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چگونه ميتوان يك زن كامل شد؟زن كامل كيست و چه صفات وويژگيهايي بايد داشته باشد؟
آيا يك"زن كامل"موجودي فرضي و خيالي است و يا به راستي وجود دارد؟
اينها پرسشهايي است كه در ذهن هر زن وجود دارد .يك زن به دليل ساختار فيزيولوژيكي
خاص خود و نقشهاي گوناگونش در زندگي اجتماعي ،خانوادگي ،اقتصادي و...همواره آرزوي
پيمودن اين راه كمال را داشته و خود را شايسته آن ميداند .چون كه خداوند ،زن را از صفات
ممتاز وشايستهاي آفريده است ،كه چنانچه آن صفات شناسايي و به كار گرفته شود ،از او يك
انسان كامل ميسازد .نويسنده كتاب نيز دقيقا به همين نكات توجه دارد وبه خوبي اين هدف را
در نگارش كتاب دنبال كرده است.
اين كتاب بيانگر تجربههاي تلخ وشيريني است كه مارابل مورگان در طول زندگي زناشويي خود
داشته وسير تكامل كاميابي در زندگي زناشويي را حس كرده وپشت سر گذاشته است .او نه
تنها توانست در مورد خود به موفقيت دست يابد و كاميابي را نصيب شوهر وفرزندانش كرد،
بلكه توانست با دايركردن دورهي كالسهاي "زن كامل"در شهر محل اقامتش ونيز شهر هاي
ديگر اياالت متحده آمريكا روموز كاميابي در زندگي زناشويي را به زنان بيشماري بياموزد.
در قسمتي از اين كتاب آمده "به ياد داشته باشيد كه رفتار شما نه تنها بر محيط خانهي شما
تأثير ميگذارد ،بلكه بر رفتار شوهرتان در تمام روز اثر خواهد گذاشت .با بكارگيري منابع
عشق و ثبات در وجودتان ،شما ميتوانيد كاري كنيد كه شوهرتان دچار تنش و اضطراب
نشود"...


مارابل مورگان اين ديدگاه را منعكس ميكند كه دوام و بقاي يك خانواده ،خوشبختي
شوهر و فرزندان ،همه در گروي شخصيت يك زن و شناخت وي از خود است پس الزم
است بدانيم كه شما هم مي توانيد يك زن كامل باشي اگر:
o

شوهر شما مطمئن شود كه مهمترين شخص در زندگي شماست.

o

تالش كنيد كه شوهرتان بيشتر از آنچه انتظار دارد ،پيشرفت نمايد.

o

زندگي زناشويي را لذت بخش سازيد ،نه قابل تحمل.

o

زندگي را دوست بداريد و به ديگران هم زندگي ببخشيد.
2

o

فرزنداني سالم ،واقع بين ،متكي به خود و موفق را پرورش دهيد.

o

هيچ زني يك مادر خوب به دنيا نميآيد؛ مادران خوب ،فرزندانِ مادران خوب
هستند.

"زن كامل" يك راه زندگي است ،ديدگاهي نو درباره خودتان ،همسرتان و فرزندانتان؛ راهي
بسوي يك زندگي سعادتمندتر
اين كتاب نخستين بار در سال  5791در انگلستان به چاپ رسيد و تاكنون چاپهاي متعددي
داشته و ترجمه فارسي آن براساس آخرين چاپ در سال 5791صورت گرفته است و داراي
مطالب و نكات بسيار آموزنده و كاربردي است.
كتاب زن كامل شامل چهار بخش و  51فصل است كه بخشهاي آن به قرار زير است:
 بخش اول :زن منظم و كاردان بخش دوم :شوهر شما حق حيات دارد بخش سوم :روابط زناشويي-

بخش چهارم  :با شوهرتان هم فكر و همدل باشيد.

كارگروه
فرهنگي-
ارتباطات
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