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 که نشان می دهد عاشق شده اید ینشانه  81

 

 شدیم؟ عاشق که بفهمیم کجا از

( جوانی دوران شیفتگی یا) عشق به توانمی را قلب شدید هایتپش و ناگهانی هایاضطراب

 .شوندمی ظاهر بدن در شدن عاشق هنگام زیر موارد. داد نسبت

 

 است شدن معتاد مثل شدن عاشق

 دوپامین، مثل مغز هایهورمون کردن آزاد با عاشق فرد دهندمی نشان تحقیقات

 اعتیاد این محققان. کندمی پیدا اعتیاد عاطفی رابطه به وازوپرسین و آدرنالین توسین،اکسی

 .دانندمی مخدر مواد به اعتیاد شبیه را

 

 قهعال مورد شخص به که زمانی شیمیایی مواد این خانواده، درمانگر و متخصص یک گفته به

 .کندمی تشدید ما برای را فرد آن به وابستگی و شده آزاد بدنمان در شویممی جذب مان

 یبیشتر اعتیاد احساس گذرانیدمی وقت شخص آن با بیشتر هرچه مخدر، مواد مثل درست

 .کنیدمی او به

 

 رفک میشود رد کنارتان از که شخصی هر مرتب و هستید عاشق واقعا که دارید شک اگر اما

 یگرید با رابطه قطع بعد و عاشق مدام اگر مطلب این میکنم پیشنهاد هستید عاشق میکنید

 بخوانید را شوید می دوست
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 عاشقی؟ واقعا آیا

 همان به هم او و هستید مقابل طرف عاشق که کند اثبات شما به تواندمی ها نشانه برخی

 .کرد خواهیم بیان را شدن عاشق های نشانه ادامه در.دارد دوست را شما اندازه

 

 شدن عاشق عالئم از شدن کشیده هم سمت به .1

 

 را همدیگر و کنندمی غرور احساس بودن هم کنار از که است این عشاق های نشانه از یکی

 که ادیافر مقابل در. هستند برترین انگار که کنندمی توصیف ای گونه به دیگران مقابل در

 هم هایخوبی از بیشتر را همدیگر عیوب نیستند، واقعی عاشق اما دارند دوست را همدیگر

 .کنندمی حقارت احساس رابطه در یک هر و بینندمی

 

 

 گذرانیدمی خوش هم با که است این شدن عاشق های نشانه از .2

 

 عاشق فرد اضطراب، داشتن عین در و است بخشلذت مقابل طرف حضور عاشقید وقتی

 قراری فردی با وقتی. است احساس و عقل تقابل همان درواقع این و کندمی لذت احساس

 عاشق شما یا یعنی کنیدمی سردرگمی و خستگی افسردگی احساس اما دارید، عاشقانه

 .مقابلتان طرف یا نیستید
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 دارید وقت هم برای همیشه .3

 

 تماس او با وقتی و دارید وقت همیشه هم برای که است این شدن عاشق های نشانه از یکی

 وشخ همیشه. دهدمی شده که هم کوتاه را شما پاسخ باشد کاری جلسه در اگر حتی گیریدمی

 طرف دارد معنا یک کارها این تمامی. گرددمی دیدنتان برای فرصتی دنبال به و است خلق

. دهد نشانتان را حس این خواهدمی او هستید، او اول اولویت شما. شماست عاشق مقابل

 با رتبام شماست با وقتی و کرده سرگرم کار با را خود زندنمی زنگ شما به مقابلتان طرف اگر

 .نیست عاشقتان یعنی زندمی حرف تلفن

 

 است بودن هم نگران شدن عاشق نشانه .4

 

 و هن یا ایگذرانده را خوبی روز که پرسدمی شما از هستید هم با وقتی:  شدن عاشق نشانه

 فراموش را خود نارسیسیک نیازهای عاشق فرد دیگر عبارت به نداری؟ مشکلی شما اینکه

. تاس عشق خاطر به بلکه احترام، روی از نه گرایش این. یابدمی گرایش دیگری به و کندمی

 مهم وا برای هایتان درگیری مشکالت و دهدنمی نشان شما به زیادی توجه مقابلتان طرف اگر

 .کنید باز بهتر را گوشتتان و چشم نیست،

 

 پذیرید آسیب .5

 کودکی از دارد دوست که آنچه هر از بگوید؛ خود از مقابل طرف برای دارد دوست عاشق فرد

 بیاورد دست به را مقابل طرف اعتماد کندمی سعی او. داده دست از که هاییموقعیت و اش

 دهدمی نشان پذیر آسیب را خود معموال. باشد باید که آنچه نه هست که آنچه توصیف با البته

 هانز و مردها که کندمی اظهار شما مقابل طرف اگر. بیابد را محبت و امنیت دیگری پناه در تا

 .بگذراند خوش شما با را مدتی خواهد می تنها او. باشید مراقب شناسد،می خوب را
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 شوندمی ترشجاع ها عاشق .6

 

 هورمون“ که عاشقی حین شده آزاد توسیناکسی  برمینگام، دانشگاه مطالعات اساس بر

 .سازدمی شما از شجاع و مغرور جسور، شخصی دارد، نام نیز ”عشق

 

 یناش تنها اضطراب عالئم این قلب شدید تپش و دست کف کردن عرق ها،گونه شدن سرخ

 هاآن بروز در نیز نفریننوراپی و آدرنالین هایهورمون واقع در و نبوده روحی هایحالت از

 .کنندمی ایفا نقش

 

 از نشانه های عاشقی چشم مردمک انبساط .7

 

 دلخواه فرد تماشای به محلی در یا شوندمی وابسته شخصی به کهاین از بعد افراد

 شدن رگشادت که دهدمی رخ شانعصبی دستگاه سمپاتیک هایشبکه در اتفاقاتی پردازند،می

 .دارد پی در را آنان چشم مردمک

 

 

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 5 

 

 

 کسالت و از دست دادن اشتها از نشانه های عاشقیحساس ا .8

 

 هورمون. شودمی محسوب عادی کامالً عاشقی زمان در کسالت احساس و اشتها دادن دست از

 عالئم این باعث شکم در موجود خونی هایرگ انقباض با شده آزاد کورتیزول استرس

 اشتهای ازدواج مراسم در داماد و عروس که شودمی مشاهده گاهی دلیل همین به. شودمی

 .شوندمی برطرف زمان مرور به هاحالت این. دهندمی دست از کامل طور به را خود

 

 آورد می قدرت احساس شدن عاشق .9

 

. دشومی فرد فیزیکی توان و تحمل افزایش باعث عاشقی زمان در توسیناکسی شدن آزاد

 یبرا شودمی حاضر که دانست شبیه مادری به را عاشق فرد یک بتوان بابت این از شاید

 !کند بلند زمین از را ماشین یک خود فرزند نجات

 

 بردارید نظر مورد شخص از چشم توانیدنمی .11

 

 به را معشوق عکس یا دارندمی نگه جایی در را خود دلخواه شخص هایعکس ایعده کهاین

 امالًک دلیل کنند،می انتخاب خود کامپیوتر یا هوشمند هایگوشی زمینهپس تصویر عنوان

 .کندمی آزاد دوپامین مغز ها،عکس این مشاهده هنگام شود،می گفته. دارد علمی
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 صدا شدت .11

 

 عهدت احساس که ایدرسیده ایمرحله به و ایدگذاشته سر پشت را شیفتگی دوران که زمانی

 خود در تریعجیب فیزیکی تغییرات متوجه است ممکن کنید،می شخص به بودن متکی و

 فیزیکی هاینشانه از کردن صحبت ترمالیم حال عین در و بلندتر مثال برای. شوید

 مورد افراد مجذوب هاخانم که زمانی اندداده نشان تحقیقات. شودمی محسوب مندیعالقه

 .دارند کردن صحبت بلند برای بیشتری تمایل شوند،می شانعالقه

 

 ندارید خوبی حس ندارد، فیزیکی حضور معشوق که زمانی .12

 

 یطوالن مدت به که هاییزوج. است حالت این اصلی عامل کورتیکوتروفین هورمون شدن آزاد

 با مثال برای. گیرندمی یاد را هاحالت این با مقابله هایراه تدریج به مانند،می دور هم از

 .شوندمی آرام فرد صدای به دادن گوش

 

 شدن عاشق بخاطر وزن افزایش .13

 

 رابطه یک در که هنگامی افراد که اندکرده تایید را واقعیت این فراوانی تحقیقات

 تحقیقات این از یکی مثال برای. شودمی افزوده وزنشان به گیرند،می قرار بخشرضایت

 و شکر فراوان مقادیر با غذاهایی خوردن به عاطفی رابطه یک به ورود از بعد زنان داد نشان

 .کنندمی پیدا بیشتری میل روغن
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 شدن عاشق های نشانه از یکی خوابیبی .14

 

 به عاشق فرد در خوابیبی باعث اوقات بعضی شیرین اتفاقات به کردن فکر از ناشی هیجان

. ندکمی بیشتری انرژی احساس عصر و صبح هنگام فرد این. شودمی رابطه اوایل در خصوص

 برای تمایلی فرد شودمی باعث و گیردمی نشات وی اندیشیمثبت از مضاعف انرژی این

 .باشد نداشته خوابیدن

 

 دن از نشانه های عاشقیش ترخالق .15

 

 یقیتحق اند،دانسته خود مبتکارانه کارهای الهامگر را افسردگی نویسندگان از ایعده گرچه

 تحیق، این نتایج اساس بر. انگیزدمی بر را افراد خالقیت عشق داد نشان 5182 سال در

 ردرویک با که طوری به دارند، مسائل به نسبت دوراندیشانه و ترعمیق نگاهی عاشق افراد

 .کنند درک را مسائل مختلف زوایای توانندمی گراییکل

 

 مزمن دردهای التیام .16

 

 در عاشقی عمیق رابطه داد نشان استنفورد پزشکی دانشکده در 5181 سال در تحقیقی

 مانه در عاشقانه روابط محققان، گفته به. کندمی عمل دارو یک همانند مزمن دردهای تسکین

 دلیل همین به شاید. گذارندمی تاثیر کنند،می عمل بخشآرامش داروهای که مغز از نقاط

 .نرسد نظر به منطقی غیر چندان بخشآرامش داروهای جای به پزشکان سوی از عشق تجویز
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 شدن از نشانه های عاشقی گرانن .17

 یمشکل شما اینکه و نه یا ایگذرانده را خوبی روز که پرسدمی شما از هستید هم با وقتی 

 دیگری به و کندمی فراموش را خود نارسیسیک نیازهای عاشق فرد دیگر عبارت به نداری؟

 نمقابلتا طرف اگر. است عشق خاطر به بلکه احترام، روی از نه گرایش این. یابدمی گرایش

 و چشم نیست، مهم او برای هایتان درگیری مشکالت و دهدنمی نشان شما به زیادی توجه

 .کنید باز بهتر را گوشتتان

 

 شان دادن از نشانه های عاشقینپذیر آسیب .18

 کودکی از دارد دوست که آنچه هر از بگوید؛ خود از مقابل طرف برای دارد دوست عاشق فرد 

 بیاورد دست به را مقابل طرف اعتماد کندمی سعی او. داده دست از که هاییموقعیت و اش

 دهدمی نشان پذیر آسیب را خود معموال. باشد باید که آنچه نه هست که آنچه توصیف با البته

 هانز و مردها که کندمی اظهار شما مقابل طرف اگر. بیابد را محبت و امنیت دیگری پناه در تا

 .بگذراند خوش شما با را مدتی خواهد می تنها او. باشید مراقب شناسد،می خوب را


