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اكتشاف شريك العمر
ھي مسألة نسبيه تقديريه تختلف أبعادھا في عيني الشخص عنھا لدى شخص آخر وھى مسألة تبادليه تتالقى خاللھا رغبتان فى نفس الوقت
الذي اختار فيه اآلخر.
ينبغي أن يختارني اآلخر .وذلك بعكس اختياري للشيء الذي ليس لديه حرية االختيار أو الرفض

االختيار واالكتشاف
معنى االختيار الزوجي
اختيار شريك العمر قرار من أھم القرارات التي يصيغھا اإلنسان فى حياته.فھو قرار مصيري يتخذ في الحاضر ولكنه يؤثر على
المستقبل.لما له من أبعاد وأصداء نفسيه واجتماعيه واقتصاديه على امتداد الزمن
الشخص والشىء
قد اختار شيء من األشياء النى أعجبت به وأردت امتالكه واالستمتاع به وقد ياتى يوم ازھد في ھذا الشيء وقد استغنى عنه .فاختيار
األشخاص يختلف عن اختيار األشياء
من يختار من؟
ھل يختار الرجل المرأه ام تختار المرأه الرجل ام يختار كالھما االخر؟ من يبدأ بعرض فكره االرتباط ؟
فاالختيار ھو قرار مشترك ملىء بالوعى واالراده وبكامل الحريه االختيار الحر لشريك العمر يعنى ان ال تضع اى قيود تعوق اتخاذ القرار
لالرتباط بحريه لكال الطرفين
االكتشاف الزوجى
مھما كان االختيار الزوجى مبنيا على اسس ومقاييس واحتياطات منطقيه ومھما كان مؤسسا على قدر كبير من التناسب فسوف يظل
االختيار مجرد نقطه بدايه لحياه زوجيه ممتده وھذه العمليه يمكن ان نطلق عليھا اكتشاف شريك العمر .
االختيار نقطه اولى نحو الحياه الزوجيه
حياه االكتشاف الزوجى
ان شاء الزوجان ان يتحقق لھما التوافق الحقيقى فليتعلم كل منھما كيف يقبل االخر جديدا كل يوم وكيف يعيد اكتشافه فى كل مره يتعامل
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فيھا معه

االكتشاف األول  /االكتشاف المتجدد
قد يظھر احد الشريكين فى حياه االخر فجأه دون ترتيب مسبق او سعى او جھد وقد يالزم ذلك قبول وتجاذب )مھم ان يستمر(
متى ينتھي الزوجان من اكتشاف احدھما لألخر؟
كلما مضت األيام بالزوجين كلما تعرف كل منھما على األخر وصفاته والتنبؤ برد فعل الشريك في المواقف
ويبقى كل طرف كنزا بالنسبة للطرف اآلخر يكتشف أسراره مدى الحياة بقدر ما يسعى المحب الكتشاف تلك األسرار
أسباب سوء اختيار او ضعف اكتشاف
-1التسرع في االختيار
-2استعمال أسلوب الخداع والتزييف
-3االختيار فى مرحله لم يكتمل فيھا النضج .االختيار المبنى على العاطفة الغير ناضجة
-4تأجيل التعرف الحقيقى على شريك الحياة إلى ما بعد الزواج
لماذا نختار شخصا بعينه
الشخص الذى نختاره للزواج ليس مجرد مجموعه من الصفات كنا نبحث عنھا
•حسن االختيار ھو التناسب بين الشريكين والتكيف المشترك ونمو التوافق الزوجي
•سوء االختيار-:غياب الحد األدنى من التالقي بين الشريكين او وجود تنافر شديد بين الطباع واتجاھات غير مشتركه بينھما
•فشل الزواج -:ضعف القدرة على اكتشاف األخر والتكيف والتوافق معه

معوقات اكتشاف شريك العمر
 -1عدم الوضوح
 -2االنطوائية
 -3التسلط
 -4العناد
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