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ای جش ایي ًذارین وِ تا وسی ارتثاط تزلزار وٌین وِ ًشدیه تِ ػىس ضَین. ها چارُوٌذ ٍ ها غیزهٌتظزُ ػاضك هیپذیز هیتٌْایی ها را آسیة

آى ٍجَد ًذاضتِ تاضذ ٍلی ها تَاًین ػاضمص ضَین. اگزچِ ػىس هَردًظز غزفا یه خیال است ٍ هوىي است وسی ضثیِ آدهی است وِ هی

 تزین.اس ایي خیال لذت هی

تَدى تا آدهی وِ تزخالف  ضًَذ.ّای ػیٌی ٍ ٍالؼی ّستٌذ وِ دردسزساس هیضًَذ، هؼوَال ایي ػطكساس هیّای خیالی تِ ًذرت هطىلػطك

تَاًین تذٍى تزس این وِ هیها آدهی را پیذا وزدُ .خَاّذ تغییز وٌین خیلی خَضایٌذ استدّذ ٍ اس ها ًویدیگزاى ها را هَرد لضاٍت لزار ًوی

اس عزد ضذى، تحمیز، اًتماد، سزسًص یا گلِ اٍ را در دًیای ویفی خَد سْین وٌین. ػطك ّویي ضَق درهیاى گذاضتي تین ٍ اهیذّاست. تا 

وٌیذ ػاضك ّستیذ ًتَاًیذ ایي چمذ احساس هیًظز اس ایٌىِ هاًیذ. اگز در ضزٍع راتغِ غزفٍلتی تتَاًیذ تِ ایي وار اداهِ دّیذ، ػاضك هی

 وار را آساداًِ ٍ تِ راحتی اًجام دّیذ، ػطمتاى ػطك ضؼیفی است.

اس  1اگز تا ًظزیِ اًتخاب آضٌا تاضیذ ٍ اعالػاتی درتارُ دًیای ویفی داضتِ تاضیذ، هیتَاًیذ اس داًص خَد تزای ػاضك هاًذى استفادُ وٌیذ.

-ذ تثٌذیذ وِ دًیاّای ویفی خَد را خیلی هثادلِ وٌیذ ٍ خیلی در هَرد آى را ّن حزف تشًیذ ٍ ّزگش اس حزفتَاًیذ تا ّن ػّْواى اٍل هی

 ّای رد ٍ تذل ضذُ اًتماد یا ضىایت ًىٌیذ.

هی وِ تا ٌّگا گذرد ٍ ٌَّس تا ّن اختالفاتی داریذ، تایذ ایي اختالفات را رفغ وٌیذ تا ػاضك تواًیذ.ٍلتی اس آضٌایی ضوا هذتی عَالًی هی

ضٌاسی وٌتزل تیزًٍی رٍ گزدد، تِ رٍاىتِ جای آًىِ تفْویذ ریطِ اختالفات تِ تفاٍت دًیاّای ویفی ضوا تزهی ًظزیِ اًتخاب آضٌا ًیستیذ

دّذ عزفیي درغذد ػَؼ وزدى ًطاى هی« هاُ ػسل توام ضذُ»وٌیذ عزف هماتل را تغییز دّیذ. جولِ هؼزٍف وِ آٍریذ ٍ سؼی هیهی

 ًذ.اُزآهذیىذیگز ت

 :)اجثار اٍ تِ اسدٍاج( ًىات گفتگَ تا تیٌا در هَرد وَیي

 گز در ّواى لحظِ جَاب دّین.ّیچ دلیلی ًذارد تِ تواهی سَاالت هزاجؼِ -

 وزدى تا ًظزیِ اًتخاب دضَار است. سًذگی -

 ٍالؼیت ّیچ دًٍفزی ضثیِ ّن ًیست. تایذ تِ ٍالؼیت خَدت تپزداسی چَى وٌتزلی تز ٍالؼیت اٍ ًذاری. -

 تَاًی ٍادارش وٌی ّزواری وِ تَ دٍست داری، تىٌذ.ًوی عزف هماتلت را در ّیچ هَردی وٌتزل وٌی. تِ ّیچ ٍجِ سؼی ًىي -

تَاًٌذ وٌتزل وٌٌذ داًٌذ تٌْا آدهی وِ هیوٌٌذ ٍ هیضًَذ. آًْا در سهاى حال، حذاوثز تالضطاى را هیپیزٍاى ًظزیِ اًتخاب هایَس ًوی -

 خَدضاى است.

ات را تپذیزد پس هال تَ ًیست. اگز آًمذر تَاًذ خَاستِ دراختیار داری. اٍ هیذاًذ تَ چِ هیخَاّی. اگز ًویتِ اٍ ًطاى تذُ وٌتزل خَدت را  -

 رسی.ضؼیف است وِ تَ هیتَاًی هجثَرش وٌی تا تَ اسدٍاج وٌذ، تا اٍ تِ جایی ًوی

تخص است؛ تِ اًساى احساس ریشی خیلی آراهصزًاهِریشی وٌذ. تگفتگَ تا تیٌا تِ اٍ فْواًذ اٍ لذری وٌتزل دارد ٍ تِ اٍ ووه وزد تزًاهِ -

 اًجام دّیذ ًِ عزف هماتلتاى. تَاًیذدّذ ٍ واری است وِ ضوا هیآراهص هی

                                                           
1
حَاسواى تِ ایي هَضَع ًثاضذ، تی گواى ػطمی ّن تایذ اًجام دّین ٍ اگز  "ها"است وِ  "ػولی"تَجِ تِ ایٌىِ ًىتِ تسیار ضزٍری است وِ ػاضك هاًذى  

 َاّذ هاًذ.ًخ
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تا  «تز هیطَین یا اس ّن دٍرتز هیطَین؟اگز ایي حزف را تشًن یا ایي وار را تىٌن تِ ّن ًشدیه»وٌٌذ تایذ اس خَد تپزسٌذ ّزگاُ هطىلی پیذا هی -

 پزسیذى ایي سَال دیگز غزسدى، اًتماد، ضىایت ٍجَد ًخَاّذ داضت.

 داًٌذ وِ حزفْای آًْا رٍی یىذیگز تاثیز ًویگذارد تلىِ رٍی سًذگی هطتزوطاى تاثیز هیگذارد.آًْا تِ ػٌَاى سى ٍ ضَّز هی -

ص اس تطذیذ اختالف ٍ جذا ضذى، اختالفاتطاى را هٌظَر ایي ًیست وِ اختالف ًظزی ًذارًذ، هٌظَر ایي است وِ تا ایي اتشار هیتَاًٌذ پی -

 تزعزف وٌٌذ.

اًذ سًذگی تَاًٌذ درتارُ ّزچیشی تا ّن حزف تشًٌذ چَى پذیزفتِّای فزدی عزفیي احتزام تگذارًذ ٍ هیاًذ تِ خَاستِآًْا یاد گزفتِ -

 تز است.هطتزوطاى اس ّزچیشی هْن

 
تزسٌذ اس ًَآٍری آًاى اًتماد ضَد؛ در راتغِ هثتٌی تز وٌتزل تیزًٍی عزفیي ّویطِ دًثال ایزاد تزسٌذ چَى هیاوثز آدهْا اس خالق تَدى هی -

 گزفتي ّستٌذ.

-تاضذ. ًظزیِ اًتخاب ضزری ًذارد ٍ تِ اهتحاى وزدًص هیًظز اس ایٌىِ سى ٍ ضَّز چمذر اس یىذیگز ویٌِ دارًذ هیتَاًذ هَثز دایزُ حل غزف -

 ارسد.

 آٍرد.وٌتزل، وٌتزل هی لذم ضَد ٍ استفادُ اس وٌتزل تیزًٍی را وٌار تگذارد.ّویطِ تایذ یه ًفز پیص -

 های پرخشونتازدواج

 داًذ.خَدش را هاله سًص هیگذارد. اٍ تزیي وٌتزل تیزًٍی را تِ اجزا هیضَّز در اسدٍاجِ آهیختِ تا سَء رفتار، هخزب

 خَردگاى حوایت وٌذ.وس حك ًذارد وسی را وته تشًذ ٍ لاًَى تایذ اس وتهسى اهَال ضخػی هزد ًیست. ّیچ

 منذدرمانی ساختمشاوره ازدواج مبتنی بر واقعیت

وٌتزل تیزًٍی، ایي است وِ سى ٍ ضَّز  تْتزیي راُ هماتلِ تا سزعاى ّای هطتزن است.ضاّىار رٍاًطٌاسی وٌتزل تیزًٍی، ًاتَد وزدى سًذگی

ٍلی تزای ایٌىِ هطاٍرُ اسدٍاج هَثز تاضذ تایذ تا ًیاسّای حاون تز راتغِ سى ٍ ضَّز،  یاد تگیزًذ سًذگی هطتزن خَد را ٍارد دایزُ حل وٌٌذ.

 ًِ تا ًیاسّای ضخػی ٍ فزدی آًْا ّواٌّگ تاضذ.

 ضَد:الی دارد ٍ اس عزفیي سَاالت خاغی پزسیذُ هیهطاٍرُ در اسدٍاج هثتٌی تز ًظزیِ اًتخاب، ًمص فؼ

 ایذ.خَاّیذ تگَییذ ووه گزفتِایذ ٍ فمظ هی؟ یا اس لثل تػوین عالق گزفتِایذ تزای هطاٍرُ تیاییذآیا ٍالؼا خَاستِ -1

 خیلی خالغِ تگَییذ وِ تِ ًظز ضوا، سًذگی هطتزوتاى چِ اضىالی دارد؟ -2

 وٌیذ؟تَاًیذ وٌتزل رفتار چِ وسی را هی -3

 یىی اس خػَغیات خَب حال حاضز سًذگی هطتزوتاى را تگَییذ. -4

فىز وٌیذ وِ در ّفتِ آیٌذُ چِ واری هیتَاًیذ تىٌیذ وِ تِ سًذگی هطتزوتاى ووه وٌذ. ّزچِ تاضذ هْن ًیست، فمظ تایذ واری تاضذ وِ  -5

 خَد ضوا لادر تِ اًجاهص ّستیذ ٍ تایذ ٍ ًثایذی تزای ّوسزتاى ًثاضذ.

 ِ تؼذ هیتَاًیذ تِ غیز اس وار تاال، وار دیگزی تىٌیذ؟ الثتِ ایي وار ّن هزتَط تِ ضواست ٍ ًِ تایذ ٍ ًثایذی تزای عزف هماتلتاى.آیا در ّفت -6

 

بهترین پادزهر یکنواختی و کسالت است.ها نبایذ خالقیت را فراهوش کنین. خالقیت   
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 ًىات ایي سَالْا:

ایٌىِ عزفیي تزای ضخع  ٌّذ، هطاٍرُ فایذُ ًذارد.خَاًتَاًستٌذ هطاٍر را راضی وٌٌذ وِ ٍالؼا ووه هی اٍل اگز عزفیي در جَاب سَال -

 خَدضاى ووه تخَاٌّذ وِ هطاٍرُ اسدٍاج ًیست.

وٌٌذ تا جَاب دادى تِ سَال دٍم تؼذا در هطاٍرُ خَاٌّذ گفت ایي وار ًَػی وٌتزل تیزًٍی ٍ ّویطِ سٍجی وِ پیَستِ یىذیگز را سزسًص هی -

 ٌاسی وٌتزل تیزًٍی ّستٌذ ٍ اس هطاٍر تَلغ دارًذ وِ جاًة آًْا را تگیزد.زٍ رٍاًطست. هؼوَال هزاجؼیي پیهخزب ا

تایذ هطخع ضَد وِ عزفیي فمظ  2ّای حاغل اس سَال است. پس اس رفغ تٌص 6ٍ  5ّای چیٌی تزای درخَاستّذف سَال سَم سهیٌِ -

 تَاًٌذ خَدضاى را وٌتزل وٌٌذ.هی

َاٌّذ وزد. اها اوثزضاى چیشّایی تزای آًْا آًمذر درگیز وٌتزل تیزًٍی ّستٌذ وِ اس ایي سَال تؼجة خ درخَاست سختی است. 4درخَاست  -

 وارّای خَب ػػثاًیتطاى را ون ٍ یه تؼحة هثثت تزای عزف هماتل ایجاد هیىٌذ.گفتي در ایي هَرد دارًذ ٍ گفتي ایي 

وٌٌذ ٍ الذاهی ضاى توزوش هیّای راتغِاست. آًْا را تسیار خَضحال خَاّذ وزد چَى رٍی چیشی غیز اس تذی 4اداهِ درخَاست  5درخَاست  -

 تزای اجزا خَاٌّذ داضت.

جلسِ تؼذ  اػث هیطَد در، ایي درخَاستْا تتتَاًٌذ جَاب دٌّذ، اهیذٍاری سیادی ٍجَد دارد 5در اداهِ درخَاست  6اگز تِ درخَاست  -

 هَضَػی تزای حزف سدى ٍجَد داضتِ تاضذ.

تَاًذ هفَْم دایزُ حل را تزایطاى تَضیح دّذ ٍ ایٌىِ اگز در دایزُ حل ًثاضٌذ وار تِ وٌتزل تیزًٍی تز ضًَذ، هطاٍر هیاگز در جلسِ تؼذ گزم -

 ّذ ضذ.ٍ تخزیة وطیذُ خَا

 هٌذ:ًىات هطاٍرُ اِد ٍ وارى تا رٍش هطاٍرُ ساخت

 داًستن ػىس آًْا در دًیای ویفی عزف هماتل ّست، ٍلی تسیار ضىٌٌذُ است.هی -

 تَاًیذ واری تزای سًذگی هطتزواى تىٌیذ؟سَال اٍل را در لالة همذهِ هغزح وزدم، اگز ایٌجائیذ یؼٌی هی -

هیىٌن تا در لالة جوالت وَتاُ تیاى  حذاوثز سؼین را داًٌذ.پزسن تا آًْا تا گَش خَدضاى تطًٌَذ وِ یىذیگز را همػز هیسَال دٍم را هی -

 اًذ.ؼذا تثیٌٌذ چزا تغییز وزدُهیخَاّن اس دّاًطاى چٌذ جولِ وَتاُ تطٌَم تا ت وٌٌذ، ًویخَاّن تِ یىذیگز تتاسًذ.

 ِ یىذیگز تذٍتیزاُ ًگَییذ.ت تاى ًیست وِ جٌگ ٍ دػَا وٌیذ.ایٌجا خاًِ -

 ایذ.ایذ یىذگیز را وٌتزل وٌیذ ٍلی هَفك ًطذُضوا سؼی وزدُهتَجِ ضذم،  -

 سَال چْارم آًْا را هتحیز وزد، ایي رٍش هطاٍرُ هي است، ٍلت ٍ پَلتاى را ّذر ًذّیذ تا هي عزف یىی اس ضوا را تگیزم. -

 ّای خَتی ٍجَد دارد.ّویطِ ًىات هثثتی ّست، آًْا هتَجِ خَاٌّذ ضذ وِ جٌثِ -

هي اس آًْا حوایت هي تا آدهْایی غحثت هیىٌن وِ حتی یه رٍس خَب در سال ّن ًذارًذ، سِ ّفتِ سهاى خَب، خیلی اهیذٍار وٌٌذُ است.  -

 فىزضاى ضزٍع تِ وار وزدى وزد.وزدم ٍ 

 اهیش حزف ًشًیذ.تَاًیذ در ّفتِ آیٌذُ تىٌیذ، وٌایِهَلغ واری وِ هی -

 .داًٌذ چغَر تا یىذیگز وٌار تیایٌذ. فمظ ًویّای لاتلی ّستٌذاوثز سى ٍ ضَّزّا آدم -

 ٍلتی دیذم در حالت پذیزش ّستٌذ ٍ اس ایي هطاٍرُ راضی ّستٌذ، اس فزغت استفادُ وزدم ٍ هفَْم دایزُ حل را تزایطاى گفتن. -
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وٌیذ تلىِ هیتَاًیذ تذٍى ْا دػَا ًویٍلتی در ایي دایزُ ّستیذ، ًِ تٌ تز است.ّای فزدی ضوا هْني دایزُ سًذگی هطتزن اس خَاستِدر ای -

الثتِ ٍظیفِ ضوا ایي است وِ هٌتظز یىذیگز ًواًیذ ٍ خَدتاى را  ّای خَدتاى را اس سًذگی هطتزن تیاى وٌیذ.تزس اس تحمیز ضذى، خَاستِ

 تِ آى تزساًیذ.

 هي ایي وار را هیىٌن ٍجَد دارد."در ایي دایزُ تَ ایي وار را تىي ٍجَد ًذارد. تایذ ٍ حتوا ٍجَد ًذارد. فمظ  -

 ٍ تاثیز آى تزای تزسین دایزُ حل گچ خیالی -

ٌذ اس آى استفادُ تَاً، اتشار لذرتوٌذی است وِ ّز سى ٍ ضَّزی در ّز سهاى هیهخػَظ هطىل خاغی ًیست ست وِحسي دایزُ حل ایي ا -

 وٌٌذ.

 وزدًذ دایزُ حل یه ضؼار تَخالی است، ٍلی ٍلتی اهتحاى وزدًذ، اس تاثیزگذاریص هتحیز ضذًذ.آًْا گفتٌذ اتتذا فىز هی -


