
 مرا اهلی کن

 :خالق کتاب شازده کوچولو می نویسد

 مرا اهلی کن..... : روباه به شازده گفت

 چگونه : شازده گفت

 به من محبت کن...... : روباه گفت

ا می ن و عاشق نان باشد.ون زندگی زناشوویی اتوت. اگر می خواه د هرسرنان را در کرارنان داشته باش د  ناین قا

 و انطور که او می خواهد.بلد هست دکه نوان د به او محبت کر د .با هر راه و روشی 

مرکن اتت بپرت د چرا باید او را اهلی کرم؟ تئوال خوب ست ک نغ  ر نرها در این حالت انفاق می افتد. اگر به 

ه محبت شرا را درک می کرد بهرسرنان کسی محبت کر د هرراهی و انطباق او با شرا ب شتر می شودبه عالوه ، 

محبت می کر د به او احساس خوب بودن می ده د. در نت جه او ب شتر  نهر شوکلی که باشود. وقتی به هرسرنا  

 نالش می کرد نا به شرا خوش بگذرد.

 نا روش های تاده محبت کردن را امتحان کر د.مانرد شده قرنط ره خانگی فرصت خوبی ایجاد اکرون در

 رسرنان غذا درتت می کرد امروز شرا درتت کر داگر نا حاال ه

 نگاه عاشقانه را نررین کر د

 لبخردهای عاشقانه را نررین کر د

 گوش ده د

 وقتی کسالت دارد کاری کر د حالش بهتر شود

 وقتی ب رار می شود از او مراقبت کر د

 مانع از ابراز عالقه می شوددلخوری هایتان را بگوی د زیرا 

 هرسرنان را برای اشتباهانش ببخش دببخش د.  



 به هرسرنان فرصت دهد نا ن ازهای خود را ب ان کرد

 هدیه بخرید.الزم ن ست هدایای گران بخرید مختصر و ارزان ولی زود به زود.مانرد یه شاخه گل.

 

 در مورد خودتان و اما

 در مورد ایرکه چگونه محبتی ن از دارید با هرسرنان حرف بزن د

 نان را ابراز کر دن ازهای خود

 برای ابراز محبت از هرسرنان قدردانی کر د
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