
 هدف جعبه ابزار گفت وگو کندوکاو در پرسش های بزرگ زندگی است. چگونه می توانیم توانایی های

 بالقوه مان را به فعل درآوریم؟ آیا کار کردن می تواند الهام بخش باشد؟ چرا اجتماع اهمیت دارد؟

 آیا رابطه ها باید یک عمر دوام بیاورند؟ ما همۀ پاسخ ها را نمی دانیم، اما شما را به سمت انواع

ـ رهنمون ـ از فلسفه تا ادبیات، و از روان شناسی تا هنرهای تجسمیـ   و اقسام ایده های راهگشاـ 

می شویم که بدون  شک آدم را سر ذوق می آورد، برمی انگیزد، می پروراند و تسکین می بخشد.

WWW.NASHRENOW.COM



طرز استفاده از این کارت ها
۱

 این جعبه ابزار شامل ۱۰۰ کارت است، حاوی  سؤاالتی برای یک زوج یا برای طرح کردن در میان
 جمع دوستان یا خلوت دونفره. هدف کارت ها این است که به شما کمک کند تا خودتان را به عنوان

 شریک زندگی بشناسید، هویت تان را به عنوان شریک زندگی با دیگران
در میان بگذارید و شناخت تان از شریک زندگی و دوستان تان را بیازمایید و ارتقا دهید.

۲
 پشتوانه و مبنای این مجموعه، روانکاوی و فهم آن از یک رابطه است. به طور خاص به

چیزی توجه داریم که روان درمانگران آن را به عنوان «نظریۀ دلبستگی» می شناسند.
۳

 در پاسخ به سؤاالتی که باید جای خالی را پر کنید، زیاد به پاسخ هایتان فکر نکنید. اولین چیزی را
 که به ذهنتان می رسد بگویید. این صدای ناخودآگاه شماست و ــ تا وقتی که از آن آگاه

شوید ــ در تعیین کیفیت رفتارتان در رابطه حرف اول را می زند.
۴

هرجا حس ناخوشایندی داشتید کارت ها را مقصر بدانید.
زیاد عجله نکنید. هر از گاهی سراغ کارت ها بیایید. مرتب گفتگو کنید.



دلبستگی

تو به عنوان شریک زندگی مسائل مربوط به خانواده

وفاداری

دســـتــه بــنــدی

رابطۀ جنسی

جر و بحثآغاز رابطه مراقبت از رابطه



چه وقت هایی در رابطه ات بسیار غمگین هستی؟



از اینکه شریک زندگی ات محدودت کند می ترسی؟

چطور به این ترس واکنش نشان می دهی؟




