
Hiperaktif kişilik

Düğün hazırlığı yapan bazı konukların heyecanı, kafalarındaki so-
rulardan dolayı düğünden birkaç hafta önce başlar. Ne giymeli? Ne 
yemeli?... Soru yağmuru günden güne artar, soluksuz konuşmaktan 
yanaklar kızarır hale gelir ve istenilen görünüme kavuşana kadar iş 
çığrından çıkar. Aslında yapılması gereken şey çok basit: Sakin olup 
kimin ne dediğini umursamamak! Bu gibi hiperaktif konuklarınızı 
sakin birileriyle tanıştırın. Bir süre sonra sakin kişinin etkisi altına 
girmeye başlar ve çılgınlıkları bırakırlar.

Sevgilisi olmayan arkadaşlar

Sevgilisi olmayanlar için düğünler ge-
nellikle zordur çünkü onlara ilişkilerinin 
olmadığı hatırlatılır. “Kavalyen nerede” ya 
da “Yalnız mısın” gibi o en sevilmeyen 
sorularla yüz yüze gelirler. Bu misafirleri 
davet etmenin en iyi yolu, onlara düğüne 
gelirken kendilerine eşlik edecek birilerini 
getirmelerini söylemeniz olur. Aynı za-
manda, sevgilisi olmayanları yan yana 
getirmek her zaman iyidir. (Dikkat! Hepsi 
‘yalnızlar masası’nda oturmuyor olabi-
lir ve bu da kırgınlığa yol açar.) Kim bilir, 
belki de bu masalar romantik bir ilişkinin 
başlangıcı olabilir çünkü birçok düğün 
böyle ilişkilere ev sahipliği yapmıştır.

Her an ağlamaya hazır

Düğünde sevinç çığlıkları atılırken ya da gelinin babası 
konuşma yaparken bazı konuklar ağlamadan duramaz. Bu 
kişiler genellikle yakın akrabalar ya da gelinin en iyi arkadaşları 
olur. Aslında böyle özel bir günde ağlamaları da normaldir. 
Bu misafirler, ağırlaması en kolay olanlardır çünkü dikkatleri 
üzerlerinde toplamazlar ve eğer gözyaşlarını belli etmeden 
silebilirlerse mutludurlar. Tabii ellerinde mendil varsa!

Kontrollü

Özellikle eğlenceli, büyük bir parti veriyorsanız, misafirlerin 
dağılımına önem vermelisiniz çünkü bu gruptaki misafirler 
çok özeldir. Kontrollü kişileri dans pistinden alamadığınız 
kişilerin yanına verin, çünkü onlara kimse karşı koyamaz.

İlgi odağı

İlgi odağı, eğlence dolu ve uzun bir partinin olmazsa 
olmazıdır. Ama bu kişileri, konukların arasında doğru bir 
şekilde dağıtmak oldukça önemli. Tabii eğer hala herkesin 
eli yüzü düzgün ise. (Eğer değilse, bu parti kesinlikle sıkıcı 
değildir!) İlgi odağının kutlamaların bazı anlarında yaptığı 
aşırılıklar diğer misafirleri rahatsız edebilir. Bu da yorgunluk 
belirtisi sayılabilir. Genellikle böyle durumlarda, ilgi odağının 
ortamdan kısa bir süreliğine uzaklaştırılması önerilir; hava 
alması için dışarı çıkartılabilir ya da bir bardak su ikram edi-
lebilir. Ama daha önce de bahsettiğimiz gibi, harika bir parti 
için bu tür misafirlere ihtiyacınız vardır.

Sevilmeyen misafirler

En iyi arkadaşın yeni sevgilisi, evli teyze ve diğer evli misafir-
ler… Böyle özel bir günde onları davet etmek istemeyeceğini 
aslında herkes bilir. Ama bazı konuklar sadece ikili paket ola-
rak gelir. Eğer en sevdiğin amcan da o evli çiftlerden biriyse, 
istesen de istemesen de eşini davet ediyor olman, senin için 
çok zor bir karar olacak. Yine de çok fazla kibarlığa gerek yok, 
bu senin günün, senin kutlaman, senin davetli listen.
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