
3سالمت روان شماره هفتصدوشصت ودو   یک شهریور  نودونه

اغلب وقتي در مورد بعضي 
آگاهي  و  شناخت  علوم 
كافي نداشته باشيم تصورات 
خاصي از آنها در ذهن مان 
خواهيم داشت؛تصوراتي كه گاه درست و در 
بسياري موارد هم نادرست هستند. يكي از اين 

علوم هم »هيپنوتيزم« است.
شايد بسياري از ما اطالعات جسته و گريخته اي 
در مورد هيپنوتيزم داشته باشيم. احتماالبا شنيدن 
نام آن تصوير فرد اسرار آميزي مقابل چشمانمان 
ظاهر مي شود كه مي تواند با ناخودآگاه ما ارتباط 
برقرار كند و ما را به گذشته هاي دوري ببرد كه 
در حال حاضر چيزي زيادي از آن در خاطرمان 

باقي نمانده است. 
بسياري از ما كنجكاوي زيادي در مورد هيپنوتيزم 
داريم و مي خواهيم اطالعات صحيحي در باره 
آن داشته باشيم.اغلب برايمان سوال است و 
دوست داريم بدانيم آيا هيپنوتيزم نوعي خواب 
است،تلقين است، هوشياري و... درواقع فرد در 
طول هيپنوتيزم چه فرايندي را تجربه مي كند. 
براي آشنايي بيشتر در اين باره با دكتر محمدجواد 
حريري،پزشك و هيپنوتراپيست و عضو انجمن 

هيپنوتيزم باليني ايران گفت وگو كرده ايم. 

: ابتدا بهتر است با تاريخچه اي از 
هيپنوتيزم آشنا شويم؟

هيپنوتيزم را نخستين بار » آنتوان مسمر« در فرانسه 
براي بيماراني كه مشكالت روحي رواني داشتند به 
كار برد. این روش ابداعي زماني به كار گرفته شد 
كه آهن ربا تازه كشف شده بود و تاثيرات آن مورد 
بحث دانشمندان بود.آهن ربا نوعي ماده معدني 
و در واقع كاني است كه انرژي آن باعث جذب 
فلزات مي شود. به همين خاطر نحوه عملكرد آن 

براي مردم عجيب بود.
مسمر در روش ابداعي خود تصور كرد همان 
طور كه در كاني ها مغناطيس وجود دارد مي تواند 
در حيوانات و انسان هم وجود داشته باشد و 
نام آن راهم »مغناطيس حيواني« گذاشت. در این 
روش به افرادي كه دچار بيماري هاي روحي رواني 
بودند ميله آهني مي داد و مي گفت آن را در یک 
حوضچه پر از آب نگه دارند چون مغناطيس 

موجود مي تواند باعث شفاي آنها شود. 
در واقع این فرایند از لحاظ علمي در رده »دارونما« 
یا پالسيبو ناميده مي شود؛یعني اگر به بيماران توسط 
فرد موجهی گفته شود دارویي حتما دواي درد 
آنهاست و قطعا مي تواند مفيد باشد آنها از لحاظ 
ذهني مي پذیرند و همين تلقين باعث درمان شان 

خواهد شد. بعدها پزشكان زیادي كار آنتوان مسمر 
را دنبال كردند و نتيجه خوبي هم از آن گرفتند. در 
این ميان یكي از پيروان مسمر به نام »جيمز برید« 
كه چشم پزشک بود در تحقيقات و آزمایشات 
خود نام » هيپنوتيزم« را بر این روش گذاشت.
البته او بر این باور بود كه هيپنوتيزم نوعي خواب 
است.یعني در این روش فرد به گونه اي به خواب 
مي رود و هيچ واكنشي نشان نمي  دهد.به همين 
دليل هم چنين نامي برآن نهاد چون »هيپنو« در 
یوناني به معناي خواب است و هيپنوتيزم هم به 
معناي نوعي »خواب واره« یا خواب گونه است.

این واژه به تدریج به این صورت بين مردم رواج 
پيدا كرد و به این صورت شایع شد اما در آینده 
خود جيمز برید متوجه شد كه هيپنوتيزم خواب 
نيست اما نام این واژه آن قدر متداول شده بود 

كه دیگر تغييري در آن حاصل نشد. 
: هيپنوتيزم به مرور و در گذر زمان 

با چه تغييراتي مواجه بوده است؟
در گذر زمان این روش درماني گسترش پيدا كرد 
اما چون هنوز آثار درماني آن كامال مشخص نبود 
و اطالعات دقيقي در مورد آن وجود نداشت به 
مرور بازیچه اي شد در دست افرادي كه تخصصي 
در این زمينه نداشتند و فقط به عنوان هيپنوتيزور 
این علم را به صورت بازیچه اي درآورده بودند؛ 
دليل اصلي آن هم ناآگاهي و ابهام این افراد در 

این خصوص بود كه باعث سوء استفاده آنها شده 
و در بسياري موارد هم شكل نمایشي و سرگرمی 
به خود گرفته بود اما در حال حاضر هيپنوتيزم به 
عنوان یک روش درماني به حساب مي آید كه 
در واقع رشته ای »بين رشته اي« است؛ یعني هم 
روان شناسان و هم پزشكان مي توانند آن را فرا 
بگيرند و با استفاده از این روش درماني به درمان 

بيماران خود بپردازند. 
پزشكان و روان شناسان مي توانند براي اختالالتي 
بسيار  طيف  كه  اضطرابي  اختالالت  مانند 
وسيعي را دربرمي گيرد،افسردگي و اختالالت 
خواب،تقویت حافظه،وسواس و موارد مشابهي 

مانند آن از هيپنوتيزم استفاده كنند. 
: در حال حاضر چه تصورات اشتباه 
و اغراق آميزي در مورد هيپنوتيزم وجود دارد؟
بيماری هاي روان تني را هم كه منشاء عصبي دارد 
مي توان به وسيله هيپنوتيزم درمان كرد. متاسفانه 
نوعي نگرش اغراق آميز نسبت به هيپنوتيزم وجود 
دارد و آن این است كه بعضي افراد فكر مي كنند 
انگار در هيپنوتيزم نوعي عصاي جادویي وجود 
دارد كه براي هر بيماري قابل استفاده است. در 
صورتي كه این گونه نيست و خيلي از بيماري هاي 
جسمي مانند سرطان یا بيماري هاي عفوني را 

نمي  توان با استفاده از این روش درمان كرد. 
بعضي افراد هم فكر مي كنند با هيپنوتيزم مي توانند 

به هرچه مي خواهند برسند، كسي را كه دوست 
دارند تحت تاثير قرار دهند یا پولدار شوند. چنين 
تصوراتي در مورد هيپنوتيزم درست نيست. البته 
این امكان وجود دارد كه با هيپنوتيزم رفتار فرد 
به گونه اي بهبود پيدا كند كه منجر به جذابيت 
رفتاري بيشتر او بشود.وقتي هم رفتار كسي بهتر 
شود طبيعي است كه دیگران هم عالقه بيشتري 
به برقراري ارتباط با او خواهند داشت؛ ولي اینكه 
چنين چيزي را هدف اصلي هيپنوتيزم بدانيم اشتباه 
است. البته مي توان گفت اگر نوع رفتار بعضي افراد 
به گونه اي باشد كه در دیگران دافعه ایجاد كند 
هيپنوتيزم مي تواند باعث تغيير چنين رفتارهایي 
و در نتيجه نزدیكي بيشتر آنها به دیگران و بهبود 

روابط با چنين افرادي شود.
جنبه هاي اضطرابي بيماري هایي مانند سرطان را 
هم مي توان با هيپنوتيزم تعدیل كرد چون اضطراب 
مي تواند با پایين آوردن سيستم ایمنی باعث ایجاد یا 
پيشرفت سرطان یا بيماري هایي مانند ام اس شود.
مي توان گفت وقتي دچار اضطراب و افسردگي 
مي شویم توان و سيستم ایمني بدن هم پایين 
مي آید.در این صورت سرطان یا ام اس هم پيشروي 
مي كنند.در این صورت هيپنوتيزم مي تواند باعث 
كاهش این گونه عالئم شود؛ اما به تنهایي نمي  تواند 

خود این بيماري ها را درمان كند.
در واقع هيپنوتيزم در این موارد مي تواند به عنوان 

درمان كمكي براي كاهش استرس و اضطراب 
ناشي از این بيماري ها مفيد واقع شود.

: چه بيماري هايي توسط هيپنوتيزم 
درمان مي شوند و اين كار چگونه انجام مي شود؟
بيماري هایي مانند سردردهاي عصبي یا ميگرن 
را مي توان با هيپنوتيزم درمان كرد اما نمي  توان 
بيماري هاي جسماني مانند زخم معده را با استفاده 
از این روش بهبود بخشيد؛مگر آنكه مواردي ناشي 
از شدت اضطراب باعث افزایش اسيد معده و در 
نتيجه دردهاي عصبي در آن ناحيه شده باشد كه 
در این صورت امكان درمان این گونه اضطراب ها 
كه منجر به ناراحتي معده هم مي شوند توسط 
هيپنوتيزم وجود دارد.اما این موضوع به آن معنا 
نيست كه هر گونه معده دردي را مي توان به وسيله 

هيپنوتيزم درمان كرد. 
: در واقع عملكرد هيپنوتيزم به چه 

صورت است؟
مغز ما عملكردي دارد كه »ذهن« ناميده مي شود. 
در  و  شناختي  اختالالت  دچار  گاهي  ذهن 
نتيجه موجب اختالل رفتاري در فرد مي شود؛ 
خودبزرگ بيني،خودكم بيني و عزت نفس پایين 
یا خطاهاي شناختي مانند معتقد به همه و هيچ 
بودن، انواع ترس ها و فوبياهاي مختلفي مانند 
ترس ازچيزهایي كه واقعا هم ترسناك نيستند 
مانند ترس از ارتفاع،تاریكي،رعد و برق یا گربه 
و... اینها همه مشكالتي هستند كه با استفاده از 
هيپنوتيزم مي توان آنها را درمان كرد. ولي وقتي 
چيزي مربوط به بافت مغز باشد مثال فرد دچار 
حمله مغزي شده باشد و مغزش مشكل پيدا كرده 
باشد نمي  توان با هيپنوتيزم او را درمان كرد؛ یعني 
عوارض ناشي از مشكالت ذهني را مي توان با 

هيپنوتيزم تعدیل كرد ولي نمي  توان مشكالت 
مغزي را با استفاده از این روش مداواكرد.

»پنيک«یا حمالت هراس هم از اختالالت دیگري 
است كه مي توان با استفاده از هيپنوتيزم آن را درمان 
كرد.فردي كه مبتال به این گونه حمالت باشد امكان 
دارد بدون دليل در هر ساعتي ازشبانه روز دچار 
حمالت اضطرابي غير قابل كنترل و وحشتناكي 
شود كه واقعا شخص را آزار مي دهد.این افراد 
معموال احساس تپش قلب گرما و احساس خفگي 
بسيار آزار دهنده اي را تجربه مي كنند كه با استفاده 
از هيپنوتيزم مي توان به آنها كمک كرد. بسياري 
افراد هم دوست دارند از شر خاطرات بدي كه 
سال هاست آزارشان مي دهند رها شوند. البته با 
هيپنوتيزم مي توان براي رفع آزار خاطرات بد 
راهي پيدا كرد؛ البته اینكه بتوان دقيقا كاري كرد 
كه خاطرات كامال و براي هميشه از ذهن فرد 
پاك شوند امكان پذیر و منطقي نيست اما مي توان 
با استفاده از این روش كاري كرد كه این خاطرات 

دیگر او را آزار ندهند و حالش را بد نكنند. 
در مواردي امكان دارد فرد نياز به روانكاوي هم 
داشته باشد.البته پروسه روانكاوي طوالني است 
و حتما در صورت نياز باید از آن استفاده كرد.

: در هيپنوتيزم چه فرايندي اتفاق مي افتد 
و به اين ترتيب چطور مي توان با ضمير ناخودآگاه 

ارتباط برقرار كرد؟ 
مي توان  گفت هيپنوتيزم ارتباط برقرار كردن با 
ضمير ناخودآگاه است. وقتي خودآگاه با تكنيک هاي 
هيپنوتيزمی پایين برود فعاليت كورتكس مغز كمتر 
مي شود و در حالي كه فعاليت ناخودآگاه بيشتر 
مي شود، بهتر مي توانيم با آن مذاكره و ارتباط برقرار 
كنيم. زماني كه سطح هوشياري فرد را پایين بياوریم 
مثال او چشم هایش را ببندد ميزان ایمپالس هاي 
دریافتي اش كمتر خواهد شد؛ در نتيجه مي توان توجه 
او را به چيزهاي دیگر كم كرد. به این ترتيب با پایين 
رفتن ميزان فعاليت خودآگاه و امواج آن،ناخودآگاه 
باال مي آید و با انجام تغييرات مثبت در ناخودآگاه به 
تدریج فرد هم بر همان اساس یعني آرامش و شادابي 
رفتار مي كند؛ نه افسردگي، غم و اندوه. البته تمام 
این مراحل تكنيک ها و مهارت هایي دارد كه حتما 
باید توسط متخصص و با استفاده از تجربه او انجام 
شود. و افرادي كه مدركی در زمينه روان شناسي 

یا پزشكي ندارند نباید چنين كاري انجام دهند.
این تكنيک ها و تغييرات اگر تمرین ها درست انجام 
شوند، متدولوژي و روش درماني صحيح باشد و 
در واقع براي بيمار یا مراجع وقت گذاشته شود 
و برنامه ها هم مدون و منظم پيش گرفته شوند 

می تواند باعث درمان و بهبود افراد شود.

ارتباط با ضمير ناخودآگاه 

آشنايي با هيپنوتيزم 
 يكتا فراهاني 

مغز ما عملكردي 
دارد كه »ذهن« 

ناميده مي شود. ذهن 
گاهي دچار اختالالت 
شناختي و در نتيجه 

موجب اختالل رفتاري در فرد مي شود؛ 
خودبزرگ بيني،خودكم بيني و عزت نفس 

پايين يا خطاهاي شناختي مانند معتقد 
به همه و هيچ بودن، انواع ترس ها و 

فوبياهاي مختلفي مانند ترس ازچيزهايي 
كه واقعا هم ترسناك نيستند مانند ترس 

از ارتفاع،تاريكي،رعد و برق يا گربه و... 
اينها همه مشكالتي هستند كه با استفاده 

از هيپنوتيزم مي توان آنها را درمان كرد

تحقيقات نشان می دهد كه بعضی از مردم در روابط 
خود مورد بدرفتاری عاطفی یا حتی آزار و اذیت قرار 
بين  كه چگونه  آموخت  افراد  این  به  باید  می گيرند. 
سردی و احساسات توازن برقرار كنند. هيچ كس نباید 
نادیده گرفته یا طرد بشود، بابت زحماتش در زندگی باید از او قدردانی 
بشود، نباید از داشتن روابط زناشویی سالم محروم بماند، یا دائم با رفتار 
خام ومشكل ساز همسر و همدم خود دست و پنجه نرم كند. باید روابط 
را نجات بدهيم، اما در مواجهه با صدمات مكرر و عدم حساسيت طرفين 
شاید بهترین كار پایان دادن به رابطه باشد. روان شناسان با در نظر گرفتن 
بهترین راه برای ادامه به افراد كمک می كنند تا روابط خود را بهبود ببخشند. 
آیا شما در رابطه ای به بن بست رسيده گرفتار شده و دست و پا می كنيد؟ 
شما دنبال یک رابطه با ثبات و ایمن هستيد اما از پيدا نكردن رابطه سالم 

و بهتر می ترسيد؟ آیا از تنها بودن واهمه دارید؟
ممكن است با گذشت زمان شوق و ذوق ما در یک رابطه كم وزیاد بشود 
اما اگر ميزان سردی و از دست دادن احساسات از حد گذشت،دیگر رابطه 
از مسير خود خارج شده و به پایان نزدیک است. اگر گمان می كنيد كه 
رابطه شما به بن بست رسيده، باید به خط قرمزهایتان نگاهی بيندازید تا 
نگرانی هایتان را تصدیق كنيد. 4 نشانه وجود دارد كه مشخص می كند آیا 

رابطه زناشویی به آخر خط رسيده است یا نه!

4 نشانه که مشخص می کنند، رابطه شما به بن بست رسیده است
برخی از عالئم حكایت از آخر خط رابطه ها دارند. اگر حتی یكی یا دو 
مورد از این عالئم را در رابطه خود می بينيد، به عقب برگردید و رابطه تان را 
ارزیابی كنيد. ما می توانيم همه چيز را انكار كنيم. قابل درك است كه نگاه 
كردن به رابطه بيمارگونه با دید جسورانه می تواند چالش برانگيز باشد اما 
رابطه ای كه به زندگی شما بها نمی بخشد، معموال ارزشی ندارد كه نقشی 

در آن داشته باشيد. در اینجا چند خط قرمز وجود دارد:
1. مسير رابطه شما به سمت منفی منحرف شده است. اغلب اوقات 
داستان از جایی شروع می شود كه زن و مرد خيلی سریع درگير رابطه 
می شوند كه آن را مرحله شيدایی می نامند. عقل سليم می گوید كه این 
دوران هماهنگی روابط، بين 3 تا 6 ماه طول می كشد و شما همدیگر 
را به روشی ایده آل محک می زنيد اما همه ما می دانيم كه این شيدایی و 
سرخوشی اوليه زیاد دوام پيدا نمی كند. در حالی كه انتظار سطح متمایزی 

از این حقيقت را داریم كه همه چيز در مورد شریک زندگی ما عالی 
است اما در واقع دعواهای سمی مكرر یا گفت وگوی ناسالم حكایت 
از رابطه مشكل دار می كند. رابطه به بن بست رسيده معموال بدون رابطه 
جنسی است. حتی اگر چنين رابطه ای وجود داشته باشد به معنای فاصله 

عاطفی و قطع ارتباط است. 
2. شما احساس نارضايتی و غمگينی می كنيد. این یک معامله بزرگ 
است. ممكن است احساس خوشبختی و شادی نكنيد یا دیگران به شما 
بگویندكه غمگين هستيد. آیا شما و شریک زندگيتان برای تغيير یكدیگر 
تالش بی فایده ای انجام می دهيد؟ اگرشما درمورد این مساله بارها و بارها 
برای خودتان دليل می آورید، بدانيد كه هيچ چيز در آینده تغيير نخواهد 
كرد. آیا این موضوع را می پذیرید؟ اگر جواب شما منفی است، وقت آن 
رسيده كه حركتی انجام بدهيد. شاید این سوال برای شما پيش بياید كه 
خارج از این رابطه چه احساسی خواهيد داشت؟ خوشحال تر هستيد یا 
حتی احساس غمگينی، نگرانی و استرس،ناراحتی و یا احساس پوچی 
به شما دست می دهد. شاید هم گاهی اوقات احساس شكست می كنيد. 
3. صبرتان لبريز شده است. آیا درحال حاضر از كارهایی كه همسرتان 
انجام می دهد عصبانی می شوید درحالی كه در گذشته به راحتی از خطاهای 
او چشم پوشی می كرده اید و همه چيز را ساده می گرفتيد؟ آیا بيشتر از اینكه 
كنار هم از وقتتان لذت ببرید، درحال كشمكش و درگيری هستيد؟آیا 
درمورد آینده ناراحت و غمگينيد؟آیا اصال در مورد آینده بحث می كنيد؟ 
اگر این روند ادامه یابد به احتمال زیاد در آینده زندگی شما وهمسرتان 

به بن بست خواهد رسيد. 
4. شما مدام احساس می كنيد كه مشكلی وجود دارد و اوضاع درست 
پيش نمی رود. آیا شما احساس می كنيد كه رابطه تان مناسب و مستحكم 
و سالم نيست؟ شاید این مشكل خيلی عميق یا سطحی باشد. ممكن 
است به پایان رابطه تان فكر كنيد اما یا شما نمی خواهيد یا همسرتان كه 
این واقعيت را قبول كنيد. اگر دائم چنين حسی دارید یا این موضوع را 

انكار می كنيد،مشكلتان به خودی خود از بين نخواهد رفت. 
اگر چنين خط قرمزهایی را در رابطه خود می شناسيد، ممكن است وقت 
آن رسيده باشد كه همه چيز را رها كنيد و بپذیرید كه رابطه تان به بن بست 
رسيده است. چنين تصميمی به راحتی و در آرامش گرفته نمی شود. لطفا 
در صورت نياز به شفاف سازی بيشتر، به دنبال مشاوره حرفه ای یا مالقات 

با روان شناس باشيد كه در این زمينه آگاهی كافی داشته باشد. 

اگر از روابط سمی خود 
خسته شده اید، این 3 مرحله 

را دنبال کنید:
1. قدم اول را برداريد و با اينكه تصميم گيری 

نهايی باعث آزار شما می شود به آن عمل كنيد. 
روح شما آسيب دیده است اما شما بر این مشكل 

غلبه خواهيد كرد )و اگر مراحل بعد را دنبال كنيد،زودتر 
از آنچه كه انتظار دارید التيام می یابيد( احتماال به خاطر افكار و 

احساساتی مانند ذیل می باشد: 
 »من او را دوست دارم!« اما آیا او واقعا شما را با عشق و از روش 

سالم دوست دارد؟ آیا او می داند كه شما واقعا كه هستيد؟)این دقيقا به اندازه 
عشق مهم است(. 

 »اما، دلم برایش تنگ می شود.« اما آیا ترس از دست دادن او به این معنی 
است كه شریک زندگی شما یک انتخاب سالم برای شما بوده است؟ حتی 
اگر بعضی اوقات در كنار او احساس خوشایندی داشتيد، واقعا این فرد 

مناسب شما هست؟
 »اگر بعد از اتمام رابطه بين ما، او با فرد دیگری رابطه برقرار كند چه 
می شود؟ در این صورت من واقعا او را از دست خواهم داد.« اما بر اساس 
رفتار گذشته او و الگوی ناسالم شما در كنار هم، چقدر احتمال دارد كه 
او در قبال شما رفتارش را تغيير بدهد؟ خودتان را پيدا كنيد. ممكن است 
شخص دیگری با خودشيفتگی دیگران كنار بياید اما آیا واقعا می خواهيد به 
این موضوع عادت كرده و قربانی باشيد؟ هنگامی كه شما از درون متعهد 
می شوید، خودتان را زیر سؤال نبرید. تصميم خود را دوباره ارزیابی نكنيد. 
اگر تردید دارید، برای كاهش و التيام درد درونيتان باز سراغ  شریک زندگيتان 
می روید تا در جلسات متعدد، احساس خوب تایيد نشده را به دست بياورید 
ولی می دانيد كه دوباره همسر شما به رفتارهای مشكل ساز خود بازخواهد 

گشت كه درست مانند رانندگی دیوانه وار با ماشين غلتک خواهد بود. 
2. تمام راه های ارتباطيتان را قطع كرده و به اين كار ادامه بدهيد. همه 
راه های ارتباطی و تماس های ممكن را متوقف كنيد. اگر هم مجبور به 
تماس هستيد حضوری باشد. اگر واقعا می خواهيد همه چيز را تمام كنيد، 
برای مدیریت كارهای باقيمانده دیگر نيازی به ارتباط با شریک خود ندارید. 
 اگر همسر سابق شما از دلتنگی اش برایتان نوشت شمادیگر پيامی مانند 

شب بخير یا دل من هم برایت تنگ شده، نفرستيد. 

 تماس های تلفنی یا درخواست های 
مالقات را رد كنيد. 

 تمام ارتباطات رسانه های اجتماعی 
موجود را مسدود كنيد. 

 اگر نزدیک به هم زندگی می كنيد یا محل كارتان 
نزدیک است، از راهی بروید كه مجبور به دیدن یكدیگر 
نباشيد،قدم های رو به جلو را متوقف نكنيد. می توانيد با هم 
مثل دوست باشيد اما دوباره با هم صميمی نشوید. این بدان معنی 
است كه اگر همدیگر را دیدید، نایستيد و باهم صحبت نكنيد و یا به 

هيچ وجه نسبت به هم پرخاشگری نكرده یا جبهه نگيرید. 
 اگر طرف مقابل سعی می كند شما را عصبانی یا دچار بحران كند پاسخی 
ندهيد حتی اگر او با گریه كردن قریبه كارانه سعی می كند شما را وادار به 

عقب نشينی كند. 
 به خودتان یادآوری كنيد كه برای پایان بخشيدن به رابطه بی ثمر نياز 
به خودآگاهی و اشتياق دارید تا دوباره اعتبار خودتان را به دست بياورید. 

3. ارزش خودتان را بشناسيد. در مورد اینكه چه كسی هستيد، چگونه بزرگ 
شده اید و آنچه در روابط شخصی و حرفه ای خود ارائه می دهيد، احساس 
خوبی داشته باشيد. دانستن ارزش وجودی شما به این معناست كه سالمت 
عاطفی تان را دراولویت قرار می دهيد. هرزمان كه احساس می كنيد شاید به 
روابط سمی خود برگردید، دلسوز خودتان باشيد. طبيعی است كه گذشته 
خود را از فراموش نكنيد، مراقب باشيد، فراموش كردن اوقاتی كه از كنار 
هم بودن احساس خوشایندی داشتيد به این معنی نيست كه شریک سابق 
شما برایتان مناسب بوده است. اگر شناخت و به یادآوری ارزش وجودیتان 
برای شما دشوار است، به این موضوع فكر كنيد كه یكی از اعضای خانواده 
یا یک دوست نزدیک قصد داردبه رابطه سمی اش برگردد،به او چه خواهيد 
گفت؟ فكر كردن به این موضوع و ارزش دادن به دیگران و راهنمایی كردن 
آنها باعث می شود كه شما ارزش و گنج وجودی خودتان را پيدا كنيد و 

راهتان را ادامه بدهيد. 
بسياری از مردم شكست ها را كنترل نمی كنند اما استفاده از راه حل های فوق 
برای كسانی كه در روابط خود به آخر خط رسيده اند یا ایده های روان شناسان 
و مربيان روابط زناشویی، بسيار مفيد است، شما می توانيد با قدرت، شفافيت 

و متانت و احترام، رابطه بی ثمر و به انتها رسيده را ترك كنيد.
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اما و چرای پایان یک رابطه بی ثمر
آيا رابطه شما به بن بست رسيده است؟

 ترجمه: 
هدا صادقیان 
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