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 مقدمه
 

 "آروغ نزن!"

یـک برنامـه زنـده     بـرای اجـرای  به سمت ایستگاه رادیویی ، ام ساله 8پسر  "حسن"من به همراه 

 خـودش تصـور  به و در مورد قواعدی که . او مهمان من در این روز خاص بود. کردیم رانندگی می

نبایـد  لیست کارهـایی کـه   ای فکر کرد و سپس  لحظه. کرد صحبت می، باید در رادیو رعایت کند

 . را به من دادانجام بدهی 
 

 . یـ آروغ نزن 1

 .  یـ پف نکن 2

 . یریزنـ لیوان آب رو  3

 .  ات نیفتی ـ از صندلی 4

 . ـ سرت را به میکروفون نزنی 5

 .  «قواعد بسیار عالی هستند»من گفتم: 

مـن در  »گفـت:  « چیـزی شـده   »پرسـیدم:  . تر از حد معمول بود ساکت حسن، بعد از برنامه

 «  بودم ، برنامه خیلی خوب نبودم

 . «تو عالی بودی حسن»

 .  «گویی میبرای دلخوشی من تو فقط این را ، پدر»

 . «نیست طوراین اصال، نه» و گفتممن به او اطمینان دادم 

 .  «من چهار قاعده از پنج قاعده را شکستم، اما پدر» او با نگاه غمگینی گفت:

                      تقریبـا  بـرای هـر   ، قـوانین اجتمـاعی  ، قوانین ترافیـک ، قوانین کار. زندگی پر از قوانین است 

 .  چیزی قانونی وجود دارد

همانطور که مشغول تماشا . رفته بودم« محسن»بازی فوتبال پسر دیگرم برای تماشای ،       اخیرا 

بنـد کفشـت را   ، وقتی توپ تو بازیه»مربی فریاد زد . پسری خم شد تا بند کفشش را ببندد، بودم

 . یک قانون دیگر. «نبند

هـر  ، کـه  این قـانون  را دوست نداشته باشیم ـ شبیه  قوانیندر حالی که ممکن است برخی از 

ر یـک خیابـان مسـکونی    مایل در ساعت د 50توانیم با سرعت  نمیچقدر هم عجله داشته باشیم 

برای حمایت از مـا و کمـک بـه     بلکه ما نیستند سد راهدانیم که آنها فقط  ـ اما میرانندگی کنیم  



 .  اند تنظیم شده، آرامش جامعه

بسیاری از آنها واضـح ولـی بـه    . آوری ساده هستند عدی دارد که به طور شگفتازدواج هم قوا

در حقیقـت  . یابـد  ازدواجتان ارتقاء می، اگر آنها را دنبال کنید. ای قدرتمند هستند العاده طور فوق

 اما اگر این قوانین را نادیده. اند که این قوانین ازدواج آنها را نجات داده است ها گفته برخی از زوج

 .  بیند ازدواجتان آسیب می، بگیرید

شـما  . به خاطر بسپارید و به آنها عمل کنیـد ، این قواعد را یاد بگیرید. بنابراین مقاومت نکنید

و حتـی یـک    شـود  مـی  باعث بهبودی ازدواج، انگیز از اینکه چگونه این بیست قانون ساده شگفت

دو ، تنها چیزی که احتیـاج دارد . شدمتعجب خواهید ، دهد و جدایی نجات می قوطازدواج را از س

 . . . .  اگر شما صادقانه تالش کنید. با هم کار کنند اند نفری است که مایل

 ،  تر صمیمی

 ،  تر سالم

 .  تر خواهید شد و خوشحال

 . خواهید شد خرسندشما از کشف این قوانین بسیار 

کـه مـن در   ، آوریـد  میبیست قانون عملی را به دست ، وقتی صفحات این کتاب را ورق بزنید

ایـن قـوانین   . ام آوری کـرده  جمع، در حیطه خانواده و ازدواجطی بیست و پنج سال کار تخصصی 

هجـده سـال اسـت کـه ازدواج     ، همسـرم  سـارا من با . شود ام نیز می شامل تجربه زندگی شخصی

با شکستن نتایجی که  و من به اهمیت این قوانین. شناسیم و همدیگر را خیلی خوب می یما کرده

اما بـه  ، بپرسید( ساراتوانید از  هنوز در حال یادگیری هستم )می ولی. ام پی برده، دهد آنها رخ می

و امیدوارم یکی دو سال بعد از امروز نیـز  . مراتب نسبت به یکی دو سال قبل وضعیت بهتری دارم

 .  بهتر باشم

من به عنوان . کننده نیستند تعییناما ، مهم هستند، قواعد برآمده از تخصص و تجربه شخصی

شـالوده  . ام بـا کتـاب مقـدس مطابقـت داده    ام  هرآنچه را دریافته، شناس و مشاور ازدواج یک روان

و حقیقـت  . دانم از حقیقت منحرف نخواهم شـد  و با این قاب مرجع می، قوانین من کالم خداست

 مهمترین چیزهاست!

بعـد از  . دهـد  داده و علت اهمیت آن را نشان میهر فصل این کتاب یکی از قوانین را توضیح 

ولی کاربرد آنهاست که یـک  ، خواندن این اطالعات جذاب است. سه ابزار خواهید یافت، هر قاعده

کمـک  ، ای سـاده ولـی عمیـق    این سه ابزار در کاربرد این قوانین به شیوه. سازد ازدواج را غنی می

 :  این ابزار شامل. خواهد کرد

 . راهی برای دریافت کمک خداوند در پیمودن و ماندن شما در این مسیردعا و نیایش: 

   دهد.دیدگاهی معنوی میعبارات تأکیدی: نقل قولی که به شما 



تـان   تمرین: چند تمرین ساده برای کمک کردن به شـما تـا قـوانین را وارد زنـدگی هـر روزه     

 .  بکنید

پـس بخوانیـد و ببینیـد کـه ازدواجتـان      . اید که وارد قـوانین شـوید   در حال حاضر شما آماده

 .  خواهد شدتر و بیش از پیش زیباتر  مثبت، بهتر، تر عمیق، تر قوی

 

 


