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دل شکسته...

پائولو کوئلیو و همسرش

نکاتی برای
 ۲۰کیلو کاهش
وزن یا بیشتر

3
چگونگی رفتار
درست با شوهر
قدرت طلب

دل چوشکست از 4
کسی خرسند کردن مشکل است
شیشـۀ بشکسته را پیوند کردن مشکل است
کوه ناهموار را هموارکردن سخت است
حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است
در فرهنگ وتمدن فارسی ،گاهی مواقع
ادبیات ،اینگونه تمامی آنچه ساعت ها
کالس های مشاوره باید بگوید را به سادگی
بیان می نماید .این گونه ادبیات در جای
خود مشکل گشای بسیاری از اختالفات به
ویژه خانوادگی می تواند باشد.
هریک از همسران درطول زندگی زناشوئی
خود هرگاه دچار نامالیمتی شدند کافیست
روزهای اول ازدواج ویابهتر بگویم قبل از
ازدواج خودرابه یادبیاورند که چگونه
هرآنچه مورد توجه یار بود را بی کم وکا
ست می پذیرفتند و حال پس از گذشت زمان
اگر دلخوری پیشمی آید قبل از هر چیز با
خود می گوییم او قول های خود را
شکسته ،نا درستی کرده و به آنچه بین ما
گفته شده بود پشت پا زده است.
سوال این ا ست که شما چطور؟
آیا شما به آنچه قرار بود عمل کنید عمل
کردید .و یا نه شریک زندگی شما عمل
نکرد شما هم لج کردید وتصمیم دارید به
لجاجت خودادامه دهید تا کی ،تا خدای نا
خوا سته طالق ؟ !
فکر نمی کنید با شکستن غرور یکدیگر در
واقع پروبال پریدن های آینده را در شریک
زندگی خود می شکنید ! گفتن کلمات رکیک
وزننده ،توهین به افراد خانواده یکدیگر و
خدای نا خوا سته تهمت ،حرف هایی است
که جبران آنها گاهی مواقع غیر ممکن می
نماید.
خانمی که برای مشاوره به دفتر مؤسسه
آشتی آمده بود می گفت :همسرم رسمأ
تصمیم گرفته با شخص دیگری ازدواج
ادامه صفحه دو
نماید ...

م
ما همه انسانیم و اشتباه یکنیم ،اما زندگی اشتبااهتی هک مرتکب
میشویم نیست:
زندگی قدم اهیی است هک ربای جبران آن ربمیدا ریم.

نحوه برخورد
با همسر
حساس یا
حسود
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