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 عشقی خود را از یاد ببریم؟ شکستچگونه 

 

 وت کرده، کاری زده، حرفی او) دلیلی هر به سرانجام و دیبو کسی یشیفته که دانندمی همه

 هک ندارد اهمیتی. است رسیده پایان به شما میان یرابطه( …و نبوده او ولی بودی او عاشق

 و بپذیری را واقعیت باید صورت هر در چون کنی،می توجیه خودت برای چطور را مسئله این

 شودمی موجب خشم و غم نفس، به اعتماد نداشتن احساسات، داشتن نگه. بیایی کنار آن با

 شما با یبیشتر تناسب که دیگری شخص با را ایرابطه نتوانید و باشید نداشته خوبی حال که

 ایدوطرفه یرابطه نکردن فراموش خاطربه را خودتان اینکه از پیش ولی. کنید شروع دارد،

 که یدباش داشته یادبه کنید، سرزنش رسیده، پایان به پیش سال حتی یا ماه هفته، چند که

 .کند فراموش را خود عشقی شکست باید چطور داندنمی که نیستید کسی تنها شما

 

 

 و پایداری برای زیادی شانس که شوندمی هاییرابطه وارد زنان و مردان از بسیاری درواقع

 توسط که زیر هایراهنمایی و هاتوصیه اجرای با باشید، ما همراه. ندارد وجود هاآن یادامه

 .کنید فراموش را خود عشقی شکست توانیدمی سرعتبه شده، ئهارا متخصصان

 

 کنید فراموش را خود عشقی شکست تا کنید گریه .۱

 رب احساسات گذاریدنمی که کنید ادعا و بگیرید خود به را قوی انسانی ژست اینکه از قبل

 هاآن زا کمتر کنید، انکار را خود احساسات بیشتر هرچه که نکنید فراموش کنند، غلبه شما

 همواره احساساتِ درمورد که است این ترمسئوالنه و ترعاقالنه تر،سالم راه. شویدمی رها

 با آمدن کنار هایراه از یکی(. احساسات ابراز) باشید داشته صداقت تغییرتان درحال

 ردنک گریه که نکنید فراموش و بپذیرید را خود شکستگیدل که است این عشقی شکست

 .کندمی کمک عشقی شکست کردن فراموش و شکسته قلب درمان به
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 بگیرید فاصله اجتماعی هایرسانه از کمی و کنید قطع را خود ارتباط .۲

 

 کرف آن به دیگر مدتی برای اید،رفته پیش خوب خود عشقی شکست با آمدن کنار در گاهی

 سریع نگاهی ولی ندارید، اندوه و غم احساس تانگذشته عشق و شور درمورد و ایدنکرده

 دندی با. برگرداند عقب به هاماه را شما اجتماعی هایرسانه در مقابل طرف کاربری حساب به

 ای شماست از شادتر او که گوییدمی خودتان به یا کنیدمی ناراحتی احساس فورا او حساب

 یزهاییچ به نباید ولی باشد، درست است ممکن این اگرچه. کند پیدا را دیگری فرد توانسته

 همیتیا شما برای نباید مسئله این عالوه،به کنید؛ اعتماد بینیدمی اجتماعی هایرسانه در که

 خود یعشق شکست و دهیدمی پایان تانقبلی یرابطه به واقعا زمانی تنها شما. باشد داشته

 هایرسانه ازجمله ها،جنبه تمام در را او با هایتانطارتبا تمام که کنیدمی فراموش را

 .کنید قطع دیجیتالی

 

 ابراینبن. اندکرده دشوار بسیار را قبلی یعاشقانه یرابطه گرفتننادیده اجتماعی هایرسانه

 رفط کردن حذف کند،می توصیه( روابط مربی و درمانگرروان) کولمن اونی تی که چیزی اولین

 یا کرده فراموش را او که است زمانی تا کمدست ها،تماس و دوستان فهرست از مقابل

 یهاپست یا صفحات مراقب باید عالوه،به. »نکنید بررسی را او یصفحه که ایدپذیرفته

 شریک از تصاویری هاصفحه این در که است ممکن چون باشید، نیز تانمشترک دوستان

 باخبر او جدید یعاشقانه یرابطه از یا شوید مطلع او به مربوط خبرهای از ببینید، را تانسابق

 «.شوید

 

 بمانید باقی او دوست همچنان نکنید سعی .۳

 وستد بهترین هم هنوز او که کنید فراموش را تانقبلی همسر توانیدنمی دلیل این به گاهی

 و بگذرانید وقت او با همچنان نباید شما. هستید فکرش در همیشه هم هنوز یا شماست

 یامکپ برایش شود،می پخش تلویزیون در اشموردعالقه یبرنامه وقتی مثال. باشید دوست

 مرزهای که است این فرد یک کردن فراموش برای راه ترینسالم و ترینراحت. نفرستید

  ،”رودنمی دل از لزوما برود دیده از که هر“ است درست گرچه. کنید ایجاد او با را مشخصی
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 و قیعش شکست با آمدن کنار فرایند شک بدون شما، میان تعمدی و آگاهانه ایفاصله ایجاد

 .کندمی ترساده را مقابل طرف کردن فراموش

 

 شوید خالص اندازدمی او یادبه را شما که چیزهایی شر از .۴

 اندازد،می شما یادبه را او که چیزهایی تمام کنید، فراموش را کسی سرعتبه اینکه برای

 او از. بریزید دور مانده تانخانه وکنارگوشه در هنوز که را او مسواک و هامجله. بریزید دور

 هالباس. بردارید دست او تیم کردن تشویق از. برگرداند شما به را تانوسایل که نخواهید

 هگذشت یادبه را شما که چیزی هر وجود بدون و کنید گریه. ندارید نگه خانه در را او وسایل و

 و کوچک هاییادگاری و هاهدیه مانند چیزی هر. کنید شروع نو از دوباره اندازد،می

 ایدب اند،داشته تعلق او به زمانی که هاییلباس حتی و هانامه یا هاپستالکارت قیمت،ارزان

 و شدید احساساتی که هستند هایییادگاری اینها یهمه: »گویدمی کولمن. شوند ریخته دور

 «.شوندمی روحی هایعقده بهمنتهی که کنندمی ایجاد تانذهن در را خاطراتی

 

 بردارید دست خوردن افسوس و گذشته وتحلیلتجزیه از .۵

 ترینمهم از یکی کنید، فراموش را خود عشقی شکست توانیدمی چطور که پرسیدمی اگر

 داییج شما که کندنمی فرقی. است شده گرفته تصمیمِ پذیرش بردارید، باید که هاییگام

 و وتحلیلتجزیه شده، گرفته که را تصمیمی نباید درهرصورت او، یا ایدکرده انتخاب را

 ارهاییک به را فکرتان و نکنید نقد و ارزیابی را تانرابطه یلحظهبهلحظه دیگر. کنید ارزیابی

 نباشید توضیح و دلیل دنبالبه دیگر. نکنید مشغول دادید،می انجام باید یا توانستیدمی که

 .بپذیرید را خود جدایی قطعیت که بگیرید یاد و
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 باشید داشته فعالیت .۶

 ویر روزها که این. کنید استفاده آن از است بهتر آورید؟می یادبه را باشگاه بوکس کیسه

 این که ندهید اجازه. باشید داشته نفرت خودتان از که شودمی باعث فقط بخوانید، تخت

 را ایندناخوش افکار فیزیکی، هایفعالیت انجام با. کند توجیه را شما تنبلی و سستی جدایی،

 کپار در یا شوید عضو ورزشی تیم در بپیوندید، فعالی گروه به نمونه، برای. بریزید دور

. است خوب تانروح و جسم برای هم روی پیاده حتی. کنید بازی بسکتبال تانخانه نزدیک

 .اشدب داشته زیادی اثر تواندمی تازه هوای کمی است، خسته تانقلب و درگیر فکرتان وقتی

 

 ببرید بهره تانتازه فرصت از .۷

 ادهاستف کرده، ایجاد تانبرای موقعیت این که بیشتری آزادی و زمان از هستید، مجرد که حاال

 یرونب تاندوستان با اید؟داده ازدست را چیزهایی چه اید،بوده نامزدتان با که زمانی از. کنید

 رهاییکا انجام از و بگذرانید تانخانواده با را بیشتری وقت کنید، شرکت کالسی در بروید،

 ردنک فراموش تأثیرگذار هایحلراه از یکی. ببرید لذت بدهید، انجام توانستیدنمی قبال که

 به. کنید وجوجست دیگری هایحوزه در را خوشبختی و شادی که است این عشقی شکست

. دهیدب تانزندگی به ترتیبی و نظم. کنید نگاه ایتازه شروع چشم به تانزندگی جدید فصل

 ایدداشته را شانانجام آرزوی همیشه که مواردی و هااولویت رؤیاها، به. کنید رها را خودتان

 .کنید دنبال را آنها و کنید فکر

 

 بیاورید یادبه را او خطاهای و اشتباهات .۸

 قطف خواهیدمی اگر ولی برسد، نظربه رحمانهبی و ناخوشایند مورد، این که است ممکن البته

. باشد مورد همین حتما روش یک آن بدهید، انجام را اینجا در شدهفهرست هایروش از یکی

 و شویدمی احساساتی وقتی. شودمی کنندهگیج چیزهمه چرخند،می سرتان در خاطرات وقتی

 را مهم خاطرات از بسیاری دهید،می گرایانهآرمان و رؤیایی حالتی تانقدیمی یرابطه به

 . گیریدمی نادیده
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 شما با هک رفتارهایی یا است گفته که چیزهایی شامل بنویسید، را حقایق از فهرستی اگر ولی

 رهایرفتا چنین که کسی درمورد چرا کنید، فکر خودتان با که رسیدمی جایی به است، داشته

 کنم؟می فکر رمانتیک طوراین داشته من با وحشتناکی

 

 کنید مجسم را خود یمرده یرابطه .۹

 

. است عشقی شکست کردن فراموش برای تاکتیکی خود، یمرده یرابطه کردن مجسم

 یجادا موجب که ذهنی تلنگری برانگیختن به تصاویر کردن آویزان حتی یا تجسم هایتمرین

 قبری درون که کنید مجسم را تابوتی توانیدمی. کند کمک شود،می تغییر برای انگیزه

 یا. قراردارد تابوت آن داخل تانقدیمی یرابطه که بگویید خودتان به و شودمی گذاشته

 ینا قراردادن. کنید آویزان تانخوابتخت کنار یا کار دفتر در را اسکلت یا کشنعش تصویر

 .شودمی تغییر برای انگیزه ایجاد باعث تاناطراف در نمادها

 

 کنید برقرار ارتباط دوباره تاندوستان با .۱۱

 یبطهرا توانیدمی ترراحت تاناجتماعی هایجمع به برگشتن و دوستان با ارتباط برقراری با

 بریزید؛ آنها با هاییبرنامه و بگیرید تماس تاندوستان با دوباره. کنید فراموش را تانقدیمی

 دوباره هک کنیدمی پیدا فرصتی کار این انجام با. بروید جایی آنها با که ندارید تمایلی اگر حتی

 ترادیع و طبیعی که کنید احساس و باشید شاد کمی بگذرانید، وقت تانصمیمی دوستان با

 .باشند شما حمایتگر توانندمی تاندوستان دارید، بدی خیلی احساس وقتی. ایدشده

 صحبت آنها با تانجدایی و رابطه جزئیات درمورد خواهیدمی که چقدر هر توانیدمی همچنین

 بخواهید تاندوستان از: »گویدمی براون. کنید استفاده آنها نظرات و بازخوردها از و کنید

 هاییگام زندگی دوباره شروع برای و کنید غلبه هایتانزخم بر که کنند تشویق را شما

 «.بردارید
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 کنید تالش خود سالمتی بهبود برای .۱۱

 ستا این بدهید انجام توانیدمی که کارهایی بهترین از یکی دارید، بدی خیلی احساس وقتی

 روعش را جدیدی و سالم غذایی رژیم. کنید تالش خود جسمی و روحی سالمتی بهبود برای که

 در جدیدی هایکالس در. باشید داشته تانسالمتی درمورد بهتری احساس تا کنید

 ترتردهگس را دیدتان افق و کنید مالقات را جدیدی افراد بتوانید تا کنید شرکت تاندانشگاه

 هبنسبت بهتری احساس شودمی باعث که بدهید انجام را کارهایی. بروید سفر به. کنید

 یتتقو و ایجاد به بخشیدن سرعت برای خوبی بسیار روش بودن، فعال. کنید پیدا خودتان

 یادامه جدید، اندازیچشم داشتن با. است دوباره نفس به اعتماد افزایش نیز و نفس عزت

 .شودمی ترآسان بسیار حرکت

 

 کنید فکر احتماالت به .۱۲

 

 هایگفته این معموال.« شودمی باز دیگری در شود،می بسته دری وقتی: »معروف قول به

. شدبا مفید تواندمی یکی این ولی کنند،نمی مجروح قلبی درمان به زیادی کمک ایکلیشه

 وا از بیشتر است ممکن حتی که دیگری فرد شاید اید،داده ازدست را عزیزی فرد اگر حتی

 زندگی سابق فرد شاید است، درست. باشد تاناطراف در درست باشد، مناسب شما برای

 زا حتی شد، خواهد تانزندگی وارد آینده در که کسی شاید ولی است، بوده العادهفوق شما

 برای را زیادی وقت بخورید، افسوس تانگذشته درمورد اینکه جایبه. باشد ترعالی هم او

 کردن فراموش و گذشتن. کنید صرف دارد، قرار رویتان پیش آنچه درمورد رؤیاپردازی

 .نیست آسان قدیمی، ایرابطه

 

. بازکنید ایتازه فرد روی به را تانقلب باید که است معنی این به گذشته کردن فراموش

 و رفتن پیش جلو به. باشید داشته را جدید عشقی کردن پیدا انتظار ای،لحظه هر در باید

. ریدبگذا کنار را خوردن افسوس و گذشته به نگاه که شودمی باعث آینده کردن بینیپیش

 . شود ظاهر زمانی هر و جایی هر در تواندمی عاشقانه یرابطه
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 اینکه نه باشید، آماده و حالخوش شوید،می مواجه آن با وقتی که است این شما یوظیفه

 .باشید کرده گیر تانگذشته در همچنان

 

 کنید مقاومت درگیری و مشاجره یوسوسه برابر در .۱۳

 گری ردکت. است مهم بسیار آن به توجه ولی رسد،می نظربه ساده نسبتا مورد این که دانممی

 مامت که است این[ کردن فراموش] برای راه بهترین: »گویدمی عاطفی روابط متخصص براون،

 درگیری و مشاجره فکر به یعنی.« کنید حذف را شخصی هایمالقات ازجمله تماس، هایراه

 را او هاییمکان در هم هنوز اگر. نباشید تانزندگی محل ورزشی باشگاه یا شاپکافی در

 .بدهید تغییر را هایتانبرنامه که باشد الزم شاید کنید،می مالقات

 

 کنید مجسم را او بدون یآینده .۱۴

 بردارید، دست تانسابق همسر دادن دست از برای خوردن غصه از وقتی که کنید تصور

 را بیشتری جزئیات هرچه: »گویدمی براون گری دکتر. شد خواهد خوب چقدر تانزندگی

 راگ.« بود خواهد بیشتر نیز ببخشید جان جدیدتان رؤیای به اینکه احتمال کنید، مجسم

 از تیقسم روی مثال یعنی دهید، اختصاص آرزوهایتان تابلوی به را جایی است، مفید برایتان

 .کنندمی توصیف را شما آرزوهای و رویاها که دهید قرار هایینوشته و هاعکس دیوار، یک

 

 نگیرید تماس او با .۱۵

 ردنخو غصه از کهتازمانی و کنید شروع را نگرفتن تماس قانون. است مهم بسیار یکی این

 امهاد را آن است، شده تمام چیزهمه ایدپذیرفته که ایدرسیده جایی به و ایدبرداشته دست

 اردد وجود کمی احتمال که کنیدمی استدالل خود پیش کهتازمانی: »گویدمی کولمن. بدهید

 چه که باشد این نگران باشد، داشته احساسی شما بهنسبت هم هنوز تانسابق همسر که

 و مشغولیدل یچرخه توانیدنمی گذرد،می چه تانزندگی در که بداند بخواهد یا کنیدمی کار

 «.کنید قطع را او به فکرکردن همیشه
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 بروید سفر به .۱۶

 با وقتی: دهدمی توضیح TruthFinder وبسایت برای بلندمدت، روابط متخصص ، گربر آمیکا

 یادآوری کنید،می زندگی آن در که جایی کنیدمی حس هستید، روروبه سختی جدایی

 از رهایی برای راه بهترین گاهی. »ایددادهازدست که است ایرابطه از ثابتی و همیشگی

 به. کنید امتحان را متفاوت شدتبه چیزی که است این( بد عادت ترک) آزاردهنده عادتی

 ار تاندوستان بهترین خود با همراهی برای. بروید ایدداشته را آرزویش همیشه که سفری

 کردن سفر از رهاتر و آزادتر چیزی هیچ. کنید سفر تنهاییبه آن، از بهتر یا کنید دعوت

 «.دارد خوبی حس چه بودن مجرد که بیاورید یادبه شودمی باعث و نیست تنهاییبه

 

 بدهید تغییر را تانخانه دکور یا شوید جاجابه .۱۷

 را ماش تانخانه در چیزی هر کردید،می زندگی جا یک در تانسابق شریک با اگر گویدمی گربر

 تمام تقریبا تاناجاره قرارداد مدت اگر. »است سخت او کردن فراموش و اندازدمی او یادبه

 هداشت ایتازه شروع تا باشید شهرتان در جدیدی یمحله به مکاننقل فکر به است، شده

 «.کنید رنگ را دیوارها و جاجابه را خانه لوازم و اسباب از بعضی کمدست یا. باشید

 

 بگیرید کمک متخصصان از .۱۸

 هاماه اگر گوید،می براون. بکند شما به زیادی کمک تواندمی متخصص فردی با کردن صحبت

 ،اجتماع در خوبیبه توانیدنمی که تاجایی کنیدمی فکر او به هم هنوز شما و است گذشته

 صصمتخ فردی به که است رسیده آن وقت شاید کنید، عمل دانشگاه احتماال و کار محل خانه،

 ینا دارد اهمیت که چیزی تنها. ندارد اشکالی هیچ متخصصان از گرفتن کمک. کنید مراجعه

 .بردارید دست تانسابق شریک به وابستگی و کردن فکر از که است
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 بدهید انجام خودتان برای را کارهایی .۱۹

 را تانسابق شریک توانیدنمی هرگز و رسیده پایان به دنیا که کنید فکر است ممکن گرچه

 دوست هک را کارهایی از فهرستی که کندمی توصیه گربر. کنیدمی اشتباه ولی کنید، فراموش

 ارب چند مردم بیشتر: »گویدمی او. بدهید انجام را آنها و کنید تهیه کندمی تانآرام و دارید

 فیعاط رابطه پایان. شوندمی عاشق بارها و کنندمی تجربه را فراوانی روابط کنند،می ازدواج

  .است رسیده پایانبه هم دنیا که نیست معنی این به شما


