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بیویم هي با دالیو  مان ًشتود، توٌا گروى هٍچنی را می اظراؼ در میان تؿداد زیادی از مرد و زن محردی هي در

خرهد هي  برهد و بالی این افراد، بي خاظر دالیلی توٌایػػی را بي خان می موعكی و محنمطان از ؾالم محردی لذت می
اصت هود یا توٌا یم صد دروغین را در برابرظان ایحاد هردى ظان می یا مٍلتا ظاد . 

  
 ازدواج

  
ظٍد هي از  ًایػػی هاظی می ًا یا ترس ًایطان، توٌا از ؾادت گػفتن بي فرغت« هي»ز دالیو این افراد برای بشیاری ا
بار دیگر بي  هوید، بٌتر اصت یم ًای مطابي بي ازدواج فنر همی رود. اگر ظما ًم بي دلیو ظان بیرون همی وخٍد
یودى زهدگی

 
تر در این مٍرد تػمیم بگیرید یو موعكیتان دارید هگاى هوید و با دال تان و اهتؼاری هي از ا . 

  
 زیاد از حد ؾطق هارید؟

  
هكدر غرؽ مواصبات ظغلی

 
تان هوید. ممنن  تٍاهید فنری اصاصی برای زهدگی ؾاظفی اید هي همی تان ظدى ظاید ظما ا

هكد اصت فنر هوید ًیچ چیز در دهیا ظما را بي اهدازى پیطرفت هاری راضی همی
 
ر غرؽ این تفنر هود و البتي احتماال ا

زهد. هگاًی بي محیط هارتان بیودازید. افرادی هي مثو ظما  اید، هي حتی فنر تغییر ًم در صرتان چرخ همی ظدى
  .ؾطق هارهد هم هیشتود

هوود. حاال همی  ظان زهدگی می ًای روی میز ظان، توٌا با پروهدى هشاهی هي حتی در چٌارمین و پوحمین دًي زهدگی
هٌا  دلیق

 
یا والؿا این افراد خٍظبخت و راضی ًشتود؟تر بي ا

 
هگاى هوید. ا   

  راى حو
هطین ظٍید. پس باید مردی را اهتخاب هوید هي  تان بٍدى، لرار هیشت یم ظبي خاهي ظمایػػی هي هارتان ًمي زهدگی

ظوایػػی داظتي تٍان پذیرش محدودیت
 
ٍع هار ظما و ظرایعی هي دارید ا باظد تا  ًای ظما را داظتي باظد. او باید با ه

ید را در ذًوض ظنو دًد بتٍاهد تػٍیر دلیكی هشبت بي مطنالت احتمالی هي در این مشیر پیض می
 
ا .  

خٍاًید هي در میاهي راى ًم خٍدتان و ًم او را هاامید هوید پس صؿی هوید تػٍیری دلیق از اًداؼ و  اگر همی
تان در یم راصتا  ببیوید هي چكدر اًداؼتان را برای خٍاصتگارتان ظنو دًید و لبو از ًر تػمیمی،  ظرایط

تٍاهید  ًای یندیگر هوار بیایید. البتي این تمام ماخرا هیشت. ظما همی تٍاهید با محدودیت ًشتود و تا چي حد می
یودى ًیچ تغییری پیض بروید و توٌا اهتؼار داظتي بدون 

 
تان ظما را درؾ هود. ظما باید بپذیرید هي  باظید هي ًمشر ا

تان  ًای زهدگی تٍاهید تمام لحؼي گیرد و ظما دیگر همی خٍد می تان ًم ظنو دیگری بي زدواج، ظرایط هاری بؿد از ا
تان بگذراهید ًای هاری  را با پروهدى .  

  اصتاهداردًای غیر لابو ؾبٍری دارید؟



یودى ظاید مؿیار
 
پای یم ؾمر تان دلیو این توٌایػػی باظد؛ حق ًم دارید.  ًای صفت و صخت ظما در مٍرد ًمشر ا

ب بزهید. احتماال ظما با دیدن مردًای اظرافتان و ًمشر  خٍاًید هي بی زهدگی در میان اصت و همی
 
گدار بي ا

گٍیید اگر من بٍدم، با مردی هي این ویژگی را داظتي باظد  بیوید و در دلتان می تان فٍرا ایرادًایطان را می دوصتان
ا ازدواج همی هحا هي خٍاصتگاًر

 
یتان ًم ینی از مردًای ًمین هرى خاهی ًشتود و از ًمین دصتي ؾیب هردم و از ا

ًایػػی داظتي باظد  تٍاهید دلتان را راضی هوید و بي مردی هي چوین ؾیب ًا را در خٍد دارهد،پس ظما همی و هكع
هحایػػی هي خٍدتان صاؿ« بلي»

 
لتان اید، احتماال در د ًای دیگران لضاوت هردى ًا در مٍرد ازدواج بگٍیید. از ا

گٍیود گٍیید، مردم در مٍرد اهتخاب من چي می می ... . 
  راى حو

ایتان را هدارد  ولتی پای یم ؾمر زهدگی در میان اصت، لعؿا همی « بلي»تٍاهید بي مردی هي ًیچ هدام از مؿیاًر
ایتان  بیودازیدبگٍیید. اما لبو از ایوني با این لضاوت توٌایػػی را بي خان بخرید، هگاًی بي خٍدتان و مؿیاًر .  

یا ظما یم فرد بی در درخي اوؿ بٌتر اصت هكاط ضؿف و ایراد
 
ؾیب و هكػید هي بي دهباؿ  ًای خٍدتان را ببیوید. ا

ا هي ؾمری ظما را توٌا هگي یم مرد بی اصت   داظتي ؾیب و هكع ًشتید؟ در درخي دوم، باید فٌرصتی از این مؿیاًر
هٌا را بي ترتیب اًمیت فٌرصت هوی

 
دبوٍیشید. ا .  

پٍظی  تٍاهید بگذرید و هدامطان غیرلابو چطم اید می ًایػػی هي هٍظتي حاال دوبارى مرورظان هوید، از هدام ویژگی
ًایػػی هي برای ازدواج دارید بیودازید. ظاید ینی از  ًشتود. حاال هي این فٌرصت را پاهشازی هردید، هگاًی بي گزیوي

ًا ممنن اصت خزء اغلی ظخػیت او  ا داظتي باظد اما این ویژگیًای موفی ر  این افراد، چود همٍهي از این ویژگی
تٍاهید  هباظد. اگر این خػٍغیات در او همرهگ ًشتود و در مكابو خػٍغیات بشیار معلٍب دیگری دارد هي می

هٌا تنیي هوید، بٌتر اصت همی بیطتر در مٍرد این گزیوي فنر هوید
 
 .بي ا

اصت؟ تان برای ظما هافی بٍدن با دوصتان   
هوود، یؿوی محدودیت. این افراد  ظان زهدگی همی ازدواج بي چطم افرادی هي یم لحؼي ًم بدون دوصتان

هٌا همی گروى
 
تٍاهود بپذیرهد هي بؿد  ًای متفاوتی از دوصتان را در هوار خٍد دارهد و برایطان توٌایػػی مؿوایػػی هدارد. ا

ًا را خط بنطود از ازدواج، باید دور خیلی از این لحؼي .  
 ؾاظفی دوصتان هزدیم و غمیمی، همی

أ
ظان احشاس هوود و بي ًمین  ای را در زهدگی گذارهد هي این افراد ًیچ خال

ظٍد در ػاًر توٌا تر از لبو ظٍهد هي باؾث می  ای بنوود دلیو خٍد را وارد زهدگی .  
حو راى   

  .اگر ظما در گروى این افراد ًشتید، ازدواج برایتان تػمیم صختی اصت
یودى هگاى هوید. این دوصتان غمیمی تا  بٌتر اصت بياما 

 
خای این صختگیری، چود لدم خلٍتر را ًم ببیوید و بي ا

یود؟ تحربي دیگران می هحا با ظما پیض می
 
هٌا ًم ینی ینی ازدواج می ا

 
ًای صرظار  هوود و این گروى گٍید، احتماال ا

باظید، این ماخرا خیلی زود از ظما یم فرد ًمیطي توٌا ظٍهد. اگر مرالب ه تر می از غمیمیت ًم روز بي روز هٍچم
صازد می .  

هود و البتي دیگر دوصتاهی هدارد هي ًر لحؼي برای بٍدن در  ًا احشاس خٍظبختی همی فردی هي در گروى متاًو
. هوار او حاضر باظود. گذظتي از این، ازدواج لرار هیشت بي مؿوای از دصت دادن دوصتان و توٌا ظدهتان باظد

تان ًم لذت ببرد و بؿد از ظنو دادن  تٍاهید با هشی ازدواج هوید هي از بٍدن در هوار گروى دوصتان ظما می



ًایػػی هي یم زهدگی متاًلی دارد، تالش هوید تا از این دوصتان ًم فاغلي  تان، با پذیرش محدودیت زهدگی
  .هگیرید

ًای بٌترید؟ بي دهباؿ مٍلؿیت   
تٍاهید خٍدتان  ًا و بي ًمین دلیو همی گػفتن بي بالی گزیوي« هي»ن بي یم گزیوي، یؿوی گػفت« بلي»هوید هي  فنر می

تان لرار خٍاًود داظت  ًای بٌتری در مكابو هوید ًمیطي فرغت گرفتن راضی هوید؟ ظاید گمان می را برای تػمیم
ار چوین تفنراتی ًشتید، و لیالت ظما بیطتر از مٍاردی اصت هي تا امروز بي ظما پیطوٌاد ظدى. اگر ظما گرفت

ؿ می تان ایدى ًایػػی هي تا چود ولت پیض بي هؼر تٍاهید بي گزیوي احتماال همی
 
مدهد ًم  ا

 
بگٍیید و بي ًمین « بلي»ا

رزو بٍدى دلیو فرغت
 
هوید اهد را ًم رد می ًایػػی هي روزی برایتان ا .  

حو راى   
تر از  ظاید حق با ظما باظد و هشاهی ظایشتيغادر هرد.   تٍان حنم لعؿی ًای بٌتر، همی در مٍرد گزیوي

ن زمان  خٍاصتگاران فؿلی
 
تان ًم روزی بي ظما پیطوٌاد ازدواج دًود. اما هگاًی بي خٍدتان بیودازید؛ احتماال در ا

هٌا 
 
گٍیید می« هي»ًم ظما برای رصیدن یم پیطوٌاد بٌتر بي ا .  

ن  فٌرصت اولٍیتفنر بٌترین بٍدن را از صرتان بیرون هوید. صری بي ًمان 
 
ًا بزهید و خٍاصتگارتان را با ا

ًایػػی هي برایتان معرح بٍدى را در خٍد دارد، متي بي  ترین ویژگی هوید مٌم ًای اصاصی بشوحید. اگر فنر می اولٍیت
ًایػػی  ًای خاص خٍدظان را دارهد. ضؿف خطخاش هگذارید. بپذیرید هي بٌتریوی وخٍد هدارد و ًمي افراد ضؿف

رمان گرایػػی، تالش هوید  هود. پس بي خٍد دارد اما هٍؾطان از فردی بي فرد دیگر فرؽ میهي در ًمي و
 
خای این ا

ًای ظما ًماًوگی هدارد، هروید ًایض با خط لرمز صراغ هشی هي ویژگی .  
ترصید؟ از ایوني هشی والؿیت را بفٌمد می   

تان گرفتي تا صبم زهدگی  اید ظخػیًای زیادی داظتي باظید. از ؾك تان، تفاوت ممنن اصت ظما و خاهٍادى
اید و هشبت  تان باظد. ظمایػػی هي بي صن ازدواج رصیدى تٍاهد متفاوت یا حتی متضاد با خاهٍادى اختماؾی ظما هي می
ایتان  خاظر این تفاوت میو ًم هیشتید، بي بي این اتفاؽ بی گٍیید می« هي»ًا بي خٍاصتگاًر .  
تٍاهید مردی هي  هوود، مرد رۆیاًای ظما هیشتود و از ظرؼ دیگر همی طوٌاد میهي خاهٍادى بي ظما پی از ظرفی هشاهی

ظوا هوید. ظما گمان می اید را، با خاهٍادى در مكابلض خٍد را بي ظنو دیگری مؿرفی هردى
 
« بلي»هوید هي  تان ا

تان را  خاهٍادىگػفتن بي خٍاصتگاری هي ًوٍز « بلي»تان؛ یؿوی یم ؾمر زهدگی صرد و  گػفتن بي اهتخاب خاهٍادى
تان هدیدى، یؿوی یم زهدگی ظنشت خٍردى یا خدایػػی از ًمي ؾزیزان .  

حو راى   
چین هوید. خاهٍادى و  تٍاهید ًیچ هدام از محتٍیاتض را گو اظتباى هنوید. ازدواج یم خؿبي هامو اصت هي همی

گیرهد و اگر بخٍاًید  لرار می تان در این خؿبي ًا و ظرایط دوصتان ظما، خاهٍادى و دوصتان او و تمام محدودیت
ن ظرایط روبي

 
میو هیشتید،  رو ظٍید. برای ظمایػػی هي در مٍرد ازدواج بی زهدگی مٍفكی داظتي باظید باید با ًمي ا

هعٍر هي خاهٍادى
 
تان  چوین دلیلی هباید ماهؽ بزرگی تلكی ظٍد. هافی اصت خٍدتان باظید؛ ًماهعٍر هي ًشتید هي ا

باید پوٌان هاری را هوار بگذارید خٍاًد. از ظرؼ دیگر، می .  



در مٍرد ظرایط خاهٍادگی تان غحبت هوید و تفاوت ًا را روظن هوید. بي او بگٍیید هي حفغ  خٍاصتگارتان با
هوار ظما خٍظبخت باظد، باید خٍاًد هي در  تان برای ظما یم اولٍیت اصاصی اصت و اگر می خاهٍادى و ارتباط

ٍع را بپذیرد و در هماؿ احترام با این تفاوت ًا هوار بیاید این مٍض .  
تان و ظرایعی هي  اید. اًمیتی هي ظما بي ؾزیزان ارزش هردى ًا خٍدتان را بی فنر هنوید با این خط و هطان هطیدن

تٍاهد ارزش ظما را در هؼر او چود برابر هود دًید، می دارید می .  
صان هباظد اما اگر موعكی پیض بروید و از مشیری مواصب با خاهٍادى 2رو هردن این  ظاید روبي

 
تان وارد  گروى با ًم ا

تٍاهید خیلی زود و با همترین توض، بي هتیحي برصید مذاهرى ظٍید هي برایطان لابو پذیرش باظد، می . 
 موبؽ: صیب صبز
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