
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مییگو یکه به خود م  ی  کتاب :دروغ ها

  کسونی:جان فردر  نوشته

  یازغند ضا ی  :عل  ترجمه

 

  میراباشی،خودپذ میمواجه شو  قتیبا حق چطور 
 

  می نیافر یب یبهی   وزندگ

  ما 
 

که   فتهیاتفاق ب میرا دوست دار   ی  ها ی   وچ میشو یدلبسته م  ی  ها ی   به چ در تمام طول زندگ

  ی   وهم میکنینشود دلرس ،افرسده ،وخودرا بدبخت فرض م میخواه یکه ما م  یاگر آنطور 

   شود یباعث م
 

  میسخت کن  انیرا به خودمان واطراف  که زندگ

هست که ما   در واقع دروغ   تیواقع مییگو یرا که ما بهش م ی  های   دلبسته ها وآن چ نیا

 زن  الیوخ ا یتا در آن رو  مییگو یآدمها به خودمان م
 

  میکن  دگ

   می کنیتصور م ینجور یخودمان ا  الیوخ ا ی:ماآدمها موقع ازدواج در رو  مثل 
 

من   که مرد زندگ

 باشه  د ی،خوشگل ،خوش لباس با  پیپولدار ،مهربان ،عاشق من ،با ادب،خوش ت

  در خواستگار نباشه  اتیخصوص نیاز ا یکی که اگر   میچرخانیرا در ذهن آنقدر م ی   وهم 

  باعث در درگیم ی   رساغم وهم  اد ینم کیس  ی   هستم که همچ چارهی من بدبختم ومن ب پس

  شود یم جوانکی

  ونی  دروغ ب نیکه اگر از ا  مییگو یهست که خودمان به خودمان م  دروغ   کی نیواقع ا در 

  به خواستگاران فکر کنند تونند یراحی  م ند یایب

 

  ایو 

 دوست دارند که بچه شان ، باهوش ،زرنگ ،درس خوان ، یپدرومادر 

  بچه نشود  کنند یفکر م نیکه والد  نطور یتمام باشد واگر ا ی   گوش کن، خلصه همه چ  حرف

  بد شانس وبدبخت هستند پس

که    یی   که دارند قبول کنند وآن چ  اتیرا با همان خصوص یفکر که هر بچه ا ن یاگر از ا ویل

  ندیایب ونی  هست واز آن ب نیخود والد  یایدر ذهن دارند فقط رو 



 

 

  با بچه روبرو شوند وبا آتها دوست  باشند توانند یبهی  م یلیخ

  مییگو یبه خودمان م ی  همه ما دروغ ها   قا ی برام جالب بود چون دق   کتاب خایل  نیا خواندن

  میایب ونی  قالب ب نی خودمان هست که اگر از ا الیوخ  ا یکه همه آنها فقط رو 

  میتوانیت مراح  یلیخ
 

 میکن  زندگ


