
  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 1 

 

 

 وابسته نشویم؟و حس وابستگی را کاهش دهیمچگونه 

 

 یا و دلبستگی وابستگی، مانند هائیواژه به تاکنون آیا ایم؟شده وابسته حال به تا آیا

 تاکنون آیا ایم؟کرده دقت پیوستگی

 تهداش شدن یکی احساس خودمان، از بیرون در چیزی یا کسی با ارتباط در که ایمکرده تجربه

 هب وضعیت دو حالت این در کند؟ تکمیل را ما تمامنیمه یا ناتمام قسمت که نحوی به.باشیم

 دیگری و کنیممی معرفی “وابستگی” واژه با را آن ما که جهنمی وضعیت یکی: آیدمی وجود

 .نامیممی“پیوستگی” را آن ما که بهشتی حالت

 

 چیست؟ وابستگی ●

 که ایمشده مجذوب آنچنان چیز یا کسی با ارتباط در ما: ”اینکه یعنی جمله یک قالب در 

 اتصال به شدت به ما حالت، ین در “شویممی نابود نیز ما آن، نبودن با کنیممی احساس

 .ایمکرده عادت آن و انرژیکی عاطفی،

 توانیمنمی ولی کند،می اذیت را ما که کنیم فکر کاری به توانیممی وضعیت این  تجربه برای

 عقط را آن توانیمنمی ولی کند،می اذیت را ما که کنیم تصور را ارتباطی یا کنیم رها را آن

 .کشیممی عذاب کنیم،می فکر آن از جائی به قوتی که بگیریم نظر در را مواردی یا و کنیم

 

 چیست؟ پیوستگی ●

 یا مورزیمی عشق آن به و ایمگرفته قرار ارتباط در آنچه با اینکه یعنی ما نظر از پیوستگی 

 در خوشی و سعادت شادمانی، لذت وجود با کنیم یگانگی و وحدت احساس داریم دوستش

 .شویممی خشنود نیز ما آن،
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 هد،دنمی ما به بد بسیار یا خوب بسیار احساس ما، کنار در او نبودن یا بودن حالت، این در

 هم باز او نبودن با دیگر، عبارتیبه .شودمی ما درون در رضایت حس باعث او وجود بلکه

 .کنیم حفظ توانیممی را خوبمان حال و مانده باقی ما در رضایت احساس

 

  کنیم؟ تبدیل پیوستگی احساس به را خود وابستگی حالت چگونه ●

 

 نیمک بررسی الیق، فردی از گرفتن کمک با یا خود خلوت در: وابستگی موارد شناخت( الف 

 کرده ایجاد ما برای را وابستگی بیشترین … و پرحرفی پرخوری، پول، کار، موارد از کدامیک

 در ما در … و تردید و شک ترس، هوس، نیاز، مثل نیروها از کدامیک که کنیم بررسی .است

 .باشندمی ترفعال ارتباط این

 

 و فکر و کنیممی کم خود خوراک و خواب از ایسوژه چه خاطر به کنیم بررسی خود رفتار در

 ردچا آن کنترل در و کشاندمی خود دنبال به ناخواسته طوربه را ما مواردی، چه در ما احساس

 .شویممی مشکل

 فردی به ایهدیه اینکه خاطر به و گذاریممی وقت خود توان حد از بیشتر مواردی چه برای

 به نرسید با ارتباط در کنیم بررسی کاهیم،می خود سالمتی از باشیم، کنارش در یا بدهیم

 خود توان اتمام افرادی، چه با ارتباط در و سازیممی حقیر و کوچک را خود هائیخواسته چه

 .کنیم گدائی آنها از را خود هایخواسته تا گیریممی کاربه را

 ستا نامطلوب و مرده ما ارتباط یا داریم سست و معنابی ارتباطی کسانی چه با کنیم بررسی

 .گردیممی چه دنبال به ارتباط دراین و

 هایریشه شویم متوجه تا داریم، را چیزهائی چه دادن دست از ترس بگیریم نظر در

 .هستند کدام ما وابستگی
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 کندمی آرامش و خاطررضایت عشق، از سرشار را ما آنچه وابستگی از رهائی هایتکنیک( ب

 ایدوطرفه سالم ارتباط در و

 .باشندمی تفکیک قابل حساسی و ظریف طوربه که دارد دیگری هایمشخصه دهد،می قرار

 رقرا وابستگی وضعیت در که کنیم تجربه توانیممی گیریم، کاربه را زیر هایراه چنانچه

 پی در و پیوستگی یا ایمگرفته

 .بریمب لذت پیوستگی بهشتی فضای از و شده رها وابستگی، جهنمی فضای از توانیممی آن

 اساحس آنها از دور به حتی یا آنها با نزدیکی در که مواردی یا افراد ٔ  درباره وابستگی قطع (۱

 کنیممی

 نرفتارشا و هاگرفتاری خواهیممی ایگونهوسواس صورتبه حتی و شویممی نگرانی دچار که

 برای خواهیممی مرتب طوربه و کنیم کنترل را

 .کنیم بازی را مددکار نقش آنها

 .است خویش اعمال مسئول فردی هر که بیندیشیم اینگونه بعد، به این از

 ار تجربه کسب فرصت خودشان دهیم اجازه آنها، کشیدن اسارت به و افراطی کنترل جای به

 .باشند داشته

 هیافتسازمان و منسجم صورتبه خود توانائی حد در تا کنیم راهنمائی را آنها باید فقط ما

 .کنند پیشرفت

 ار خود وابستگی که رفتارهائی از نسبت یک ترس، بدون وابستگی رفتارهای از رهائی (۲

 .کنیم حذف خود رفتار از را آنها و کرده تهیه ایم،کرده پنهان آن پشت در

 رشوه کردن، التماس کردن، متقاعد به اصرار زدن، غر گفتن، دروغ مانند مواردی روی بر

 کردن، تحقیر کردن، وابسته قصد به شدن داربچه بزرگ، و کوچک هایحقه طراحی دادن،

 …و کردن محکوم کردن، شکایت
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 را اعمال این  آورنده وجود به هایریشه و باورها بتوانیم تا کنیم ترقوی را خود حضور

 رد است الزم را هائیتوانمندی و باورها چه بنویسیم کدام هر رویروبه سپس بشناسیم؛

 .نزنیم دست کارها این به تا کنیم تقویت خود

 

 ،قدرت مقام، پست، اعتبار، گرفتن،: مانند مواردی  کلیه کنیم رها را زاوبستگی عامل (۳

 برسیم رضایت و سرخوشی احساس به خواهیممی آنها واسطه به که مواردی سایر و احترام

 .کنیم شناسائی را

 

 دیگران که هیممی اجازه یا شویممی دیگران عاشق که زمانی کنیم حفظ را خود استقالل (۴

 ای خود مقابل طرف عاشقانه حمایت از بردن لذت عین در که باشیم مراقب شوند، ما عاشق

 هایخواسته به بتوانیم نیز او حضور بدون که کنیم رفتار طوری او، به عاشقانه حمایت دادن

 .برسیم خود

 

 مواردی کنیم حس که بگیریم قرار حضور از حالتی در خداوند به اتکاء خود، به اعتماد (۵

 ماا گرددمی تکمیل خداوند حضور با فقط دیگر کمبود هرگونه و ضعفترس، ناامیدی، مانند

 در و زمین قعر تا هاآسمان اوج از همواره که باشیم وابسته خود خدای به داریم حق فقط

 .است ما با همیشه و دارد حضور ما خود وجود در همه از مهمتر و دو آن بین فضای

 

 تراهآگ شود،می نامیده “توبه” که خداوند هایطرف بزرگترین از یکی به شرمندگی از رهائی (۶

 اعتراف او به را خود هایگناه و هااشتباه ها،ضعف تمام .کنیم نیا و راز خود خدای با .شویم

 .نیمنک تکیه عنوان هیچ به اوست، از غیر چه هر به و بدانیم اصلی حمایتگر را او فقط و کنیم
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 …راگ شوممی شرمنده” مانند باورهائی کنندهوابسته باورهای تغییر و آگاهی بردن باال (۷

 حلقه ازدواج، ٔ  حلقه” یا و “امنشده بزرگ هنوز یعنی ندهم، انجام را…اگر” یا “دهم انجام را

 .کنیم معطوف روندهپیش باورهای به را خود توجه کانون و کنیم رها را “است بندگی

 

 ،دارند دوست را ما حقیقی، طوربه که هائیدوست از حمایتگر  شبکه و هادست سازیآماده (۸

 دست از نیز را سوژه آن چنانچه .بریم توانمندی این به که دهند یاری را ما تا بگیریم کمک

 از پس تا کنند کمک ما به و مانیممی باقی داشتنیدوست و کامل ارزشمند، هم باز بدهیم،

 .نرویم سراغش به دوباره ارتباط، قطع

 

 به مربوط هایآسیب قدرت، و آرامش اوج در پیوستگی به رسیدن و وابستگی از رهائی (۹

 : منظور این به کنیم ترمیم را خود قبلی هایوابستگی

 به خود، داشت دوست هایمهارت یادگیری برای و باشیم داشته دوست را خودمان( الف

 .برویم همیاری و خودباوری منظوربه زندگی هایمهارت آموزش عملی هایجلسه

 

 هستی جهان برتر قدرت به توکل و الهی عشق سبز در را خود وابستگی جهت همواره( ب

 .کنیم معطوف

 

 .ودش پذیرامکان ما هایتوانمندی و استعدادها شکوفائی آن در که کنیم ایجاد را ایرابطه( ج

 

 زا یکی جزء را مراقبه بیشتر، لذت کسب برای روزانه عادت یک صورت به مراقبه انجام (۱۱

 بیشتر خود در را عشق دریافت آمادگی توانیممی تا .دهیم قرار خود  روزانه کارهای مهمترین

 متعادل طوربه را خود عشق مخزن ده تمامی سالم، ایتغذیه داشتن همانند همواره .کنیم

 .کنیم شارژ
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 حفظ شود،می ظاهر مورد هر در خداوند سوی از که عشقی روی بر را خود حضور ارتباط هر در

 ردیگ یا و اجتماعی هایارتباط در چه و باشد زناشوئی هایارتباط حوزه در عشق این چه کنیم

 اتصال به شدت به ما وابستگی حالت در آومی سرور و وجد به را ما وجود که هائیرابطه

 اریک به توانیممی وضعیت این  تجربه برای. ایمکرده عادت مقابل طرف...  و انرژیکی عاطفی،

 که یمکن تصور را ارتباطی یا کنیم رها را آن توانیمنمی ولی کند،می اذیت را ما که کنیم فکر

 وقتی که بگیریم نظر در را مواردی یا و کنیم قطع را آن توانیمنمی ولی کند،می اذیت را ما

 را نآ توان می حالت این در شدید وابستگی جای به اما. کشیممی عذاب کنیم،می فکر آن به

 چیست؟ پیوستگی اما. کرد بدل پیوستگی به

 

 تشدوس یا ورزیممی عشق آن به و ایمگرفته قرار ارتباط در آنچه با" اینکه یعنی پیوستگی

 ما آن، در خوشی و سعادت شادمانی، لذت، وجود با و کنیم یگانگی و وحدت احساس داریم

 ای خوب بسیار احساس ما، کنار در او نبودن یا بودن حالت، این در. "شویممی خشنود نیز

 عبارتی به. شودمی ما درون در رضایت حس باعث او وجود بلکه دهد،نمی ما به بد بسیار

 ظحف توانیممی را خوبمان حال و مانده باقی ما در رضایت احساس هم باز او نبودن با دیگر،

 .کنیم

 

! اشیدب خودتان حقیقتا که گذاردنمی و کندمی تخریب را شما نفس به اعتماد عاطفی وابستگی

 ی،تنهای از ترس طردشدن، از ترس خود،به نسبت تردید خشم، احساس با عاطفی وابستگی

 ماش از یا باشند نداشته دوست را شما دیگر اینکه از ترس یا حقارت شرم، امنیت،عدم حس

 دیگران برای فقط برد،می رنج عاطفی وابستگی از که فردی. است همراه نکنند قدردانی

 فراموش را خودش است، دوستانش با کهزمانی. گیردمی نادیده را خودش و کندمی زندگی

 مورد تا کندمی کار آن وقف کمال و تمام را خودش شود،می کاری مشغول کهزمانی کند،می

 .کنند قدردانی او از ایذره یا و گیرد قرار دیگران قبول و پسند
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 طمئنام شود؟می ناشی کجا از دیگران نفع به خود گرفتن نادیده به میل بدانیم است خوب اما

 حبتم که هستند والدینی آن دالیل از یکی شاید نیست؟ اینطور ایم،گرفته یاد جایی از را آن

 سرکوب را آنها احساسات و هیجانات یا و اندنداده نشان فرزندانشان به نسبت چندانی

 .اندکرده

 

 او به «دارم دوستت »مثال گویدمی مادرش یا پدر به تأثیرگذار ایجمله کودک کهزمانی

 خواممی بیا مامان: » گوید می وقتی یا و.« کنیمی امخسته بردار، سرم از دست» گوییممی

 لهعج! برسم خونه کارهای به باید!دارم کار! دارم عجله نه، نه،: »گوید می مادر... .« کنم بغلت

. آزردگی حس شدن، رها حس است؛ شده طرد که کندمی احساس کودک!«دارم عجله م،دار

 دست از را خود نفس عزت سالگی 4 سن از کودکان از برخی که دارد می بیان پژوهشی

 چه بزرگسالی سنین در آن نتیجه کنید تصور. کنندمی خاطر آزردگی احساس و دهندمی

 !شد خواهد

 

 آنها اب که است زمانی کیفیت مهم بلکه کنیدمی سپری فرزندتان با را مدتی چه نیست مهم

 کودکی دوران به عاطفی شدید هایوابستگی دالیل از برخی رو، این از. گذرانیدمی

 و خانوادگی هایناهنجاری از توانمی مثال. دارند وجود هم دیگری دالیل. گرددبازمی

 دبر نام حکمفرماست آن در ارتباط برقراری عدم و توجهیبی اعتیاد، خشونت، که هاییخانه

 درپ نبود درصورت همچنین. آوردمی وجودبه را عاطفی هایوابستگی برای مناسبی بستر که

 خأل کردن پر دنبال به اشزندگی طول در ناخودآگاه طوربه فرد آنکه احتمال نیز مادر یا

 و عاطفی نظر از و گیرید دست در را سرنوشتتان آنکه برای. است زیاد باشد اشزندگی

 و خوانید فرا خود زندگی به را بیشتری شادی دهید، پرورش مستقل فرزندانی احساسی

 کنید اربرقر دیگران با و خودتان با بهتری ارتباط باشید؛ داشته خودبه نسبت خوبی احساس

 .کنارگذارید را هایتانترس و

 


