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شماره هفتصدوشصتودو یک شهریور نودونه

ارتباط با ضمير ناخودآگاه

آشنايي با هيپنوتيزم
اغلب وقتي در مورد بعضي
علوم شناخت و آگاهي
يكتا فراهاني
كافينداشتهباشيمتصورات
خاصي از آنها در ذهنمان
خواهيم داشت؛تصوراتي كه گاه درست و در
بسياري موارد هم نادرست هستند .يكي از اين
علوم هم «هيپنوتيزم» است.
شايد بسياري ازما اطالعات جسته و گريختهاي
درموردهيپنوتيزمداشتهباشيم.احتماالباشنيدن
نامآنتصويرفرداسرارآميزيمقابلچشمانمان
ظاهرميشودكهميتواندباناخودآگاهماارتباط
برقرار كند و ما را به گذشتههاي دوري ببرد كه
در حال حاضر چيزي زيادي از آن در خاطرمان
باقي نمانده است.
بسياريازماكنجكاويزياديدرموردهيپنوتيزم
داريم و ميخواهيم اطالعات صحيحي در باره
آن داشته باشيم.اغلب برايمان سوال است و
دوست داريم بدانيم آيا هيپنوتيزم نوعي خواب
است،تلقين است ،هوشياري و ...درواقع فرد در
طول هيپنوتيزم چه فرايندي را تجربه ميكند.
برايآشناييبيشتردراينبارهبادكترمحمدجواد
حريري،پزشكوهيپنوتراپيستوعضوانجمن
هيپنوتيزم باليني ايران گفتوگو كردهايم.
 :ابتدا بهتر است با تاريخچهاي از
هيپنوتيزم آشنا شويم؟
هيپنوتيزمرانخستينبار«آنتوانمسمر»درفرانسه
برايبيمارانيكهمشكالتروحيروانيداشتندبه
كار برد .اين روش ابداعي زماني به كار گرفته شد
كه آهنربا تازه كشف شده بود و تاثيرات آن مورد
بحث دانشمندان بود.آهنربا نوعي ماده معدني
و در واقع كاني است كه انرژي آن باعث جذب
فلزات ميشود .به همين خاطر نحوه عملكرد آن
براي مردم عجيب بود.
مسمر در روش ابداعي خود تصور كرد همان
طور كه در كانيها مغناطيس وجود دارد ميتواند
در حيوانات و انسان هم وجود داشته باشد و
نام آن راهم «مغناطيس حيواني» گذاشت .در اين
روشبهافراديكهدچاربيماريهايروحيرواني
بودند ميله آهني ميداد و ميگفت آن را در یک
حوضچه پر از آب نگه دارند چون مغناطيس
موجود ميتواند باعث شفاي آنها شود.
در واقع اين فرايند از لحاظ علمي در رده «دارونما»
ياپالسيبوناميدهميشود؛يعنياگربهبيمارانتوسط
فرد موجهی گفته شود دارويي حتما دواي درد
آنهاست و قطعا ميتواند مفيد باشد آنها از لحاظ
ذهني ميپذيرند و همين تلقين باعث درمانشان

مغز ما عملكردي
دارد كه «ذهن»
ناميده ميشود .ذهن
گاهي دچار اختالالت
شناختي و در نتیجه
موجب اختالل رفتاري در فرد ميشود؛
خودبزرگبيني،خودكم بيني و عزت نفس
پايين يا خطاهاي شناختي مانند معتقد
به همه و هيچ بودن ،انواع ترسها و
فوبياهاي مختلفي مانند ترس ازچيزهايي
كه واقعا هم ترسناك نيستند مانند ترس
از ارتفاع،تاريكي،رعد و برق يا گربه و...
اينها همه مشكالتي هستند كه با استفاده
از هيپنوتيزم ميتوان آنها را درمان كرد

خواهدشد.بعدهاپزشكانزياديكارآنتوانمسمر
را دنبال كردند و نتيجه خوبي هم از آن گرفتند .در
اين ميان يكي از پيروان مسمر به نام «جيمز بريد»
كه چشم پزشك بود در تحقيقات و آزمايشات
خود نام « هيپنوتيزم» را بر اين روش گذاشت.
البته او بر اين باور بود كه هيپنوتيزم نوعي خواب
است.يعني در اين روش فرد بهگونهاي به خواب
ميرود و هيچ واكنشي نشان نميدهد.به همين
دليل هم چنين نامي برآن نهاد چون «هيپنو» در
يوناني به معناي خواب است و هيپنوتيزم هم به
معناي نوعي «خوابواره» يا خوابگونه است.
اين واژه به تدريج به اين صورت بين مردم رواج
پيدا كرد و به اين صورت شايع شد اما در آينده
خود جيمز بريد متوجه شد كه هيپنوتيزم خواب
نيست اما نام اين واژه آن قدر متداول شده بود
كه ديگر تغييري در آن حاصل نشد.
 :هيپنوتيزم به مرور و در گذر زمان
با چه تغييراتي مواجه بوده است؟
در گذر زمان اين روش درماني گسترش پيدا كرد
اما چون هنوز آثار درماني آن کامال مشخص نبود
و اطالعات دقيقي در مورد آن وجود نداشت به
مروربازيچهايشددردستافراديكهتخصصي
در اين زمينه نداشتند و فقط به عنوان هيپنوتيزور
اين علم را به صورت بازيچهاي درآورده بودند؛
دليل اصلي آن هم ناآگاهي و ابهام اين افراد در

اين خصوص بود كه باعث سوءاستفاده آنها شده
و در بسياري موارد هم شكل نمايشي و سرگرمی
به خود گرفته بود اما در حال حاضر هيپنوتيزم به
عنوان یک روش درماني به حساب ميآيد كه
در واقع رشتهای «بينرشتهاي» است؛ يعني هم
روانشناسان و هم پزشكان ميتوانند آن را فرا
بگيرند و با استفاده از اين روش درماني به درمان
بيماران خود بپردازند.
پزشكانوروانشناسانميتوانندبراياختالالتي
مانند اختالالت اضطرابي كه طيف بسيار
وسيعي را دربرميگيرد،افسردگي و اختالالت
خواب،تقويت حافظه،وسواس و موارد مشابهي
مانند آن از هيپنوتيزم استفاده كنند.
 :در حال حاضر چه تصورات اشتباه
و اغراقآميزي در مورد هيپنوتيزم وجود دارد؟
بيماریهاي روان تني را هم كه منشاء عصبي دارد
ميتوان به وسيله هيپنوتيزم درمان كرد .متاسفانه
نوعينگرشاغراقآميزنسبتبههيپنوتيزموجود
دارد و آن اين است كه بعضي افراد فكر ميكنند
انگار در هيپنوتيزم نوعي عصاي جادويي وجود
دارد كه براي هر بيماري قابل استفاده است .در
صورتيكهاينگونهنيستوخيليازبيماريهاي
جسمي مانند سرطان يا بيماريهاي عفوني را
نميتوان با استفاده از اين روش درمان كرد.
بعضيافرادهمفكرميكنندباهيپنوتيزمميتوانند

به هرچه ميخواهند برسند ،كسي را كه دوست
دارند تحت تاثير قرار دهند يا پولدار شوند .چنين
تصوراتي در مورد هيپنوتيزم درست نيست .البته
اين امكان وجود دارد كه با هيپنوتيزم رفتار فرد
بهگونهاي بهبود پيدا كند كه منجر به جذابيت
رفتاري بيشتر او بشود.وقتي هم رفتار كسي بهتر
شود طبيعي است كه ديگران هم عالقه بيشتري
به برقراري ارتباط با او خواهند داشت؛ ولي اينكه
چنينچيزيراهدفاصليهيپنوتيزمبدانيماشتباه
است.البتهميتوانگفتاگرنوعرفتاربعضيافراد
بهگونهاي باشد كه در ديگران دافعه ايجاد كند
هيپنوتيزم ميتواند باعث تغيير چنين رفتارهايي
و در نتيجه نزديكي بيشتر آنها به ديگران و بهبود
روابط با چنين افرادي شود.
جنبههاي اضطرابي بيماريهايي مانند سرطان را
همميتوانباهيپنوتيزمتعديلكردچوناضطراب
ميتواندباپایینآوردنسیستمایمنیباعثايجاديا
پيشرفت سرطان يا بيماريهايي مانند ام اس شود.
ميتوان گفت وقتي دچار اضطراب و افسردگي
ميشويم توان و سيستم ايمني بدن هم پايين
ميآيد.دراينصورتسرطانيااماسهمپيشروي
ميكنند.در اين صورت هيپنوتيزم ميتواند باعث
كاهشاينگونهعالئمشود؛امابهتنهايينميتواند
خود اين بيماريها را درمان كند.
در واقع هيپنوتيزم در اين موارد ميتواند به عنوان

درمان كمكي براي كاهش استرس و اضطراب
ناشي از اين بيماريها مفيد واقع شود.
 :چه بيماريهايي توسط هيپنوتيزم
درمانميشوندواينكارچگونهانجامميشود؟
بيماريهايي مانند سردردهاي عصبي يا ميگرن
را ميتوان با هيپنوتيزم درمان كرد اما نميتوان
بيماريهايجسمانيمانندزخممعدهرابااستفاده
ازاينروشبهبودبخشيد؛مگرآنكهموارديناشي
از شدت اضطراب باعث افزايش اسيد معده و در
نتيجه دردهاي عصبي در آن ناحيه شده باشد كه
در اين صورت امكان درمان اينگونه اضطرابها
كه منجر به ناراحتي معده هم ميشوند توسط
هيپنوتيزم وجود دارد.اما اين موضوع به آن معنا
نيست كه هرگونه معده دردي را ميتوان به وسيله
هيپنوتيزم درمان كرد.
 :در واقع عملكرد هيپنوتيزم به چه
صورت است؟
مغز ما عملكردي دارد كه «ذهن» ناميده ميشود.
ذهن گاهي دچار اختالالت شناختي و در
نتیجه موجب اختالل رفتاري در فرد ميشود؛
خودبزرگبيني،خودكم بيني و عزت نفس پايين
يا خطاهاي شناختي مانند معتقد به همه و هيچ
بودن ،انواع ترسها و فوبياهاي مختلفي مانند
ترس ازچيزهايي كه واقعا هم ترسناك نيستند
مانند ترس از ارتفاع،تاريكي،رعد و برق يا گربه
و ...اينها همه مشكالتي هستند كه با استفاده از
هيپنوتيزم ميتوان آنها را درمان كرد .ولي وقتي
چيزي مربوط به بافت مغز باشد مثال فرد دچار
حمله مغزي شده باشد و مغزش مشكل پيدا كرده
باشد نميتوان با هيپنوتيزم او را درمان كرد؛ يعني
عوارض ناشي از مشكالت ذهني را ميتوان با

هيپنوتيزم تعديل كرد ولي نميتوان مشكالت
مغزي را با استفاده از اين روش مداواكرد.
«پنيك»ياحمالتهراسهمازاختالالتديگري
استكهميتوانبااستفادهازهيپنوتيزمآنرادرمان
كرد.فرديكهمبتالبهاينگونهحمالتباشدامكان
دارد بدون دليل در هر ساعتي ازشبانهروز دچار
حمالت اضطرابي غير قابل كنترل و وحشتناكي
شود كه واقعا شخص را آزار ميدهد.اين افراد
معموالاحساستپشقلبگرماواحساسخفگي
بسيار آزار دهندهاي را تجربه ميكنند كه با استفاده
از هيپنوتيزم ميتوان به آنها كمك كرد .بسياري
افراد هم دوست دارند از شر خاطرات بدي كه
سالهاست آزارشان ميدهند رها شوند .البته با
هيپنوتيزم ميتوان براي رفع آزار خاطرات بد
راهي پيدا كرد؛ البته اينكه بتوان دقيقا كاري كرد
كه خاطرات كامال و براي هميشه از ذهن فرد
پاك شوند امكانپذير و منطقي نيست اما ميتوان
با استفاده از اين روش كاري كرد كه اين خاطرات
ديگر او را آزار ندهند و حالش را بد نكنند.
در مواردي امكان دارد فرد نياز به روانكاوي هم
داشته باشد.البته پروسه روانكاوي طوالني است
و حتما در صورت نياز بايد از آن استفاده كرد.
:درهيپنوتيزمچهفرايندياتفاقميافتد
وبهاينترتيبچطورميتوانباضميرناخودآگاه
ارتباط برقرار كرد؟
ميتوان گفت هيپنوتيزم ارتباط برقرار كردن با
ضميرناخودآگاهاست.وقتيخودآگاهباتكنيكهاي
هیپنوتیزمیپايينبرودفعاليتكورتكسمغزكمتر
ميشود و در حالي كه فعاليت ناخودآگاه بيشتر
ميشود ،بهتر ميتوانيم با آن مذاكره و ارتباط برقرار
كنيم.زمانيكهسطحهوشياريفردراپايينبياوريم
مثال او چشمهايش را ببندد ميزان ايمپالسهاي
دريافتياشكمترخواهدشد؛درنتيجهميتوانتوجه
او را به چيزهاي ديگر كم كرد .به اين ترتيب با پايين
رفتن ميزان فعاليت خودآگاه و امواج آن،ناخودآگاه
باال ميآيد و با انجام تغييرات مثبت در ناخودآگاه به
تدريجفردهمبرهماناساسيعنيآرامشوشادابي
رفتار ميكند؛ نه افسردگي ،غم و اندوه .البته تمام
اين مراحل تكنيكها و مهارتهايي دارد كه حتما
بايد توسط متخصص و با استفاده از تجربه او انجام
شود .و افرادي كه مدرکی در زمينه روان شناسي
يا پزشكي ندارند نباید چنين كاري انجام دهند.
اينتکنیکهاوتغييراتاگرتمرينهادرستانجام
شوند ،متدولوژي و روش درماني صحيح باشد و
در واقع براي بيمار يا مراجع وقت گذاشته شود
و برنامهها هم مدون و منظم پيش گرفته شوند
میتواند باعث درمان و بهبود افراد شود.

اما و چرای پایان یک رابطه بیثمر

آیا رابطه شما به بنبست رسیده است؟
تحقیقات نشان میدهد که بعضی از مردم در روابط
ترجمه:
خود مورد بدرفتاری عاطفی یا حتی آزار و اذیت قرار
هدا صادقیان
میگیرند .باید به این افراد آموخت که چگونه بین
حقیقی
سردی و احساسات توازن برقرار کنند .هیچ کس نباید
نادیده گرفته یا طرد بشود ،بابت زحماتش در زندگی باید از او قدردانی
بشود ،نباید از داشتن روابط زناشویی سالم محروم بماند ،یا دائم با رفتار
خام ومشکلساز همسر و همدم خود دست و پنجه نرم کند .باید روابط
را نجات بدهیم ،اما در مواجهه با صدمات مکرر و عدم حساسیت طرفین
شاید بهترین کار پایان دادن به رابطه باشد .روانشناسان با در نظر گرفتن
بهترین راه برای ادامه به افراد کمک میکنند تا روابط خود را بهبود ببخشند.
آیا شما در رابطهای به بنبست رسیده گرفتار شده و دست و پا میکنید؟
شما دنبال یک رابطه با ثبات و ایمن هستید اما از پیدا نکردن رابطه سالم
و بهتر میترسید؟ آیا از تنها بودن واهمه دارید؟
ممکن است با گذشت زمان شوق و ذوق ما در یک رابطه کم وزیاد بشود
اما اگر میزان سردی و از دست دادن احساسات از حد گذشت،دیگر رابطه
از مسیر خود خارج شده و به پایان نزدیک است .اگر گمان میکنید که
رابطه شما به بنبست رسیده ،باید به خط قرمزهایتان نگاهی بیندازید تا
نگرانیهایتان را تصدیق کنید 4 .نشانه وجود دارد که مشخص میکند آیا
رابطه زناشویی به آخر خط رسیده است یا نه!
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برخی از عالئم حکایت از آخر خط رابطهها دارند .اگر حتی یکی یا دو
مورد از این عالئم را در رابطه خود میبینید ،به عقب برگردید و رابطهتان را
ارزیابی کنید .ما میتوانیم همه چیز را انکار کنیم .قابل درک است که نگاه
کردن به رابطه بیمارگونه با دید جسورانه میتواند چالشبرانگیز باشد اما
رابطهای که به زندگی شما بها نمیبخشد ،معموال ارزشی ندارد که نقشی
در آن داشته باشید .در اینجا چند خط قرمز وجود دارد:
 .1مسیر رابطه شما به سمت منفی منحرف شده است .اغلب اوقات
داستان از جایی شروع میشود که زن و مرد خیلی سریع درگیر رابطه
میشوند که آن را مرحله شیدایی مینامند .عقل سلیم میگوید که این
دوران هماهنگی روابط ،بین  3تا  6ماه طول میکشد و شما همدیگر
را به روشی ایدهآل محک میزنید اما همه ما میدانیم که این شیدایی و
سرخوشی اولیه زیاد دوام پیدا نمیکند .در حالی که انتظار سطح متمایزی

از این حقیقت را داریم که همه چیز در مورد شریک زندگی ما عالی
است اما در واقع دعواهای سمی مکرر یا گفتوگوی ناسالم حکایت
از رابطه مشکلدار میکند .رابطه به بنبست رسیده معموال بدون رابطه
جنسی است .حتی اگر چنین رابطهای وجود داشته باشد به معنای فاصله
عاطفی و قطع ارتباط است.
 .2شما احساس نارضایتی و غمگینی میکنید .این یک معامله بزرگ
است .ممکن است احساس خوشبختی و شادی نکنید یا دیگران به شما
بگویندکه غمگین هستید .آیا شما و شریک زندگیتان برای تغییر یکدیگر
تالش بیفایدهای انجام میدهید؟ اگرشما درمورد این مساله بارها و بارها
برای خودتان دلیل میآورید ،بدانید که هیچ چیز در آینده تغییر نخواهد
کرد .آیا این موضوع را میپذیرید؟ اگر جواب شما منفی است ،وقت آن
رسیده که حرکتی انجام بدهید .شاید این سوال برای شما پیش بیاید که
خارج از این رابطه چه احساسی خواهید داشت؟ خوشحالتر هستید یا
حتی احساس غمگینی ،نگرانی و استرس،ناراحتی و یا احساس پوچی
به شما دست میدهد .شاید هم گاهی اوقات احساس شکست میکنید.
 .3صبرتان لبریز شده است .آیا درحال حاضر از کارهایی که همسرتان
انجام میدهد عصبانی میشوید درحالی که در گذشته به راحتی از خطاهای
او چشمپوشی میکردهاید و همه چیز را ساده میگرفتید؟ آیا بیشتر از اینکه
کنار هم از وقتتان لذت ببرید ،درحال کشمکش و درگیری هستید؟آیا
درمورد آینده ناراحت و غمگینید؟آیا اصال در مورد آینده بحث میکنید؟
اگر این روند ادامه یابد به احتمال زیاد در آینده زندگی شما وهمسرتان
به بنبست خواهد رسید.
 .4شما مدام احساس میکنید که مشکلی وجود دارد و اوضاع درست
پیش نمیرود .آیا شما احساس میکنید که رابطهتان مناسب و مستحکم
و سالم نیست؟ شاید این مشکل خیلی عمیق یا سطحی باشد .ممکن
است به پایان رابطهتان فکر کنید اما یا شما نمیخواهید یا همسرتان که
این واقعیت را قبول کنید .اگر دائم چنین حسی دارید یا این موضوع را
انکار میکنید،مشکلتان به خودیخود از بین نخواهد رفت.
اگر چنین خط قرمزهایی را در رابطه خود میشناسید ،ممکن است وقت
آن رسیده باشد که همه چیز را رها کنید و بپذیرید که رابطهتان به بنبست
رسیده است .چنین تصمیمی به راحتی و در آرامش گرفته نمیشود .لطفا
در صورت نیاز به شفافسازی بیشتر ،به دنبال مشاوره حرفهای یا مالقات
با روانشناس باشید که در این زمینه آگاهی کافی داشته باشد.

اگر از روابط سمی خود
خسته شده اید ،این  3مرحله
را دنبالکنید:

 .1قدم اول را بردارید و با اینکه تصمیمگیری
نهایی باعث آزار شما میشود به آن عمل کنید.
روح شما آسیب دیده است اما شما بر این مشکل
غلبه خواهید کرد (و اگر مراحل بعد را دنبال کنید،زودتر
از آنچه که انتظار دارید التیام مییابید) احتماال به خاطر افکار و
احساساتی مانند ذیل میباشد:
« من او را دوست دارم!» اما آیا او واقعا شما را با عشق و از روش
سالم دوست دارد؟ آیا او میداند که شما واقعا که هستید؟(این دقیقا به اندازه
عشق مهم است).
« اما ،دلم برایش تنگ میشود ».اما آیا ترس از دست دادن او به این معنی
است که شریک زندگی شما یک انتخاب سالم برای شما بوده است؟ حتی
اگر بعضی اوقات در کنار او احساس خوشایندی داشتید ،واقعا این فرد
مناسب شما هست؟
« اگر بعد از اتمام رابطه بین ما ،او با فرد دیگری رابطه برقرار کند چه
میشود؟ در این صورت من واقعا او را از دست خواهم داد ».اما بر اساس
رفتار گذشته او و الگوی ناسالم شما در کنار هم ،چقدر احتمال دارد که
او در قبال شما رفتارش را تغییر بدهد؟ خودتان را پیدا کنید .ممکن است
شخص دیگری با خودشیفتگی دیگران کنار بیاید اما آیا واقعا میخواهید به
این موضوع عادت کرده و قربانی باشید؟ هنگامی که شما از درون متعهد
میشوید ،خودتان را زیر سؤال نبرید .تصمیم خود را دوباره ارزیابی نکنید.
اگر تردید دارید ،برای کاهش و التیام درد درونیتان باز سراغ شریک زندگیتان
میروید تا در جلسات متعدد ،احساس خوب تایید نشده را به دست بیاورید
ولی میدانید که دوباره همسر شما به رفتارهای مشکلساز خود بازخواهد
گشت که درست مانند رانندگی دیوانهوار با ماشین غلتک خواهد بود.
 .2تمام راههای ارتباطیتان را قطع کرده و به این کار ادامه بدهید .همه
راههای ارتباطی و تماسهای ممکن را متوقف کنید .اگر هم مجبور به
تماس هستید حضوری باشد .اگر واقعا میخواهید همه چیز را تمام کنید،
برای مدیریت کارهای باقیمانده دیگر نیازی به ارتباط با شریک خود ندارید.
 اگر همسر سابق شما از دلتنگیاش برایتان نوشت شمادیگر پیامی مانند
شب بخیر یا دل من هم برایت تنگ شده ،نفرستید.

تماسهایتلفنییادرخواستهای
مالقات را رد کنید.
 تمام ارتباطات رسانههای اجتماعی
موجود را مسدود کنید.
 اگر نزدیک به هم زندگی میکنید یا محل کارتان
نزدیک است ،از راهی بروید که مجبور به دیدن یکدیگر
نباشید،قدمهای رو به جلو را متوقف نکنید .میتوانید با هم
مثل دوست باشید اما دوباره با هم صمیمی نشوید .این بدان معنی
است که اگر همدیگر را دیدید ،نایستید و باهم صحبت نکنید و یا به
هیچ وجه نسبت به هم پرخاشگری نکرده یا جبهه نگیرید.
 اگر طرف مقابل سعی میکند شما را عصبانی یا دچار بحران کند پاسخی
ندهید حتی اگر او با گریه کردن قریبهکارانه سعی میکند شما را وادار به
عقبنشینیکند.
 به خودتان یادآوری کنید که برای پایان بخشیدن به رابطه بیثمر نیاز
به خودآگاهی و اشتیاق دارید تا دوباره اعتبار خودتان را به دست بیاورید.
 .3ارزش خودتان را بشناسید .در مورد اینکه چه کسی هستید ،چگونه بزرگ
شدهاید و آنچه در روابط شخصی و حرفهای خود ارائه میدهید ،احساس
خوبی داشته باشید .دانستن ارزش وجودی شما به این معناست که سالمت
عاطفیتان را دراولویت قرار میدهید .هرزمان که احساس میکنید شاید به
روابط سمی خود برگردید ،دلسوز خودتان باشید .طبیعی است که گذشته
خود را از فراموش نکنید ،مراقب باشید ،فراموش کردن اوقاتی که از کنار
هم بودن احساس خوشایندی داشتید به این معنی نیست که شریک سابق
شما برایتان مناسب بوده است .اگر شناخت و به یادآوری ارزش وجودیتان
برای شما دشوار است ،به این موضوع فکر کنید که یکی از اعضای خانواده
یا یک دوست نزدیک قصد داردبه رابطه سمیاش برگردد،به او چه خواهید
گفت؟ فکر کردن به این موضوع و ارزش دادن به دیگران و راهنمایی کردن
آنها باعث میشود که شما ارزش و گنج وجودی خودتان را پیدا کنید و
راهتان را ادامه بدهید.
بسیاری از مردم شکستها را کنترل نمیکنند اما استفاده از راهحلهای فوق
برای کسانی که در روابط خود به آخر خط رسیدهاند یا ایدههای روانشناسان
و مربیان روابط زناشویی ،بسیار مفید است ،شما میتوانید با قدرت ،شفافیت
و متانت و احترام ،رابطه بیثمر و به انتها رسیده را ترک کنید.
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