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ΥΓΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ- Πr
ΠΑΙ∆Ι
ΠΑΙ∆Ι & νονείπ
Οι διαζευγµένοι γονείς έχουν
να φέρουν σε πέρας πολλά
ζητήµατα. Να διαχειριστούν τον
πόνο που πιθανόν βιώνουν, να
µειώσουν τις συγκρούσεις, να
επαναδιαπραγµατευτούν τη
σχέση τους, να επιτύχουν να
συνεργαστούν ως γονείς, αλλά
και να είναι αποτελεσµατικοί ο κάθε γονέας
µεµονωµένα, ώστε να επιλύουν κάθε νοµικό πρόβληµα που προκύπτει.

∆ΩΣΤΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ META TO ∆ΙΑΖΥΓΙΟ
τα 25 χρόνια εµπειρίας πεία» για τα παιδιά. Επίσης,
έναν ιδεατό κόσµο,
οι γονείς θα µπορούσαν του ως ερευνητή, θεραπευτή δίνει πολύτιµες συµβουλές,
µε βάση τις σύγχρονες
και διαµεσολαβητή,
να επιλύουν όλα τα
αντιλήψεις για το
ζητήµατα γρήγορα, εύκολα,για να προσφέρει στους
πώς να δώσετε προτεραιότητα
µε µια ξεκάθαρη και γονείς ένα νέο χάρτη
στα παιδιά σας, το
πορείας στο δρόµο προς
λογική σειρά. Στην πραγµατικότητα
πώς να ελέγχετε τις
το
διαζύγιο.
Ο
συγγραφέας
όµως, οι
δείχνει πώς τα έντονα συγκρούσεις, το πώς να
άνθρωποι κάνουν λάθη.
θέσετε νέα όρια στις σχέ
συναισθήµατα που βιώνουµε
Συχνά συµβαίνουν απρόβλεπτα,
σεις σας καιτα οφέλη της
και
ο
τρόπος
που
τα
απρόοπτα και
διαµεσολάβησης έναντι
απρόσµεναγεγονότα. Ένα διαχειριζόµαστε, καθορίζουν
της αντιδικίας.
το διαζύγιο που παίρνουµε
απότα πιο δύσκολασηµεία
καιαν τα παιδιά µας, Τα παιδιά µπορούν όχι
σ' ένα διαζύγιοδεν είναιτο
µόνο να επιβιώσουν,αλλά
γεγονός ότι οι γονείς πρέπει µακροπρόθεσµα, θα υποφέρουν
και να ευηµερήσουν µετά
η
θα
ευτυχήσουν
να κάνουντόσα πολλά
το διαζύγιο, αν σι γονείς
εξαιτίας
της
διαδικασίας
πράγµατα, όσο το ότι όλα
µπορέσουν να βρουν το
αυτά πρέπει να τα κάνουν αυτής.
σωστό τρόπο να διαχειριστούν
Μπορεί
το
διαζύγιο
να
ταυτόχρονα και τη στιγµή
τη σχέση τους όχι
που µπορείνα αισθάνονται είναι µια αντικειµενικάεπίπονη
µόνο µε τα παιδιά τους,
διαδικασία,
οι
γονείς
καταβεβληµένοι,εκνευρισµένοι,
αλλά και µεταξύ τους.
όµως µπορούν να συµβάλλουν
λυπηµένοι, µπερδεµένοι,
Αν εσείς, ως γονέας, µπορείτε
θετικά
ηµογή
στην προσαρµογή
δεµένοι, αγχωµένοι και λουν θε
ρείτε να παραµείνετεενεργός
των
παιδιών
τους
σε
ίσως όχι ικανοίνα είναι οι
καιστοργικός,το παιδί
αυτό
και
µεταξύ
άλλων
γονείς που θα ήθελαν να
θα παραµείνει πρώτα απ'
είναι. Και σε όλα αυτά, εξηγεί γιατί είναι πραγµατικά
όλα παιδί. Η δουλειά που
µπορούµε να προσθέσουµε
προσθέσουποιεί δύσκολο για κάποιον
δζύγιο του πρέπει να φέρετε σε πέρας πεξεριο
τους φόβους, τις ενοχές να κάνει το διαζύγιο
ως γονείς, είναινα επεξεργαστείτε
και τις συγκρούσεις λειτουργικό, πώς ο θυµός
το διαζύγιο σας
που βιώνουν οι γονείς, και οι αντιπαλότητες µπορούν
να κάνουν αδύνατο µε τον καλύτερο δυνατό ευκολύσας
όσον αφορά τα παιδιά
τρόπο, ώστε να διευκολύνετε
τους, σε µια γενικότερη τον πραγµατικό χωρισµό,
τα παιδιά σας να άρχουν οί
περίοδο σύγχυσης και γιατί τα νοµικά ζητήµατα κάνουν το ίδιο. Υπάρχουν
πρέπει
να
είναι
µια
από
τις
αναταραχών.
αναρίθµητες οδοί µέσω ρείτε
Στο βιβλίο«Όλη η αλήθεια τελευταίες δοκιµασίεςτου
για τα παιδιά και το διαζύγιο»διαζυγίου και γιατί η αγάπη των οποίων µπορείτε να διά
των γονέων -και η βοηθήσετε τα παιδιά σας ην
(εκδόσεις «Πατάκη»),
να ξεπεράσουν την κρίση
ο καθηγητής ψυχολογίας θέσπιση ορίων- µπορούν
αυτή. ιά
να
είναι
η
καλύτερη
«θερα¬
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