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 هستند زندگی مرد که مردی 6

 

 زمان کمی نه، یا شماست زندگی مرد اطرافتان، هایمرد همین از یکی آیا اینکه فهمیدن

 ینا اطرافتان در کسی چه که ببینید و شوید آشنا رویایی مرد یک هاینشانه با پس. بردمی

 .دهدمی بروز هایشرفتار در را هانشانه

 

 

 مرد ،مرد کدام بگوییم اینکه برای گیریم؛می را فالتان نه و خوانیممی را دستتان کف نه ما

 دیدن با توانیممی تنها. کنیم پیشگویی را چیزی نه و کنیم جادو توانیممی نه شماست، زندگی

 دنفهمی. کنیم فراهم شما برای را رویاییتان مرد شناسایی امکان ها،نشانه برخی یادآوری و

 پس. بردمی زمان کمی نه، یا شماست زندگی مرد اطرافتان، هایمرد همین از یکی آیا اینکه

 را هانشانه این اطرافتان در کسی چه که ببینید و شوید آشنا رویایی مرد یک هاینشانه با

 .دهدمی بروز هایشرفتار در

 

 احترام اول؛ نشانه

 

 باید هک اینکته اولین به شماست، زندگی واقعی مرد مرد، یک آیا که ببینیم خواهیممی وقتی

 قرار خوشبختی جدول صدر در که است موضوعی احترام. است احترام وجود کنیم، توجه

 است؛ جانبه۲ موضوع یک احترام البته و دهدمی نشان جلوه یک و هزار به را خودش و دارد

 هایشرفتار در باید همسرتان هم و کنید تالش کردنشرعایت برای باید شما هم که موضوعی

 دارد، جایی نامزدتان و شما میان رابطه در احترام بدانید خواهیدمی اگر. دهد نشان را آن

 :بگیرید کمک زیر هاینشانه از توانیدمی
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 را شما هایگذشت او. آیدمی کوتاه مشترکتان منافع خاطر به و است سازش اهل 

 .ردگذمی هایشخواسته از گاهی ارتباطتان، و شما روی فشار کردن کم برای و بیندمی

 

 ایبر رنجیدن، یا کردن نصیحت بدون و کندمی گوش شما هاینگرانی و احساسات به 

 .کندمی تالش کردنشان درک

 

 دوست هستید که طورهمان را شما اما نیستید نقص و عیببی آدم یک که داندمی 

 کندنمی تانمقایسه دیگران با و دارد

 

 را شما نظر ای،اساسی تصمیم هر از قبل است؛ قائل ارزش شما هاینظر برای 

 .بنشاند کرسی به را خودش حرف کندنمی سعی رویتک با و پرسدمی

 

 سعی و شودمی خوشحال برایتان وجود تمام با آوریدمی دست به موفقیتی وقتی 

 .کند فراهم تانآینده هایموفقیت برای را زمینه کندمی

 

 ببینید اول پس. دهدنمی نشان را خودش پرمحبت رفتار و خوب لحن در فقط احترام  

 هاآن وجود بعد و خیر یا دهدمی نشان هایشرفتار در را باال هاینشانه مزدتانان که

 .کنید بررسی خودتان رفتارهای در را
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 مشترک هایاولویت:  دوم نشانه

 

 در آید،می آینده در ازدواج صحبت وقتی بچگی، از که داریم ذهنمان در هاییآلایده ما همه

 تحصیالت مالی، شرایط تا گرفته وزن و قد مثل ایظاهری هایویژگی از. زنندمی چرخ ذهنمان

 بدخلق یا پولبی اشآینده همسر ندارد دوست دختری هیچ مسلما. رفتاری هایخصلت و

 میتاه اجتماعی شأن به یکی. نیست یکسان هاویژگی این برای هاآدم گذاریاولویت اما باشد

 برای اما. پول هم یکی و است مهم برایش خانواده یکی وخو؛خلق به یکی و دهدمی بیشتری

 است؟ ترمهم کدام شما

 

 

 موضوعات این که کنید سعی و نکنید نگاه دیگران الگوهای به همسر، انتخاب برای 

 .کنید بندیدسته خودتان نظر از را مهم

 

 آلایده یا انگیزشگفت چقدر ایدکرده انتخاب که فردی بقیه نظر از که نیست مهم 

 البته و باشد نزدیک شما خود معیارهای به چقدر فرد این که است این مهم است،

 .نکند عبور هم هایتانقرمز خط و هامرزبندی از اینکه

 

 ۰۱ اول کنید،می بررسی را فردی ازدواج برای و کنیدمی فکر خاص مورد یک به اگر 

 مورد در بعد و بیاورید کاغذ روی را دارند قرار اولویت در برایتان که مهمی ویژگی

 را تا ۰۱ این از ویژگی ۷ او اگر حتی. بگیرید تصمیم فرد این نبودن یا بودن آلایده

 .باشد شما برای مناسب همسر یک تواندمی باشد، داشته
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 آینده همسر این از که است آن وقت حاال. شده حل مشکل درصد ۰۱ کار اینجای تا 

 توانیدمی هم شما آیا ببیندکه و بنویسد کاغذ روی را هایشاولویت بخواهیم هم

 !نه یا باشید برایش آلی هاید همسر

 

 گذردنمی هاقرمز خط از:  سوم نشانه

 

 البته و ریزدمی هم به را چیز همه شدنشان شکسته که هست هاییقرمز خط ارتباطی هر در

 اید،بی میان به مشترک زندگی پای که هم وقتی. نیستند هم مثل هاارتباط همه هایمحدودیت

 ریناصلیت از یکی دلیل همین به و شوندمی ترعبور غیرقابل هم گاهی و ترپیچیده هاقرمز خط

 خط همین به احترام شماست، آلایده همسر مرد، یک گویدمی شما به که هایینشانه

 .هاستقرمز

 

 در تنها هم دیگر هایبعضی و هستند هم مثل هاارتباط همه در هاقرمز خط از بعضی 

 رهمس بهترین برایتان خواهدمی او اگر پس. هستند صادق شما مشترک زندگی مورد

 بگذارد احترام هاآن به و بشناسد را ممنوعه مسیرهای این دوی هر باید باشد، دنیا

 

 دکن عبور داندمی درست خودش که مسیرهایی از تنها و تنها نباید آلایده همسر یک 

 نجاما بیندمی که صورتی در و بیندازد شما ذهن در درست مفهوم به نگاهی باید بلکه

 بردارد دست دادنش انجام از زند،می آسیب موردش در شما ذهنی تصور به کار یک

 

 

 هامرزبندی این از بسیاری که است درست. دارید وظیفه یک مورد این در هم شما 

 ذهنتان در دیگری مورد اگر اما باخبرند آن از هامرد همه که هستند هاییکلیشه جزو

 آن توضیح با بلکه بزند حدس را آن مردتان که باشید نداشته انتظار دارد، وجود

 ینا به که بخواهید او از و کنید بازگو را قرمز خط این اهمیت دالیلتان، بیان و موضوع

 .بگذارد احترام محدودیت



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 5 

 

 

 

 خودتان دهدمی اجازه:  چهارم نشانه

 

 در که چیزی از بهتر حتی و هستیم که چیزی از بهتر. باشیم بهترین داریم دوست ما همه

 تدس از نگران و داریم دوستش که بنشینیم فردی مقابل اگر خصوص به. هست توانمان

 و دهیم جلوه واقعیمان خود از بهتر مراتببه را خودمان داریم دوست هستیم، دادنش

 و ترینقوی کند، فکر او داریم دوست. کنیم پنهان مقابلش در را هایمانشکست و هاضعف

 داپی ما دانایی و صبوری مهربانی، به فردی دنیا، جای هیچ و هستیم جهان دختر ترینآلایده

 دیگر یکی واقع در و بودن خوب حد از بیش برای تالش این بگذرد، که مدتی ولی شودنمی

 .کندمی دور وجودمان از را رابطه آن در ماندن میل و شودمی کنندهخسته برایمان بودن،

 

 

 هیچ شما است، زندگیتان مرد که مردی مقابل در و آلایده رابطه یک در بدانید باید 

 .داشت نخواهید واقعیتان خود کردن پنهان به نیازی

 

 ترقدرتمند زن هزار اگر حتی و دارد دوست هستید که طورهمان را شما او دانیدمی 

 .کندمی انتخاب را شما هم باز شوند، ظاهر مقابلش شما از تردانا و

 

 و هاترس حسادت، با که گذاردنمی و دهدمی نفس به اعتماد شما به حس این 

 .کنید خراب را مشترکتان زندگی ناامنی، احساس یا موردبی هایاعتمادیبی
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 کندمی دفاع شما از:  پنجم نشانه

 

 سردی ترینکوچک و کند خوشحال را همه شما ازدواج که است این ممکن حالت بهترین گرچه

 هم ههمیش رویایی حالت این که کنید فراموش نباید اما نیاید پیش مسیر این در مشکلی و

 لعوام بسیاری و زندگی سبک و هاانتظار در تفاوت خانوادگی، هایتفاوت. افتدنمی اتفاق

 از گاهی که انتقادهایی. کند مشترکتان تصمیم و شما متوجه را دیگران انتقاد تواندمی دیگر

 ار او گوش و شوندمی گفته نامزدتان به هم گاهی و شده بیان شما اطرافیان و خانواده طرف

 .کنندمی پر

 

 تصمیمش از هاکنایه گوشه و هاداوری این شنیدن با باشد، شما آلایده همسر او اگر 

 .دافتنمی هایشبرنامه تغییر فکر به دیگران، کردن راضی برای و شودنمی دلسرد

 

 ترارهمو ازدواج این برای را راه بتوانید مشترک تصمیم یک گرفتن با نفر ۲ شما شاید 

 قرار با و اندازدنمی شما دوش به را تغییرات این بار هرگز آلایده مرد یک اما کنید

 .گرددنمی خودش برای امنی حاشیه دنبالبه دیگران، برابر در دادنتان

 

 ...گویدمی شما به حستان:  ششم نشانه

 

 نایمع به هم باز دارد، را باشد داشته باید آلایده همسر یک که هایینشانه تمام او اگر حتی

 تمام بررسی وجود با. است شده آفریده شما آرامش برای که است مردی او که نیست این

 .دارید مرد این درباره حسی چه که کنید فکر این به باید آخر دست موضوعات، این
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 هر از بعد آیا آید؟می سراغتان هیجان و شوق احساس بینیدمی را او که زمان هر آیا 

 ازدواج از صحبت وقتی آیا مانید؟می بعدی قرار گذاشتن منتظر اشتیاق با دیدار،

 او کنار در همیشه برای و شود وجورجفت چیزهمه زود که خواهدمی دلتان شود،می

 باشید؟

 

 نیدبیمی کنید،می چهارتا تادودو وقتی اما است منفی هاسوال این به شما پاسخ اگر 

 دست کنید، نظرصرف ازدواج از خاطرش به بخواهید که ندارد ایرادی او که

 !داریدنگه

 

 یحس زند؛می را آخر و اول حرف باشید، داشته تانآینده همسر به باید شما که حسی 

 یک در ماندن به را شما تواندنمی هم مثبت هایویژگی تمام وجود با نباشد، اگر که

 .کند دلگرم زندگی

 


