
Які переваги самотності?

      

Вам набридли постійні причіпки вашої подруги, гучні сварки і невгамовна трата ваших
заощаджень? Після довгих роздумів ви вирішили залишитися в гордій самоті? Що ж,
самотність ще не привід для депресії.

Товщина гаманця відтепер у ваших руках

Холостяцьке життя дарує повну фінансову свободу. Однак це не означає, що ви
заощадите гроші. Навпаки. Можливо, вам доведеться витрачати ще більше на
відвідування вечірок, нічних клубів, ресторанів, на гарний одяг і т. д.

Більше часу на себе

Коли ви ні з ким не зустрічаєтеся, немає сенсу сидіти склавши руки. Хочете зробити ваш
торс ще привабливішим? Навчитися грати на музичному інструменті? Хто вас тепер може
зупинити?! Тепер ви також можете спокійно проводити скільки завгодно часу зі своїми
друзями та затримуватися допізна.

Більше не потрібно ні до кого звикати

Перш вам доводилося терпіти те, що вона брила вашою бритвою свої ноги або
запалювала ароматичні свічки. Тепер не доведеться миритися з подібними речами. Ви
можете вільно хропіти, і ніхто не буде штовхати вас у спину або стягати з вас ковдру. Ви
можете дивитися телевізор скільки завгодно.

Пора роботи і кар’єри

Життя непередбачуване і нестабільна, але, тим не менш, доводиться підтримувати
більшість її аспектів на висоті. У відсутності відносин ви більше часу можете
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присвячувати роботі, займатися яким-небудь спецпроектом. І вам не доведеться
переживати через те, що заради роботи ви жертвуєте своїм особистим життям.

Сам собі начальник

Відносини – це постійний компроміс. Поступово ви починаєте жертвувати тим, що вам
дуже подобається. А, будучи неодруженим, ви можете присвятити собі стільки часу,
скільки хочете. Егоїзм в маленьких дозах корисний для душі. Бути самому собі
начальником також означає, що ні перед ким не треба звітувати.

Можна загравати, скільки заманеться

Немає нічого страшнішого, ніж голос совісті, що говорить у вашій голові про те, що не
варто знайомитися зі карколомною блондинкою, яка сидить навпроти. А ось спосіб
життя холостяка не тільки дозволяє, але й заохочує такі дії. Воно дає можливість відчути
себе справжнім чоловіком.

У всі часи засоби масової інформації, а разом з ними батьки, дідусі та бабусі твердили,
що чоловік може бути щасливим тільки з жінкою. Звичайно, в більшій мірі це так. Але й на
самоті є свої переваги. Холостяцьке життя дарує чоловікові свободу, про яку він потай
завжди мріє. Чому? Зараз розберемося. Скільки разів ви були в немилості тільки тому,
що коханні не подобалося ваше нерозуміння якихось речей? Насолоджуйтеся тим, що
тепер ви не є жертвою стрибків її настрою і можете відчувати себе спокійно і
розслаблено, не слухаючи докори на кожному кроці. Можна робити що завгодно, як
завгодно і коли завгодно. Ви – вільна птиця. Наприклад, можна спокійно додати трохи у
вазі. Рівно стільки часу, скільки раніше ви проводили в тренажерному залі, накачуючи
тверді м’язи, ви можете тепер присвячувати самому собі. Якщо поруч поки немає
улюбленої подруги, вам не обов’язково виглядати як Адоніс кожен день. Тепер можна
вдягнути футболку з логотипом улюбленої групи або вільні сімейні труси. Тільки не
переходьте межі і не затягуйте цей процес надовго! Адже незабаром знову доведеться
виходити на полювання, а для цього треба виглядати бездоганно.

Перепочинок на шляху до щастя

 2 / 3



Які переваги самотності?

Все в житті має свої плюси і мінуси. Головне, навчитися їх розпізнавати. Товариство
надає великого значення пошуку партнера. Але, не варто впадати у відчай, якщо в даний
момент ви один. Як ми переконалися, навіть самотність може подарувати людині щастя.
Воно звільняє вас від ряду обов’язків і обмежень. Ви займетеся тим, про що мріяли
давно, без головних болів і зайвих балачок. Тільки постарайтеся не затримуватися в
такому стані, інакше ви ризикуєте ніколи з нього не вийти.
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