
 

مدیریت هیجانات در این زمینه می تواند کمک کننده باشد. هرچقدر به  

مجال بروز را بدهید این پروسه برای شما  و تکانشی احساسی    رفتارهای 

 طوالنی تر خواهد شد.

مایت های عاطفی و ارتباط خود را با دوستان و خانواده بیشتر کنید و از ح 

 اجتماعی آنها استفاده کنید.

شبکه  ی طرف مقابل را کنار بگذارید و درعکس ها، یادگاری ها و هدایا 

 او را دنبال نکنید. های اجتماعی

کند اجتناب هایی که فرد مقابل را یادآوری می  موقعیت از تا حد امکان 

 کنید.موسیقی های مشترک، مکانهای مشترک و...

احساسات خود را پذیرا باشید و بدانید داشتن این احساس ها در این موقعیت  

 نداشته باشید. بودن یا عصبانی  طبیعی است. شرمی از غمگین

از تمام  یت. فهرسدینسبت به رابطه تان داشته باش یمرور صادقانه ا دیکن یسع 

در  دی. مطمئن باشدیکن هیشد ته یتان م تیکه باعث عصبان یو یرفتارها

 یکه او آنقدر ها هم که فکر م دیرس دیخواه جهینت نیفهرست به ا یانتها

 آل نبوده است. دهیا دیکن

 تقیاست. در حق دیتکه کاغذ مف کی یاوقات نوشتن احساسات رو یگاه 

 ادداشتیدفترچه  کیشود. پس  یذهنتان م یثبت افکارتان باعث پاکساز

 .دیو شروع به نوشتن کن دیبردار

 و کمک یروان درمان یاکار استفاده از خدمات حرفه نیبهتر طیشرا نیدر ا 

 .دارد تخصصحوزه  نیکه در ا یفرداست. متخصص  کیگرفتن از 

 .کندیم ییراهنما

که شما  یکنند. زمان یم نییفرد را تع کی یزندگ ی نهیزم گرانیارتباط با د

به  دیده یبرخوردار بوده از دست م ییباال تیاز اهم تانیرا که برا یرابطه ا

 از وجودتان خواهد بود. یاز دست دادن قسمت یمثابه 

 ریغ دیرا از دست بده یمسئله هدف و مفهوم زندگ نیپس از وقوع ا نکهیا

 از وجودتان را از دست یبخش مهم دی. ممکن است احساس کنستین یعیطب

 بود. دیو شما مجددا همان فرد سابق نخواه دیداده ا

ش از آن بخ ستیبا یامر سخت و دردناک باشد م نیا رفتنیهرقدر هم پذ اما

 .دیو وجودتان دست بکش یاز زندگ

وجود  یاز شکست عاطف ییرها یبرا یو قطع یینوع فرمول جادو چیاگرچه ه

 تیموقع نیعبور کردن از ا یبرا یو اصول موثر هازمیندارد، اما مکان

ه مسال نیو حل ا رشیپذ ریشما را در مس تواندیوجود دارد که م ندیناخوشا

 یر جایدر موارد ز توانیو درمان آن را م یکند. راهکار شکست عشق یاری

 داد:

عبور از دوران شکست 

 عاطفی

ترمیم قلب های )
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