معرفی دوره آئین همسرداری (تکمیلی ویژه بانوان)
پیش نیاز:
 .1دوره عمومی دین فطری
 .2دوره مقدماتی آئین همسرداری

مخاطب این دوره چه کسانی هستند؟
تمام خانمهای متاهل و دختران در آستانه ازدواج مخاطب این دوره هستند .کسانی که تجربه زندگی مشترک
داشتهاند و بعد از شرکت در این دوره میگویند کاش قبل از ازدواج این مطالب را میدانستیم.
در دوره مقدماتی آئین همسرداری ،مطالبی بیان شد که نیاز بود هم آقایان و هم خانمها از آن آگاهی داشته
باشند ،اما دوره پیش رو تنها مخصوص بانوان است چون قرار است مطالبی گفته شود که باید خانمها بدانند.

قرار است در این دوره چه چیزی گفته شود؟
شاید باخود بگویید مگر چه چیزی قرار است گفته شود که نباید مطالب این دوره با آقایان به اشتراک گذاشته
شود؟ جواب ما این است :آقایان را از این کار منع نمیکنیم اما بهتر است تا زمانی که در زندگی به بینش صحیح
دست پیدا نکردهاید این توصیه کارشناسی را جدی بگیرید .این پیشنهاد تنها برای بهبود زندگی شما برای
رسیدن به سعادت و آرامش است .چون در هریک از دوره های تگمیلی بحث وظایف و تکالیف مخاطب خاص
دوره در عرصه خانواده بیان میشود و شاید آقایان با شنیدن برخی مطالب و تکالیفی که همسرش نسبت به او
دارد ،متوقع شود و خود را طلبکار بداند و دائما با خود بگوید چرا همسرم تکالیف خودش را انجام نمیدهد و
این نه تنها آغاز انحراف از مباحث دوره و مسیر سعادت است بلکه زندگی فرد را نیز با مشکل مواجه میکند.
البته بعضی از کسانی که در حوزه مشاوره و اصالح امور زوجین فعالیت دارند میتوانند از مطالب هر یک از
دورههای تکمیلی استفاده نمایند.
مطالب این دوره:
این دوره در  16جلسه برگزار شده است و به بحث تکالیف زن در عرصه خانواده اختصاص دارد.

در این دوره نیازهای اساسی مرد مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به هر یک از این نیازها که به
سه دسته جسمی ،عاطفی و روانی تقسیم می شود  ،تکالیف زن و نوع رفتار متناسب در عرصه
خانواده در برابر این نیازها برای رسیدن به رشد و کمال و داشتن یک زندگی سعادتمند بیان میشود
همچنین در ادامه به عوامل سعادت و آفات خوشبختی در زندگی نیز پرداخته میشود.

