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 کتاب 

 نمای بازگرداندن عشق و ازدواج قطب

 

های پر تکرار  ها و سوال به دغدغه بازگرداندن عشق و ازدواج نمای در قطب

های جامع  پاسخبازگشت به یک رابطه عاطفی تمام شده مراجعین در مورد 

 . .شده استداده  و کامل

تر دارند در یک مصاحبه با  های تخصصی ها که نیاز به پاسخ برخی سوال

اند که در این  های رادیو عشق پاسخ داده شده مدیر آموزش و پژوهش دوره

 متنی در اختیارتان قرار داده شده است.  هفایل توضیحات بصورت نسخ

 توانید گوش دهید. را در سایت رادیو عشق می نسخه صوتی این مصاحبه

 باشد.  می رادیو عشقمعنوی این کتاب مربوط به مادی و تمام حقوق 

 ای پیگرد قانونی دارد. رسانه هرگونه، یا انتشار آن در به هر نحویبرداری،  کپی
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 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 چرا عشقم باهام تموم کرد!!؟؟)یا میخواد تموم کنه( -1

 لحاظ مختلف برای او کم شده است.جذابیت شما از 

رابطه  ،ای داشتیم خیلی خیلی عاشقانه  خیلی از مراجعین میگن ما رابطه

 ،خیلی همو دوست داشتیم ،خیلی خوبی داشتیم همه چیز خیلی خوب بود

دم آاما االن تبدیل شده به یه  ،طرف مقابل هم خیلی به من توجه میکرد

رابطه شد  من اصال نمیدونم چی نمیگ مغرور و توجه، سرد، بی تفاوت، بی

نظر شما چیه علت اینکه اصال  .کرد نقدر تغییرآما به اینجا کشید و ایشون 

 ؟ها به جدایی میرسن چیه رابطه

داستان خودش رو داره و وقتی به  ای که تموم میشه در ظاهر هر رابطه 

خب کنیم به این نتیجه میرسیم که انگار  های مختلف نگاه می داستان

های خیلی مختلفی برای علت  دالیل خیلی مختلفی وجود داره و داستان

کنیم و وقتی  تر بررسی می ها وجود داره اما وقتی میایم دقیق این جدایی

رو بررسی هست ها  میایم اون چیزی که عصاره مشترک همه این داستان

ون ا جذابیتترین دلیل اینه که  ترین و بزرگ بینیم که عمده کنیم می می
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 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

وقتی که در . یا اصال از بین رفته فرد برای طرف مقابلش خیلی کم شده و

کنیم معموال اولین چیزی که به ذهن همه  مورد جذابیت صحبت می

کنن که  نی با خودشون فکر میعمیادش این جذابیت ظاهری هستش ی

ری تو ظاهرم ایجاد کنم یا اینکه من به خودم یخب حاال باید یه تغی

ها میره سمت جذابیت  نی ذهنعی ،چرا این اتفاق افتاد رسیدم پس می

 .ظاهری

نی غیر از جذابیت ظاهری چجور عفرمایید یعنی چی؟ ی ین جذابیتی که میا

 ای مگه وجود داره؟ جذابیت دیگه

و میشنون ر همه افراد وقتی کلمه جذابیت، ایه جذابیت یک مفهوم گسترده 

اولین چیزی که توی ذهنشون میاد نی عهای ظاهری میفتن ی یاد جذابیت

در  ،یری توی ظاهرم ایجاد کنمیدر مورد ظاهرشونه یا اینکه باید برم یه تغ

 های مفهوم جذابیت مولفه از مولفه کصورتی که جذابیت ظاهری فقط ی

اما اگر بخوایم بیایم بررسی کنیم جذابیتی که ما داریم ازش صحبت  هست.

جذابیت چهار مولفه اصلی داره یه این  ،کنیم منظورمون چی هستش می

که خود  سته جذابیت ظاهریاش همون طوری که اشاره کردیم  مولفه
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 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

نی میتونه از چهره باشه، عهای مختلفی داره ی یتمآام باز  جذابیت ظاهری

صحبت   زبان بدن فرد، نحوه های ظاهری، پوشش باشه، در واقع همه ویژگی

سالمت  وحتی اهمیتی که به بهداشت  ،نوع نشستن، راه رفتن ،کردن

 ها زیر مجموعه جذابیت ظاهری قرار بگیرن. فردیش میده همه این

جذابیت ظاهری از همون ابتدایی که رابطه شکل گرفته به هرحال وجود 

جذابیت   مولفه .بگیرهاین رابطه شکل  باعث شده داشته تا اندازه ای که

ن اپررنگی داره ولی در گذر زمتوی ابتدای شروع رابطه خیلی نقش ظاهری 

اهمیت و الویتش تا حدی کاهش پیدا میکنه و خب یه روال طبیعی 

دونفر برای هم عادی میشن به ظاهر همدیگه  که هستش دیگه تا حدی

 نیست.عادت میکنن و دیگه اونقدر مولفه مهمی مثل اون اول رابطه باقی 

بینیم  ن رو هم میهای دیگه پررنگ میشه هرچند ما ای کم کم نقش مولفه

نی ممکنه اوایل عی ،میشه کمتر هم که اهمیت این موضوع واسه دو طرف

به این موضوع اهمیت میدادن ولی حاال وقتی که بیشتر به هم  ارابطه واقع

کنن حاال دیگه الزم  تر میشن فکر می کنن یا با همدیگه راحت عادت می

سالمت فیزیکیم  نیست خیلی به بهداشتم توجه کنم یا خیلی بخوام به

تر  ام تمرکز افراد رو این موضوع کم کنم تا حدیبه ظاهرم توجه  توجه بکنم،
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 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

  .میشه و باعث میشه این جذابیت تا حدی کاهش پیدا بکنه

 .هستش ارزشمندی و ارزشمند بودنمولفه  ،ها یکی دیگه از این مولفه

شما به عنوان فردی که توی این رابطه هستین  هنی اینکعی ،ازشمند بودن

کنه برای طرف مقابلتون  رو متمایز می هایی دارین که شما یکسری ویژگی

های خیلی عمده شما باشه مثال  تونه ویژگی که این ویژگی می

اینکه  های رفتاریتون باشه مثال یکسری ویژگی ،تون شغل ،تون تحصیالت

کنین یا حتی  ب ارتباط برقرار میشما خیلی مهربونین، شما خیلی خو

پر این ارزشمندی هم درطول رابطه کم کم نقشش  .تر کخیلی چیزای کوچ

نی عی ،کنه متاسفانه در طول رابطه کم کم افت می لیو میشه تر اهمیت

ها رو به هم نشون  این ارزشمندی کنن تالش میشاید اون اوایل دوطرف 

دیگه خیلی  ،خیالشون راحت میشه که رابطه شکل گرفته اما وقتیبدن 

ها از بین  ها این ارزشمندی وقت خیلی توجهی بهشون نمیکنن یا حتی

های یک فرد این بوده که خیلی به  مثال فرض کنین یکی از ویژگی ،میره

داده ولی حاال انقدر غرق در رابطه شده که کالساشو  درسش اهمیت می

ه خیلی هدفی نداره و هی داره یک ویژگی بارزش و دیگ یکی درمیون میره،
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 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

ها  خیلی وقت .کنه برای طرف مقابلش تر می و کم  یک ارزشمندیش رو کم

هاش با خبر نیست  هم اصال این شکلیه که حتی خود فرد از ارزشمندی

ممکنه عزت نفس پایینی داشته باشه یا اینکه خیلی خودش 

هاش رو  خودش این ارزشمندیهای خودش رو نشناسه و وقتی  ارزشمندی

ها  ف مقابلش هم نمیتونه نشونشون بده و حتی خیلی وقترنشناسه به ط

اما بلد نیست که چطور باید این رو ارائه  هاشو زشمندیرا شناسه خودش می

ای  های خاص و برجسته این ویژگی ،بده، چطور به طرف مقابلش نشون بده

  .رو که اون رو از دیگران متمایز میکنه

پیوند در واقع اون تفاهم، اون نقاط  هستش، پیوند  مولفه مولفه بعدی،

های  مشترک، اون ارتباطی هستش که بین شما وجود داره و اون ویژگی

مشترکیه که شما دو تا رو به همدیگه نزدیک کرده و شما رو آورده تو این 

به  تونه های مختلف نمود داشته باشه، می رابطه که حاال میتونه به شکل

های مختلفی خودش رو نشون بده این که شما چطوری با همدیگه  شکل

تفریحات چه  کنین، کنین، چطور با هم ارتباط برقرار می صحبت می

مشترکی با هم دارین چه موضوعات مشترکی هست که بهش عالقه دارین 
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 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

که  ،سازین در واقع اون ارتباطی که شما ذره ذره در طول مدت رابطه می

داره که حاال این  رو به عنوان یک زوج کنار همدیگه نگه می شما دو تا

متاسفانه  .هایی بشه آسیب ردر طول رابطه دچاممکنه ای پیوند هم  ویژگی

های ساده و اولیه  کنیم مهارت خیلی از افراد که ما باهاشون صحبت می

وقتی  ،دونن چطور باید با هم صحبت کنن ارتباطی رو بلد نیستن نمی

خیلی از مواقع اصال این پیوند  ،اختالفی بوجود میاد چطور باید حلش کنن

به خاطر  ،های اطرافیان دچار مشکل میشه دو نفر به خاطر دخالت

ها رو  های خانواده اما خودشون نمیدونن که چطور باید این دخالت دخالت

ازش  ،چطور باید این پیوند خودشون رو حفظش کنن ،مدیریت کنن

 ،ترش کنن و متاسفانه اتفاقی که میفته برعکسه محکمحتی قبت کنن و مرا

دچار آسیب میشه و  ،مریض میشه تر میشه، در طول زمان این پیوند ضعیف

میرسه به جایی که دیگه رفته رفته از بین میره و انگار دیگه اون مشترکاتی 

 .رفتنکه این دونفر رو کنار هم نگه داشته بود کم کم از بین 

ژگی بعدی که یک ویژگی خیلی مهم هم هست و ما این رو به خصوص وی

اگر هست  چالش بودنمولفه و ویژگی  ،کنیم ها مطرح می داریم برای خانم
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 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

خاطرتون باشه ما توضیح دادیم درمورد یک ویژگی اساسی توی آقایون که 

گفتیم آقایون هدف محور و دست آورد محور هستن یعنی دنبال اینن که 

مهم وجذاب داشته باشن و حاال برای بدست آوردن این هدف یک هدف 

این شما هستین  ،توی رابطه این هدف در واقع شما هستین .تالش بکنن

که باید به عنوان یک هدف چالش برانگیز باشین تا طرف مقابلتون برای 

این چالش  .برای حفظ شما در رابطه بخواد تالش بکنه ،بدست آوردن شما

رابطه وجود داشته و طرف مقابل برای بدست آوردن شما  بودن در ابتدای

ها هم نقطه مقابل آقایون در این  تالش کرده ولی از اون جایی که خانم

میان  ،زمینه هستن و خیلی تمرکزشون تو رابطه است و رابطه محورند

رو میزارن رو رابطه و در واقع انگار  شون های عاطفی اریذگ ی سرمایه همه

هاشون رو میزارن تو سبد رابطه و دیگه کم کم از  مرغ  همه تخم

و نبایدهایی  باید ،از اون خط قرمزهایی که داشتن ،های که داشتن استاندارد

 .که برای خودشون شخصی داشتن کم کم هی توی رابطه ازشون میگذرن

 مدام کوتاه میان سر خیلی از مسائل و انگار میان تو رابطه غرق میشن و

و این کم کم این چالش  ذارن کنار میدیگه حد و مرزهای خودشون رو 

ببینین منظور ما این نیستش که دست نیافتنی باش،  .بودن رو پایین میاره
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

ها  خودت رو بگیر یا بی تفاوت باش به طرف مقابلت اهمیت نده منظور این

ای هستش و در واقع برای  چالش بودن خیلی مفهوم لب مرزی ،نیستش

 ،نیاز به دانش و نیاز به آموزش داره که بشه درست اجراش کرد واقعااین

مهم اینه که طرف مقابل شما هم بدونه که شما تحت هر شرایطی تو این 

  .مونین طه نمیبرا

 که قایون داریمآ مخصوص  مولفه یکما  ،این ویژگی چالش بودن در مقابلِ

خیلی توی رابطه نیاز ها  خانم .هست مولفه قوی بودن و قابل اتکا بودن

ها روی  به احساس امنیت و احساس اعتماد دارن همونطور که گفتیم خانم

خواد این سرمایه رو، این  کنن و دلشون می اری میگذ رابطه خیلی سرمایه

 قوی یکه طرف مقابلشون فرد ،باشه ژی رو جایی بزارن که قابل اعتمادانر

 ،بدونن میتونن بهش تکیه کننباشه و در واقع فردی باشه که  و قابل اتکا

قایون این ویژگی رو نمیتونن آها  میتونن ازش حمایت بگیرن و خیلی وقت

به درستی به طرف مقابلشون نشون بدن شاید در اوایل رابطه طوری 

در طول رابطه گهگاه به  اما برخورد کنن که این قوی بودنه دیده بشه

کنن که این احساس قوی بودن، این احساس امنیت تو  شکلی رفتار می
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 .تر میشه تر و کم ذهن طرف مقابل کم

 کی ای شمیم یکه من عصبان یزمان گفتیکه م میداشت یا کننده مراجعهما 

 یتو سر و صورتم، عصبان زنمیمثال م کنم، یم یخودزن ادیم شیپ یمشکل

که مقابلش  یکه در واقع واسه اون خانم یو اتفاق زنمیخودم رو م شمیم

 گهیچرا چون م ،کنه یم یتلق فیکه اون آقا رو آدم ضع نهیا فتهیهست م

 تونه یرو نم یزیچ چیکنترل خودش هم داشته باشه، ه تونه ینم شونیکه ا

سر  زنهیبکنه خودش رو م تیریمد تونه یخودش رو نم یکنترل بکنه حت

 دهیکنترلش رو از دست م قدر نیا که شونیا ،یکیکوچ نیمشکل به ا کی

 یخوب گاه هیتک تونه یچطور م رهیرو بدست بگ یکنترل زندگ تونه یچطور م

ذهن  یبودن تو فیحس ضع نیدر واقع ا نیمن باشه به خاطر هم یبرا

 .نییپا ادیاون آقا ب تیکه جذاب شهیو باعث م بوجود میاداون خانم 

بارز احساس ضعف رو منتقل کردنه،  ی نمونه نیگیکه م یمثال نیا قایدق

 شهیکه م یکارهمه راه نیا نیکه از ب کنهیاون خانم با خودش فکر م یعنی

استفاده کرد، طرف مقابل من داره خودش رو  یمشکل نیدر مواجهه با چن

چ جا نداره یه  یقدرت چیه اد،یاز دستش بر نم یکار چیانگار ه یعنی زنه،یم
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

فرد احساس  نیکنار ا تونهیخودش رو بزنه و خب مسلما نم تونهیو فقط م

نمود  ره،یم نیکم کم از ب ها یژگیو نیکه ا یرامش بکنه و  وقتآو  تیامن

خانم در  نیا . مثلشهیکه طرف مقابل سرد م نهیا شیو رفتار یرونیب

و دیگه به اون آقا به چشم یک  شهیکم سرد م رفتار آقا کم نیمواجهه با ا

 .کنه مرد قوی نگاه نمی

 .شهیم یگذار هیپا تیجذاب یها بر اساس مولفه قایبازگشت دق ریمسببینید  

برگشت طرف  یرو برا یجذاب ریمس هی میخوایم میما همونطور که قبال گفت

 اقیکه خودش با اشت میکن یرو هموار م ریدر واقع مس م،یبکن جادیمقابل ا

 هک کنن یم یبررس انیما م میاسان تنروانش نیبخواد برگرده به رابطه بنابرا

 ی. برادهید بیآس شتریها ب مولفه نیاز ا یکیمشکل کار کجاست، کدوم 

انجام بشه،  دیبا ییدوباره چه کارها تیجذاب جادیا یمولفه برا نیا یبازساز

موضوع  نیا یبر مبنا یقیدق یلیخ یزیر انجام بشه و برنامه دیچطور با

با  ابلو طرف مق شهیفراهم م شه،یجذاب هموار م ری. اون مسشهیانجام م

 .که حاال به رابطه برگرده خوادیخودش م اقیاشت

رابطه  نیا شهیکه تمام شده، م یا رابطه ایکه آ پرسنیاز ما م ها یلیخ پس

 گرده؟ یبرم ایکه رفته آ یو در واقع به قول خودشون اون رهیدوباره شکل بگ
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 .امکان وجود داره نیشما پس ا یها طبق صحبت

و ما همونطور هم که  ستین یبیو غر بیموضوع اصال موضوع عج نیا بله

 یبرگردوندن طرف مقابل برا یبرا یبیو غر بیبه راه کار عج میدید

چوب جادو،  کیبه  ازیما حتما ن .میندار ازیرابطه ن یایرابطه، اح یبازساز

شبه همه  کیکه بخواد  میندار ازین زیسحر آم یعصا کیبه  ییجادو یگو

ها افراد  وقت یلیرو درست کنه، همه مشکالت رو برطرف بکنه. خ زیچ

و معجزه آسا هستن که مثال  ییو جادو بیو غر بیعج یها حل دنبال راه

 یطلسم هی رمیدعا بگ ایبکنم باهاش، از راه دور براش موج بفرستم  یتلپات

که  یوعبراش انجام بدم. چون انگار موض یبیو غر بیکار عج هیبکنم  دایپ

 کننیموضوع ناشناخته است. پس فکر م هیباهاش روبرو هستن به نظرشون 

شبه همه  کیکه  یراه کار هیام براش باشن،  راه کار ناشناخته هیدنبال  دیبا

 یبیو غر بیعج زیچ مینیب یکه ما االن م یرو درست بکنه. در صورت زیچ

مشکل  دید دیبا رد،به موضوع نگاه ک یعلم دگاهیبا د شهیم. نداره وجود

 .ثابت شده مشکل رو حل کرد یو راهکارها یکجاست و بعد با راه کار علم
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

با کار کردن  یعنیهاست،  که معجزه در درون خود آدم دییفرمایشما م پس

اشون، با ه کار کردن رو مهارت تشون،یجذاب یخودشون، کار کردن رو یرو

 یکس نکهیرشد داشته باشن، خودشون معجزه بکنن نه ا توننیکارها م نیا

  براشون معجزه بکنه؟

 .   نییفرمایکه م نطوریبله هم

 بعد از تمام شدن رابطه چه اشتباهاتی نکنیم؟ -2

شود  بعد از تمام شدن یک رابطه بدلیل فشارهای روانی که به شما وارد می

تر کند و  ممکن است دست به اشتباهاتی بزنید که کار را برای شما سخت

کاهش دهد. اشتباهاتی  را طرف مقابلتانشانس شما را برای برگرداندن 

های مکرر، پیگیری و  های طوالنی و تماس گرفتن مانند فرستادن پیام

های اجتماعی او، التماس و اصرار بیش از حد برای  تجسس در شبکه

بازگشت او به رابطه، فرستادن واسطه، دست از کار و زندگی کشیدن و فکر 

ها کارهایی هستند که  ای که از دست رفته. همه این  وقفه به رابطه کردن بی

شما را از هم دورترو بلکه  شود باعث بازگشت شما به رابطه نمینه تنها 
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 د.کن دورتر می

 :اشتباهاتی که بعد از تمام شدن رابطه نباید مرتکب شوید

 د:برای انجام صحبت پایانی بیش از حد عجله و اصرار نکنی 

منظور از صحبت پایانی وقتی است که دو طرفی که از هم جدا 

با گیرند مانند دو فرد عاقل و بالغ رفتار کنند و  اند، تصمیم می شده

خواستند آنها را در دوران  مسائلی صحبت کنند که می  هم درباره

عجله برای انجام اینکار فقط نمک اند.  جدایی مطرح کنند، اما نتوانسته

 روی زخم پاشیدن است.

 پذیرش دالیل ناموجه طرف مقابل برای تمام شدن رابطه: 

بسیاری بعد از تمام شدن رابطه بدنبال پیدا کردن علت اصلی 

روند. در این میان گاهی برخی از افراد تحت تاثیر  اختالفشان می

 خودشانکنند فقط  گیرند و فکر می های طرف مقابل قرار می صحبت

اند و به همین دلیل شروع به اصرار کردن  در این رابطه مقصر بوده

کنند. یا اینکه دالیل نامربوط طرف مقابل را قبول  برای ادامه رابطه می

شوند با از خودگذشتگی افراطی همه مشکالتی  حاضر میکنند و  می
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 .گوید را از سر راه رابطه خود بردارند که او می

 اش  یا فرد جدیدی که وارد زندگی  دنبال کردن عشق سابق

گذارد،  هر عکس شاد و خندانی که او به اشتراک می: شده است

رد و الزم است د اگرچهرود.  مانند خنجری است که در قلبتان فرومی

ی  ی وجودتان حس کنید تا به حالت تخلیه ناراحتی را در ذره ذره

هیجانی برسید و بتوانید به زندگی عادی برگردید، اما با کنترل کردن 

تر  را طوالنی خود تان فقط دوران درد و رنج دائمی عشق سابق

 کنید. می

 روید که  هایی می وقتی به مکان :انگیز های خاطره رفتن به مکان

عادت داشتید با هم به آنجا بروید، یاد روزهای خوش با هم بودن 

تان تنگ  تان بیشتر از قبل برای عشق سابق افتید و در نتیجه دل می

 شود.  می

 متاسفانه بسیاری از افراد بعد از تمام  :ارسال پیام و تماس گرفتن

گذارند و مدام با  حترام نمیشدن رابطه، به مرزهای طرف مقابلشان ا

کنند و هم  های فراوان و ارسال پیام هم خود را آزرده می زنگ زدن

کنند. این کار هم یکی از اشتباهات رایج بعد از  آرامش او را سلب می
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

و ابراز   با فرستادن پیام کنند تمام شدن رابطه است که افراد فکر می

طرف مقابلشان را جذب خود توانند  های بسیار عاجزانه می کردن عالقه

کنند. اما بهتر است بدانید که فرستادن هر گونه عکس و پیام با 

ی فقط بیشتر شما را از چشم او مضمون شکست عشقی و عاطف

 اندازد.  می

 بینند از پیام  که می بسیاری دیگر از افراد نیز زمانی :فرستادن واسطه

دامن دوستان و گیرند دست به  دادن و تماس گرفتن جوابی نمی

خواهند تا واسطه دوستی دوباره آنها و  شوند و از آنها می آشنایان می

برگرداندن عشقشان شوند. این کار عالوه براینکه آبرو و اعتبار شما را 

کند باعث ایجاد کدورت در دل طرف  دار می مقابل این افراد خدشه

 .شود مقابلتان نیز می

 تواند بین  اتفاقی که شاید میبدترین  :توهین کردن و بحث کردن

های شما برای  شما و عشق سابقتان بیفتد، این است که تمام تالش

پاسخ بماند و شما تحت تاثیر هیجانات خود  جلب توجه و نظر او بی

قرار گرفته و با ارسال پیام به او توهین کنید یا در محل کارش آبروی 

بعد از چنین کاری  احتماال .او را مقابل دوستان و همکارانش ببرید
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 پشیمان خواهید شد و دوباره مجبور می شوید از او عذرخواهی کنید. 

 های خیس، بینی سرخ و بغضی که هر  با چشم: زندانی کردن خود

لحظه ممکن است با کوچکترین تحریکی بترکد، اگر بخواهید خودتان 

م توانی را در خانه حبس کنید و در غم و ماتم فرو بروید، واقعاً نمی

باشید و قلبتان  تنهاتان کنیم. اما زندگی ادامه دارد، حتی اگر  سرزنش

 شکسته باشد. 

 ای که به سرعت بعد  شاید رابطه: ی جدید شروع سریع یک رابطه

کنید، کمک کند تا شکست عشقی قبلی را  از جدایی شروع می

ی سطحی که از  فراموش کنید، اما تاثیر آن محدود است. این رابطه

ی عمیق قبلی  تواند جایگزین رابطه گیرد، نمی یدی شکل میسر ناام

 بشود. 

 تفاوتی نسبت به خود یا حتی  توجهی و بی بی :از بین بردن خود

کند. انتقام گرفتن از خود  آسیب زدن به خود شرایط را بدتر می

 بدترین کاری است که ممکن است با خودتان کنید.

 جدایی سرشار از احساسات  وجودتان بالفاصله بعد از :انتقام گرفتن

کنید که قربانی یک بازی شیطانی  منفی خواهد بود. احساس می
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 .بگیرید تان انتقام تان است که از عشق سابق اید و معتقدید حق شده

های قلب ضعیف و  آمیز احتماالً فقط تالش تمام این افکار انتقام

 تان است که به دنبال راهی برای خالی کردن خود است.  شکسته

 تبدیل : سعی کردن برای تبدیل شدن به یار دلخواه عشق سابق

ترین  شدن به یک آدم بهتر و بهبود دادن خود یکی از بهترین و سالم

بعد از شکست عشقی انجام دهید. اما اگر  توانید کارهایی است که می

تان بهبود دهید، این کار  خودتان را برمبنای استانداردهای عشق سابق

تان باشید،  جز آن که باعث شود، همچنان متکی به عشق سابق

 ی دیگری ندارد.  فایده

 های  هر فردی فراز و نشیب :مقایسه کردن تجربه خود با دیگران

ی  کند، این امر درباره فاوت با دیگری تجربه میی عاشقانه را مت رابطه

تان  کنید دوستان شکست عشقی نیز صادق است. اگر احساس می

اند، باید بدانید  تان را پشت سر گذاشته تر از شما شکست عشقی سریع

توانید خودتان را با هیچ کس  ها کامالً عادی است. نمی که این تفاوت

ی دیگران تفاوت  ن کامالً با تجربهتا دیگری مقایسه کنید، چون تجربه

 دارد. 
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

  تان قرار  اگر با هر کسی که سر راه هر کسی:نصیحت خواستن از

گیرد، مشورت کنید، بیشتر گیج و سردرگم خواهید شد. داشتن  می

هایتان گوش بدهند، عالی  ای حمایتی از افرادی که به حرف شبکه

ی متفاوتی  است، اما اگر هر کدام یک نظر داشته باشند و توصیه

 د شد. های متناقض خواه بکنند، احتماالً سرتان مملو از ایده

 تان مورد  اگر در رابطه :کم گرفتن شکست عشقی دست

باشید، باید بدانید که دوران بعد از جدایی    سوءاستفاده قرار گرفته

ترین دوران برای فرد قربانی است که گاهی حدود یک سال  خطرناک

یابد. بهترین کار این است که حامیانی برای خود پیدا کنید و  ادامه می

 یا فرد معتمدی در میان بگذارید تان را با روانشناس زندگیداستان 

 معموالً بعد از به اتمام  :مقایسه کردن افراد جدید با عشق سابق

کنید و فکر  های مثبت آن فکر می رسیدن یک رابطه فقط به جنبه

رسد. اما فقط باید روی  تان نمی کنید هیچ کس به پای عشق سابق می

ها متمرکز شوید، نه این که آیا آنها در حد افراد جدید و خصوصیات آن

مقایسه نکردن سخت است،  .تان هستند یا خیر ی عشق سابق و اندازه

 توانید از این کار ممانعت کنید.  اما با تمرین می
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 آیا باید حتما برای مدتی ارتباطم را با عشقم قطع کنم؟ -3

جلسه مشاوره با تان دارد. در  خیر. همه چیز بستگی به شرایط شما و رابطه

های الزم انجام گرفته و در این مورد تصمیم  تان بررسی روانشناس

 .گیرید می

هرگز به صورت سرخود و یا با توصیه افرادی که تخصص الزم را : هشدار

کنید  ها صحبت می ندارند و بدون بررسی شرایط خاص شما تا با آن

ید، دست به قطع تان را قطع کن گویند برای مدت زمان مشخصی رابطه می

ارتباط نزنید. گاهی اوقات قطع ارتباط مانند یک سم مهلک برای رابطه 

 .دهد عمل کرده و شانس بازگشت به رابطه را به شدت کاهش می

اش رو به  خواد فرد مورد عالقه بینیم به کسی که می ما خیلی جاها می

قبل از اینکه اصال شرایطش رو به صورت کامل  بررسی  ،رابطه برگردونه

ات رو با طرف مقابلت قطع  بهش میگن که تو باید یک مدت رابطه ،کنن

های مختلفی هم  و خب حاال نام یکنی و هیچ ارتباطی با اون نداشته باش
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

های  دوره قطع ارتباط، دوره قطع تماس و نام ،روی این دوره زمانی میزارن

ا این درسته و هر فردی که قصد برگرداندن فرد مورد عالقه یآ .شبیه این

 اش رو به رابطه داره باید حتما یک مدت با اون قطع ارتباط کنه؟

ای  تونیم بگیم ضرورتی داره و حتما باید یه همچین دوره در واقع ما نمی نه 

ای  وجود داشته باشه که حاال ممنوعیت تماس باشه یا این که هیچ رابطه

خیلی مهمه که ما بیایم دقیقا شرایط اون فردی که به  .داشته باشین نباید

 ،ای که داره رو بررسی کنیم ما داریم روی افراد ما مراجعه کرده و اون رابطه

اند و  ها و روابط خیلی پیچیده انسان .کنیم ها و روی روابط کار  روی انسان

چهارتای ساده بتونیم براشون  ،تا دو دو کاین شکلی نیستش که ما با ی

سری قوانین مشخص کنیم که این کار رو باید بکنی این کار رو نباید  کی

درسته ممکنه برای بعضی از  م.بکنی و بعد این نسخه رو برای همه بپیچی

یه  ،ها الزم باشه که یه مدتی این رابطه رو قطع کنن افراد و بعضی از رابطه

تونیم این رو بگیم که هر  ن ولی ما نمیمدتی ممنوعیت تماس داشته باش

بفرستیمش که حاال شما برین یک مدت رابطه  ،کسی که به ما مراجعه کرد

 .کنه ها اصال این مثل سم عمل می رو قطع کنین و در واقع خیلی وقت

ی نیمه جون رو کامال از بین میبره و دیگه هیچ امیدی  یعنی اون رابطه
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 واردی بوده که به ما مراجعه کردن و وقتیخیلی م .برای بازگشتش نمیزاره

میدیم که از یک جایی شنیدن این رو یا کسی  ،صحبت میکردن با ما

گاهی الزم رو نداشته یا اینکه اصال خودشون اومدن خود آبهشون گفته که 

اومدن یه دوره ممنوعیت  ،بعد از اینکه رابطشون  قطع شده ،تجویزی کردن

م خودشون صالح دیدن چقدر باشه و حاال تماسی گذاشتن که حاال زمانش

ای که به یه مویی بند بوده اون  که کار خراب شده و دیگه واقعا اون رابطه

 .خوان که درستش کنن مو هم از بین رفته حاال اومدن مراجعه کردن و می

ها واقعا نمیشه براش کاری  در صورتی که خب تو این شرایط خیلی وقت

بنابراین دقیقا مسئله مهم اینه که ما باید  .تر شده کرد و خب خیلی سخت

یعنی چی یعنی اینکه بیایم یک سری  .ای کیس عمل کنیمببیایم کیس 

عوامل رو بررسی کنیم اصال این که این دو نفر، دونفری که توی این رابطه 

های  های اخالقی دارن چه سبک چه ویژگی ،بودن چه شخصیتی داشتن

چه  ،چه شکلی شروع شده ،ن چی بودهداستان رابطشو ،ارتباطی دارن

چه عواملی وجود داشته که حاال رابطه رو کشونده به  ،اشتباهاتی داشتن

یعنی در واقع یه  .اصال رابطه چجوری قطع شده ،اینجا که رابطه قطع بشه

متخصص باید بیاد همه این موارد رو بزاره کنار هم و به یه تصویر جامعی از 
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

فردی که مراجعه کرده برسه و بعد براساس این اطالعاتی که  و این رابطه

که حاال ممکنه تو این  .براساس این تصویر بیاد یه پلن درمانی بچینه ،داره

ممنوعیت تماس داشته باشیم یا نداشته باشیم و یا حتی اگر   پلن درمانی

حتی برای این هم ما قانونی  .داریم اصال مدت زمانش باید چقدر باشه

ممکنه برای یکی یک ماه باشه برای یکی کمتر باشه، بیشتر باشه  ،اریمند

 .بررسی کنیم رو فقط بحث اینه که ما باید همه شرایط

 من نمیخوام خودم پیام بدم غرورمو بشکونم، چه کار کنم؟ -4

 ،خوان طرف مقابلشون رو به رابطه برگردونن بسیاری از افردی که می

یش قدم بشیم و پخوایم خودمون  که ما نمیها به ما میگن  مخصوصا خانم

خوایم پیامی به  ما نمی ،پیامی از طرف ما به سمت طرف مقابلشون باشه

یا اونا آ ؟یا این در واقع احساس درستهآسوالی که این جا هست  .اون بدیم

خودشون نباید پیام بدن و اگر قرار نیست که پیام بدن خب باید چه کاری 

 چطور دوباره رابطه رو باید شروع بکنن؟ ؟انجام بدن

احساسی که پشت این درخواست  وای که مراجعین دارن  ین خواستها
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

ها بیشتر  مخصوصا خانم ،طور که میگین نکامال قابل درکه حاال همی ،هست

تمام شده و احتماال با  که ای این درخواست رو دارن چون معموال رابطه

حتی ممکنه که بارها خواسته باشن که  ،اتفاقات خوشایندی هم نبوده

که  اینه دوباره رابطه رو از سر بگیرن و چیزی که توی ذهنشون  هستش

قرار خواهش و تمنا کنن از طرف مقابلشون که برگرده و خب این  خواهش 

به  ،شون جریحه دار میشهحیتمنا کردن چند باره باعث میشه که رو ،کردن

ب دیگه نمیخوان تو یه همچین و خ میشهاحساساتشون لطمه وارد 

موقعیتی قرار بگیرن و این کامال طبیعی هستش ولی دقیقا چیزی که توی 

اینه که من باید برم به طرف مقابلم  ،ندنایند برگردآذهنشونه اینه که فر

قرار ازش خواهش بکنم و  ،شتی کنیمآترو خدا بیا  ،بگم تروخدا بیا برگرد

در صورتی که اصال به این شکل  .کنندر واقع قرار از موضع ضعف عمل ب

یعنی قرار نیست برن از طرف  ،هم نیست این شکلی باشه نیستش و قرار

مقابلشون خواهش کنن و در واقع مستقیما بخوان که برگرده و ما دقیقا با 

های دو طرف بیایم تصمیم بگیریم که  رابطه و ویژگی طبررسی این شرای

کی  ،تر عمل کنه کی ممکنه غیر مستقیم ،تر عمل کنه حاال کی باید فعاالنه

ا جزئیات ماجراست ولی خب دقیقا براساس ه این .ندهپیام کی  ،پیام بده
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

تصمیم در این باره  هستن اون شرایطی که ما میبینیم و افراد باهاش مواجه

براساس این دانشی هستش که از  ،پلن کلی و رویکرد کلی ما. میشهگیری 

ها رویکردشون  قایون و خانمآ .قایون تورابطه داریمآها و  نماهای خ ویژگی

نسبت به اتفاقاتی که تو اطرافشون میفته و از جمله نسبت به رابطه فرق 

درواقع یک بخش مهمی از  ،ها رابطه براشون خیلی اهمیت داره خانم .میکنه

زندگیشون مربوط میشه به روابطشون و به خاطر همین خیلی روی 

قایون کال همه چیز رو توی اطرافشون آکنن،  ری میروابطشون سرمایه گزا

به شکل یک هدف میبینن از همون بچگی که دارن بازی میکنن با 

بخوان  ،برن دانشگاه ،درس بخونن ،تر بشن دوستاشون تا زمانی که بزرگ

های کوچک و بزرگ دارن که قرار تالش  کار پیدا کنن انگار یک عالمه هدف

وردن هدف و دست آبیارن و همین بدست  ها رو بدست این هدف کنن و

عزت نفس و احساس کفایتشون رو  ،ورده که بهشون احساس خوبی میدهآ

 ،همینه توی رابطه هم دیدگاهشون و ساختار ذهنیشون دقیقا .افزایش میده

ها روابط رو هم به شکل یه هدف میبینن یعنی حاال از یه فردی  یعنی اون

حاال برای رسیدن  ،اش وارد رابطه بشنتصمیم میگیرن باه ،خوششون میاد

هم توی از سر  ،بهش تالش بکنن این میتونه هم توی شروع یه رابطه باشه
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

یعنی در واقع چیزی که براشون اهمیت  .ای که تمام شده گرفتن یه رابطه

داره اینه که یه هدفی تو ذهنشون شکل بگیره و برای رسیدن به اون هدف 

تر عمل  ن درمانی ما معموال اقایون فعالبنابراین توی پل .تالش بکنن

ممکنه پیام بدن  ،ها هستن که پیش قدم میشن کنن یعنی معموال اون می

غاز بکنن و آبت رو باز کنن دوباره بخوان رابطه رو حیا در واقع سر ص

ترین کاری که انجام  کنن و مهم تر معموال عمل می ها غیر مستقیم خانم

کنن و  رف مقابلشون ایجاد میطمیدن اینه که یک مسیر جذابی رو برای 

که حاال  ،خودشون تبدیل میشن به یه هدف جذابی برای طرف مقابلشون

طرف مقابلشون بیاد و این هدف رو بدست بیاره و در واقع تبدیل میشه به 

از این ماجرا و گیرن  یه بازی دو سر برد هر دو طرف احساس خوبی می

دیگه اصال اونجا خیلی هم اهمیت نداره که کی شروع کرد، کی اومد، کی 

ولی این روال کلی ماجراعه و مطمئنن و مسلما استثناءهایی  .اول پیام داد

ها میگیم که اتفاقا  خیلی از موارد هست که ما اصال به خانم هدار وجود هم

تر عمل کنین چون  مستقیم شمایین که باید ،شمایین که باید پیام بدین

توی حاال ماجراهایی که اتفاق افتاده شرایط به شکلی  ،توی این رابطه

ها ءتر عمل کنه و حتما این استثنا هستش که اینجا الزمه خانم مستقیم
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

اما چیزی که در نهایت مهمه اینه که  .وجود داره و بهش توجه میشه

قرار  ،عف اقدام کنهقا قرار نیست از موضع ضآکدوم چه خانم چه  هیچ

قراره که هر دو از  ،نیست خواهش کنه تروخدا برگرد نمیدونم التماس بکنه

واقع  درموضع قدرت عمل بکنن در نهایت هر تصمیمی که گرفته میشه و 

 ،ن فرد و اون رابطه به هر شکلی که باشه اتفاقی که میفتهوپلن مناسب ا

های جذابی رو  رار فرصتاینه که فرد قراره از موضع قدرت عمل بکنه، ق

واد به رابطه خبرای طرف مقابلش فراهم کنه که اصال اون مشتاق بشه که ب

 .برگرده
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

من بالک هستم و هیچ ارتباطی باش ندارم چطور امکان داره  -5

 برگرده؟

خیلی از افرادی که به ما مراجعه میکنن توسط فرد مقابلشون بالک شدن 

تلگرام حتی تلفن، اس ام اس، تماس های اجتماعی اینستاگرام،  توی شبکه

جا بالک شدن از ما میپرسن که خب ما که دیگه هیج دسترسی  تلفنی همه

به اون نداریم ما چطور میتونیم طرف مقابلمون رو با وجود اینکه که بالک 

 شدیم برگردونیم؟

 دبله متاسفانه دقیقا همین طوره که میفرمایین ما این روزا خیلی زیا

بدیل تیه فردی میاد میگه که من بالک شدم و اصال انگار بینیم که  می

انگار وقتی که یه رابطه تمام میشه این بالک کردنه هم  ،شده به یه فرهنگ

شده  ،خر اینکه من تموم کردم  رابطه روآبه عنوان یه پیامی که دیگه مهر 

ها  های مراجع جزئی از رفتارهای قطع رابطه و خب وقتی ما میایم داستان

بینیم که انگار  ها رو همه رو کنار هم میزاریم می کنیم و این بررسی می رو

بلش رو بالک اکه حاال یه نفر میزنه طرف مق ،این دالیل اینکه چی میشه
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

یک حالتش که البته تعداد  .یک چندتا دسته دالیل عمده داره ،کنه می

که بوده ای  این شکلیه که انقدر تو رابطه ،تری معموال اینجوری هستن کم

رفتارهای اشتباه زیادی وجود داشته که دیگه در  ،اشتباهات زیادی رخ داده

طول زمان ارزش فرد واسه طرف مقابلش اومده پایین و دیگه هر پیامی که 

ن آبهش میده و هر تماسی که باهاش میگیره انگار شبیه مزاحمت شده و 

نه در واقع کنه و این بالک کرد فرد داره به چشم مزاحم بهش نگاه می

یک سری افراد دیگه معموال این  .هستجلوی این مزاحمت رو گرفتن 

داره با این  شکلیه که حاال یک دعوایی یه بحثی شده قهر کرده اون فرد و

یعنی هم نشون میده ناراحتم و  .قهر کردنش رو نشون میده ن،بالک کرد

وز بعد نقدر هم به خودش اطمینان نداره که دو راهم اینکه در کنارش 

 .شتی کنهآ

یعنی انگار نمیتونه جلوی وسوسه خودش واسه اینکه رابطه رو دوباره از سر 

بگیره رو بگیره و میخواد خودش رو کنترل کنه. و این بالک کردن نقش 

 .کنه یعنی با این کار خودش رو داره بالک می این کنترل کردن رو داره.

یعنی حاال به خاطر اون  ،خب یه دسته دیگه این شکلیه که خیلی عصبانین

فرد خیلی  ،اتفاقاتی که افتاده و اون دعواها و ماجراهایی که توی رابطه بوده
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

ین کار اصل داره انتقام میگیره یا داره یک جوری مثال بالک اعصبانیه و با 

دیدش هکنه که طرف مقابلش حساب کار دستش بیاد یا اصال داره ت می

 کنه. می

در واقع با این  .دهبیعنی یه جورایی میخواد بهش یک ضرب شصتی نشون 

کارش میخواد به طرف بگه انقدر قوی هستم که به خاطر موضوعی که 

کنم تو رو کامال میزارم کنار و حواست  زنم تو رو بالک مییپیش اومده م

 .باشه و وقتی هم بالکت کردم متوجه میشی که به چه حالی میفتی

هایی که  ی صحبت یعنی همه .های عصبانیت دیگه همش نشونه بله دقیقا

دمیه که خیلی عصبانیه و اصاال این بالک آهای یه  شما کردین صحبت

از روی ناراحتیه  ،العمل هیجانیه که معموال از روی خشمه کردن یک عکس

  .ای پشتش نیست شدیده و خیلی فکر و منطق حساب شده

این شکلیه که یکی از طرفین حاال اون طرف بینیم  ی دیگه ما می یک دسته

تر مفهومش  کنه که بیش مقابل میخواد فاصله بگیره یعنی این بالک رو می

فعال من رو  ،یا پیام این بالک کردن اینه که فعال نمیخوام باهات حرف بزنم

که معموال در مواردی اتفاق میفته که فرد دچار تردید شده یه  .تنها بزار
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

اره یه شک و تردیدهایی اومده سراغش و میخواد فاصله هایی د نگرانی

بررسی کنه و نمیخواد دیگه فعال پیامی  ،کنار بکشه که یکم فکر کنه ،بگیره

 از طرف مقابلش ببینه یا باهاش ارتباط داشته باشه.

 پس یه جورایی با این کار میخواد وارد غار تنهایی خودش بشه؟

سری افراد هم هستن در واقع این  کی بله دقیقا همینطوره که میگین.

بالک کردنه حکم ناز کردن براشون داره یعنی انگار میخوان طرف 

مقابلشون رو امتحان کنن ببینن حاال مثال من بالکم میکنم ببینم چی کار 

 شبیه همون حالت ناز کردنه. ؟د دنبالمامی ؟العملش چیه کنه یا عکس می

اینکه در واقع به خاطر اینکه امتحان آیا واقعا این کار کار درستیه یعنی 

ویه جوری پیام اتمام رابطه  ،بکنه طرف مقابلش رو اون رو بالک میکنه

 کار کار درستیه واقعا؟ این رابطه رو میده وتمام شدن

 .نه خب مسلما کار درستی نیست این بالک کردن شبیه یه ضربه است

بینه و خب امکانش  بل این رو شبیه توهین میاا طرف مقه یعنی خیلی وقت

در واقع زدی  ،هم هستش که در مقابل یه ضربه فرد یه ضربه جدید رو کنه
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

سیب دیده حاال یه آای که  یعنی خود اون رابطه .ضربتی ضربتی نوش کن

تنشی یه مشکلی توش بوجود اومده این بالک کردن حاال از جهت امتحان 

 .سیب بیشتری وارد میکنهآ ،کردن میاد

هم هست که فردی که به ما مراجعه کرده انقدر اشتباهات هایی  یک وقت

بدی انجام داده تو رابطه انقدر رفتارهای منفی داشته یا رابطه رو به جایی 

دیگه این رابطه  ،رسونده که دیگه طرف مقابلش فکر کرده که دیگه تمومه

کنه رابطه  خراب می به یه مویی بنده و این روزها خود فرد میزنه رابطه رو

 .و تموم میکنهر

بزار من اونی باشم که رابطه رو تموم کرده بزار  در واقع پیش خودش میگه

این رابطه رو تموم  این بالک کردنه نشون بدم که من کسی بودم که من با

خواد پیش دستی بکنه تا اینکه در واقع اون  کنه و یه جورایی با این کار می

بود که رابطه رو تمام تر بشه یعنی حس کنه خودش  حس تردشدنش کم

 .کرد

 .خر رو حداقل خودش زده باشهآبله دقیقا میخواد ضربه 

های طوالنی مدت و  البته مواردی هم هستن که معموال توی رابطه
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

هایی که مشکالت توش خیلی زیاده دیگه به جایی میرسن که انقدر  رابطه

 ،شتی میکننآهی دوباره  ،انقدر رابطه هی تمام میشه ،ها زیاد میشن تنش

تمام میشه ولی دیگه هیچ مشکلی این وسط حل نمیشه که دیگه اون فرد 

خر خط رسیده و حتی ممکنه با خودش هم کلی آدیگه به  خسته شده و

خواد  کنه که دیگه بسه و دیگه می و دیگه یه جایی فکر می .فکر کرده باشه

ه انگار دنبال کن ای که داره بالک می رابطه رو تموم کنه و واقعا اون لحظه

 .این هستش که رابطه رو بخواد تموم بکنه واقعا

اصال چرا ها چیزی که تو بالک کردن مهمه این که  ولی با تمام این حرف 

خود این بالک کردن به نفسه انقدر مهم نیستش که در  ،این اتفاق افتاده

ه ما باید دنبال این باشیم ک .واقع ما تمرکزمون رو بزاریم رو این موضوع

صال چرا این اتفاق افتاده و چی شده که کار رسیده به اینجا که این اتفاق ا

بیفته و مثال حاال طرف مقابلش رو بالک بکنه و خب وقتی این علت 

ما میایم با بررسی  ،کنیم ما میایم روی این موضوع کار می ،مشخص بشه

کنیم و حاال با  دقیق شرایط دو طرف رابطه کامال روی این قضیه کار می

در واقع  ،گیره های مختلفی که فرد یاد می مختلف و مهارت راهکارهای

تونه فرد مقابلش رو  گردونه به مسیر قبلیش و می دوباره رابطه رو برمی
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 .برگردونه

خب با توجه به توضیحاتی که دادید پس چرا انقدر زمانی که بالک میشن 

ون مهمه و میگن که با توجه به حالشون بده و چرا انقدر این موضوع براش

اینکه دیگه با اون ارتباطی ندارم نمیتونم در واقع بازگشت به رابطه داشته 

 باشم و طرف مقابلم رو به رابطه برگردونم.

پیام خیلی  ،نطور که گفتیم بالک کردن شبیه ضربه استوبله دقیقا هم

کردم و خب ای داره که من رابطه رو تموم  منفی داره یه پیام خصمانه

بند این بالک کردن جداییه   خیلی حس منفی به طرف مقابل میده و پشت

خیلی احساسای منفی  ،کنه رو بد می ها دمآو خب جدایی به نفسه حال 

این احساسای منفی ناامیدیه این  ازکنه و خب یکی  توی افراد ایجاد می

انقدر همه  ،دهانقدر ناامی ،فردی که انقدر االن از این بالک کردن ناراحته

این بالک شدن به  ،تر از حد میبینه چیز رو سیاه و منفی و خیلی بزرگ

دیگه کاری از دست ما برنمیاد یا  ،خر دنیاست دیگه تموم شدآنظرش 

هاشون میگن چجوری بهش دسترسی پیدا کنم در صورتی که این  خیلی

که حاال چجوری بهش دسترسی بخوام  ،ترین جزء این قضیه است کوچک
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 .پیدا کنم یا دوباره بخوام رابطه رو شروع بکنم

های ما که توسط فرد مقابلشون بالک شدن باید چه  پس در نهایت مخاطب

 کاری انجام بدن؟

واقعیتش اینه که افرادی که بالک شدن شرایطشون خیلی با فردی که 

بالک نشده تفاوتی نداره یعنی ما در همه موارد میایم موضوع رو بررسی 

ببینیم چرا این اتفاقات افتاده، ریشه اینکه اصال چرا طرف مقابل  ،کنیم می

بندی همه این اطالعات اون راهکار صحیح و  بالکت کرده در میاد و با جمع

   .مناسب و خاص شرایط خودشون براشون در نظر گرفت

ام پایدار باشه، دوره شما رابطه را به ازدواج هم  می خوام رابطه -6

 کنه؟ ختم می

قبل از شرکت در دوره کارشناسان رادیو عشق شرایط شما برای بازگشت به 

ناپایدار و غیر   کنند. بازگشت به یک رابطه یک رابطه پایدار بررسی می

هایی  ها و تکنیک هدفمند، بی ارزش و غیرعقالنی است. پس تمامی مهارت
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

طه شود در جهت ایجاد یک راب گیرید و تغییراتی که حاصل می که یاد می

 پایدار خواهد بود.

اینه که چه تضمینی  ،سوالی که میپرسن همراجعه کننندگان ما ی زخیلی ا

وجود داره ما به هم برگردیم و دوباره از هم جدا نشیم؟ چون قبال این افراد 

های مکرر داشتن چندین بار از هم ممکنه جدا شدن یه مدتی  شتیآقهر و 

دوباره مثال به هم برگشتن و مثال باهم هیچ ارتباطی نداشتن بعد 

خب این افراد در واقع  .های خیلی زیادی داشته بلندی اشون پستی، رابطه

چطور باید در واقع به هم برگردن  ،چطور باید یه رابطه پایدار داشته باشن

 شون یه رابطه پایدار و متعهدانه تبدیل بشه؟ که رابطه

افرادی  خیلی رایجی هستش وای که مطرح کردین اتفاقا دغدغه  این دغدغه

هم که این سوال رو میپرسن حاال چه ممکنه خوشون این تجربه رو 

ی بارها هی قطع میشه، ا ممکنه تو اطرافیانشون دیدن که یه رابطه ،داشتن

وصل میشه و این نگرانی االن براشون وجود داره که اگر االن طرف مقابلم 

یک ماه بعد قرار دوباره  ،ه بعدبرگشت و رابطه رو از سر گرفتم باز دو هفت

هایی که از همون ابتدا  ها ما اصال با بررسی خیلی وقت چی!رابطه قطع بشه 
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

دیم قبل از اینکه اصال فرد بخواد توی دوره شرکت کنه این آگاهی  انجام می

رو بهش میدیم که شما دو نفر اصال بدرد هم دیگه نمیخورین و در واقع 

یک ارتباط سالم یا یک ارتباط پایدار با هم تحت هیچ شرایطی نمیتونین 

دیگه داشته باشین و خب حاال انتخاب با خودشون هستش که بخوان باز 

اما  .تحت این شرایط رابطه رو برگردونن یا اینکه بخوان واقعیت رو بپذیرن

بینیم که ممکنه مشکل دو نفر انقدر اساسی  در مواردی هم ما این رو می

بینیم که واقعا دعواها  کنیم می یلی که ما بعدا بررسی مینباشه و حاال به دال

ها آشتی  های مکرر دارن و دقیقا نکته بحث اینجاست که اون و آشتی

یعنی یه  ؟آشتی کردن یعنی چیاما کنن،  دعوا میکنن و آشتی می ،کنن می

بحثی پیش اومده یه ناراحتی پیش اومده ما چند روز با هم دیگه دعوا 

 ،وردهآقهر بودیم حاال اومدیم یکی رفته از دل اون یکی در  کردیم چند روز

بعد با هم دیگه آشتی کردن  ،رگردیم بیا درست کنیمبمثال بهش گفته بیا 

 ،این وسط هیچ مشکلی حل نشده ،کردهنو این وسط هیچ چیزی تغییر 

خب خیلی طبیعیه و خیلی قابل پیش بینیه که  .هست همه چیز مثل قبل

کلی که باعث اون قهر شد دو روز دیگه، دو هفته دیگه باز دوباره همون مش

وباره این رابطه قطع بشه و یا دگه و باز یبه یه شکل د ،دوباره بروز پیدا بکنه
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

های  های مکرر آسیب این دو نفر با هم قهر بکنن که خب این قهر و آشتی

 ،این رابطه کم کم دو نفر فرسوده میشندر خیلی زیادی هم داره یعنی 

یگه خسته میشن یعنی به یه جایی میرسه که دیگه خیلی هر دوشون بی د

تر و  تفاوت میشن یا اینکه اون ریسمان رابطه دیگه کم کم هی ضعیف

بنابراین خیلی خوبه که توی  .تر میشه و ممکنه کامال قطع بشه ضعیف

افراد دنبال این باشن  .مشکالت توی قطع روابط دنبال آشتی کردن نباشن

این رو قبول کنن که تا زمانی که این مشکل  و ل چیهکا ببینن مشکه واقع

طرف مقابلم تغییر  هتا زمانی ک ،تا زمانی که من تغییر نکردم ،حل نشده

قرار نیست چیزی خود به خود حل  ،ای رخ بده قرار نیست معجزه ،نکرده

یعنی ما توی دوره  ،بنابراین خیلی مهمه که دو نفر آشتی نکنن .بشه

قرار  ،بازگرداندن عشق و ازدواج قرار نیست دو نفر رو به هم آشتی بدیم

ها و عموهای قدیمی بیایم بهشون بگیم حاال بیاین اشکال  نیست مثل خاله

ما قراره بیایم از یه مسیر درست این دو نفر  .نداره دوباره با هم آشتی کنین

اهمیت داره اینی که یه نفر بره از  این مسیر بازگشت خیلی .رو برگردونیم

حاال بیا آشتی  ،التماس کنه حاال بیا برگردیم ،طرف مقابلش خواهش کنه

مسیر درست اینه که ما بیایم  ،مسیر اشتباهی هست ،این مسیراصال کنیم 
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

همه مواردی که تا اینجا توضیح داده شد چه  .ببینیم اصال مشکل چی بوده

راهکار  ،مشکالتی وجود داشته بررسی بشه هایی از بین رفته چه جذابیت

و  در خودشون ایجاد کنندو نفر بفهمن که باید چه تغییراتی  ،ارائه بشه

طرف  خواد رابطه و حتی شاید ما تمرکزمون عمدتا روی اون فردیه که می

فقط قراره اون تغییر که  این ذهنیت ایجاد بشهشاید  مقابلش رو برگردونه و

وقتی که استانداردهاش  ،کنه تغییر میفرد ا وقتی ه ولی خیلی وقت کنه.

که تو هم  ،ضمنی به طرف مقابلش هم نشون میده میره باال این رو به طور

قرار نیست  ،باید تغییر بکنی وگرنه تحت این شرایط من قرار نیست بمونم

بنابراین  .که سالم نیستش ای رابطه ،ای که پایدار نیست بمونم توی یه رابطه

های الزم  مهارت ،برطرف بشه ومشکالت شناسایی  ،یر کننیاگر دو نفر تغ

و میتونیم با جرات بگیم این  کمتر شاهد این اتفاق هستیم، رو یاد بگیرن

اتفاق نمیفته و این بازگشت یه بازگشت پایدار میشه و حتی به قول شما 

 ه.متعهدانتر و حتی یک رابطه  رابطه میره به سمت یک رابطه قوی

 دعا، سرکتاب و طلسم میخوام برای بازگرداندن عشقم، دارید؟ -7

کنن دنبال یک دعایی هستن که این  بعضی از افراد که به ما مراجعه می
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

در واقع دعای بازگشت  ،دعا رو در واقع بخونن و عشقشون به رابطه برگرده

سوالی که هست اینه که آیا دعا جهت بازگشت معشوق آیا  .معشوق میخوان

 موثره؟

تونه به عنوان یک ابزاری باشه که افراد توی این  بله چرا که نه دعا هم می

تونه خیلی  می ،تونه باعث آرامششون بشه هم می مسیر ازش استفاده کنن و

ک استفاده از دعا، معنویت ی ساسات منفیشون رو کمتر بکنه اصالاز اح

که خب حاال وقتی فردی هم  ،راهکار سالم برای مقابله با مشکالت هستش

تونه  اون هم باز می ،خواد طرف مقابلش رو برگردونه اش تموم شده می رابطه

تونه براش  ی خودش از دعا کردن استفاده کنه و خیلی هم می به شیوه

یعنی  ،نها افراد دنبال این سبک دعا کردن نیست مفید باشه اما خیلی وقت

که برم به یکی یه پولی بدم روی یه برگه کاغذ برام  هستن دنبال این

  به من بده که بیاد به شکل معجزه یچهارتا دعا بنویسه و یا یه طلسم

شینیم با این افراد  یآسایی طرف مقابل من رو برگردونه که خب ما وقتی م

هستش،  بینیم که اون احساسی که زیر این خواسته می ،کنیم صحبت می

 ،یعنی اون فردی هم که دنبال طلسمه ،احساس درماندگی و استیصال

یه دعا خودش میدونه که این راه اولین راه نیست و این راه،  ،دنبال یه ورده
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 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

کنیم میگه که من همه  ولی وقتی باهاش صحبت می .نیست یراه درست

ه خسته ها رو رفتم من هر کاری که فکرش رو بکنین انجام دادم من دیگ راه

شدم اینم انگار به عنوان تیر آخرشه که میخواد بزنه و خیالش راحت بشه 

با خودش میگه حاال من این  ،که هر کاری از دستش برمیومده انجام داده

انرژی  ،این همه غصه خوردم این همه وقت گذاشتم ،همه زحمت کشیدم

نه که گذاشتم حاال یه پولی هم میدم به یکی و در عین حال خودشم میدو

و میشه گفت شیادانی هستن که میان  هستن  این افراد دنبال سوءاستفاده

که  .از استیصال دیگران از درماندگی و مشکالت دیگران استفاده میکنن

حاال به اسم یه طلسم به اسم یه دعا بهش بدن و بگن برو خیالت راحت 

کنیم و  باشه مشکلت حل میشه و خب وقتی باهاشون بیشتر صحبت می

هایی که  این راه ،کنیم اصال این مسیرهایی که میگن رفتن میایم بررسی می

 مسیرهایشیم که اتفاقا  هایی بوده و متوجه می چه راه ،میگن رفتن

در جهت این بوده که تالش  ،اشتباهی رو رفتن یعنی با حسن نیت بوده

 یعنی فرض کنین .بلم رو برگردونم ولی راه اشتباهی رو رفتناکنم طرف مق

خواد از تهران راه بیفته بره سمت مشهد ولی داره به سمت  یه نفر می

اره داره تالش میکنه داره یه مسیری رو واقعا میره  ،کنه جنوب حرکت می
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 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

وقتی راهی رو که انتخاب  ،ولی آیا به مشهد میرسه؟ وقتی مسیر اشتباهه

نداره ها راه هم درسته مشکلی  کردین راه اشتباهیه یا اصال نه خیلی وقت

چون آگاهی الزم رو  ،اشتباه انجامش میدین چون مهارت الزم رو ندارین

هاییش رو ندونه مثال حاال یه چیزی شنیده  فرد ممکنه یه بخش ین.ندار

میره یه کارایی انجام میده ولی کامل نیستش و بعد با خودش فکر میکنه 

برم یه طلسم بگیریم و در  ،برم یه دعا بگیرم .نشد مکه من هر کاری کرد

دیم اتفاقا  ما راه و مسیر درست رو به این افراد نشون می وقتیصورتی که 

خیلی خوب پیش  .خیلی انگیزه باالیی دارن و خیلی هم همکاری میکنن

داشتیم که به واسطه دعا اومدن ولی توی دوره  مراجعین زیادیمیرن و ما 

ای هم که  و به اون نتیجهما شرکت کردن و خیلی هم خوب پیش رفتن 

طور که گفتیم این دعا یکی از ابزارهای ما  ولی همین .میخواستن رسیدن

م به هخود خدا  .چه مسیر حل هر مشکلی ،ر بازگرداندنیمستو چه  ،هست

یعنی تا زمانی که حرکت شما نباشه  ،ما میگه که از تو حرکت از من برکت

 ،علمی رو پیش نگرفته باشینتا زمانی که شما یک راه درست و منطقی و 

دعا کردن صرف که این که من فقط از صبح تا شب بشینم تو اتاقم فقط 

  .رسونتتون خب شاید آرومتون کنه ولی به نتیجه نمی ،دعا کنم
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

خواد کنکور قبول شه ولی برای قبول شدن  ینه که طرف میااین دقیقا مثل 

نه کالس  ،نه برنامه ریزی کنه ،در کنکور فقط دعا کنه و نه درس بخونه

خوام  کنم و می نه تالشی انجام بده میگه من فقط میشینم دعا می ،بره

اون  ته در بهترین دانشگاه هم قبول بشم و وقتی هم در واقعشبهترین ر

میگه که خدا جواب من رو نداد و  .کنه اتفاق نمیفته تازه با خدا هم قهر می

خب در واقع خدا خودش همونجور که  .همه دعا کردم چرا نشد من این

 گفتین میگه از تو حرکت از من برکت.

تونم از راه دور براش امواج ذهنی! بفرستم و رو ذهنش  می -8

 تاثیر بذارم که برگرده؟

تغییر در ذهنیت دیگران از طریق کارهایی مثل فرستادن امواج ذهنی، 

پذیر نیست و به  انرژی مثبت و منفی، تصویرسازی و غیره از راه دور امکان

هیچ وجه مبنای علمی ندارد. افکار یا ذهنیت ما به خودی خود قابل انتقال 

گانه  حواس پنچنیستند و ابتدا باید تبدیل به چیزی شوند که توسط 

انسان قابل دریافت و فهم باشد و سپس از طریق یک رسانه قابل انتقال 

تواند از طریق صحبت کردن به صوت تبدیل شود به  باشد. مثال افکار ما می
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

مان ارسال شود و او نیز از طریق حس شنوایی آن را دریافت و  فرد مقابل

از طریق حس بینایی برای  درک کند. یا اینکه در رفتار ما نمود پیدا کند و

تواند تبدیل  طرف مقابل قابل دریافت باشد. حتی افکار و ذهنیت انسان می

به یک عکس، صوت، متن و یا ویدئو شود و در یک رسانه مجازی به 

اشتراک گذاشته شود تا با واسطه یا بی واسطه دیده یا شنیده شود. بنابراین 

ز راه دور یک مفهوم علمی اثبات تصور ارسال امواج ذهنی از طریق هوا و ا

های هوا فکر و ذهنیت خودتان  توانید از طریق مولکول ای نیست و نمی شده

را به کسی منتقل کنید و یا فکر و ذهنیت او را به صورت ناخودآگاه تغییر 

 .دهید

را به صورت ضمنی یا صریح در شما ایجاد  تصورهر فردی که این 

های ارتباطی با او بسته  تمام راه کند که چون مثال بالک شدید و

است، از راه دور از طریق ارسال امواج ذهنی و انرژی مثبت از طریق 

توانید در ذهن یا ضمیر ناخودآگاه طرف مقابل نفوذ  کانال ذهنی! می

کنید و تصمیماتش را تغییر دهید و او را جذب کنید یا قصد فریب 

و جذب مخاطب  غاتتبلیشما را دارد یا از این حربه فقط برای 
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 شود. کند و در واقع چنین کاری انجام نمی استفاده می

 !!و قانون جذب میتونم عشقمو برگردونم؟ NLP آیا با -9

 CBTدوره بازگرداندن عشق و ازدواج رادیو عشق بر پایه رویکرد علمی 

   (Cognitive Behavioral  Therapy) رفتاری-درمان شناختی

نیز استفاده می دیگر های رویکردهای عل تکنیک بوده و در عین حال از

  شود. می

پرسن که آیا دوره بازگرداندن عشق ازدواج  یلی از مراجعان ما از ما میخ

بنا نهاده شده؟ آیا در دوره شما ما  NLP رادیو عشق براساس قانون جذب یا

گیریم که چطور از راه دور با موج فرستادن و اثر گذاشتن روی  یاد می

مقابلمون رو برگردونیم تصمیمش رو تغییر  ناخودآگاه طرف مقابلمون، طرف

 چنین کاری میشه انجام داد؟ ؟بدیم آیا اصال چنین چیزی درسته

کنن که قانون جذب یا ان ال پی قراره  ها یه همچین فکری می اینکه خیلی

که بخوان از راه دور روی ذهن یه نفر تاثیر بزارن  ،هایی بهشون یاد بده یه راه

و همونطور که میگین که در واقع بعضی از مراجعین میگن که با موج 

فرستادن و با انرژی فرستادن و این کارها میشه رو ذهن کسی تاثیر گذاشت 

این یه برداشت اشتباهه که  .یا میشه یه اتفاقی رو باعث شد که بیفته
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

یعنی فکر میکنن که قانون جذب یا  ،ها هم هستش خیلیمتاسفانه تو ذهن 

ان ال پی قراره یه راه جادویی پیش پاشون بزاره یه راهی که مشکالتشون رو 

بدون اینکه خودشون بخوان کاری بکنن حل بکنه یه نفر رو براشون 

یعنی قراره خودشون هیچ کاری نکنن و بعد با  .کنه یا برگردونه شونجذب

ای بنویسم یا هر  ا اینکه یه عکسی بزنم روی دیوار یه نوشتهموج فرستادن و ب

روز یه سری جمله رو تکرار کنم اینا باعث میشه واقعا یه اتفاقی بیفته باعث 

ها هم از این برداشت اشتباه  میشه که طرفم برگرده و خب متاسفانه خیلی

یعنی  .کنن اند و میان ازش به عنوان حربه تبلیغاتی استفاده می عموم آگاه

کنن که اره بیایم ما با این کارا با این که بهتون یاد میدیم که چطور  ادعا می

براش موج  ،رو ذهن یه نفر دیگه تاثیر بزارین یا رو ناخودآگاهش تاثیر بزارین

از راه دور یه  ،از راه دور یه کاری بکنین که طرف مقابلتون برگرده ،بفرستین

حتی اگر برید فردی هم  .ن شکل بگیرهکاری بکنین که یه اتفاقی اون بیرو

قرار نیست  آخرشمشید که  خودتون متوجه می ه ببینیددارکه این ادعا رو 

قانون جذب و ان ال پی هم که شما  .اتفاقی بیفته و کاری ازش ساخته نیست

های  هایی دارن مثل تکنیک اشاره کردین بهش خب بله یه سری تکنیک

تونن  ها می عبارات تاکیدی که این تکنیک تصویرسازی ذهنی مثل استفاده از

یعنی اینکه من حاال یه  .باعث ایجاد انگیزه و امید تا حدی بشه در فرد
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

ه طرف مقابلم کو فکر کنم به این  تصور کنمشرایط خوبی رو تو ذهنم 

میتونه به من تا حدی انگیزه حرکت  ،این میتونه به من امید بده ،گرده برمی

که بخوام فکر کنم نه ینیعنی ا .ر منفی خودم کمتر بشهتا یه حدی افکا ،بده

خب تصویرسازی  .نه من میدونم دیگه هیچی درست نمیشه ،اون برنمیگرده

میتونه  ،کردن یا اینکه با خودم تکرار کنم که این اتفاق میفته اون برمیگرده

ه تا حدی روی این افکار منفی تاثیر بزاره امید بده به من و در واقع یه انگیز

ای بشه حاال من  حرکتی بشه برام که تازه برسم سر نقطه صفر یه نیرو محرکه

تهش  ،هدفیه که دارم به که نهایتش برسمبخوام یه مسیری رو شروع کنم 

ام رو از سر بگیرم یا  رابطه ،ام شروع بشه آخرش اینه که رابطه ،عشقم برگرده

رو میبره میزاره رو ها فقط شما  درستش بکنم و واقعیت اینه که این تکنیک

ای  و دیگه برای کل مسیر برنامه دقیق و علمی حساب شده شروع نقطه صفر

ها علمی  تونیم بگیم که این خود ان ال پی یا قانون جذب رو ما نمی .نداره

یعنی اینکه تا به ، ها در واقع سودوساینس یا شبه علمی هستن هستن این

ار ذیا واقعا اثرگآها انجام نشده که  حال تحقیقی با روش علمی روی این

تونین کل  بنابراین شما نمی .اری اصال چقدر هستشذگ هستن یا نه و این اثر

ها  کل کاری که میخواین انجام بدین بر اساس این تکنیک ،رتون رویمس

تونین از بعضی از  می .بهتون امید بده ،بزارین تا حدی که بهتون انگیزه بده
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

بکنین ولی کل مسیرتون رو باید چی کار بکنین که هاش استفاده  تکنیک

یه سری  ،طرف مقابلتون برگرده این جا باید یه سری دانش یاد بگیریم

نید اشتباهاتتون کجا بوده یبب ،ریدیهایی یاد بگ مهارت ،هایی ببینید آموزش

خواین برنامه  شما فرض کنید مثال می .چه چیزهایی رو باید تغییر بدید

خواین طراحی سایت یاد بگیرین مثال من اگر بخوام  رین یا مینویسی یاد بگی

تونم برنامه  کنم که من می برنامه نویسی یاد بگیرم خب اولش باید باور

نویسی یاد بگیرم حاال خیلی خوبه که چند تا جمله مثال مثبت به خودم بگم 

من از  ،یا بنویسم یه جایی هی نگاش کنم که من برنامه نویس خوبی میشم

ها باعث میشه که من یه خورده  برفرض این .رنامه نویسی پول درمیارمب

انگیزه بگیرم امید بگیرم و حاال تازه شروع کنم ببینم که اصال چجوری باید 

اصال برم ببینم  ،آموزش ببینم ،یاد بگیرم باید برم چه چیزهایی رو یاد بگیرم

یعنی اصل  .د برمچه کالسی بای ،چه کتابی بخونم ،پیش کی باید یاد بگیرم

خواین حرکت کنین و برین  قضیه تازه از اون جایی شروع میشه که شما می

این رو واقعا یاد بگیرین تا اینکه در انتهای مسیر شما برنامه نویسی یاد 

ا هم دقیقا به همین شکله و در واقع جای این بگیرین یا حاال هر مهارت دیگه

اون  ،باید در واقعیت انجام بدین % شما اون کارهایی که95تونیم بگیم  می

این  ،هایی که باید ببینین اون آموزش، هایی که باید یاد بگیرین مهارت
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

% به شما کمک کنه و در واقع انگار یه جوری نمک و 5تونه تا  ها می تکنیک

  .فلفل کارتونه ولی اصل غذا یه چیز دیگه است

از طریق قانون جذب یا  آیاکه هست  خب حاال بحثی که وجود داره این

گاه کسی رو آتاثیر بزاریم و در واقع ناخود روی کسی های ان ال پی تکنیک

 نسبت به خودمون تغییر بدیم؟

ما ناخوداگاه  !نکته اول اینکه ناخوداگاه کسی رو تغییر بدیم اصال یعنی چی

ها بهش  تونیم به این سادگی تونیم تغییر بدیم و نمی خودمون هم نمی

روی ناخودآگاه که بخوایم تغییر بدیم که حاال بخوایم  ،پیدا کنیم دسترسی

ای که اصال خودش  این بحث گسترده .ای این کار رو انجام بدیم دیگه نفر یک

هایی مثل روانکاوی و غیره داره و اما اینکه بخوایم  ها روش نیاز به سال

ه که من باز هم واقعیت این ،ذهنیت کسی رو نسبت به خودمون تغییر بدیم

ذهنیت فردی رو در صورتی میتونم تغییر بدم که خودم تغییری کرده باشم 

در  ،در کالمم ،یعنی اینکه من تغییر کردم حاال این تغییر رو در رفتارم

اما باز هم اگر  .کنه ظاهرم به فرد مقابلم نشون میدم و بله ذهنیتش تغییر می

بی انجام بدم نه این امکان دور یا با یه تکنیک خاص عجیب غری راهبخوام از 

ها هم دوست داشته باشن که بتونن واقعا این  جذابه شاید خیلی .پذیر نیست

یعنی شاید شما  ،کار رو انجام بدن ولی در عمل این اتفاق نمیفته
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

ر لحظه یک تاثیرات خیلی خیلی هایی رو بشنوین که بتونین د تکنیک

فردی که قبال با شما در اما  .ک و کوتاه مدتی روی یه فردی بزارینکوچ

توی این رابطه مشکالت زیادی وجود داشته االن یه ذهنیت  ،رابطه بوده

سری تاثیرات خیلی کوتاه مدت و  کمنفی واسش شکل گرفته شما با ی

خیلی از این  .تونین تغییری توی اصل ماجرا انجام بدین ای اصال نمی لحظه

های  شبیه به تکنیک هایی که توی این زمینه گفته میشه خیلی تکنیک

خواین یه جنسی رو به یه نفر بفروشین و  مثال اینکه شما می .فروشه

هایی بیاین کار بکنین  متقاعدش کنین که این رو بخره و روی یه سری المان

 ،گاه تصمیم بگیره که این جنس رو بخرهآکه اون فرد شاید یک لحظه ناخود

ه یه نفر بفروشین حاال بیاین توی ای رو ب مثال اینکه برفرض بخواین یه نوشابه

ی خنک  خود یه نوشابهاگر یا مثال  ،بسته بندیش از رنگ قرمز استفاده بکنین

 اون وگاه باعث بشه که این فرد ترغیب بشه آممکنه ناخود ،رو بزارین جلوش

درش ایجاد بشه که بخواد این رو بخره خب بر فرض  عیرو بخره مثال یه ول

وقتی که اولین  ،که این تاثیر هم ایجاد شد و این فرد این نوشابه رو خرید

قلپی که از این نوشابه خورد دید که طعمش بدرد نمیخوره یا طعمیه که 

خب شما فقط یک تاثیر خیلی کوچیک تونستین روش  چی! خوشش نمیاد

های  بار دیگه هم هی این نوشابه رو با بسته بندی 10بزارین مسلما اگر 
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 ،پسندتش وقتی میدونه اصل قضیه چیزیه که این نمی ،مختلف بزارین جلوش

 هایاصل قضیه چیزیه که این باهاش به مشکل خورده هر چقدر شما تغییر

به نتیجه گاهش تاثیر بزارین آناخود روی خواین ریز ریز بدین یا فکرکنین می

ردی که از دست شما ناراحته با شما به مشکل خورده یه ف .رسین نمی

ذهنیت منفی از شما تو ذهنش ایجاد شده و دیگه مثل قبل اون اشتیاق 

اشتیاقی نداره به اینکه بخواد دوباره با شما باشه حاال این که  ،سابق رو نداره

مثال یه طور خاصی  ،شما بیاین تغییرات خیلی ریزی در خودتون ایجاد کنین

بت کنین یه عکس خاصی رو از خودتون بهش نشون بدین که مثال یه صح

تکنیک کوچیکی رو رعایت کرده باشین واقعا این تکنیک کوچیک در مقابل 

تاثیری  اگر تونه داشته باشه و حتی اون اتفاق بزرگی که افتاده تاثیری نمی

ن دوباره همون آش و همووقتی بعدش ببینه ای که  داشته باشه انقدر لحظه

واقعیت اینه که شما باید یه سری  کنه. بازم رهاتون میخب مسلما  ،کاسه

تغییرات واقعی تو خودتون ایجاد کنین هرچند شاید قبولش سخت باشه 

تا سه تا تکنیک یهویی  وشاید فکر کردن به اینکه من با فرستادن امواج یا د

 .ون میشهپشیم ،گرده برمی ،کنم فیکون می اصال ذهنیت طرف مقابلم رو کن

خب اینا خیلی جذابه طبیعیه که آرزوی شما این باشه ولی واقعیت رو باید 

ببینین نباید اجازه بدید که کسی از این آرزوی شما سوءاستفاده بکنه در 
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

که وقتی برین  ،جهت اینکه بخواد یه روش جادویی رو به شما نشون بده

هیچ اتفاقی نمیفته و فقط زمان  ،هیچی نیست میفهمینتهش رو ببینین 

واقعیت اینه که شما باید یه تغییراتی  ،انرژی شما هدر رفته ،شما هدر رفته

اتون ایجاد  تغییراتی توی رابطه ،تغییراتی واقعی ،رو در خودتون ایجاد کنین

ها تون رو عوض کنین و بعد بخواین این تغییرات رو به طرف  دیدگاه ،کنین

 ی علمی نشون بدید.  ه ی باز صحیح و به شیوهمقابلتون هم به شیو

% کار که میگین این چی هستش؟ شما در رادیو عشق 95خب مسیر اصلی و 

 چینین؟ چه مبنایی این مسیر رو می بر

 یرک رویکررد   . CBTهسرت  CBTبیس دوره رادیو عشق بر مبنای رویکررد 

ین رمیشره گفرت پرکراربردت    و .علمی و ریسرچ بیس توی روانشناسی هسرت 

 Cognitive) فمخفر ، CBTموزشی توی ایران و جهانه آرویکرد درمانی و 

Behavioral Therapy)  ایرن  تروی  مرا  رفتراری  –یعنی درمان شناختی 

هرا یعنری    شرناخت  ،هرای افرراد   و توی این درمان میایم روی شناخت رویکرد

کنیم با کار کرردن روی   کنیم و سعی می همون افکار و باورهاشون رو کار می

تغییررات رفتراری الزم رو درشرون ایجراد      ،های افراد رو اصالح بکنیم ناختش

بینره   یعنی میاد مری  ،کنه این کار رو می CBT زدر زمینه روابط هم با ،بکنیم

رابطه دارن و بعد با اصرالح   ای اشتباهی دربارهرهوبا که افراد چه باورها و چه
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

  کنره و در واقرع رابطره   اد جر کنه تغییررات رفتراری الزم رو ای   ها سعی می اون

که ما دو طرف رابطره رو   هست اینخب  .کنه دطرف ایجا وسالمی رو برای د

نیم رفتارهای هر کدوم داره چره تراثیری میرزاره    یداشته باشیم و بعد بیایم بب

  روی احساساتش و خب ببینیم چه چرخه ،روی باورهاش ،روی طرف مقابلش

صالحش کنیم و در نهایت به اصالح باید ا این وسط ایجاد شده که ما یوبیمع

 .رابطه بپردازیم
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

طره  بخرواد طررف مقرابلش رو بره را     ولی خب توی این شرایط که یه نفر می 

بنرابراین تمرکزمرون رو میرزاریم     .یک طرف رابطه رو داریم طبرگردونه ما فق

 ،روی این فردی که مراجع ما هستش و میایم با بررسی رفتارهاش و افکارش

سرهم اون در   ،بینیم که کجاهرای کرارش اشرتباهه    باورهاش درباره رابطه می

خروره   ای به مشرکل مری   مشکالت رابطه چیه چون به هر حال وقتی یه رابطه

واقع تمرکزمون رو مجبوریم برزاریم روی   هر دو طرف سهم دارند ما اینجا در

اشتباه ناشی از های اشتباهی داشته و این رفتارهای  این فرد و ببنیم چه رفتار

هایی رو در واقرع تروی رابطره     چه اشتباهی در زمینه رابطه بوده چه احساس

ایجاد کنریم کره    در اورو  یکرده و در نهایت بتونیم تغییرات مناسب تجربه می

و این هم برا  انجام بده رفتارهاش و باورهاش اطالحاتی رو در بتونه در نهایت 

کنه بدست میاد که خرب   که کسب میهایی  مهارت هایی که میبینه و آموزش

هرای عمومیره یعنری مثرل آمروزش       ش آموزشا ها یه بخش عمده موزشآاین 

بره خرود ایرن     مختصاما یه بخشی از این ماجرا ممکنه  .های ارتباطی مهارت

هایی نیاز داره این فررد ترو    چه آموزش بطور شخصی فرد باشه یعنی این فرد

ترر   بنابراین نقش مشاوره اینجا خیلری پرر رنرگ    .هایی مشکل داره چه مهارت

کنه که رابطه این فرد چجوری شروع شده  میشه چون مشاور میاد بررسی می

ای کره االن هسرت و رابطره     و چه اتفاقاتی افتاده که حاال رسیده به این نقطه
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

یک سری شررایط خاصری باشره     ،قطع شده و ممکنه یک سری مواردی باشه

داشرته  مراجع دیگه تفاوت  ککه با ی ،مراجع هست مربوط به همینکه فقط 

در  ،های اختصاصی هر مراجرع هرم کرار میشره     بنابراین روی این بخش .باشه

نهایت مراجع باید به اینجا برسه که یک سری تغییراتی در خودش انجام بده 

درستی هم به طرف مقابلش نشرون برده     و بعد بتونه این تغییرات رو به شیوه

 ای به این رابطه داده بشه. زش بخواد که یک فرصت دوبارهاون که در واقع ا

 از کجا شروع کنم؟ -10

 به سه دلیل زیر:. ای دقیقه 45از یک جلسه مشاوره 

 یابی( )ریشهرا متوجه شوید؟ دالیلی که رابطه به اینجا کشیده شده  -1

)مصلحت  بازگشت به رابطه اصال به صالح شما هست؟بفهمید اصال  -2

 سنجی(

چه برنامه کوتاه مدت و بلند مدتی داشته باشید؟ و بدانید که  -3

 )ریزی )برنامه

 ای مشاوره در شکل زیر آمده است: دقیقه 45برنامه این جلسه 
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 

 .دقیقه در هر بخش زمان تقریبی است و  با توجه به شرایط شما امکان کم و زیاد شدن زمان هر بخش وجود دارد 15زمان 

 

 

 

داستانجدایی

  برای ابتدایی دقیقه 15 در
  رابطه مورد در مشاورتان

 مقابلتان طرف و خودتان
  از مختصری .می دهید توضیح
  اینکه و ایشان و خودتان

  چه .شد شروع چطور رابطه
  چطور و کرد طی را روندی

  توضیحات حین در .شد تمام
  که سوال هایی مشاورتان شما
 .پرسید خواهند را هست نیاز

 ریشه یابی در که سواالتی
  او به تصمیم گیری و جدایی
 .کرد خواهد کمک

 

ریشهیابی

  مشاورتان دوم دقیقه 15 در
 جدایی این چرا اینکه مورد در

  طرف یا شما افتاده، اتفاق
  اشتباهاتی چه مقابلتان
 این باعث چه و داشتید
  توضیح شما برای شده جدایی

 .می دهند

 

 

 

 

 

 

مصحلتسنجیو
برنامهریزی

 می شود بررسی سوم دقیقه 15 در
 شما نفع به رابطه به بازگشت آیا

 امکان این اصال آیا و خیر یا هست
  جواب که صورتی در .دارد؟ وجود

 دوره در می توانید بود، بله
  ازدواج و عشق بازگرداندن

 بود، خیر جواب اگر .کنید شرکت
  دوره در می توانید تمایل صورت در

 از پس پیروزمندانه زندگی
 هر در .کنید شرکت جدایی
 اقداماتی مورد در مشاورتان صورت،

 باید بلندمدت و کوتاه مدت در که
 شما برای دهید انجام

 . می دهند توضیح
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 یک طی که! روانشناس حتی یا و دعانویس عنوان تحت فردی هیچ به هرگز

 پیوسته و کافی زمان گذاشتن بدون همه، برای یکسان پیامهای با چت

! دعا از استفاده شرط به که دهد می وعده «شما رابطه» عمیق بررسی برای

 اعتماد گردانید بازمی را مقابلتان طرف آنها دستورات و آموزشها به عمل یا

  باید رابطه هر و هستند متفاوت انگشتشان اثر مانند روابط و انسانها. نکنید

 درست و  متمرکز صورت به و کافی و پیوسته زمان گذاشتن با جداگانه،ابتدا 

چند مراجع  صحبت با. شود بررسی و تحلیل متخصص روانشناس توسطابتدا 

های از پیش آماده و متقاعدسازی افراد برای هر  به صورت چت و ویس با پیام

 اقدامی کاری غیرتخصصی و غیر اخالقی است.

 حل در فقط ویس و چت صورت به مشاورهدهد  تحقیقات نشان میهمچنین 

 جلسه چند تا یک حداقل از بعد» یا و کوتاه های ساده، پرسش مشکالت

 و دستاورد مناسبیتواند نتیجه  می «حضوری یا تلفنی صورت به مشاوره

  برای مراجع داشته باشد.

به رابطه برگردند کما  یمتیق چیبه ه دیهرگز نبا زیعز نیاز مراجع یبعض

 یها به کمک ازیافراد ن نیموارد امکان بازگشت وجود دارد. ا شتریدر ب نکهیا

دارند  یمرحله سخت زندگ نیو گذر از ا ییجهت کنار آمدن با جدا یتخصص

با بازگشت  فقطمن  مییبگو نکهی(. اییپس از جدا روزمندانهیپ ی) دوره زندگ
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

که جز  ستیمثال معتاد قایبرگرده، دق خوامیو فقط م شود یاو حالم خوب م

است که هر طور شده  نیترک مواد بدنبال ا یو بجا خواهد ینم یزیمواد چ

معتاد را  کند یکه .... اخالق حکم  م کند. آخر عاقبت معتاد هم دایمواد پ

. پس حتما میاو بگذار پیش روی ادیبازگشت به اعت یبرا ینه راه م،یترک ده

و اگر به شما گفته شد  دیاز شرکت در دوره داشته باش شیجلسه مشاوره پ

و  دیبه حرف مشاورتان گوش جان بسپار دیکه ادامه ده ستیبه صالح شما ن

 .دیاو عمل کن یها ییو راهنما ها هیبه توص

 با روانشناسان رادیو عشق رزرو نوبت مشاوره

 

 (09035714068واتساپ )

 (02146015870تلفن )

 (09035714068تلگرام )

 اینترنتی )از طریق بقراط(
 

 
مراجعین ما از  ،اقدام کنناین که فرمودین بازگشت باید به نفع شما باشه که 
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https://boghrat.com/clinics/lovesradio/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://logo.samandehi.ir/Verify.aspx?id=132089&p=rfthxlaouiwkobpdmcsipfvl
https://trustseal.enamad.ir/?id=106351&Code=JvVfW0qrschJR5cPRPkD
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

کجا متوجه بشن که به نفعشونه بازگشت یا اصال احتمال بازگشت براشون 

 وجود داره این رو از کجا بفهمن؟

به  اراجعین متوجه بشن برای بازگشت اقدام بکنن یا نه باید حتممبرای اینکه 

طرفه ترین چیز اینه که این عالقه دو  چند تا نکته توجه کنن اولین و مهم

اینه که آیا  یوجود داشته و از وجود این عالقه مطمئن هستن نکته بعد

های مشترکی با  رابطشون جدی بوده و چقدر جدی بوده یا اگر عالئق و ارزش

های اخالقی شخصیتی زیادی داشتن یا اگر اشتباهاتی  هم داشتن شباهت

 بهشون پی االن متوجه شدن و خودشون توی این رابطه مرتکب شدن و

بهتره که برای اصالح و  ن،تونن جبرانش بکن کنن که می بردن و فکر می

تونه بهشون کمک بکنه و  شون قدم بردارن و این دوره می ترمیم رابطه

های دوره رو تهیه بکنن اما یک سری مواردی هست که باید  تونن آموزش می

ته که اول یک جلسه مشاوره داش هست با احتیاط بیشتری عمل بکنن و بهتر

به  .باشن تا روانشناسان ما به صورت تخصصی شرایطشون رو بررسی بکنن

 مثال: طور

یعنی مثال طرف مقابلشون اعتیاد داره یا  ،سیب زا بودهآاگر رابطه شون 

اینکه توی رابطشون خشونت فیزیکی یا کالمی وجود داشته به نفعشون 

 .نیست که بخوان برای بازگشت اقدام کنن
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

ی مثال عقد بودن یا ازدواج نیع ،نی رسمی بود رابطهاگر هم توی یه 

کردن و این شرایط رو داشتن بهتر که با روانشناس صحبت بکنن درموردش 

تا روانشناس میزان آسیب رو بررسی بکنه و ببینه که چقدر این شرایط قابل 

 .اصالح و ترمیم هستش

یانت تموم این رابطه با خ و شون خیانت اتفاق افتاده اگر توی یه رابطه

باید در زمینه بازگشت  ،طرف مقابلش اون رو تعهد الزم رو نداشته یعنیشده 

  .مل بکننعخیلی با احتیاط 

جلسه  کیکنم که اول  من به افرادی که این شرایط رو دارن توصیه می

بررسی کنه چون  داشته باشن تا مشاورشون بیاد رابطشون رومشاوره 

سیبی مثل آای که توش تعهد وجود نداشته یا  برگشتن به رابطه و زندگی

واقعا اگر طرف  .خیانت توش اتفاق افتاده شرایط خاص خودش رو داره

ای وارد رابطه شده فعال بهتره که هیچ  مقابلشون بعد از جدایی با فرد دیگه

توی این شرایط بهتره  .اقدام مستقیمی در جهت بازگشت به رابطه انجام ندن

حال خودشون ک مقدار مک بگیرن تا بهشون کمک کنه یر ککه اول از مشاو

شرایط خودشون بهتر بشه و حاال احتمال بازگشتشون رو هم  ،بهتر بشه

ای که طرف مقابلشون توش هست  در اون رابطهقبررسی بشه و این که چه 

این جور مسائل رو روانشناس بهشون کمک بکنه تا دیدشون در  .جدیه
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 .موردش باز بشه

اما نمیشه  ،باهاشم یه رابطه دوستانه داشته ،به کسی عالقه داشتهاگر مراجع 

یا اینکه این رابطه عاطفی فقط تو ذهن  ،اسم رابطه عاطفی رو روش گذاشت

دونسته به نظر  خودش بوده و طرف مقابل اون رو یه دوستی ساده می

دوره ها بهتره در  در واقع اون .رسه که این دوره براشون مناسب باشه نمی

رادیو عشق شرکت کنن چون این دوره  شنایی تا ازدواجآجذب عشق از 

تونه بهشون کمک کنه اگر قصد مراجع از رابطه ازدواج بوده ولی  بهتر می

به که  طول رابطه صریحا بیان کردهطرف مقابلش از ابتدای رابطه یا در 

با مشاور جا هم الزمه که با احتیاط عمل کنن اول  کنه این ازدواج فکر نمی

که در طول چون ما مواردی رو دیدم بین شرکت کنندگان  ،صحبت کنن

تونستن حتی با این شرایط طرف مقابلشون رو برگردونن، رابطشون رو  دوره

اصالح کنن و حتی به سمت ازدواج پیش ببرن ولی در اکثر موارد ما معموال 

کنن ت اقدام گشکنیم که برای این رابطه بخوان برای باز بهشون توصیه نمی

اما معموال به یک رابطه پایدار  ،چون بازگشت هم در خیلی موارد اتفاق میفته

هست اگر طرف مقابل نامزد یا ازدواج  سیب زاآختم نمیشه و ادامه دادنش 

 ،کنیم ن موضوع برای اون فرد داره و ما درکش مییا که  کرده با تمام سختی

 .اما دیگه فکر کردن به بازگشت توی این شرایط منطقی و اخالقی نیستش
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

این افراد بهتره توی دوره زندگی پیروزمندانه بعد از جدایی رادیو عشق 

 ن.که بتونن با این جدایی کنار بیاشرکت کننن تا بهشون کمک کنه 

باید بدونن  ،های خیلی شدید تمام شده اگر رابطه فرد با دعوا و توهین

که احتمال بازگشت براشون خیلی کم شده توی این شرایط خیلی مهمه که 

یا آها چقدر بوده  روانشناسشون بررسی بکنه و ببینه که این دعواها و توهین

از ابتدای رابطه بوده یا از یک جایی به بعد شروع شده در واقع بابررسی 

ها رو جبران  نمیشه اصال ای ؟رابطشون ببینه که اصال رابطه جای ترمیم داره

 ،گذره یک سال می مثال حدوداگر از جداییشون مدت خیلی زیادی  .کرد یا نه

هرچند بوده  .شهمیباز هم باید بگیم که احتمال بازگشت براشون کمتر 

مواردی که با وجود گذشت زمان باز هم رابطه ترمیم شده و برگشت وجود 

اما این موضوعیه که باید بررسی بشه و درواقع مشاور بهشون کمک  ،داشته

کنه که ذهنشون باز شه ببینن که با توجه به شرایط رابطشون و گذشته 

  .رابطشون چه تصمیمی باید تو این شرایط بگیرن

مثال با  کرده اگر طرف مقابل ازشون سوءاستفاده عاطفی یا مالی می

یا با احساس گناه دادن بهش تو رابطه  تهدید، بازی کردن با احساساتش

تو این شرایط به  ه،کرد نگهش میداشته یا مثال مدام رابطه رو قطع و وصل می

نفعشون نیست که بخوان برای بازگشت به این رابطه اقدام بکنن اگر هم شک 
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

ود داشته یا نه روانشناس جیا سوء استفاده عاطفی وآدارن که توی رابطشون 

  .مک بکنه که در واقع به این تشخیص برسنتونه بهشون ک می

مراجعینی که متاهلن و حاال همسرشون  ،و یک موردی که هستش

این موارد  چون تو ،خوان به رابطه برگردن اونا می و درخواست جدایی داده

ها درگیر شدن یا اصال  تره ممکنه فرزند داشته باشن خانواده شرایط پیچیده

بخوان بهتره که اول با مشاوره  ،در واقع وجود دارهها و مسائل قانونی  درگیری

تبعات  وکنن تا اگر اقدامی هم انجام میدن خوب بررسی شده باشه شروع 

 .داشته باشهنای براشون  منفی

رو تهیه  تو دوره تونن خب یعنی اینکه اگر این شرایط رو نداشته باشن می

 کنن درسته؟

 .تونن تهیه کنن بله درسته می

 کنید که برگرده؟ چطور به من کمک میشما  -11

 با روانشناس یک توسط شما حمایت و محور-زشمشاوره روانشناسی آموبا 

 یک ابتدا کسانی چه ببینند؟ آموزش کسانی چه اما .بازگشت مسیر در تجربه

روانشناس  با آنالین پاسخ و پرسش کسانی چه باشند؟ داشته مشاوره جلسه

  شان؟ اختصاصی
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

پرسن اینه که دوره بازگرداندن عشق و ازدواج  سوالی که مراجعین از ما می

 تونه به ما بکنه؟ رادیو عشق چه کمکی می

بخش  3ست  و شامل هاین دوره براساس مشاوره روانشناسی اموزش محور 

بخش اصلی دوره مربوط به  پرسش و پاسخ آنالین هستش.و  مشاوره، آموزش

ست و به صورت  آموزشی-ساعت فایل صوتی 7ها میشه که شامل  آموزش

کنه و با جزئیات و  بازگرداندن هدایت میگام به گام مراجع رو در مسیر 

کنه که در هر قدم باید چیکار کنن در  های مختلف راهنماییشون می مثال

و ر اعتماد به نفسش ،حالشو بهتره کنه ،درجه اول روی حال خودش کار کنه

زندگیشو روی روال جدید بندازه و بعد چه زمانی بخواد به  ،بازسازی کنه

یه بخش دیگه  .هچطور پیام بد ،چطور رفتار کنه ،طرف مقابلش نزدیک بشه

دوره مشاوره ست. در واقع مشاوره در این دوره مثل یک آموزش اختصاصی 

ها رو با شرایط  موزشآکنه  کند یعنی مشاوره مراجع رو کمک می عمل می

کنن با  هارو تهیه می موزشآ افراد خاص خودش تطبیق بده چون وقتی

این حال ممکنه تو  شنا میشن باآروشون هست هایی که پیش  مراحل و قدم

جه وای براشون بیفته یا مت اتفاقات غیرمنتظره ،بعضی مراحل سردرگم بشن

تونه به ادامه مسیرشون لطمه بزنه تو این  قبال اشتباهاتی کردن که میبشن 

کنه، که به بهترین شکل و متناسب با  شرایط مشاور بهشون کمک می

http://www.lovesradio.com/
https://www.instagram.com/lovesradio/
https://wa.me/989035714068
tel://02146015870/


   

 www.lovesradio.com 

    lovesradio                                                                                

        09035714068 

    021-46015870                     
 

67 
 

نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

ای که در  گهدی بخش. کنه می برطرف  اماتشون روشرایطشون جلو برن و ابه

ی حمایتی برای  دوره داریم بحث پرسش و پاسخ آنالینه که بیشتر جنبه

مراجع داره به این صورت که اگر مراجع سوالی براش پیش اومد، بدونه اینکه 

بخواد جلسه کامل با مشاور داشته باشه سوالش رو بتونه به صورت اختصاصی 

مطرح کنه و جوابشو بگیره. این امکان برای افرادی که نیاز برای مشاورش 

کنن سواالت زیادی  بیشتری به حمایت دارن استرسشون زیاده یا حس می

 .تونه کمک بکنه ممکنه براشون در طول مسیر پیش بیاد خیلی می

کنه باید از همه  حاال سوالی که پیش میاد فردی که در این دوره شرکت می

تونه فقط  ده کنه یا میامشاوره پرسش و پاسخ استفموزش آهای  بخش

 یا پرسش و پاسخ؟ مشاوره بگیره و ،موزش تهیه کنهآ

خوان طرف مقابلشون رو  رسن که می ببینید افرادی که به این نتیجه می

البته اگر این برگردوندن به نفعشون  ،برگردونن و روی رابطشون کار کنن

ها با  کنن چون همانطور که گفتم آموزشها رو تهیه  باید این آموزش ،باشه

کنه. اما بهترین حالت اینه که  جزئیات کامل مسیر رو براشون مشخص می

فرد آموزش داشته باشه، در کنارش دو یا سه جلسه مشاوره هم بگیره هر 

 .چند برای بعضی افراد نیاز به تعداد جلسات بیشتری هست
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

کنن نمیشه فقط ها رو تهیه  موزشآپرسن حتما باید  بعضی از مراجعین می

 به جلسات مشاوره اکتفا کنن؟

ها ضروری  همونطور که گفتم اگر قرار به بازگشت رابطه باشه تهیه آموزش

ساعت توضیح میده  7ها همه چیز رو با جزئیات و دقیق  ست. چون آموزشه

ها رو تهیه نکنن، طبیعتا باید تعداد جلساتشون بیشتر  و اگر بخوان آموزش

ها رو خیلی  جلسه مشاوره پیش برن، آموزش 3یا  2بشه یا اگه بخوان با 

زا باشه چون فرد از جزئیات و  کنن و ممکنه براشون آسیب تر دریافت می کلی

ها اطالعات دقیقی نداره و احتمالش زیاده که مسیر رو اشتباه بره و  کاری ریزه

 .کار خراب بشه یا جایی رو براساس برداشت خودش پیش ببره و باعث بشه

رو گرفتم باید حتما جلسات مشاوره هم  ها موزشآپرسن اگر  ها می بعضی

 داشته باشم؟

ها رو دقیق گوش کنه ممکنه که بتونه روال رو پیش بره و  اگر مراجع آموزش

طبق اون گام به گامی که گفته بتونه عمل کنه. ولی تجربه به ما نشون داده 

ها رو با شرایط خودشون تطبیق بدن و یه جاهایی  تونن گام که افراد نمی

وره نیاز پیدا براشون یه ابهامات و سواالتی پیش میاد که خودشون به مشا

روحی که افراد توی این دوره دارن   کنن جدایی از این بحث توی شرایط می

کنه که  حضور یه مشاور کنارشون یه جو حمایتی خوبی رو براشون فراهم می
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 .واقعا تو این دوران بهش نیاز دارن

 اون رو حتما باید داشته باشن؟ نالین چطور؟آپرسش و پاسخ 

ارتباط بیشتری باید با مشاورشون بگیرن و یا در طول کنن  نه اگه فکر می

تونه خیلی براشون  مسیر سواالت زیادی براشون پیش میاد، خب قطعا می

 .مفید باشه

مثال یه مراجع میگه من  خاص خودشون رو دارن. تبعضی از مراجعین سواال

یا طرف مقابل من خیلی  تونم برگردونم؟ آیا طرف مقابلم رو می بالک شدم

های ما مخالف ازدواج ما هستن  یا مثال میگن خانواده اصال برنمیگرده؟ مغروره

آیا این افراد حتما باید  کنن. ای که توی رابطشون مطرح می و مشکالت دیگه

موزش دوره رو شروع آتونن بخش  یه جلسه مشاوره رو داشته باشن یا می

 کنن؟

در این کتاب قطب نمای ما  .نه ضرورتی نداره حتما یه جلسه مشاوره بگیرن

بازگرداندن عشق سعی کردیم توضیحات الزم را در اختیارشان قرار بدیم اما 

 تونن با پشتیبانی تماس بگیرند. در صورتی که سوالی براشون پیش بیاد می
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 

های دوره بازگرداندن عشق و ازدواج بسته  

  پایه استاندارد پیشرفته
T 396 T331  T175 طرح دوره 

 ساعت 7 ساعت 7 ساعت 7
آموزش غیر 

 حضوری

دقیقه مشاوره  90

 تلفنی

دقیقه مشاوره  90

 تلفنی
 مشاوره تلفنی ×

 45پرسش در 15

 روز
× × 

پشتیبانی در 

 واتساپ

  ثبت نام ثبت نام ثبت نام

توانید با شماره  ق میدوره عالوه بر روش فو شرکت دربرای 

 واتساپدر  09035714068تماس بگیرید و یا به شماره  02146015870

 پیام دهید. تلگرامو یا 

هزینه بخش آموزشی دوره بسیار پایین در نظر گرفته شده تا تمامی 

ها  کنیم حتما آموزش مراجعین قدرت تهیه آن را داشته باشند. پیشنهاد می

مشاور  را تهیه کنید چرا که در صورتی که آموزش ها را گوش نکرده باشید
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

همین آموزش ها را به شما بدهند و راهی ندارند مگر اینکه خودشان شما 

در نتیجه تعداد جلسات مشاوره و هزینه های شما باال خواهد رفت. )هزینه 

هزار تومان است، در نتیجه  175ساعت آموزش مدون و با کیفیت فقط  7

 25با هزینه هر یک ساعت آموزش از طریق فایلهای صوتی آموزشی تقری

هزار  110هزار تومان است. مقایسه کنید با هزینه یک ساعت مشاوره )

تومان(. پس هم برای اینکه سریعتر و بهتر نتیجه بگیرید و هم با توجه به 

برای  .(کنید تهیه را ها آموزش حتما میکنیم پیشنهاد  بحث هزینه ها

 های آموزشی کلیک کنید. هایی از فایل شنیدن قسمت

 کنند؟ شرکت دوره در توانند می کشور از خارج ایرانیان -12

بله. رادیو عشق برای ایرانیان خارج از کشور هم امکان مشاوره از طریق 

 .واتساپ و اسکایپ را فراهم کرده است

 نظر کسانی که قبال در دوره شرکت کردن چیه؟ -13

های واحد نظرسنجی و ارتباط با مراجعان رادیو عشق، رضایت  طبق بررسی

درصد  96.4شرکت کنندگان از دوره بازگرداندن عشق و ازدواج تاکنون 

های انجام  [. با بررسی1398/11/20بوده است]تاریخ آخرین بروزرسانی:

درصد عدم رضایت مربوط به مراجعینی بوده که پیش از شرکت  3.8گرفته 
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

ها برای شرکت در  ها این آگاهی داده شده بود که شرایط آن وره به آندر د

 .کنید کلیک کنندگان شرکت نظرات دیدن برای .دوره مناسب نیست

 میخوره؟ دورم راه روابط بدرد دوره آیا -14

های دوره برای روابط راه دور نیز قابل اجراست و افرادی که  تمامی آموزش

توانند از  میشان در یک شهر و یا حتی کشور دیگری هم هست نیز  عشق

ها استفاده کنند. همچنین برای این گروه از مخاطبین فایل  این آموزش

آموزشی بطور اختصاصی نیز طراحی شده است و نکاتی که برای روابط راه 

 .دور الزم است بطور کامل و جامع آموزش داده شده است

 بقیه. با میکنه فرق لجبازه، و مغرور خیلی من مقابل طرف -15

 گرده؟ برمی

. …سوال؟ روز اول هم عشقتان مغرور و لجباز بود؟ همین آدم االن بود؟ 

 رابطه شده باعث که داشتید خطاهایی رابطه مورد در دانش کمبود دلیل به

 این خوب خبر اما. کند برخورد مغرورانه شما با و شود کشیده اینجا به

یک  قبال شما نبود، مغرور که داشتید جذابیت او برای اینقدر روز یک. است

توانید دوباره او را جذب کنید بلکه او  تنها می بار او را جذب کردید، پس نه

 .را خواهان و مشتاق پایدار شدن رابطه کنید
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 دیگه؟ یکی با رفته عشقم آیا -16

معموال پس از یک جدایی افراد ممکن است وارد روابط زودگذر و موقت و 

کند. اما به احتمال خیلی سطحی شوند. ممکن است با افراد دیگر صحبت 

زیاد این روابط تبدیل یک رابطه به جدی نخواهند شد. برای وارد شدن به 

 .یک رابطه جدی پس از اتمام یک رابطه جدی زمان نیاز است

 هست؟ ما ازدواج مخالف عشقم مادر یا خانواده -17

در این زمینه مشاور روانشناس اختصاصیتان به شما کمک خواهد کرد. 

اش یک نفر را باید  ل شما نباید فکر کند که بین شما و خانوادهطرف مقاب

تان را افزایش دهید تا  گیرید که جذابیت انتخاب کند. شما در دوره یادمی

به راحتی نتواند از شما بگذرد و برای بدست آوردن شما و در عین حال 

اش به صورت اصولی تالش کند و شما هم یاد  جلب رضایت خانواده

 .نقش خود را به بهترین نحو ایفا کنید گیرید می

 برگرده؟ رابطه به عشقم که کشد می طول چقدر -18

این زمان کامال بستگی به شما، طرف مقابلتان و شرایط رابطتان دارد. برای 

افتد و برای بعضی مدت زمان بیشتری  بعضی روابط خیلی زود اتفاق می

الزم است. چیزی که مهم است این است که مسیر بازگشت به صورت 
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

اصولی طی شود و بازگشت به رابطه منجر به یک رابطه پایدار، سالم و 

 .شودموفق 

 گرده؟ برمی عشقم 100% که دارید تضمینی چه -19

برای روابط انسانی هیچ تضمین صددرصدی وجود ندارد. بنابراین هر فرد 

عشق شما به رابطه بازخواهد  100یا مرکزی که چنین ادعایی کند که %

گشت شرط صداقت و اصول اخالقی را رعایت نکرده و قصد فریب شما را 

بازگرداندن عشق و ازدواج و عمل کردن به تمام دارد. با شرکت در دوره 

های مشاور روانشناس اختصاصی احتمال  آموزش های دوره و توصیه

 .کنید بازگشت عشقتان به رابطه را چندین برابر می

 تر خراب حالم هم و کردم هزینه هم چی؟ برنگشت عشقم اگه -20

 !میشه

دوره بازگرداندن عشق و ازدواج با این هدف اصلی طراحی شده است که 

تان را دوباره بسازید. در صورتی  شما بتوانید عشقتان را برگردانید و رابطه

های دوره و راهنمایی های مشاور روانشناستان عمل کنید  که طبق آموزش

این  تان بازخواهد گشت. اگر در موارد خاص به احتمال یک درصد هم عشق

اتفاق نیفتاد با این جدایی با کمترین آسیب کنار خواهید آمد و زندگی بهتر 
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 تغییر فکرتان طرز و دیدگاه چون از گذشته را تجربه خواهید کرد. چرا؟

با شرکت در دوره نگرش و ذهنیتان نسبت به رابطه، خودتان و  .است کرده

شوید و از  می کند و تبدیل به یک فرد قدرتمند طرف مقابلتان تغییر می

موضع قدرت و نه از موضع ضعف و ناامیدی، با حداقل هزینه عاطفی به 

های الزم را برای بازگشت به یک رابطه پایدار و  طرف مقابلتان فرصت

ها استفاد کند و برگردد، و چه  هدفمند خواهید داد. چه از این فرصت

 این از شما این، بر عالوه. بود خواهید برنده برنگردد در هر صورت شما

د چون در این شرایط کردی را استفاده بهترین زندگیتان در سخت دوره

تان را دارید.  است که شما انگیزه الزم برای کنکاش خودتان و رابطه

های دوره باعث شناخت بهتر شما از خودتان  ها و راهنمایی بنابراین، آموزش

م و دلخواهتان را با و نقاط قوت و ضعفتان خواهد شد تا در آینده رابطه سال

 .فرد مناسب بسازید

 است؟ شکل یک به افراد همه برای دوره های آموزش -21

های رادیو عشق نسبت به سایر  خیر. یکی از تفاوت های تمام دوره

های رادیو عشق بر  ها است. تمام دوره بودن آن based-GS ها دوره

help-Self (Guided محور-زشآمو روانشناسی مشاوره مبنای
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

Treatment) اند. به این معنی که هم شامل مشاوره و  بنا نهاده شده

های عمومی. در بخش مشاوره و  پشتیبانی هستند و هم شامل آموزش

پشتیبانی روانشناس اختصاصی شما شرایط خاص شما را کامال بررسی 

ها و  وزشها، آم کند و بر اساس آن تغییرات الزم را در برنامه می

 .گیری های شما ایجاد خواهد کرد تصمیم

 متوجه مقابلم فرد چطور بگیرم یاد مهارت و کنم تغییر من اگر -22

 بشه؟ من جذب بخواد و کردم تغییر من که میشه

بینید و   هایی که می موضوع مهم در اینجا این است که با توجه به آموزش

خود بدهید، آن هم نه به  های روانشناستان تغییرات الزم را در راهنمایی

خاطر بازگشت طرف مقابل، بلکه فقط و فقط بخاطر خودتان. اینکه چطور 

های مختلف به طرف مقابل نشان دهید در دوره به  این تغییرات را به روش

شما آموزش داده خواهد شد. روش های عمومی در قسمت آموزش و 

رف مقابل و های اختصاصی با توجه به شخصیت خودتان، شخصیت ط روش

تان به شما آموزش داده  تان توسط روانشناس همچنین شرایط رابطه

 .شود می
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 دوره؟ دراین میشه کار هم نفس عزت و نفس به اعتماد روی -23

بله. تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس یکی از مراحل بازگشت است. تا 

 .این اتفاق نیفتد بازگشتی حاصل نخواهد نشد

 است؟ مناسب من برای ازدواج و عشق بازگرداندن دوره آیا -24

بر مبنای رویکردهای علمی و اثبات شده  ازدواج و عشق بازگرداندن ورهد

در زمینه روانشناسی رابطه طراحی شده است و برای روابطی که پتانسیل 

بازگشت و احیا شدن را دارند کامال موثر است. با این حال، پیش از شرکت 

ی در دوره بازگرداندن عشق و ازدواج کارشناسان ما شرایط شما را برا

به صورت کامل ای  دقیقه 45در یک جلسه مشاوره شرکت در این دوره 

ارزیابی خواهند کرد. در صورتی که پتانسیل بازگشت وجود نداشته باشد یا 

اینکه اصال ادامه این رابطه به صالح شما نباشد به شما اجازه شرکت در این 

خواهند کرد. دوره را نخواهند داد و شما را متناسب با شرایطتان راهنمایی 

 شماره با برای تعیین نوبت چهت ارتباط با مشاوران رادیو عشق

تماس بگیرید یا به  02146015870  تلفن

 پیام دهید. تلگرام یا واتساپ در 09035714068 شماره
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 کنند؟ شرکت دوره در نباید کسانی چه -25

ها  کسانی که کارشناس دوره بازگرداندن عشق و ازدواج با بررسی شرایط آن

زا است. مانند موارد  ها آسیب کند که بازگشت به رابطه برای آن تاکید می

 :زیر

 ها به دنبال سو استفاده احساسی، فیزیکی یا  مقابل آن کسانی که فرد

 .ها است مالی از آن

 کسانی که با یکدیگر هیچ تناسبی ندارند. 

 اند کسانی که در رابطه بارها خیانت دیده. 

 ها به هیچ وجه پتانسیل تبدیل به یک رابطه  کسانی که رابطه آن

 .متعهدانه و پایدار را ندارد

  ها متاهل هستند)خیانت  طرف مقابل آنکسانی که یا خودشان یا

 زناشویی(

 ها دچار اختالالت شخصیتی و انحرافات  کسانی که طرف مقابل آن

 .اخالقی است
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 به نسبت عشق رادیو ازدواج و عشق بازگرداندن دوره مزایای -26

 چیست؟ ها دوره سایر

 آموزشی محتوای کیفیت 

روانشناسی رادیو محتوای آموزشی ارائه شده حاصل تحقیق و تجربیات تیم 

عشق متشکل از فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی 

بالینی و مشاوره از دانشگاه های معتبر ایران است که سالها با مراجعانی که 

اند. آموزش های این  شان را داشتند کار کرده قصد ترمیم و بازسازی رابطه

کامال کاربردی است.  دوره و بر مبنای جدیدترین رویکردهای علمی و

تمامی تکنیک ها و مهارت هایی که در این دوره آموزش داده می شود 

 .بصورت اختصاصی و مجزا برای خانم ها و آقایان طراحی شده است

 محتوا ارائه کیفیت 

جویی در وقت و هزینه  ، صرفه کنندگان این محتوا برای رفاه حال شرکت

همین دلیل در هر زمان و   هبصورت فایل های صوتی تهیه شده است. ب

ها بهره ببرید.  ها دسترسی داشته باشید و از آن توانید به آموزش مکانی می

های آموزشی با کیفیت عالی در بهترین استودیو ایران با صدای  فایل

 .گویندگان مطرح صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران تهیه شده است
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 روانشناسی مشاوره 

س در کنار شما در یک دوره آموزشی ضروری وجود یک مشاور روانشنا

ها و    کند و به شما آموزش است چرا که شرایط خاص شما را بررسی می

همین منظور رادیو عشق این  دهد. به راهکارهای خاص شرایطتان را ارائه می

 .امکان را به شیوه صحیح و علمی برای شما فراهم کرده است
بازگرداندن عشق و ازدواج رادیو عشق مورد مشاوران و روانشناسان دوره 

 اسالمی جمهوری مشاوره و روانشناسی نظام سازمان تایید رسمی

ها در زمینه مشاوره تجربه  هستند و سال کشور بهزیستی سازمان و ایران

 .دارند

از آنجایی که هرگونه مشاوره توسط افراد بدون صالحیت یا بدون  ر:هشدا

تان شود  های جبران ناپذیر به شما و رابطه تواند منجر به آسیب تخصص می

الزم است حتما قبل از شرکت در هر گونه مشاوره یا پرسش و پاسخ در 

 باید حداقل مورد مدارک مشاورتان جویا شوید. فرد مشاوره دهنده حتما

شاوره م یا روانشناسی ارشد کارشناسی هم و کارشناسی مدرک اراید هم

 .باشد

 هم و حضوری تواند هم بصورت جلسات مشاوره براساس انتخاب شما می
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 طول در که است ذکر قابل ضمنا. شود برگزار آنالین و تلفنی بصورت

 در شما با اختصاصی بصورت فقط روانشناستان مشاور آنالین مشاوره جلسه

 .نیست دیگر مراجعان پاسخگوی همزمان و است ارتباط

 پاسخ و پرسش 

در این دوره شما میتوانید بصورت آنالین به راحتی از طریق واتساپ و سایر 

رسان توسط مشاور روانشناستان همراهی و پشتیبانی  افزارهای پیام نرم

طرح هایتان را در این مدت با او م توانید سواالت و نگرانی شوید و می می

کنید و در اسرع وقت پاسخ دریافت کنید. بنابراین برای یک یا چند سوال 

 .تان ندارید محدود نیاز به استفاده از جلسات مشاوره

 است؟ مناسب دوره در شرکت هزینه چرا -27

 7است. هزینه   مشاوره و آموزش هزینه شرکت در این دوره شامل هزینه

 دیگر مراکز و موسسات آموزشی های دوره سایر  ساعت آموزش تخصصی در

« مشاوره و پرسش و پاسخ رادیو عشق آموزش، پکیج» کل هزینه از بیش

توانید با کمی جستجو در اینترنت و تماس با  است. از هزینه مشاوره می

سایر مراکز به صورت تقریبی آگاه شوید. در مقایسه متوجه خواهید شد 

پکیج آموزش، »ز هزینه کل جلسه مشاوره با یک روانشناس بیش ا 3هزینه 
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 .است« مشاوره و پرسش و پاسخ رادیو عشق

 :های رادیو عشق دو علت عمده دارد اما مناسب بودن هزینه شرکت در دوره

 خدمات از بتوانند ایران نقاط تمام از همه در رادیو عشق برآنیم تا 

 درمانی خدمات به دسترسی بهبود) کنند استفاده روانشناسی

 )Psychological to Access Improving روانشناسی

). (IAPT)) Therapies  مراجعه کنندگان ما از تهران،مراکز

ها و حتی خارج از کشور هستند. با توجه به  ها، شهرستان استان

ایران هزینه خدمات عموما پایینتر از اینکه در شهرهای مختلف 

کالن شهرها و مراکز است و وضعیت درآمدی خانواده ها در 

شهرهای مختلف متفاوت است هزینه ها طوری در نظر گرفته شده 

که مراجعین در نقطه به نفطه ایران استطاعت پرداخت آن را داشته 

 .باشند

 ه کننده از این خدمات به صورت پکیج ارائه می شود و چون مراجع

کند امکان تخفیف در  تمام این خدمات به صورت یکجا استفاده می

 .ها وجود داشته است هزینه
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نمایبازگرداندنعشقوازدواجقطب  

 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

یک حال خوب برای لذت بردن از زندگی و چه بسا ساختن یک زندگی 

خوب، واقعا ارزش دارد که برای آن وقت بگذارید و هزینه کنید. اگر با این 

دیگر زندگی مثل تحصیل و کار به شکل های  حال بد ادامه دهید در جنبه

شوید. اما با حال خوب و  مستقیم و غیر مستقیم دچار آسیب و خسارت می

اعتماد به نفس باال و داشتن جایی که بتوانید به آن تکیه کنید و از آن 

راهنمایی درست بگیرید، در این برهه حساس زندگی بسیار مفید و 

تباهات گذشته باشید و اجازه دهید ثمربخش است. نباید یک عمر درگیر اش

ها  شود یک عمر عذابتان دهد. خیلی مشکلی که در یک دوره کوتاه حل می

گذارند چون اساسا اعتقادی به حل مسئله ندارند و  دست روی دست می

توانند در  کنند همیشه باید منفعالنه عمل کنند در صورتی که می فکر می

و نگذارند بخاطر یک اتفاق در گذشته  شان تاثیرگذار باشند اتفاقات زندگی

ساز ترین بخش  ترین و سرنوشت یک عمر افسرده باشند. دوره جوانی مهم

تان را برای سپری  زندگی است و باید روی آن حساس باشید و تمام تالش

 .کردن آن به بهترین شکل بکار ببندید
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 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 کنیم؟ اعتماد عشق رادیو به چرا -28

 ارشاد و فرهنگ وزارت از مجوز با

برای شناسایی اثر در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی روی عکس 

 کلیک کنید

 

 

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت از دیجیتال نشر مجوز دارای -1

 تجارت و معدن صنعت، وزارت از الکترونیک تجارت اعتماد نماد  -2

 وزارت دیجیتال های رسانه توسعه کزمر از ساماندهی نماد دارای  -3

 اسالمی ارشاد و فرهنگ

مشاوران و روانشناسان با تجربه مورد تایید سازمان نظام  -4

روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران و سازمان بهزیستی 

 کشور
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 باشد می محفوظ رادیو عشق برای کتاباین معنوی  مادی و حقوقتمام 

 پیگرد قانونی دارد.ای  رسانه هرگونهیا انتشار آن در ، هر نحویبرداری، به  کپی

 6، طبقه سوم، واحد 2آدرس : تهران، پونک، نبش بلوار پونک، پالک 

 02146015870: تلفن پشتیبانی

 lovesradio: ستاگرام رادیو عشقنپیج ای

 lovesradio: کانال رادیو عشق در تلگرام
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