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 نکته برای عشق ورزیدن 16

 

 به ادامه در. رومانتیک عشق تا گرفته خود به عشق از دارند، وجود عشق از مختلفی انواع

. دهدمی آموزش شما به را ورزیدن عشق چگونگی که کنیممی اشاره هاییتوصیه و نکات

 .کنیممی شروع ورزیدن عشق برای هستید خودتان که شخص مهمترین از ابتدا

 

 

 .بگذارید اولویت در را خود به عشق. دهید اهمیت خودتان به و بدانید را خود قدر –

 .کندمی خوشحال را شما که دهید انجام کارهایی و بگیرید پیش در را مثبتی نگرش –

 .باشید نداشته هراسی فیزیکی و احساسی نزدیکی از و باشید متعهد رابطه یک به –

 .گیرید کار به آینده هایموقعیت برای را آنها و بگیرید درس تانگذشته روابط از –

 .کنید سازگار باهم را منفی و مثبت نقاط و ببرید بین از را هااختالف کنید سعی –

 

 خود به عشق: الف

 

 .بدانید را خودتان قدر .۱

. یدباش داشته دوست را خودتان اول است الزم باشید، داشته دوست را کسی که آن از قبل

 ماش. کنیدمی درک را آنها و بپذیرید را تانهایضعف یعنی باشید، خود عاشق بگیرید یاد

 یبرا چهآن هر و خودتان قدر بگیرید یاد. است خودتان مختص که دارید بسیاری هاییویژگی

 .بدانید را دارید دادن نشان
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 را تانشخصیت که کنید تالش سخت ابتدا هستید مشکل دچار خود به عشق در اگر –

 تقویت را نتانفس به اعتماد رو پیش مسیر به گذاشتن پا و تانگذشته پذیرفتن با. بسازید

 را دنش داشته دوست لیاقت ایدداده انجام گذشته در که هاییکار با کنید فکر شاید. کنید

 دارد،ن حقیقت. هستید دارمسئله زیادی بودن داشتنی دوست برای کنید احساس یا ندارید،

 .نیدک حرکت جلو به و ببخشید را خودتان و کنید قبول را اندداده رخ برایتان که اتفاقاتی

 

 .دهید اهمیت نیز خودتان به دهیدمی اهمیت دیگران به که قدرنهما .۲

. اریدد رو پیش سختی کار دارید، فرزندانی یا و هستید دیگران مراقب همیشه بینیدمی اگر

 زا مراقبت برای شما توانایی هستید خودتان مراقب که اندازه همان باشید داشته خاطر به

 .شودمی بیشتر نیز دیگران

 

 خودتان به دهدمی نشان که دهید انجام کارهایی بلکه نگذارید، آخر اولویت در را خودتان –

 فقط را خاصی کاری روز هر. کنید مهمان حمام یا ماساژ یک به را خودتان. دهیدمی اهمیت

 .دهید انجام خودتان برای

 با رفتن بیرون به دارید، نیاز آرامش به اگر. شودمی نیز گفتن نه و مرزها حفظ شامل این –

 .بگویید نه دوستانتان

 

 .باشید سپاسگزار. ۳ ورزیدن عشق

 نشان خود از را شادی از باالتری سطح و برخوردارند بهتری سالمتی از شناسحق افراد

 آن برای همه از ترمهم و اندکرده احاطه را تاناطراف که چیزهای از قدردانی برای. دهندمی

 .کنید پیدا هاییراه هستید، که کسی

 

 یا بخشنده مهربان، بسیار شاید. کنید فکر دارید دوست خودتان درباره که هایویژگی به –

  یباییز هاینقاشی شاید. بگیرید یاد را جدید هایمهارت آسانی به شاید. باشید خوبی شنونده
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 دکنی تمرکز ایلحظه. دهیدمی انجام را برق کشیسیم ایحرفه یک همانند یا کنید-می خلق

 .باشید سپاسگزار و

 

 کنند می تجربه عاشقان که عشق بعد ۳: مرتبط مطلب

 

 .باشید داشته خوبی نگرش .۴

 یک داشتن. بزرگ چه و کوچک چه کنید، پیدا مثبتی چیز نیست مراد وفق بر شرایط اگر حتی

 مترک اضطراب و پریشانی جمله از دارد روح و جسم سالمتی برای زیادی فواید مثبت نگرش

 ،خودتان مورد در بخصوص گیرد،می شکل تانذهن در منفی افکار وقتی. بیشتر عمر طول و

 .کنید تبدیل مثبت افکار به را آنها

 

 .شوند تبدیل مثبت افکاری به تانمنفی افکار تا بزنید حرف مثبت خودتان با –

 ار چیز همه من بگویید اینکه جای به. کنید مبارزه جدید هایموقعیت مورد در افکارتان با –

 از و کردم امتحان را جدیدی کار که کنممی افتخار: بگویید! هستم احمق من کنم،می خراب

 .آیممی بر آن پس

 خیلی بگویید آن جای به کنم،می عمل بد خیلی هاآدم با مالقات در من کنیدمی فکر اگر –

 و کنم مالقات خودم جنس از افرادی با و بگیرم یاد را جدید اجتماعی هایمهارت که مایلم

 .بود خواهم موفق دوست کردن پیدا در که دانممی

 

 .شوندمی تانخوشحالی موجب که شوید مشغول کارهایی به .۵

 احساس شودمی باعث که هایکار انجام با. است خودتان به عشق ابراز از بخشی بودن شاد

 شوندمی موجب که دهید انجام هاییکار. کنید ایجاد شادی خود برای باشید، داشته خوبی

 شما تالش به زیادی حد تا شادی. باشد داشته خوبی احساس روحتان و عواطف ،ذهن جسم،

 .دارد بستگی مثبت زندگی یک ساختن برای
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 زیدبپردا تایموی و کوهنوردی، سواری، کایاک طراحی، یا نقاشی یوگا، مراقبه، به توانیدمی –

 و یدکن فکر آوردمی تانلبان بر را خنده که چیزی به. کنید مشارکت هیجان پر هایبحث در یا

 .دهید انجام را آن بالفاصله

 

 .بگذرانید تنهایی به را زمانی. ۶ ورزیدن عشق

 دانیفرزن اگر. بگذرانید تنهایی به را زمانی مدت که است این شخصی مراقبت از مهمی بخش

 خود به زمانی دادن اختصاص اما بود، خواهد سختی کار است، مشترک تاناتاق یا دارید

 گذارید،ب کنار را مشکالت باشید، داشته آرامش کندمی کمک شما به تنهایی. است مهم بسیار

 به را زمانی مدت که این از. کنید کشف را خودتان و کنید اندازیراه دوباره را خود ذهن

 شادی نگذاشت اولویت در با توانیدمی کار این با. نکنید گناه احساس کنیدمی سپری تنهایی

 .شوید تازه نو از دهید اجازه خودتان به و ببخشید بهبود را تانروابط خود،

 

. یستن اجتماعی هایرسانه به زدن سر معنای به بودن تنها کنید توجه که است آن مهم نکته –

 هددمی خوبی احساس شما به و کندمی غنی را شما زندگی که دهید انجام هایکار کنید سعی

 .نویسی خاطره یا روی پیاده مثل

 ویدش بیدار افراد دیگر از قبل کنید سپری تنهایی به را زمانی مدت هستید تالش در اگر –

 بتمراق تانفرزندان از هفته در ساعت یک بخواهید خود شریک از. باشید تنها را نهار وقت یا

 .کنید سپری تنهایی در را زمانی و رفته بیرون منزل از بتوانید تا کند

 

 .ندارید نیاز شریک یک به بودن کامل برای که کنید قبول .۷

 یا نندک تجربه توانندمی رابطه یک در فقط را عشق و خوشبختی که دارند باور افراد از بعضی

 شپی درستی به که ایرابطه دادن ادامه. است نداشتن رابطه از بهتر باز ناموفق رابطه یک

 . تانزندگی شریک یا خود به نگذاشتن احترام یعنی رودنمی
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 در شدن کامل احساس بخاطر که ندارد را آن ارزش و دارد، فرق بودن تنها با کردن خلوت

 .شوید تسلیم اجتماعی هایفشار برابر

 

 ادهاستف نهایت تانموقعیت از هستید، حوصلهبی بودن مجرد بخاطر یا هستید ناراحت اگر –

. ستا مشکل خوانواده یا تانشریک با دادنش انجام که کنید دنبال را هاییفرصت. بکنید را

 .ببرید لذت خود همیشگی آزادی از و آورید، دستبه صمیمی دوستان بروید، سفر به

 

 شریک یک به عشق: ب

 .تعهد. ۸ ورزیدن عشق

 ینا و تانرابطه اهداف مورد در. کنید کار سخت آن بهبود برای و کنید تالش تانرابطه برای

 مدت کوتاه ایرابطه به فقط اگر. کنید صحبت تانشریک با صراحت با رود،می کجا به که

 است، مدت طوالنی و جدی ایرابطه دنبال تانچشم اگر. باشید صادق هستید، مندعالقه

 تانشریک شوید مطمئن باید اما ندارد، وجود عشق نوع دو این با مشکلی هیچ. باشید صادق

 .هستید پایبند شما که است پایبند عشقی نوع همان به هم

 

 رد و کند بودن خاص احساس تانشریک که کنید کاری. باشید متعهد رابطه و فرد آن به –

 .کنید تالش رابطه این بهبود جهت

 

 .باشید صمیمی. ۹ ورزیدن عشق

 از یاعمده بخش عاطفی صمیمیت اما است، ارتباط در جنسی یرابطه با اغلب صمیمیت کلمه

 تانشریک کنار در دهید، اجازه خودتان به یعنی عاطفی صمیمیت. است عاشقانه یرابطه

 قبع مانند تواندمی پذیریآسیب از اجتناب. کنید بیان را آن و کنید پذیریآسیب احساس

 گذاشتن میان در مانند تواندمی صمیمیت برعکس. باشد زدن تهمت یا حمله، نشینی،

 . باشد تانشریک با تانناامیدی و ناراحتی، ها،ترس
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 بخاطر صمیمی رابطه یک در االن شدندمی احساس خطرناک قبال که شرایطی یا احساسات

 .شوندمی احساس خطرتربی است، کرده پیشرفت که اعتمادی و پذیریآسیب

 

 ،(خوردن لطمه یا شرم اندوه، و غم ترس، تجربه مثل)  کنیدمی پذیریآسیب احساس وقتی –

 ؛نکنید خودداری آن از و کنید قبول شودمی پدیدار که را احساسی هر. کنید مکث لحظه یک

 .کنید برخورد آن با مالیمت با و کنید همدردی احساس خود با. کنید حس را آن

 حمایت شما از دهید اجازه تانشریک به و بگذارید میان در را تان پذیریآسیب هایلحظه –

 .کند

 

 .است پویا عشق که کنید قبول .۱۱

 عشق که بدانید باشد، شدن کمرنگ حال در تانعشق و اولیه جذابیت هستید نگران اگر

 ایدهشد فردی عاشق که کنیدمی احساس شدت به اوقات بعضی. افتدمی اتفاق امواج همانند

. رددا شما به کمتری حس او یا دارید تانشریک به کمتری عشق کنیدمی حس اوقات سایر و

 پیدا ادامه همیشه برای وضعیت این که نیست آن معنای به احساساتتان کردن فروکش

 و باال تانعشق که است عادی کامال و افتدمی اتفاق ایچرخه صورت به زندگی. کندمی

 .کند تجربه را هاییپایین

 

 دار بچه مثل شوند،-می عشق در هاییبلندی و پستی آمدن وجود به باعث زیادی چیزهای –

 .بربیایید آنها پس از توانیدمی. سن افزایش و شدن
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 .باشید عشق پذیرای. ۱۱ ورزیدن عشق

 رازاب شما به دهید اجازه تانشریک به کنید، کنترل تانرابطه در را عشق شما نیست الزم

 ازیر شودمی پذیریآسیب احساس ایجاد باعث افراد از بعضی در عشق پذیرش. کند عشق

 شوید آن بیخیال اما هستید، مدیون کنید احساس حاال شاید. است کنترل کردن رها مستلزم

 .شودمی برابر چندین و ندارد وجود بدهی عشق در. ببرید لذت شقع پذیرش تجربه از و

 

 .کنید لمس را خود شریک .۱۲

 دست گرفتن یا طوالنی و گرم آغوش یک اما باشد، جنسی کردن لمس این نیست الزم

 هب جسمانی تماس حفظ و شروع با را خود عشق. است ارتباط برقراری برای راهی تان،شریک

 احساسات سایر و قدردانی، توجه، دادن نشان برای راهی مهربانی. کنید ابراز تانشریک

 .است کنندهنزدیک و مثبت

 

 تدوس کنید احساس و دهید نشان تانشریک به را تانعالقه توانیدمی مهربانی کمک به –

 .هستید داشتنی

 

 .کنید قدردانی خود شریک از .۱۳

 اما ،است تفسیر غیرقابل کنیدمی برقرار ارتباط خود شریک با آن با که راهی اوقات بعضی

 ریکش از. کنید قدردانی او از تانشریک از سپاسگزاری با. است فهم قابل همیشه قدردانی

 هاییکار خاطر به. کنیدمی توجه تانرابطه در او هایتالش به دهید نشان تا کنید تشکر خود

 .باشید سپاسگزار دارد تانمحبوب که صفاتی و دهدمی انجام تانشریک که

 

 .باشید همدیگر شریک زندگی در .۱۴

 یزندگ هایچالش با کردن نرم پنجه و دست دارید دوستشان که افرادی با زندگی کلی هدف

 . است دیگریک کمک به
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 تسلی را همدیگر سختی مواقع در و کنید حل را مشکالت باشید، چاره راه دنبال به باهم

 را چیز همه نیستیم قادر ما برآییم، مشکالت همه پس از تنهای به توانیمنمی. ببخشید

 .آیندبرمی مشکلی هر پس از عشق معجزه با و دیگریک کمک به هاخیلی اما…بدانیم

 

 هاتفاوت برخالف داشتن دوست: پ

 .باشید نداشته را بودن کامل انتظار .۱۵

 یراز باشید نقصبی و کامل خودتان حتی یا دارید دوست که را فردی باشید نداشته توقع

 این با بود نخواهید قادر شما از یک هیچ. شودمی باورنکردنی و واهی انتظارات باعث فقط

 خواهید قرار ناامیدی و آسیب معرض در شما دو هر آخر در و کنید زندگی استانداردها

 .باشید داشته هم را اشتباهات وقوع انتظار و نگیرید، سخت تانشریک و خود به. گرفت

 

 .کنید استفاده تانروابط در را آن و بگیرید درس زندگی از .۱۶

 یا بزنید اشتباهی حرف است ممکن. دهد رخ تانرابطه در است ممکن بد اتفاقات بله،

 آیدیم پیش مشکلی وقتی. افتدمی هااتفاق این. کند دارجریحه را شما احساسات تانشریک

 و مشکالت از گرفتن درس بخش مهمترین( است تانزندگی مشکالت هااین وقتی حتی)

 و شدر با و ببرید، را بهره بیشترین منفی هایموقعیت از کنید سعی. است جلو به پیشروی

 را تانمخاطب دیدگاه کنید سعی صادقانه. کنید تبدیل مثبت هاییچیز به را آنها تجربه کسب

 .بگیرید نظر در جدی بحث هر مورد در

 

 خوب روابط. بگیرید گردن را خود اشتباه و بخواهید معذرت اید،کرده اشتباه اگر –

 .کندمی عوض را جو و کندمی برطرف را هانارضایتی

 


