ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ  ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﭼﻪ آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ی
ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﯾﮑﯽ از ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ی ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ روﺑﺮو ﺷﺪه اﯾﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ
آﻣﺪه اﻧﺪ .ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﺧﺸﻢ ،ﺗﺮس ،ﺷﮏ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ .روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ ی راﺑﻄﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .روﺑﺮو ﮐﺮدن او ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم داده آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﻮدش اﻋﺘﺮاف ﻧﮑﺮده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺷﻮﯾﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دارﯾﺪ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت از ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﮐﺎﻣﻼ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﭘﺲ آﻣﺎدﮔﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ی دوﻣﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻧﮑﺮده ،راﺑﻄﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه .ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن او ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن زﻣﺎن و ﻓﻀﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن زﻣﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده را ﻫﻀﻢ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن را در ﺧﺒﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ اﺗﺎق دﯾﮕﺮ
ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺠﻠﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ روی ﺷﺎدی ،زﻧﺪﮔﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻮﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﺻﻼ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ.

ﮐﻤﮏ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از زوج ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ی ﻣﻮﻓﻘﯽ را از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .وﻟﯽ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎور ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﺮ دوی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﺑﺎزﺳﺎزی راﺑﻄﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

