلذ ضذم ٍ اص آى ّوِ تلخی دس دسًٍن ثبلی
ًوبًذُ است.
ثب تحسیي ثِ اٍ گفتن :ثِ ضوب افتخبس هی وٌن ضوب ثْتشیي ًحَُ برخًرد با خیاوت َمسر یعٌی سا ثخطص ثشگضیذیذ.
وبسی وِ اًجبم دادُ ایذ اص صًی ثضسي ٍ ثب ضخصیتی فَق العبدُ ثش هی آیذ اص چْشُ تبى پیذاست صّش خیاوت شًَر ٍ ثی
ٍفبیی اٍ سا اص خَد ثیشٍى سیختِ ایذ.
ساست گفتِ اًذ دس عفَ لزتی است وِ دس اًتمبم ًیست.
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ًحَُ ثشخَسد ثب خیبًت ّوسش
چگًوٍ با خیاوت َمسر برخًرد کىیم ؟ ضوب ّن ثب ّوسشتبى صحجت وٌیذ .ثِ تشدیذّب پبیبى دّیذ .اص اٍ دلیل خیبًتص
سا ثپشسیذ .اٍ هَظف است توبهی اثْبهبت ضوب سا ثشطشف وٌذ ٍ ثِ سَاالتتبى پبسخ دّذّ .وچٌیي اٍ ثبیذ اضتجبّی وِ
هشتىت ضذُ سا ثپزیشد.
- ۳لجل اص ّش تصوین گیشی ثشای صًذگی تبى ٍ برخًرد با خیاوت َمسر خَة فىش وٌیذ...
اگش هذتی ثِ خَد صهبى دادُایذ ،ثب اٍ حشف صدیذ ،هطبٍسُ ٍ دیگش ساّىبسّب سا ّن اهتحبى وشدُایذ ،اهب فىش هیوٌیذ دیگش
ًویتَاًیذ دس ایي ساثطِ ثوبًیذ ثبیذ ثِ ثشخی هَضَعبت تَجِ وٌیذٍ .ضعیت هبلی ،ضشایط خبًَادگی ٍ اجتوبعی خَد سا ثشسسی
وٌیذ .آیب صهبى هٌبسجی ثشای جذایی است یب ًیبص داسیذ هذتی دیگش ثِخَد ثشای فشاّن وشدى ضشایط الصم صهبى دّیذ؟
سعی وٌیذ اٍ سا ثجخطیذ .اگش پزیشفتیذ ثب عمل ٍ للت تبى ثِ صًذگی هطتشن اداهِ دّیذ ،سعی وٌیذ طشف همبثل سا ثجخطیذ ٍ
فشصتی دٍثبسُ ثِ اٍ ثذّیذ.

پیشىُاد میکىم ایه فرصت را از دست وذَیذ!
اص ضوب دعَت هیىٌین دس دٍسُ ی غیش حضَسی ٍ سایگبى دوتش ویْبى ًیب ثجت ًبم وٌیذ.

اسصش ایي دٍسُ ثِ صَست حضَسی ّ ۴۰۰ضاس تَهبى است ٍلی ضوب هی تَاًیذ ثِ صَست سایگبى
دس ایي دٍسُ ضشوت وٌیذ ( ثِ هذت هحذٍد )
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در ایه ديرٌ در مًرد چٍ مًاردی صحبت خًاَذ شذ؟
دس چِ صَست هشد ثِ ّوسشش ٍفبداس ًوی هبًذ ؟
سفع دلخَسی اص ّوسش
ضَّشتبى سا ثشای ّویطِ عبضك خَد وٌیذ!
ًیبص هْن ٍ اسبسی ضَّشتبى چیست ؟
 اگش ّوسشتبى ضوب سا سًجبًذ چِ عىس العولی داضتِ ثبضیذ ؟
ّوجستشی صى ٍ ضَّش چگًَِ ثبیذ ثبضذ ؟
چِ وٌین تب اص گفتگَّبیوبى ًتیجِ ثگیشین ؟
چىبس وٌیذ دس حیي گفتگَ وبستبى ثِ دعَا ٍ لْش ًىطذ
ٍ ...

برای عضًیت رایگان ريی تصًیر زیر کلیک کىیذ:

دوتش ویْبى ًیب دس ایي دٍسُ آهَصضی ثشای ضوب ّذیِ داسد!
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