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 از زندگی باهمسرتان که هرگز نباید به کسی بگوییدی رازهای

 

 این که است مهم بسیار اما دهند،می رخ زناشویی زندگی در همواره هاناراحتی و شکالتم

 میان در ماننزدیکان با را هایمانغم و هاخوشی همواره ما. نگذارید میان در همه با را مسائل

 ما کوچک هایپیروزی از یا کنندمی یاری را ما هاسختی با مواجهه در نیز آنها. گذاریممی

. شود گذاشته میان در نزدیکان با نباید هازوج خصوصی مسائل اما. شوندمی خوشحال

 .بگذارید اشتراک به همسرتان جزبه کسهیچ با نباید را آیدمی نوشته این در که مواردی

 

 رازها و احساسات

 انهمسرت. شود تمام همسرتان ضرر به است ممکن تاندوستان با ازحدبیش کردن صحبت

 نای از کسی اگر. گذاردمی میان در شما با را رازهایش ترینمهم و دارد زیادی اعتماد شما به

 باشید خوشبخت زوج خواهیدمی اگر پس. کند فاش را آنها است ممکن شود، باخبر رازها

 .کنید رفتار احتیاط با کمی

 

 

 هانزاع و هابحث

 غیرممکن همسرتان با رابطه یادامه کنیدمی تصور که دارد وجود هاییزمان ایرابطه هر در

. تهاسنزاع در یکدیگر بخشیدن و اعتدال راه گرفتن پیش در داشتن، دوست یالزمه. است

 .ارندسپمی خاطربه همیشه برای را همسرتان گستاخی شما آشنایان و دوستان دیگر، سوی از
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 خصوصی زندگی

 خطر صورتغیراین در. است مربوط همسرتان و شما به فقط خواب، اتاق به مربوط مسائل

 زندگی در اگر. دارد مشخصی معنای «صمیمیت. »خریدمی جان به را همسرتان اعتماد عدم

 انشناسروان. کنید صحبت شناسروان یا همسرتان با شدید، روروبه چالشی با تانجنسی

 .دارندمی نگه خودشان نزد را شما رازهای

 

 سابق روابط

 

 با را آنها گذاشت، میان در شما با را حقایقی خود یگذشته روابط مورد در همسرتان اگر

 یفاا شما کنونی یرابطه در مهمی نقش شما پیشین هایتجربه. نگذارید اشتراک به دیگران

 .باشید داشته جدید هایتجربه کنید تالش هستید، یکدیگر با وقتی. کنندمی

 

 هاترس

 هاعنکبوت از افراد از بعضی. نداریم آن روی کنترلی هیچ ما که است مسائلی از ترس

 ممنوع کامال هاترس مورد در کردن شوخی. دارند هراس ارتفاع از دیگر برخی و ترسندمی

 هب است بهتر. کنید استفاده تانمخاطبان کردن سرگرم برای آن از وقتی مخصوصا است؛

 اشتهد بیشتری نفسبهاعتماد بتواند تا کند مبارزه هایشترس با که کنید کمک همسرتان

 .باشد
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 مالی مشکالت

 اشتهگذ میان در نزدیک آشنایان حتی دیگران، با نباید زیاد درآمد و مالی مشکالت مورد هردو

 مکک به کنیدمی فکر اگر. است مربوط همسرتان و شما به فقط خانواده مالی مسائل. شوند

 .یدبگذار میان در همسرتان با را موضوع ابتدا حتما است بهتر دارید، نیاز تانخانواده مالی

 

 هانقص

 

 مکنم اما آیید،می کنار همسرتان مشکالت و هانقص با زمان گذشت با شما زیاد، احتمال به

 زمانی در و بسپارند خاطربه همیشه برای را همسرتان هاینقص شما یخانواده است

 خاطرآزرده را شما که دارد مشکلی همسرتان اگر پس. بیاورند زبان به را آنها نادرست،

 مسائل حل و رابطه حفظ به کار این. بگذارید میان در او با را آن فورا است بهتر کند،می

 .کندمی کمک روپیش

 

 


