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आमया बाबत:

जोडNयांना (ववाहापव
ू OBया समुपदे शनामळ
ु े लQनानंतरBया - (वRीय, मल
ु ांBया संगोपन पSदती, कLरअर

 Shrikant Kulange
(इंिज1नअर, MA (समाजशा34

ओळख9यास मदत होते आXण या संबंधांBया Fारं भक अव3थेमSये जर

व मानसशा34), MBA in Env
Management, Diploma
in Occupational Health
and Safety (UK), Train
The Trainer (UK and
Singapore), Lead
auditor for ISO 9001,
14001 and OSHAS
18001). 17 वषा6चा परदे शात
शक(व9याचा अनुभव.
 ११वी व १२वी (व@ान
(PCMB ) कोAचंग
 १२वी नंतरBया (व(वध 3पधा*
परDEांची तयारD

उTदDUटे

आXण

कौटुंZबक

डायनॅम]स

यांBयामSये

संघष*

हो9याची

श]यता

असलेले

F^न

काम केले तर लQनांनत
ं र

Bया Fॉbलेम ला यश3वीपणे तcड दे णे श]य होते. रँडम टे लफोन सवfEणाTवारे जन*ल ऑफ फॅमलD
सायकोलॉजीमSये Fकाशत झालेiया एका अkयासात असे lदसून आले कm काहD Fकारचे (ववाहपूव*
कॉउं सेलंग मSये सहभागी झालेiया जोडNयांना घट3फोट हो9याची श]यता 31% कमी होती.
(ववाहपूव* कॉउं सेलंग घेणे हे वर व वधु या दोघांना मदत कp शकते आXण सq
ु वातीपासन
ू एक
1नरोगी नातेसब
ं ंध (वकसत कq शकेल. (ववाहपव
ू * कॉउं सेलंग घेणे हD आज काळाची गरज असून
भावी पती पrनी व rयांचा संसार सुरळीत चालावा sहणून एक आव^यक पाऊल आहे . (ववाह पव
ू *
समुपदे शनामुळे Frयेक वर वधु ला rयांचे (वचार, Aचंता, अपेEा याबTदल मदत होऊ शकते, यामुळे
rयांना दै नंlदन vयवहारात नंतर काहD 4ास झाiयास ते सहजपणे सव* F^न सोड(व9यास सEम
होतात. कौटुंZबक (ववेचनाBया स4ात, जोडNयांना (वR, मल
ु े आXण जवळीक सारwया (वषयांची
3वसंकiपना तयार कर9याची संधी दे ते.
वर वधु हे सुसव
ं ाद आXण मतभेद कौशiय (वकसत कp शकतात आXण rयांना लQनाबTदल
असलेलD कोणतीहD भीती दरू होऊ शकते.

या Aचंता एखाTयाBया वैयि]तक संबंध इ1तहासापासून,

कौटुंZबक पा^व*भूमीमुळे xकं वा अyयथा इतर कारणामुळे उTभवू शकतात.

 मानसक समुपदे शन

(ववाहपूव*

 (वदे शी भाषा FशEण

बांAधलकmसाठJ तयार होऊ शकतात.

 परदे शात पुढDल शEण

(ववाहापूवOBया समुपदे शनामुळे जोडNयांना लQनाआधी आपले नाते सुधार9यास मदत होऊ शकते.

घे9यासाठJ लागणाKया
परDEांची तयारD (SAT
/TOEFL / GRE)
 कLरअर माग*श*न

कॉउं सेलंग

मुळे

जोडNयांना

rयांBया

(ववाह

xकं वा

इतर

दDघ*कालDन

संसाराBया

(ववाहपव
ू * समप
ु दे शनाBया माSयमातून, जोडNयांना लQनाशी संबAं धत (वषयांवर चचा* कर9यासाठJ
Fोrसाहन lदले जाते, जसे कm:
आAथ*क (Finances)

संपक* (Communication)

(व^वास आXण मूiये (Beliefs and values)

लQनात भूमका (Roles in marriage)

यांसाठJ (व(वध FकारBया

Fेम आXण से]स (Affection and sex)

मुले आXण पालक (Children and parenting)

मानसशा4ीय चाच9या

कौटुंZबक नातेसंबंध (Family relationships)

1नण*य घे9याबाबत (Decision-making)

रागाने वागणे (Dealing with anger)

वेळ एक4 घालवणे (Time spent together)

 इंडि3Mयल, शालेय, कॉलेज

10th, 11th and 12th
Sci

ऍडमशन सु

झाले

आsहD वधूवरांना लQनापूवO (ववाहपूव* समप
ु दे शनामSये भाग घे9यास Fोrसाlहत करतो.
लन%ग हब - कॉउं सेलंग कशी मदत करते?

आहे त.


प"हल# batch 27-

अAधकृत मानसक सiलागार आपiया सेवेसाठJ उपि3थत.



वधु / वर वेगवेगळे xकं वा एक4 समप
ु दे शन.

March - 18 पासून



वैवाlहक समुपदे शन तयारD चाचणी.

स
ु .



वैवाlहक जीवन सरु ळीत vहावे sहणून समप
ु दे शन

