اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻃﻼق :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﮔﻮاری

 lismﻋﮑﺲ:
ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻣﻠﯿﺤﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
دو ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ روزی – ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻼق – ﻟﺤﻈﻪﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﺮد ،درﺳﺖ از آن روز ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺘﺶ ﻃﺎق ﺷﺪ ،آن روز
ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد زﻧﺪﮔﯽ ،دﯾﮕﺮ زﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زد و از ﺗﻤﺎم ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺪا ﺷﻮد…
و ﺣﺎﻻ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد .دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ روز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ روزی ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﻃﻼق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را از ذﻫﻦ و
زﻧﺪﮔﯽ او ﭘﺎک ﮐﻨﺪ و روزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﺮس ،ﺑﺪون دﻋﻮا ،ﺑﺪون ﺗﻬﻤﺖ ،ﺑﺪون ﺗﺮس و ﺷﺐﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﮔﺮﯾﻪ و ﺑﺪون درد را ﺑﺮاﯾﺶ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ،
اﯾﻦ ﺣﺲ ﺧﻮب وﻗﺘﯽ ﻃﻼقﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و اﺷﺘﯿﺎق اﻣﻀﺎ ﮐﺮد ﻫﻢ راﻫﺶ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ« ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ »ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﯿﻠﯽ زود
از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .درﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪریاش ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .او ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻤﺪان ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﻠﻬﻠﻪ و ﺷﺎدی آن را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻏﺮﯾﺒﯽ روی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد…
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻦﺑﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺎوره ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺳﺎزﺷﯽ راه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آرام و ﺑﯽﺗﻨﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻃﻼق ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﻓﺮاد ﺟﺪا ﺷﺪه
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎدهای ﺳﻨﮕﻼﺧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ از دﺳﺖرﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺠﺪد زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻃﻼق،
اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ  ۰۱ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻫﻮﯾﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ۰۱ﮔﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدِ
ﺟﺪاﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ او را در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روانﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺸﺎوران
ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﺮد را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻃﻼق ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻘﺪان و ﺳﻮﮔﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ  ۳واﮐﻨﺶ راﯾﺞ رﻓﺘﺎری و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ« اﻧﮑﺎر»،
«ﻏﻢ »و« اﻧﺪوه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ »و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮش« واﻗﻌﯿﺖ »ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺣﻀﻮرش را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
در واﻗﻊ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻫﻤﺴﺮ ،ﺷﺒﯿﻪ ﻋﺰادار ﺷﺪن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻘﺪان رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﯾﮏ
راﺑﻄﻪ را ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای وی ﻋﺰاداری ﮐﻨﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻮﮔﻮاری را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا
ﻓﺮد واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪاﯾﯽ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ رﺳﯿﺪه ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
از ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮدداری و آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺷﻮک ،ﻧﺎﺑﺎوری و اﻧﮑﺎر ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﻼق ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ
اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﻧﺎﻫﺎر ﯾﺎ ﺷﺎم ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺎن را در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻋﺪهای
از اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل از وﻗﻮع ﻃﻼق ،ﻫﻨﻮز ﺣﻠﻘﻪی ازدواج ﺧﻮد را در دﺳﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از« اﻧﮑﺎر »ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻣﯽرﺳﺪ .ﻏﻢ و اﻧﺪوه ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ ارزش در

زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﻪاش اﻏﻠﺐ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻘﺪان و ﺳﻮﮔﻮاری ،ﭘﺬﯾﺮش
واﻗﻌﯿﺖ ﻃﻼق اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺟﺪا ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی در اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺳﻮﮔﻮاری ﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ دارد؟
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻘﺪان و ﺳﻮﮔﻮاری ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
– ۱ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﮐﺴﻠﯽ :ﻏﺼﻪ ،اﻓﺴﻮس و ﺣﺲ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ذﻫﻨﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺘﺪاول در ﻏﻢ و اﻧﺪوه اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻮار اﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ آه ﺑﮑﺸﻨﺪ ،اﻓﺴﻮس ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﯾﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻐﻀﯽ در ﮔﻠﻮ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.
– ۲ﺧﺸﻢ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی :ﭘﺲ از اﻧﮑﺎر ،ﺧﺸﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﺳﺖ ﺧﻮدش ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ﭼﺮا
از وﻗﻮع ﻃﻼق ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻼق و ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺸﻢ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺜﺎر زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺮزﻧﺪان از اﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ!
– ۳ﮔﻨﺎه :اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﻏﻠﺐ ﭘﺲ از ﺧﺸﻢ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرﺿﺎت و اﺻﻼح
راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ .اﺣﺴﺎس ﺑﯽارزﺷﯽ و ﭘﻮﭼﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ اﻣّﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺪّی و ﺷﺪﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪهای ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
– ۴اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﺒﻮد اﺣﺴﺎس ﻟﺬت :ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﻢ و اﻧﺪوه ،ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزﻣﺮه از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﺎ  ۳ﻣﺎه اول ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۶ﻣﺎه ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ دﯾﮕﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻮﮔﻮاری و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﺴﮑﯿﻦ آﻻم ،ﺣﺘﻤﺎ از ﯾﮏ روانﺷﻨﺎس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
– ۵اﺿﻄﺮاب :اﻓﺮاد ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﯾﺠﺎد اﺿﻄﺮاب ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻘﺪان ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻤﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ،اﺧﺘﻼل در ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺧﻮاب ،ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ،درد ،ﻣﺸﮑﻞ در
ﺗﻤﺮﮐﺰ و … را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ دارد.
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ دادن و ﺳﻮﮔﻮاری ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﭘﺲ از ﻃﻼق اﺳﺖ.
آن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد
اﻣﺎ راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻘﺪان و ﺳﻮﮔﻮاری را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ
دوم ﺑﺎزﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ« ﺧﻮدارزﺷﻤﻨﺪی »ﺷﻮﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻮاری آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ:
ﯾﮑﻢ – ﻣﺪﺗﯽ ﺳﻮﮔﻮاری ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﺳﻮﮔﻮاری ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ .درد اﻧﮕﯿﺰهای اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
دوم – اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ :در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺣﺴﺎسﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس واﻗﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪای ﺗﻬﯿﻪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک از ازدواج ﺗﺎ ﻃﻼق در آن ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ
و ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺎن ﺑﺎ دﻻﯾﻞ آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ رو در ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺳﺎزﮔﺎری دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ« ﻫﺮ رﻧﺠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ» .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﯾﺎدآوری ﺧﺎﻃﺮات و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ،ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺳﺮزﻧﺶ ،ﻧﻔﺮت و اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ و …ﭘﺲ از ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮم – ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ :ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺟﻤﻊ آنﻫﺎ و ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﻮﮔﻮار
ﻧﻮﻋﯽ درﻣﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﺴﺒﯽ
ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﭘُﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼء ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ اﺳﺖ
ﭼﻬﺎرم – ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ :اﻏﻠﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ورزش و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﺑﯿﻦ

ﻣﯽرود .ورزش ﺑﻪ ﻓﺮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﻗﻮی ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ورزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ آﻣﺎده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻢاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ورزش ﺷﺐﻫﺎ ﺧﻮاب
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﭘﻨﺠﻢ – ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻬﻢ :ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﻀﺎوت ﻓﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺷﺸﻢ – ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ )اﺻﻞ اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ( :اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ
ﺑﺮای اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﯽﺗﺤﺮﮐﯽ ،وﻗﻔﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه در ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ و ﺳﺴﺘﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
اﺳﺖ .ازﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻔﺘﻢ – ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور و روانﺷﻨﺎس :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎری ﮔﺮﻓﺘﻦ از روانﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﮔﻮاری و ﻓﻘﺪان ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺒﻊhttp://goo.gl/PA7vxY:

