กฎ 5 ข้ อ สำหรับกำรหำคู่ชีวติ
ที่ปรึ กษาด้านความสัมพันธ์ในชีวติ คู่กล่าวถึงกฎข้อที่ใช้ในการประเมินโอกาสของ
ความสาเร็ จในระยะยาว เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดสิ นใจเลือกคู่ชีวติ คงไม่มีใครอยากตัดสิ นใจผิดพลาด
แต่กระนั้นก็ตามจากอัตราของการหย่าร้างเกือบ 50% ดูเหมือนว่ามีคนมากมายที่กาลังทาผิดพลาด
อย่างใหญ่หลวงในวิธีการเสาะหา Mr./Mrs.Right ของตัวเอง
ถ้าคุณลองถามบรรดาคู่หมั้นที่กาลังจะแต่งงานว่าทาไมพวกเขาจึงตัดสิ นใจแต่งงานพวกเขา
จะตอบว่า "เพราะเรารักกัน” ซึ่ งเป็ นความผิดพลาดอันดับแรกที่คนมักจะทาเวลาคบกับใครสักคน
การเลือกคู่ชีวติ ไม่ควรที่จะมีพ้นื ฐานมาจากความรัก (เพียงอย่างเดียว) ถึงแม้วา่ มันจะฟังไม่ค่อย
ถูกต้องสักเท่าไหร่ แต่มนั มีความจริ งที่มีความหมายลึกซึ้ งในเรื่ องนี้
“ความรัก (เพียงอย่างเดียว) ไม่ใช่พ้นื ฐานการแต่งงาน แต่ความรักเป็ นผลลัพธ์จากการ
แต่งงานที่ประสบความสาเร็ จต่างหาก”
เมื่อส่ วนอื่น ๆ ประกอบกันเข้าอย่างลงตัวแล้ว เมื่อนั้นความรักก็จะบังเกิดขึ้น ขอให้ผมได้
พูดซ้ าอีกครั้งหนึ่ง คุณไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยนื ยาวตลอดชีวิตได้จากความรักเพียงอย่าง
เดียว คุณต้องการมากกว่านั้นมาก ต่อไปนี้ เป็ น 5 คาถามที่คุณจะต้องถามตัวเอง ถ้าคุณจะจริ งจังกับ
การค้นหาและรักษาคู่ชีวิต
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คำถำมที่ 1
เรำทั้งคู่มจี ุดมุ่งหมำยในชีวติ ทีเ่ หมือนกันหรือไม่ ?
ทาไมเรื่ องนี้จึงสาคัญมากนัก? ผมขอให้คาอธิ บายแบบนี้ ถ้าคุณแต่งงานเป็ นเวลาสัก 20
หรื อ 30 ปี นัน่ เป็ นเวลาที่ยาวนานที่จะใช้ชีวติ อยูก่ บั ใครสักคน คุณคิดว่าคุณจะทาอะไรด้วยกันใน
ช่วงเวลานั้น? เดินทางท่องเที่ยว กินอาหาร หรื อไปวิง่ ออกกาลังกายด้วยกัน? คุณจะต้องมีส่วนร่ วม
ในสิ่ งที่ลึกซึ้ งและมีความหมายมากกว่านั้นมาก
คุณจะต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่เหมือนกัน
ความสัมพันธ์ในชีวติ การแต่งงานจะเป็ นไปได้สองทาง คุณสองคนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น หรื อ
คุณจะรู ้สึกห่างกันออกไป คู่ที่แต่งงานแล้ว 50 % รู ้สึกว่ายิง่ นานยิง่ ห่างกันออกไป การจะทาให้การ
แต่งงานประสบความสาเร็ จ คุณจะต้องรู ้วา่ คุณต้องการและคาดหวังอะไรจากชีวติ ของคุณ ตัดสิ นใจ
ให้ดีและจงเลือกแต่งงานกับคนที่ตอ้ งการในสิ่ งที่เหมือน ๆ กัน
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คำถำมที่ 2
ฉันรู้สึกปลอดภัยทีจ่ ะแสดงควำมรู้ สึกหรือควำมคิดเห็นของฉันกับ
คน ๆ นีห้ รือไม่ ?
คาถามนี้เจาะลึกลงไปถึงแก่นแท้ของคุณภาพของความสัมพันธ์ของคุณ การรู้สึกปลอดภัย
หมายความว่าคุณสามารถจะพูดคุยสื่ อสารกับคนคนนี้ได้อย่างเปิ ดเผย พื้นฐานของการสื่ อสารที่ดี
คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ นัน่ คือ เชื่ อใจว่าฉันจะไม่ถูก "ลงโทษ" หรื อ "รู้สึกเจ็บปวด" ที่จะแสดง
ความเห็นและความรู้สึกที่แท้จริ งออกมา เพื่อนร่ วมงานของผมคนหนึ่งให้ความหมายของ คนที่มี
ความทารุ ณ ว่าเป็ นคนที่เรารู ้สึกกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นหรื อระบายความในใจให้ฟัง จงซื่อสัตย์
กับตัวเองในเรื่ องนี้ คุณต้องมัน่ ใจว่าคุณรู ้สึกปลอดภัยในด้านอารมณ์กบั คนที่คุณตั้งใจจะแต่งงาน
ด้วย
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คำถำมที่ 3
เขำเป็ นคนทีเ่ รียกว่ำ Mensch หรือเปล่ำ?
คาว่า Mensch หมายถึง คนที่มีความบริ สุทธิ์ และละเอียดอ่อนลึกซึ้ ง คุณจะทดสอบได้
อย่างไร? ต่อไปนี้ เป็ นข้อเสนอแนะของผม ลองดูวา่ พวกเขาพยายามสร้างพัฒนาการของตัวเองอย่าง
สม่าเสมอหรื อเปล่า? พวกเขาจริ งจังกับการปรับปรุ งตัวเองหรื อเปล่า? ครู คนหนึ่งของผมให้นิยาม
ของ "คนดี" ว่าเป็ น "คนที่พยายามอย่างเต็มที่ที่จะเป็ นคนดีและทาสิ่ งที่ถูกต้องอยูต่ ลอดเวลา" ดังนั้น
ลองคิดถึงคนคนนั้นของคุณ เขาใช้เวลาของเขาอย่างไร? เขาเป็ นพวกวัตถุนิยมหรื อเปล่า? ปกติแล้ว
พวกวัตถุนิยมมักจะไม่ใช่คนคิดว่าสิ่ งที่สาคัญที่สุดคือการพัฒนาตัวเอง จริ งๆ แล้วในโลกนี้มีคนอยู่
แค่ 2 ประเภท คือ คนที่มุ่งมัน่ กับความเติบโต และพัฒนาการของตัวเอง และคนที่มุ่งมัน่ กับการมอง
หาความสะดวกสบาย คนที่เป้ าหมายของชีวติ คือความสะดวกสบาย มักจะนึกถึงความสบายส่ วนตัว
ก่อนการทาในสิ่ งที่ถูกต้องและคุณจะต้องรู ้สิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะตัดสิ นใจแต่งงาน
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คำถำมที่ 4
เขำหรือเธอคนนั้นปฏิบตั ิต่อคนอืน่ ๆ อย่ ำงไร?
สิ่ งหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างมากใน การที่จะทาให้ความสัมพันธ์เป็ นไปด้วยดี คือ การรู้จกั
ให้ คาว่า การให้ นี้จะหมายถึง ความสามารถในที่จะให้ความสบายใจและความสุ ขแก่ผอู ้ ื่น ลองถาม
ตัวเองดูวา่ คนคนนี้ เป็ นคนที่มีความสุ ขกับการให้ความสุ ขกับคนอื่น ๆ หรื อ เขาเป็ นคนที่เก็บมันไว้
กับตัวเองและคิดถึงแต่ตวั เอง? การที่จะวัดในเรื่ องนี้ ลองคิดถึงสิ่ งต่อไปนี้ดู เขาปฏิบตั ิตวั อย่างไรกับ
บุคคลที่เขาไม่จาเป็ นต้องทาดีดว้ ย เช่น พนักงานเสิ ร์ฟ กระเป๋ ารถเมล์ คนขับรถแท็กซี่ หรื อคนอื่น ๆ
เขาปฏิบตั ิอย่างไรกับพ่อแม่หรื อพี่นอ้ งของเขา เขามีความกตัญญูและรู ้คุณคนหรื อไม่ เขามีความ
เคารพหรื อไม่ ถ้าเขาไม่มีความกตัญญูรู้คุณต่อคนที่ให้ทุกสิ่ งทุกอย่างกับเขา คุณไม่สามารถคาดหวัง
ให้เขาเห็นมีความกตัญญูต่อคุณ ซึ่ งไม่สามารถจะทาให้ได้มากเท่ากับครอบครัวของเขา
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คำถำมที่ 5
มีสิ่งใดเกีย่ วกับคนคนนีท้ ฉี่ ันหวังจะเปลีย่ นแปลงหลังจำกแต่ งงำน
แล้ วหรือไม่ ?
คนมากมายคิดผิดพลาดอย่างมากในการแต่งงานกับคนใดคนหนึ่ง โดยตั้งใจว่าจะพยายาม
ปรับปรุ งเขาหลังจะที่ได้แต่งงานไปแล้ว อย่างที่เพื่อนร่ วมงานคนหนึ่งของผมเคยพูดไว้ "คุณอาจจะ
สามารถคาดหวังว่าคนเราจะเปลี่ยนแปลงได้หลังจากแต่งงานไปแล้ว แต่เป็ นการเปลี่ยนไปในทางที่
แย่ลงเท่านั้น" ถ้าคุณไม่สามารถยอมรับคนคนนี้ อย่างที่เขาเป็ นได้อย่างเต็มใจ คุณก็ยงั ไม่พร้อมที่จะ
แต่งงานกับเขา
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สรุ ปก็คอื
การจะออกเดทหรื อลองคบกับใครสักคนไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นเรื่ องยากหรื อน่าหวัน่ ใจ สิ่ ง
สาคัญ คือ การพยายามที่จะนาการตัดสิ นใจด้วยสมองให้มากขึ้น และใช้หวั ใจให้นอ้ ยลง มันจะ
ให้ผลคุม้ ค่าในการที่จะมองถึงจุดประสงค์ให้มากที่สุดเมื่อคุณคบกับใครสักคน อย่าลืมที่จะถาม
คาถามที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงเรื่ องที่เป็ นสิ่ งสาคัญ การมีความรักเป็ นความรู้สึกที่เยีย่ มยอด แต่เมื่อ
คุณตื่นขึ้นพร้อมกับแหวนแต่งงานสวมอยูท่ ี่นิ้วนาง คุณไม่ตอ้ งการจะพบว่าคุณกาลังมีปัญหา เพียง
เพราะว่าคุณไม่ได้ทาการบ้านที่คุณควรจะต้องทา
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