ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺼﺪ ازدواج دارﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﻋﺸﻖ و آﯾﻨﺪه راﺑﻄﻪاﺗﺎن ﮔﺎﻫﯽ دودل
ﺷﻮﯾﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﺮار دارﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دروﻧﺘﺎن ﺻﺪ درد
ﺻﺪ اﺣﺴﺎس اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ زن ﯾﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﺰرگ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﺪ اﻣﺎ در
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻮاردی آورده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺪم ﺑﻌﺪی
آﻧﻬﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﻋﺸﻖ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز وﯾﮋه ﺧﻮدﺗﺎن از ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ و درﯾﺎﺑﯿﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﻋﺸﻖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ

ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﮔﯿﺮ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس زودﮔﺬر ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ
دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ و از ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﻮال
ﮐﻨﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در دروﻧﺘﺎن ﻣﯽﮔﺬرد واﻗﻌﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺧﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﻦ از ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ دوی ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ آﮔﺎﻫﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻌﺪی را دارﯾﺪ.
آﯾﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮوز دﻫﯿﺪ؟
اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺿﻮح اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن
در ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮد
را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد اﯾﻦ ﺑﺮ روی راﺑﻄﻪﺗﺎن اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﮔﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬراﻧﺪهاﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،اﮔﺮ ﯾﮏ
زوج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط روﺣﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪه روﺣﻤﺎن ﯾﮏ ﻫﺪف ﺑﺰرگ و ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ در
ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﭘﯿﺶ روﯾﻤﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد
دارد ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را در ﯾﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪای ﻧﺸﺎط آور ﻣﺤﺪود
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .در ﻋﻮض ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ
از ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﻤﺴﺮ و ﺷﺮﯾﮏ روﺣﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ
راﺑﻄﻪ ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﻋﺸﻖ
اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن آن اﺳﺖ .اﮔﺮ راﺑﻄﻪاﺗﺎن ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﻮد ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
روی ﮐﺎﻏﺬ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﮔﻞ
رز ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻋﻘﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ
ازدواج ﺑﺤﺚ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﯿﺪوارم ﻋﺸﻖ ﺷﻤﺎ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺪام ﻋﺸﻖ ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ دوی ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ “ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ،و ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎه
ﮐﺮدم” را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ را

ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﻋﺸﻖ ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت
ﻫﻤﺪﻟﯽ در رواﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻋﺪم
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ راﺑﻄﻪای
ﺳﺎﻟﻢ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻫﺪ
اﻣﺎ ارزﺷﺶ را دارد .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻟﯽ و ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ از ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺸﻮﻗﺘﺎن و ﻫﻢ در ﻣﻮرد
ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
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