بٍ سًی کمال

وحًٌ برقراری ارتباط يالدیه با وًجًان
معرفی اجمالی دکتر کیُان ویا

ثشای آؿٌبیی ثیـتش ؿوب ثب دکتش کیْبى ًیب ؿشح هختلشی اص ثیَگشافی ایـبى سا دس صیش هغبلعِ فشهبییذ.
 .1هـبٍسُ خبًَادُ اص اهشیكب دس سؿتِ سفتبس دسهبًی
 .2کبسؿٌبع سادیَ ٍ تلَیضیَى ثب  1600ثشًبهِ کِ کوبکبى اداهِ داسد
 .3هـبٍسُ خبًَادُ ثب ػی ػبل ػبثقِ (هـبٍسُ قجل اص اصدٍاج ٍ
حل اختالفبت صًبؿَیی)
ًَ .4یؼٌذُ ٍ هتشخن  23کتبة پش فشٍؽ کِ ثعضی اص آًْب
 10تب  20ثبس هدذدا چبح ؿذُ اًذ
ً .5بؿش کتبة ّبی خَد ٍ دیگشاى ثب  15ػبل ػبثقِ دس ًـش
ًَ .6یؼٌذُ هقبالت خبًَادگی دس هدالت سٍصّبی صًذگی،
خبًَادُ ػجض ،فضیلت خبًَادُ ،خَاًبى اهشٍص ،پیبم ؿبدی ٍ
ؿبدکبهی ٍ هَفقیت ،عپؾ ،دًیبی صًبى ،رّي ثشتش ،ساُ كجح
ٍ سٍصًبهِ ّبی خبم خن ،ایشاى ،قذعّ ،وجؼتگی ثب ثیؾ اص  800هقبلِ تحقیقی دس اهش خبًَادُ ٍ ٌّش ثْتش صیؼتي
 .7هذسع ٍ ػخٌشاى هدبهع فشٌّگی ٍ داًـگبّی دس اهَس اصدٍاج داًـدَییًْ ،بد سّجشی ٍ سٍاثظ دختش ٍ پؼش
 .8سئیغ ّیئت هذیشُ هَػؼِ فشٌّگی دس ساُ کوبل کِ آهَصؽ خَد ؿٌبػی ٍ ساٌّوبی اصدٍاج ٍ تفبّن دس خبًَادُ سا ثِ
خبًَادُ هی دّذ.
 .9كبحت اهتیبص ٍ هذیش هؼئَل هدلِ خبًَادگی دس ساُ کوبل ثب  50000تیشاط
ٍ .10کیل دادگؼتشی فقظ دس اهَس هـبٍسُ خبًَادُ ثب  30ػبل ػبثقِ حقَقی ثذٍى حضَس دس دادگؼتشی

درآخریه صفحٍ ایه کتاب برای شما
پیشىُاد يیژٌ ای دروظرگرفتٍ ایم!!!
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ديرٌ وًجًاوی یكی اص هْوتشیي دٍساى صًذگی ّش فشد هحؼَة هی ؿَد صیشا ػش آغبص تحَالت ٍ دگشگًَی ّبی خؼوی

ٍ

سٍاًی دس اٍػت ٍ ثلَغ ًقغِ عغفی دس گزس صًذگی اٍ اص هشحلِ کَدکی ثِ ثضسگؼبلی اػتً .كتِ هْن دس دٍسُ ثلَغ ثشقشاسی
ارتباط صحیح با وًجًان اػت.

کَدک دیشٍص ؿوب ثب تغییشاتی کِ دسخؼن ٍ سٍاًؾ سٍی هی دّذ پب ثِ دٍساى ثضسگؼبلی هی گزاسد .اٍ هی خَاّذ َّیت خذیذی سا
ثشای خَدؽ ثِ دػت آٍسد ،عجیعی اػت کِ دس ثشقشاسی ارتباط با وًجًان هـكالتی ثشای ؿوب ثَخَد آیذ.

دیگش ؿوب ًوی تَاًیذ تٌْب ثب تدشثیبتی کِ دس صًذگی داؿتیذ اص پغ ایي هـكالت ثشآییذ .ؿوب ًوی تَاًذ ثِ فشصًذتبى ثگَییذ هب
چٌیي ٍ چٌبى ثَدُ این ،هب پبیوبى سا خلَی پذسٍ هبدسهبى دساص ًوی کشدین ،هب ثب ثضسگتش ّبیوبى چگًَِ سفتبس هی کشدین ،ؿوب چگًَِ
سفتبس هی کٌیذ .ثچِ ّب ثِ ؿوب هی خٌذًذ پذس ٍ هبدس سا هؼخشُ هی کٌٌذ ،فشصًذی کِ پبی هبَّاسُ یب سػبًِ ّبی هختلف ًـؼتِ،
فیلن ّبی خبسخی هی ثیٌذ ٍ عشص رفتار وًجًان اهشٍصی سا ثب پذس ٍ هبدسؽ هی ثیٌذ یبد هی گیشد ایي فیلن ّب  ،سػبًِ ّبی غشثی
ارتباط يالدیه با وًجًان سا عَسی دیگش ًـبى هی دّذ ،اٍ یبد هی گیشد .هب ًوی تَاًین دائوب اٍ سا ًلیحت کٌین ،ثگَ ثگَیین
هب ایي گًَِ ثَدین ؿوب ّن ّویي گًَِ ثبؿیذ ،صهبى ٍ ؿشایظ عَم ؿذُ ،هب ثبیذ آگبّی کبهل داؿتِ ثبؿین آگبّی ًؼجی خَاثگَی
اهشٍص وًجًان هب ًیؼت.

ارتباط يالدیه با وًجًان
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ؿوب پذس ٍ هبدس عضیض الگَی وًجًان ّؼتیذ .سٍاًـٌبػبى هی گَیٌذٍ« :الذیي هلوَع تشیي ،هْن تشیي ٍ هَثشتشیي الگَّبیی
ّؼتٌذ کِ دس ارتباط با فرزود ّؼتٌذً ،ضدیک ثِ اٍ ّؼتٌذً .قؾ پذس ٍ هبدس دس صًذگی تبثیش ثؼضایی سٍی آیٌذُ وًجًان داسد».

فشصًذ ؿوب تب صهبًی کِ کَدک ثَد اعبعت هغلق هی کشد ،ؿوب ّش چِ هی گفتیذ اٍ گَؽ هی کشدٍ .قتی ٍاسد دثؼتبى ؿذ ّن اص
ؿوب ٍ ّن اص هعلوبى اعبعت هی کشد اهب ػبل ّبی آخش ساٌّوبیی ٍ دثیشػتبى تغییش پیذا کشد .اٍ خزة ّوؼبالًؾ ؿذّ .وؼبالًؾ
چِ هی گفتٌذ یب چكبس هی کشدًذ کِ وًجًان ثِ عشف آًْب کـیذُ ؿذ.

اهشٍصُ ؿوب ثبیذ ثِ ؿٌبخت سٍحی ٍ سٍاًی ًَخَاًتبى دػت پیذا کٌیذًَ .خَاًی کِ ًِ کَدک اػت کِ ثتَاى ػش اٍ فشیبد صد ٍ ًِ
خَاى اػت کِ ّوِ چیض سا ثفْوذ.

آخش چشا ؿوب ثِ دختش یب پؼش ًَخَاًتبى هی گَییذ« :تَ دیگِ ثضسگ ؿذی ،تَ ثشای خَدت خبًوی ؿذی یب آقبیی ؿذی» .اٍ کِ
ٌَّص کبهال هؼتقل ًـذُ ،اٍ ًیبص ثِ هحجت ٍ هشاقجت داسد .پغ کَدک ًیؼت کِ اص هب کبهال اعبعت کٌذ ،ثضسگؼبل ّن ًیؼت کِ
ّوِ چیض سا ثذاًذ.

وًجًاوی کِ تب دیشٍص سٍی صاًَی هب هی ًـؼت اهشٍص فكش هی کٌذ ثضسگ ؿذُ ٍ ًوی خَاّذ یب خدبلت هی کـذ ایي کبس سا ثكٌذ،
اص عشف دیگش اٍ ًیبص ثِ هحجت داسد.

وًجًان کَدک ًیؼت ،خَاى ّن ًیؼت پغ ثبیذ ؿیَُ ّبی برخًرد با وًجًان سا آهَخت
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ديران وًجًاوی ًیبصّب ٍ ٍیظگی ّبیی داسد کِ ثب ؿٌبخت آًْب ٍ ؿٌبػبًذى آًْب ثِ وًجًان ثْتش هی تَاى آًْب سا دس گزس هَفق اص
ایي هشحلِ ی دؿَاس یبسی کشد ًَ .خَاًی دٍسُ ی سؿذ ػشیع خؼوی اػت .تغییشات ؿذیذ خؼوی ثش وًجًان تبثیش هی گزاسد ٍ اٍ
سا دچبس اضغشاةً ،بآساهی ،کح خلقیً ،بسضبیتی ٍ صٍدسًدی هی کٌذ ثِ خلَف اگش دس ایي صهیٌِ ،آگبّی کبفی ثِ اٍ دادُ ًـذُ
ثبؿذً.خؼتیي گبم ثشای کوک ثِ وًجًان  ،دادى اعالعبت علوی هٌبػت ٍ ثِ هَقع ثِ اٍ دسهَسد ایي تغییشات خؼوی اػت.

خیلی اص ایي تغییشات ًبؿٌبختِ اػت ٍ دختش ٍ پؼش ًَخَاى ایي تغییشات سا ًوی ؿٌبػٌذ ٍ ؿیَُ ّبی ثشخَسد ثب آى سا ًوی داًٌذ.
ؿوب پذس ٍ هبدس عضیض ًؼجت ثِ ایي تغییشات آگبّی داسیذ پغ ثبیذ ٍقت كشف کٌیذ ،دس کٌبس فشصًذتبى حضَس فیضیكی داؿتِ ثبؿیذ،
ثب آًْب كحجت کٌیذ ٍ آگبّـبى کٌیذ ٍ اص اٍ هشاقجت کٌیذ ٍ ثِ آًْب ثگَییذ« :پؼشم دختشم ایي تغییشات هَقتی اػت ،عضیضم تَ داسی
ثضسگ هی ؿَی».

ٌّگبهی کِ وًجًان تغییشات فضیَلَطیكی پیذا هی کٌذ یعٌی خؼن ٍ فیضیكـبى تغییش پیذا هی کٌذ ایي هَضَع سٍی سٍح ٍ سٍاى
آًْب تبثیش هی گزاسد .تشع ّب ًبؿٌبختِ ،اضغشاةً ،گشاًی ٍ ػَال ّبی هتفبٍت اص خَد هی پشػذ.

ویاز وًاجًان ثِ دٍ اكل هْن

اكل ً : ۱یبص ثِ تبییذ
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اٍ سا ثب ّوِ کوی ّب ٍ کبػتی ّبیؾ قجَل داؿتِ ثبؿیذ .کبػتی ّبی اٍ سا ّوچَى ًقبط قَت ٍ تَاًبیی ّبیؾ ثپزیشد ٍ اٍ سا ثِ
عٌَاى فشدی کِ داسای اػتقالل ٍ ػلیقِ ّبی خبف اػت ًگبُ کٌیذ .احؼبػبتؾ سا پزیشفتِ ٍ اعتوبد ثِ ًفغ اٍ سا ثب کن اّویت
خلَُ دادى اؿتجبّبت ٍ تقذیش اص کبسّبی خَثؾ ثبال ثجشیذ.

اٍ ًیبص ثِ تبییذ داسد ؿوب ًضدیک تشیي افشاد ثِ ّؼتیذ ثِ اٍ ثگَییذ « :تَصیجبیی ،تَ خَثی ٍ  .»...اگش اؿتجبُ ٍ خغبیی اص اٍ ػش صد اٍ
سا هالهت ٍ ػشصًؾ ًكٌیذ .هثال اگش اٍ افت تحلیلی پیذا کشد ٍ دس دػی ضعیف ثَد فَسا اٍ سا ػشصًؾ ًكٌیذ ٍ ثِ اٍ ًگَییذ تَ کِ
دسع ّبیت خَة ثَد پغ چشا ایي عَسی ؿذی؟

دس ایي ػٌیي افت تحلیلی یک اهش عجیعی اػتّ .ویـِ ثچِ ّب ػبل اٍل دثیشػتبى ٌّگبم ٍسٍد ثِ یک هذسػِ ٍ هحیظ خذیذ
دچبس افت تحلیلی هی ؿًَذ .ؿوب ًجبیذ ثتشػی کِ چشا ًَخَاًتبى دس دسػی ًوشُ ی پبییٌی آٍسدُ اػت .ؿوب ثِ خبی ػشصًؾ ٍ
هقبیؼِ اٍ ثب ّوؼبالًؾ علت ثی تَخْی اٍ سا ًؼجت ثِ دسع خؼتدَ کشدُ ٍ ػعی دس ثشعشف ًوَدى هـكل کٌیذ .ؿوب ثبیذ ثِ اٍ
کوک کٌیذ اگش ًیبص ثَد حتی اص فشدی کِ ثتَاًذ ثِ اٍ دس تقَیت دسػؾ کوک کٌذ ثخَاّیذ ثیبیذ ٍ ثِ اٍ یبد دّذ .ایي کبس یعٌی
فشصًذم هي تَ سا دٍػت داسم ،ثِ تَ فكش هی کٌن ٍ تبییذت هی کٌن.

اكل ً : ۲یبص ثِ اهٌیت

فشصًذاى دس ديران وًجًاوی ًبایوي هی ؿًَذ ،هی تشػٌذً ،گشاى هی ؿًَذ ًوی داًٌذ دس آیٌذُ خِ ػشًَؿتی داسًذ پغ دس ایي خب
اهٌیت الصم داسًذ.

اهٌیت چیؼت ٍ چگًَِ ثِ ًَخَاًوبى اهٌیت ثذّین؟
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اٍ سا ثغل کٌینًَ ،اصؽ دّین ،ثِ اٍ تَخِ ٍ سػیذگی کٌین ،اعویٌبى خبعش دّینً .گَیین اٍ دیگش ثضسگ ؿذُ ًیبص ًذاسد اٍ سا ثغل
کٌن ،اٍ ًیبص داسد اهب خدبلت هی کـذ .خیلی اص خبًَادُ ّب هی گَیٌذ« :ثچِ سا ثبیذ دس خَاة ثَػیذ چَى پشٍ هی ؿَد».

رابطٍ يالدیه با وًجًان

اص دادى پٌذ ٍ اًذسص ثِ ًَخَاى خَدداسی کٌیذ

پذس ٍهبدس عضیض ؿوب ًوی تَاًیذ دائوب ًَخَاى خَد سا ًلیحت کٌیذًَ .خَاى اص ؿٌیذى ًلیحت ٍ اًذسص هؼتقین ٍ ایٌكِ دائوب
اؿكبالت سفتبسی ٍ گفتبسی ؿبى سا تزکش ثذّیذ فشاسی ّؼتٌذ .وًجًاوان کبسّبی خَد سا ثی ًقق هی داًٌذ ٍ تحول ؿٌیذى پٌذ
ٍ اًذسص اص خبًت ؿوب سا ًذاسًذ .خْت اكالح سفتبس ،آًْب سا ثغَس غیش هؼتقین ًؼجت ثِ اعوبل ٍ سفتبس ًبدسػت ؿبى آگبُ کٌیذ .اسد
ثضسگ هی گَیذ  « :كذّب ساُ ثشای پٌذ ٍ اًذسص دادى ٍخَد داسد اهب ثیـتش ٍ ثذتشیي گًَِ آى ،کِ ّوبى سٍ ساػت گفتي پٌذ اػت سا
اًتخبة هی کٌین».

آصادی عول ثِ ًَخَاًتبى ثذّیذ ّوچٌبى کِ ثِ کَدک ًَپب اخبصُ هی دّین تب گبّی خَد ثِ تٌْبیی ساُ سفتي سا اهتحبى کٌذ ٍ
دفعبتی ّن ثِ صهیي ثیفتذ ،ثبیذ ثِ وًجًان ّن اخبصُ دّین تب حذٍدی پیبهذّبی سفتبسّبیؾ سا تدشثِ کٌذ ٍ ععن ثشخی ػختیْب سا
ثچـذ ٍ ثشای صًذگی هقبٍم ؿَد.

ایي علش ،علش تْبخن فشٌّگی اػت
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دس ایي دٍسُ هشتجب داسًذ سٍی رّي ٍ هغض وًجًاوان هب تبثیش هی گزاسًذ افكبس غشثی ّب ٍ ثیگبًگبى داسد ٍاسد کـَس هی ؿَد ٍ هب
ًوی تَاًین خلَی ایي اعالعبت سا ثگیشین چَى ایي علش ،علش تْبخن فشٌّگی ٍ خٌگ ًشم اػت .اهشٍصُ علش ،علش استجبعبت
اػت .وًجًاوی کِ اص عشیق تلَیضیَى هی ثیٌذ کِ چگًَِ ثعضی پذس ٍ هبدس ّب فشصًذاى خَد سا ًبص ٍ ًَاصؽ هی کٌٌذ ،آى ٍقت
ؿوب هی تَاًیذ ثگَییذ هي ًوی خَاّن یب ًوی تَاًن ایي کبس سا اًدبم ثذّن  .اگش فشٌّگی دس گزؿتِ ثش خبهعِ حبکن ثَدُ هعلَم
ًیؼت کِ اهشٍصُ خَاثگَ ثبؿذ.

ارتباط با وًجًان

اهب ؿوب ًجبیذ ثتشػیذ ثبیذ ثب ایي دٍساى ّوگبم ؿَیذ اعالعبت ٍ آگبّی خَد سا ثبال ثجشیذ .وًجًان ؿوب ًیبص ثِ ّوذسدی داسد گبّی
ًیبص داسد ثِ اٍ ثگَییذ« :آسُ ،هي تَ سا هی فْون ،دسک هی کٌن» .ایي کلوِ ثؼیبس تبثیش گزاس اػت .اگش پذس یب هبدسی ثِ ًَخَاًـبى
ایي خولِ سا ثگَیٌذ وًجًان احؼبع ّوذلی ٍ ّوذسدی هی کٌذ اٍ احؼبع هی کٌذ اهٌیت داسد ،حبهی ٍ پـتیجبى داسد ٍ هَسد
تبییذ دیگشاى اػت.

برگرفتٍ از کتاب «جًاوان ي ازدياج» از دکتر کیُان ویا

پیشىُاد میکىم ایه فرصت را از دست ودَید!
اص ؿوب دعَت هیكٌین دس دٍسُ ی غیش حضَسی ٍ سایگبى دکتش کیْبى ًیب ثجت ًبم کٌیذ.
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بٍ سًی کمال

وحًٌ برقراری ارتباط يالدیه با وًجًان

اسصؽ ایي دٍسُ ثِ كَست حضَسی ّ ۴۰۰ضاس تَهبى اػت ٍلی ؿوب هی تَاًیذ ثِ كَست سایگبى
دس ایي دٍسُ ؿشکت کٌیذ ( ثِ هذت هحذٍد )
در ایه ديرٌ در مًرد چٍ مًاردی صحبت خًاَد شد؟
دس چِ كَست هشد ثِ ّوؼشؽ ٍفبداس ًوی هبًذ ؟
سفع دلخَسی اص ّوؼش
ؿَّشتبى سا ثشای ّویـِ عبؿق خَد کٌیذ!
ًیبص هْن ٍ اػبػی ؿَّشتبى چیؼت ؟
 اگش ّوؼشتبى ؿوب سا سًدبًذ چِ عكغ العولی داؿتِ ثبؿیذ ؟
ّوجؼتشی صى ٍ ؿَّش چگًَِ ثبیذ ثبؿذ ؟
چِ کٌین تب اص گفتگَّبیوبى ًتیدِ ثگیشین ؟
چكبس کٌیذ دس حیي گفتگَ کبستبى ثِ دعَا ٍ قْش ًكـذ
ٍ ...

برای عضًیت رایگان ريی تصًیر زیر کلیک کىید:

دکتش کیْبى ًیب دس ایي دٍسُ آهَصؿی ثشای ؿوب ّذیِ داسد!
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