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 خود را دوست داشته باشیم؟چگونه 

 

 کنید درک را احساستان خود، داشتن دوست برای

 ای ناراحتی احساس وقتی. کنید گیری اندازه احساساتتان با را خود ارزش توانید می شما

 اسخپ حقیقت در احساسات. کجاست مشکل کنید فکر دائم است ممکن کنید می عصبانیت

 .است جهان در نفس تعامل چگونگی به روح

 

 اننش بیشتر را خودتخریبی مناطق و کند می وصل حقیقی خود به را انسان احساسات، درک

 به یا و داریم واقعی غیر توقعات که معناست این به کنیم ناراحتی احساس اگر. دهد می

 .دهیم نمی اهمیتی خود نیازهای

 

 چشم قضاوتی خود در شدن گم دلیل به آن از همیشه که حقیقتی است، روح حقیقت این

 .کردم می پوشی

 

 مورد را آنها توانید می که است دوستی خود ضروری های روش از یکی احساسات درک

 .دهید قرار استفاده
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 باشید مهربان خود با

 .است واقعی خود و انرژی به اتصال ی پروسه یک دیگر عشقی شناخت هر مثل خودشناسی

 

 انرژی در شدن غرق به اغلب اما داریم، نیاز خود با کردن آشتی به کنیم می تصور اغلب ما

 .داریم نیاز خود

 

 گاهباش در ورزش یا و طبیعت در رفتن راه نشینی، عزلت یوگا، شامل کار این انجام های روش

 و ؟اید کره فکر آورید می دست به یوگا انجام از پس که ای انرژی به حال به تا آیا. باشد می

 شده خبردار آمده وجود به شما اطراف در که ای انرژی از آیا طوالنی دوی یک از پس حتی یا

 اید؟

 

 را آن. کنید توجه انرژی این به بار چند روزی. شماست روح و انرژی واقعی، خود همان این

 .شوید وصل خود به و کنید جذب

 

 بگیرید آغوش در را خود روی پیش زندگی

 دوست را آن که بود مکانی در زندگی کردم برخورد آن با اخیرا که سختی مسائل از یکی

 و کردم مرور بود کشیده مکان این به مرا که هایی گزینه تمام کوتاهی مدت برای. نداشتم

 دیگری مکان در باید کردم می حس ام؟ کرده نابود را خود زندگی آیا که بودم تصور این در

 .دادم فرا گوش کرد می زمزمه درونم که صدایی به نهایت در. دهم انجام دیگری کار و باشم

 زا فراتر تصوری به را خود بینش و باشید داشته قبول کنید می زندگی آن در که را جایی

 کتسا آنقدر ما اما کند می زمزمه ما گوش در همیشه تصور این. کنید باز اندیشید می آنچه

 است، آسان بسیار ها رنج و ها ترس از فرار. دهیم فرا گوش آن به بتوانیم که ایم نبوده

 .کنید درکشان وجود تمام با که است این آنها از رهایی راه تنها اما
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 به شروع حقیقت در من. کردم احساس زیادی تغییرات کردم، را کار این اینکه محض به

 مرا موضوع این. بودم داده دست از را آنها ی همه که کردم خوبی های فرصت روی بر تمرکز

 .کشاند ذهن تمرکز و مدیتیشن سمت به

 

 

 را خودتان مدام آن، از پس و شوید اشتباهی مرتکب که است آمده پیش حال به تا آیا

 هک است مشترکی حس این سفانهمتا باشید؟ داشته شرمندگی احساس و کنید سرزنش

 سنف عزت و نفس به اعتماد منفی، احساسات همین دلیل به و هستند درگیر آن با هاخیلی

 ادی باید و شودمی اشتباه مرتکب انسانی هر که بدانیم باید ولی. دهندمی دست از را خود

 که لهمقا این در. بورزیم عشق خودمان به و باشیم داشته گذشت خود، به نسبت که بگیریم

 بیان هستید؟ چیزی چه یگرسنه کتاب ینویسنده ،(Deepak Chopra) چوپرا دیپاک زبان از

 دوست را خود چگونه و شویم مواجه خود درونی منتقد با چگونه که گیریممی یاد است، شده

 .باشیم داشته

 

 ای،عاشقانه یرابطه هر و دارد دوست شرط و قید بدون را خود یشده متولد تازه کودک مادر

 و کامل عاشق، چشم در معشوق، تا شودمی موجب شیدایی و شیفتگی یاولیه مراحل در

 خشندهب کامال و شرط و قید بدون عشق که داریم تردید ما بیشتر ولی. برسد نظر به نقصبی

 هایعیب آینه، در کردن نگاه با ما یهمه. باشد داشته وجود ما یروزمره زندگی در پذیرنده و

 آوریممی یاد به را فراوانی موارد و کنیممی مشاهده خود در را قدیمی هاییزخم و فراوان

 .ایمنداشته دوست شرط و قید بدون را خود آن در که
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 صریعن شرط، و قید بدون عشقی به کنیدمی تجربه اکنون که عشقی تبدیل برای باید شما

 معنوی آرمان هر مانند) نیز شرط و قیدبی عشق به رسیدن برای. کنید وارد نیز را معنوی

 یارائه با اینجا در. دارد پایانی و میانه آغاز، مسیر، این و دارد وجود مسیری ،(دیگری

 چگونه مسیر این که دهممی نشان شما به مراحل، این از یک هر مورد در کوتاه توضیحی

 .است

 

 آغاز

 که دباش عشقی از ترقوی و بیشتر که هستید عشقی نیازمند و خواستار که شویدمی متوجه

 ،کنیدمی ناامنی احساس بودن داشتنیدوست مورد در شما. کنیدمی دریافت حاضر حال در

 را اندیگر اغلب شما(. بازدارد رفتن از یا) براند پیش به را شما تا اینجاست شما ضمیر اما

 زا یا دارند دوست را شما چقدر آنها که دارد بستگی این به شما یعالقه ولی دارید، دوست

 شما روابط. هستند جذاب شما برای سازگاری و جنسی تمایالت عاشقانه، احساسات نظر

 خواهد،می تانزندگی شریک آنچه و خواهیدمی شما آنچه میان همیشگی، ایمذاکره مستلزم

 تگی،دلبس اشتیاق،: است شرح این به برد، کار به عشق این برای توانمی که هاییواژه. است

 .سازگاری و عالقه متقابل، نیاز عاشقانه، ایرابطه شدن، یکی وابستگی،

 

 میانه

 فتهررفته شما، نیازهای و نفس دارید، اشتیاق عشق از باالتری نوع به رسیدن برای وقتی

 که اشدب شفابخشی نیروی تواندمی عشق که کنیدمی حس. کنندمی ایفا کمتری بسیار نقش

 او از چیزی اینکه بدون را دیگری فرد توانیدمی. کندمی خود اسیر و گرفتار را کسی هر

 از حسی و است شده شخصی کمتری میزان به عشقی چنین. باشید داشته دوست بخواهید،

. کنیدمی کمتری ناامنی احساس و یابدمی گسترش شما آگاهی. است وابستگی و دلبستگی

 و گیردمی شکل متقابل درک شما روابط در. شودمی آمیزصلح و ترپخته و ترکامل شما، عشق

 هایواژه با توانمی را عشق این. شودمی ایجاد تدافعی فرد دو میان کمتری هایدرگیری

 و بخشنده همدالنه، سخاوتمندانه، خودخواهی، بدون آرام، گرا،آرمان: کرد توصیف روبهرو

 .پذیرنده
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 پایان

 حس. شد خواهد شرط و قیدبی نیز عشق شود، گذاشته سر پشت هامحدودیت تمام وقتی

 ،عشق این. است گرفته سرچشمه شما خود درون در معنوی منبعی از عشق این که کنیدمی

. دیابیمی دست خود وجود از کلی و فراگیر ایجنبه به شما و است احساس یک از بیش چیزی

 لسوزید دیگر حاال. نیستید اید،شده او عاشق که فردی از منفعت دریافت دنبال به دیگر شما

 کشمکش هیچ شما روابط در. دارد وجود انسانیت به تعلق از حسی و است پذیرامکان محض

 و رضایت از خودبسنده حالتی به عشق. ندارد وجود ایجویانهستیزه هایخواسته و نیازها یا

: مانند است هاییواژه برد، کار به عشق این برای توانمی که هاییواژه. شودمی مبدل شادی

 .کرانبی و سرمست درخشان، مقدس، متعالی، سعادتمند،

 

 شرط و قید بی عشق - باشیم داشته دوست را خود چگونه

 

 فیهد به که است فرایندی به مربوط ،«شرط و قیدبی» اصطالح کنید،می مشاهده که همانطور

 به خود با مسیر طول در نیز را شادی و سعادت از هاییشمه حال، عین در و رسدمی متعالی

 .است طبیعی امری واقعی، معنوی هایآرمان تمام مانند نیز، شرط قیدوبی عشق. دارد همراه

 احساس غروب از انگیزشگفت و زیبا ایمنظره در یا نوزاد یک معصومیت در را آن توانمی

 و پایدار حالتی به آنها کردن تبدیل و گذرا لحظات این ندادنِ دست از مهم، چالش. کرد

 تمام که همانطور درست است، ارزشمند مسیر این در هاگام از یک هر. است همیشگی

 .برخوردارند باالیی ارزش از بهبودی، و یافتن شفا هایجنبه

 

 دامک در اینکه کردن مشخص به نیازی مسیر، این در پایانی و میانه آغاز، مراحل به نگاهی با

 آن، در که ایمکرده حس را مواردی بار چند کمدست ما یهمه. نیست دارید قرار مرحله

 هب موارد این افراد بیشتر برای. ایمبوده داشتنیدوست و ایمکرده دریافت را کاملی عشق

 هب دوباره را عشقی چنین توانیممی چگونه. گرددبازمی عاشقانه ایرابطه یا کودکی دوران

 . ماست روی پیش که مسیری در گذاشتن قدم با بیاوریم؟ دست
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 دارم قصد ادامه در ولی اند،کرده فراهم ما برای را فراوانی هایراه جهان، معنوی هایسنت

 .کنم بیان را مشترک عنصر چند تنها مذهبی، عناصر به اشاره بدون که

 

 درونی خودِ با ارتباط برقراری: ۱ گام

 در قهدقی چند کمدست توانیدمی شما. است خود از مراقبت به بیشتر توجه معنی به کار این

 اب تا دهید اختصاص آرامش کردن تجربه و تعمق و تفکر یا خوداندیشی مراقبه، به را روز

 لذت آن از و کنید درک را آن که گیریدمی یاد شما. کنید برقرار ارتباط خود، درونی جهان

 .ببرید

 

 خود درونی هایمقاومت و موانع با صادقانه شدن روروبه: ۲ گام

 در بدی قضاوت زیرا ندارند، خود هایعیب و هاضعف با شدن روبهرو به تمایلی افراد بیشتر

 و ناامنی حس که بدانید باید و هستید انسان شما ولی. دارند هاعیب و هاضعف این مورد

 در .است بهبود و درمان قابل که است گذشته از احساساتی یدهندهنشان شما، در اضطراب

 امگ نخستین. بدهید آنها به فرصتی اگر البته شوند، رها که خواهندمی احساسات این واقع،

 هایراه از. است رهاسازی فرایند کردنِ آغاز و خود درون به کردن نگاه بهبودی، برای

 انرژی ات گرفته، پشتیبان هایگروه از استفاده و درمان از: رسید بهبودی به توانمی فراوانی

 .شرقی طب گوناگون هایروش و جسمی -ذهنی هایبرنامه ماساژ، درمانی،

 

 کهنه ایهزخم با رویارویی: ۳ گام

 نفی،م احساسات یماندهباقی شدن رها با. نامید نیز پیشرفته بهبودی را مرحله این توانمی

 زیر .شوید روروبه آنها با باید که ایدشده گرفتار هاییزخم و رنجش خشم، در که یابیددرمی

 دیگری فرد از گرفتن کمک نیازمند کار این. دارد وجود ایتازه بسیار زخم هایتان،زخم جای

 تواندمی شخص این. کندمی درک را تاریک هایمکان این درون به ورود شرایط که است

 . باشد روانشناس یا روحانی اسرارتان، محرم مربی، صمیمی، دوستی



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 7 

 

 

 حس هرگونه وجود بر خواهمنمی البته دهد؛ انجام تنهایی به را کار این تواندنمی کس هیچ

 امانج نگرانی و اضطراب بدون و کامل امنیت با را کار این توانمی. کنم کیدتا ترس یا خطر

 فرایند، این در پیروزی حتی و نشاط از ایالعادهفوق حس کنید، شروع را آن که زمانی و داد

 گام مسیر این در موفقیت با که بیابید را فردی که است کافی فقط. داد خواهد دست شما به

 .کندمی همدردی احساس شما با و است برداشته

 

 خود یگذشته بخشیدن: ۴ گام

 کنیم اهرتظ خود پیش توانیممی راحتی به ما. کنید عجله خیلی بخشش برای نباید شما البته

 انجام که کاری واقع در ولی ایم،بخشیده را گذشته یآزاردهنده رفتارهای و دردها که

 را دردها این درمان، و بهبودی طریق از بتوانیم اگر. دردهاست این از کردن فرار دهیم،می

 باید داابت کار این برای. یابیم دست همیشگی و عمیق بخششی به توانیممی ببریم، میان از

 و آگاهی میزان اساس بر ما، اطراف افراد یهمه و ما که کنیم درک و برسیم خود پذیرش به

 میقاع فردی که مسئله این. اندداده انجام را ممکن کار بهترین اند،داشته مسائل از که درکی

 در دیگران که نپذیرید وقتی تا ولی باشد، بزرگی چالش تواندمی است، زده صدمه شما به

 و دمهص از کامل طور به توانیدنمی کنند، فرار آن از توانندنمی که اندشده گرفتار واقعیتی

 .شوید رها است رسیده شما به که آسیبی

 

 دارید قرار آن در اکنون که موقعیتی پذیرش: ۵ گام

 و خاطرات آثار، از خالی حال، زمان. شوید وارد آن به عجله با نباید که ایستمرحله نیز این

 گاهین خود اطراف به بتوانید تا کنید، توجه آنها به باید ابتدا شما. نیست گذشته هایزخم

 هداشت دوست دارید، قرار آن در اکنونهم که را ایلحظه و بکشید نفس راحتی به بیندازید،

: بگویید خود به آورید،می خاطر به را گذشته از بدی یخاطره که هنگامی شروع، برای. باشید

 سابق فرد آن دیگر شما و است همین هم واقعیت زیرا.« نیستم سابق آدم آن دیگر من»

 .نیستید
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 شویدمی درک و داشته دوست کنیدمی حس آن در که ایرابطه به دادن شکل: ۶ گام

 

 افرادی اب همراه باید شما. کنید طی تنهایی به نباید را شرط و قیدبی عشق به دستیابی مسیر

 رد شاید. دهندمی بازتاب بینید،می خودتان در که را عشقی که بردارید گام مسیر این در

 همگام شما هایآرمان با تان،دوستان و خانواده اعضای یهمه که شوید متوجه ایمرحله

 در که را مسیری که بیابید را افرادی که دارید را حق این آنها، کردن رد بدون شما. نیستند

 این که دارد وجود بیشتری احتمال. هستند موافق آن با و کنندمی درک اید،برداشته گام آن

 .کنند درک را باشید خواهیدمی آنچه و هستید آنچه اهمیت و ارزش افراد،

 

 دارید را آن دریافت آرزوی که عشق از نوعی کردنِ تمرین: ۷ گام

 

 (The Path to Love) «عشق به رسیدن مسیر» نام با کتابی که زمانی حدودا و پیش هامدت

 آنها و شود پیدا کسی بودند منتظر که شدم مواجه( زنان اکثرا) فراوانی افراد با نوشتم، را

 فردی گرایانه،واقع شکلی به توانمی آن طریق از که راهی تنها ولی. کند خود مجذوب را

 یگراند داشتن دوست. باشیم دیگری برای مناسبی فرد ما خود که است این یافت، را مناسب

 رد هایمانآلایده طبق بیشتر چه هر و باشند داشته دوست را ما نیز آنها تا شودمی موجب

 شتربی نیز کند جذب ما سوی به را دیگری نور ما، نور اینکه احتمال کنیم، زندگی عشق مورد

 .بیابند را خود عشق تا است کرده کمک افراد بیشتر به نکته همین. است

 

 شما که رسید خواهید عملی روشی به کنید، اجرا را هاگام این از مورد دو یا یک روز، هر اگر

 وقف را خود توجه وقتی. رساندمی دارید، خود زندگی در امروز آنچه از بیش عشقی به را

 ایدب. شودمی آشکار شما برای طبیعی طور به آنها چگونگی و ماهیت کنید،می هاگام این اجرای

 در. هستید داشتنیدوست افرادی و شوید داشته دوست تا ایدآمده دنیا به شما که بدانید

 ینا به بازگشت آن؛ به بازگشت برای تمایل نه است، غیرطبیعی وضعیت، این خالف واقع،

 .شماست واقعی خود با دوباره ارتباط ایجاد معنی به وضعیت
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 و بینخوش نیز شما پس اند،کرده طی موفقیت با را مسیر این افرادی، که هاستقرن 

 دبلن جایگاه این به رسیدن آرزوی در که بپیوندید خوشبختی افراد به و باشید امیدوار

 .نیست االن همین از بهتر زمانی هیچ شروع، برای. هستند

 


