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 سازی موانع عاطفی در قلوب انسانهاویران

 تهیه کننده: نسرین صرافان، کارشناس ارشد روانشناسی

سازی نیازهایتاان شا گ فرفتاه باشاد و چاه باا       موانع عاطفی اطراف قلبتان چه با سرکوب

قادرت شافاب     »تان ایجاد شده باشد تنها باعث جدایی شاما از  سازی تمایالت واقعیپنهان

 فردد. می «عشق

را قربانی کرده « آزادی دوست داشتن»با زندفی کردن در پشت دیوارها و موانع عاطفی 

 دهید. و زندفیتان را تحت حاکمیت ترس از طرد شدن، تنهایی و جدایی از دیگران قرار می

بدانید این موانع عاطفی شما را نه تنها از دیگران بل ه از خودتان هم جادا کارده و حتای    

مناد شادن   سازد. با بیرون راندن عشق از زندفی، بهرهخود را برایتان دشوار می دوست داشتن

 کنید.از یک زندفی پر احساس را قربانی می

 توانید احساس کنید قابگ بهبود ب شیدن است.هر چیزی را که می بدانید 

فیاری از احساساات تنهاا باا اهنیاات خاود درفیار خواهیاد شاد. از طریاق           با فقدان بهره

تر شده و شرایط برای باروز و تجلای نباو  و خالقیات فاراهم      سات زندفی هیجان انگیزاحسا

 آید. می

      بدانید هر چه از احساسات خود بیشتر بهره بگیرید، سارزندفی بیشاتری پیادا خواهیاد

 نمود.
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بینید که زندفی آنها سرشار از احساسات تناد و آتشاین   با نگاه به زندفی نوابغ خالق می

اناد  دانان و کلیه هنرمنادان توانساته  این احساسات نویسندفان، شعرا، موسیقی است و از طریق

بصیرت درونی ادراکات خود را متجلی کنند. تک تک ما از زیبایی درونی برخورداریم کاه  

 خواهد خود را به نمای  بگذارد.  می

از طریق پذیرش عشق با احساس امنیت درونی فرصتی برای خلق کردن و تجرباه کاردن   

 کنید.وارد جدید پیدا میم

 .بیاموزید که عشق زمانی در امان است که بدانید چگونه از آن استفاده کنید 

تواند منجر به رنج و یاا شاادکامی و   به مانند تمامی نیروهای توانمند کائنات، عشق نیز می

 سالمت فردد. 

ناپذیر بارای  وصفتوان از عشق برای ایجاد لذتی تنها شما باید یاد بگیرید که چگونه می

 خود و دیگران بهره فیرید.

      برای همیشه به خاطر بسپارید که هر فاه دست از دوست داشاتن برداریاد، ب شای از

دهد و هار فااه دوسات داشاتن را مجادداز برفزینیاد، باا        وجودتان حیات خود را از دست می

زنده خواهیاد شاد    احساس کردن، با پیوند برقرار کردن با دیگران و دوست داشتنشان مجدداز

 یابید. و زندفی را در می

منبااع: دی آنجلاایا، باربااارا، چگونااه عشااقی پایاادار بیااافرینیم، ترجمااه هایااده  الماای،   

 .1831انتشارات سایه فستر، 


