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در مغز انســانها هــزاران فرآینــد و فعالیت
خودکار در حال اتفاق افتادن اســت .بســیاری از
این فرایندهای ناهوشیار از حوزهی آگاهی و اختیار
ما دور هســتند فعالیتهای مغزی و فیزیولوژیکی
نهفتــه در افراد ،دائم و بــدون دخالت آگاهانه ما،
روی افــکار ،رفتار ،عملکرد و وضعیت ســامت
جسمی و روانی اثر گذار هســتند همچنین وجود
ناهنجاری و اشکال در روند طبیعی عملکرد امواج
مغزی و فرآیند زیســت شــناختی در بدن انسان،
میتواند منجر به بروز عالئــم بیمارگونه در افراد
شود.
در اینجا شما را با رفتارهای بیمارگونه کودکان
آشنا کنیم.
واکنشهــای اثرگذار بر رفتار کودکان
بیش فعال
فدایی متخصص روان پزشــکی با اشــاره به
اختالل بیشفعالی کــودکان و نوجوانان میگوید:
ما هر روز با نگاه کردن در آینه ،نسبت به وضعیت
ظاهریمان و عیــب و نقصهای احتمالی موجود
در آن آگاه میشــویم .این آگاهی و شناخت به ما
کمک میکند تــا در جهت رفع نقصهای موجود
در ظاهرمان اقدام کنیم.
نوروفیدبک یک عملکرد خاص مغزی است که
مثل آینه برای مغز عمــل میکند و واکنشهای
فیزیولوژیک نهفته در مغــز و امواج مربوط به آن
را که هر لحظه بــر وضعیت رفتاری و عملکردی
ما اثر میگذارند را ثبت میکند و ســپس هر آنچه
کــه در مغــز و در همان لحظه رخ داده اســت را
کامال دقیق ،روشن و واضح روی صفحه نمایشگر
به تصویر میکشد.
کودکان بیشفعــال در معرض خطر
اعتیاد
وی در ادامه میگوید :بیش فعالی یک اختالل
اســت که در آن کودک ،بیش از انــدازه فعال و
پرجنب و جوش اســت تحرک زیاد کودکان مبتال
به این اختالل ،والدین و دیگران را دچار مشــکل
میکند این کودکان ،در معرض خطر اســتفاده از
مواد مخدر و ابتال به شــخصیت ضــد اجتماعی
هستند.
نقص در تمرکز یا اختالل بیش فعالی شرایطی
را برای کودک ایجاد میکند که نتواند آرام و بدون
حرکت بنشــیند ،رفتارش را کنترل کند و یا توجه
خــود را به یک موضوع خاص معطوف کند ،اغلب
این مشــکالت قبل از  7ســالگی آغاز میشوند و
ممکن اســت که والدین تا وقتی که فرزندشــان
بزرگتر نشده متوجه مشکل او نشوند.
یکــی از دخالتهایی که باعــث دلخوری و آزار
زوجین می شود مسئله فرزند آوری آنهاست .بعد از
گذشت یکی دو سال از زندگی مشترک میان زوجین
زمزمه های فرزند دار شــدن آنها آغاز می شود .در
ابتدا بســیاری از والدین به صورت خیرخواهانه این
مسئله را مطرح می کنند ولی کافی است چند سال
دیگر از بچه دار نشدن یک زوج بگذرد دیگر تمام
آشنایان و اقوام به خود این اجازه را می دهند که در
این مورد اظهار نظر کنند و زوج جوان را ترغیب به
بچه دار شدن نمایند ولی از این نکته غافل اند که
کالم آنها تا چه میزان ممکن اســت باعث رنجش
و ناراحتی این زوج جوان گردد .درســت است که
در بســیاری از موارد قصد این اقوام و آشنایان خیر
خواهی و هم فکری اســت ولــی باید به این نکته
هم توجه داشت که در مواردی که زوجین چندین
سال اقدام به داشــتن فرزند نکرده اند قطع ًا برای
خود برنامه ریزی خاصی را در نظر داشــته اند و یا
مشکالتی (اقتصادی ،اجتماعی و یا حتی ناباروری)
در مسیر زندگی آنها وجود داشته است و زمانی که
کرات و در جلسات مختلف به چنین
این مسئله به ّ
زوج هایی یادآوری می شــود می تواند زمینه های
نارضایتــی از زندگی مشــترک ،یأس ،احســاس
شکســت و حتی افســردگی را برای آنها به وجود
بیاورد .اگر شــما از جمله کسانی هستید که با این
مشکل دســت به گریبان هســتند و دخالت های
دیگران شما را آزار می دهد نکات زیر را در برخورد
با این گونه از افراد مد نظر داشته باشید:
*در وهله اول باید توجه داشــته باشــید قصد
آنها آزار و اذیت شــما نیســت ،با اینکه جمالت و
کالمشان به دلخوری و ناراحتی شما ختم می شود.
علــی الخصوص والدین و بزگتــر های فامیل که
باد کولر خانــه تان اگر در تابســتان خنکای
مطبوع را ندارد می توانید با تکنیک های ساده ای
آن را بهتر کنید.
در این روزهای گرم تابســتان نیاز بیشتری به
خنک تر کــردن هوای محیط زندگی احســاس
می شــود .هرچند که شاید بعضی از شما قبال این
کار را کــرده باشــید اما باید با اســتفاده از نکاتی
کلیــدی از کولر باد خنک تــری بگیریم .در ادامه
نکاتی برای افزایش کارایی و خنک تر شــدن باد
کولرهای آبی مطرح خواهد شد.
پوشال ها را هر سال عوض کنید
تعویض پوشــال مــی تواند تاثیر بســیاری در
عملکرد کولرهای آبی داشــته باشــد .متاســفانه
بعضی مردم ،پوشال های کولرشان را چندین سال
تعویض نمی کنند که این مسئله عالوه بر کاهش
بازدهــی کولر باعث ورود گرد و خاک به خانه هم
می شود.
سطوح داخلی کولر را تمیز کنید
هر چند شــما باید پیش از راه اندازی کولر آبی،
ســطوح داخلی و کف آن را می شســتید و تمیز
می کردید چرا که این کار در هوادهی مطلوب کولر
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کودکان بیش فعال در معرض
خطر اعتیاد

احساساتتان را به فرزندتان نشان دهید
فدایی معتقد است :کودک مبتال به این اختالل
همان کاری را انجــام میدهد که والدینش انجام
میدهند .فرزندان شما برای این که بدانند چگونه
در دنیای بیــرون رفتار کنند ،از رفتار شــما الگو
میگیرند .والدین باید احساساتشان را به فرزندشان
نشــان دهند .احساســات کودکان از والدین تاثیر
میپذیرد اما در ســن  3ســالگی کودک میتواند
احساسات خود را به صورت واقعی نشان دهد.
ســه نوع پــر تحرکی در کــودکان
بیش فعال
ایــن متخصــص روان پزشــکی میگویــد:
بیش فعالــی شــایعترین اختالل روان پزشــکی
کودکان و نوجوانان است که به صورت سرپایی با
مراجعه به درمانگاهها درمان میشود .این اختالل
در بین کودکان بســیار شایع است و شامل  3نوع
پرتحرکی کمبود توجه ،کــم توجهی و رفتارهای
تکانهای میشود.
کودک بایســتی حداقــل معیارهــای ابتال به
بیشفعالی را داشــته باشــد و این گونه نیست که
هــر کودکی که شــیطنت دارد را جــزو کودکان

بیشفعال به حساب آوریم بلکه باید در نظر داشته
باشــیم که بیشفعالی باعث افــت واضح عملکرد
کودک میشود.
کودکانی که موتور به پایشــان وصل
شده است
وی در ادامــه میگویــد :کودکانــی که دچار
بیشفعالی از نوع پر تحرکیاند کودکانی بیقرار و
ناآرام هستند که هیچگاه در یک جا به شکل ثابت
نمینشینند و دائم در حال راه رفتن هستند که این
مشکالت در مدرسه نمایان میشود .این کودکان
با رفتارهــای خود موجب به هم زدن نظم کالس
میشــوند و اگر بتوانند خودشــان را کنترل کنند
دائم روی صندلی حرکــت میکنند و اصطالحی
که برای این گــروه از کودکان به کار میرود این
اســت که گویا موتوری به پای آنها وصل شده که
از ابتدای روز تا آخر شــب روشن بوده و خاموشی
ندارد.
کودکانی که به انجام تکالیف مدرســه
عالقه ندارند
فدایی معتقد اســت :عالئم کودک بیش فعال
از نوع کم توجه این اســت که همیشــه در حال

نکاتی که زوجین قبل از فرزندآوری
باید بدانند

خواهان خوشــبختی روز افزون شما هستند .پس
کالم آنها را حمل بر دخالت نگذارید و با سعه صدر
با آنها برخورد نمایید.
*بعضی مواقع چشــم و گوشهای خود را ببندید
و ســعی کنید چیزی را نشــنوید البته این مسئله
بــه معنای بــی توجهی به کالم شــخص مقابل
نیست زیرا ممکن است خود این مسئله باعث بروز

مشکالت دیگری شود ،در این مواقع طوری نشان
دهید که به صحبت های طرف مقابل توجه کافی
را دارید ولی آن را از یک گوش بشنوید و از گوش
دیگر به در کنید.
*در این مواقع سعی کنید با استفاده از واژه هایی
نظیر چشم ،شما درســت می فرمایید ،انشاء اهلل با
خواست خداوند ،سر و ته قضیه را جمع کنید و اجازه

تکنیک هایی که به شما کمک می کند
باد کولر را خنک تر کنید

تاثیر بسیاری دارد اما حاال هم ،دیر نشده است .اگر
ســطوح داخلی کولرتان تمیز نیست ،یک بار آب

آن را تخلیــه و بعد از تمیز کــردن ،دوباره کولر را
راه اندازی کنید.
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رویا پردازی اســت که این مشکل در مدرسه نمود
بیشــتری دارد .این کودکان عالقــهای به انجام
تکالیف مدرسه ندارند و برای درس خواندن مشکل
دارند آنها فراموش کار هستند به طوری که وسایل
خود را در محل گم میکنند و یا فراموش میکنند
که وسایلشان را کجا گذاشتند.
علت صبور نبودن کودکان
این متخصــص روان پزشــکی میگوید :نوع
دیگر بیشفعالی در کودکانی وجود دارد که دارای
رفتارهای تکانهای هســتند و مشخصهی بارز این
کودکان این اســت که صبر و تحمل کمی دارند
و میــان صحبتهای دیگران میپرند و نمیتوانند
صبور باشــند تا صحبتهای طرف مقابلشان تمام
شود و یا حوصله ایستادن در صف مدرسه را ندارند.
کمبود مواد شیمیایی ضروری در مغز
بسیاری از پزشــکان معتقدند که افراد مبتال به
بیش فعالــی فاقد میزان کافی از مواد شــیمیایی
خاص به نام میانجیهای عصبی در مغز هســتند
این مواد شیمیایی در مغز به کنترل رفتار کودکان
کمک میکند .والدین و آموزگاران باعث ایجاد این
اختالل نمیشــوند بلکه آنها میتوانند در کنترل
پرتحرکیهای کودک به او کمک کنند.
صدمههای مغزی را جدی بگیرید
در همین راستا نیک زاده متخصص روان شناسی
نیز میگوید :بیشفعالی پدیدهای است که در آن،
قسمتی از غشای مغز کودک ،به دلیل ناهماهنگی
در خونرســانی ایجاد میشود صدمههای دورهی
شــیر خوارگی به مغز کودک عامــل اصلی ایجاد
این اختــال اســت .همچنیــن ناهماهنگی در
آدرنالینهــای ،مغز ضربه مغز و باکتریها از دیگر
علتهای ابتال به این اختالل هستند.
به تغذیه کودک توجه کنید
نقش تغذیــه در بروز بیش فعالی و یا بهبود آن
مسئلهای است که هنوز ثابت نشده اما در بسیاری
از موارد گفته شــده که مصرف اسیدهای چرب و
برخی ویتامینها باعث بهبود بیشفعالی میشــود
بیش فعالی در بیشتر موارد علت واضحی ندارد اما
نکت ه مهم در این میان ،ژنتیک در ســنین کودکی
دارد.
به والدین توصیه میشــود کــه برای کودک
بیشفعال خود برنامه ریزی کنند .محیط را ســاده
و ساکت نگه دارند و به کودک بیاموزند که بتواند
روی خود تســلط کافی داشــته باشــد ،همچنین
نکتهی مهم دیگر این است که برای افزایش مدت
زمانی که کودک میتواند آرام بنشــیند از ساعت
زنگ دار استفاده کنند.
ندهید گفتگو در این زمینه ادامه پیدا کند.
*زمانی که بحثــی در گرفته که شــما را آزار
می دهد اگر می توانید به نحوی که ایجاد مشــکل
نکند آن مکان را ترک کنید و یا خود را با مسئله ای
دیگر ســرگرم نمایید تا به این وسیله از ادامه بحث
جلوگیری نموده باشید.
*نکته بســیار حائز اهمیت آن اســت که شما
نیــازی ندارید که همه اقوام و آشــنایان را در این
زمینــه توجیه نمایید پس دلیلی نــدارد که عوامل
تاخیر در فرزند آوری را برای آنها توضیح دهید ولی
در مورد والدین خود می توانید در یک محیط آرام
و صمیمی مشکالت و یا برنامه ریزی های خود را
در زمینه بچه درا شــدن برای آنها شرح دهید تا از
بار نگرانی های آنها بکاهید و یا اگر مشکلی توسط
آنها قابل حل است آنها بتوانند شما را در این زمینه
یاری نمایند.
*روابط خود و همسرتان را تحت الشعاع رفتار
اقوام و آشــنایان قرار ندهیــد و ناراحتی هایی که
توسط اقوام همســرتان ایجاد شده است را بر سر
او خالی ننمایید.
و در پایان باید به تمام دلسوزان زوج های جوان
یاد آوری کرد که هر زوجی شرایط و موقعیت خود
را بهتر می شناســد .فرزنددار شدن مستلزم شرایط
ویژه خود است و باید یک زوج آمادگی های الزم
را چه از لحاظ روحی ،جسمی ،اقتصادی ،اجتماعی،
دارا باشند تا بتوانند اقدام به فرزند آوری نمایند پس
بهتر اســت به آنها اطمینان نمایید .آنها انسانهایی
عاقل و بالغ هســتند و خوب و بــد زندگی خود را
بهتر از هر کس دیگر تشــخیص می دهند و با به
وجود آمدن شرایط مســاعد قطع ًا بچه دار خواهند
شد.
بعد از زدن پمپ آب صبر کنید
در هنــگام زدن پمــپ آب کولر اجــازه دهید
پوشــال کولر به مــدت  15دقیقــه خیس بخورد
و بعــد کولر را روشــن کنید؛ زیرا پوشــال خیس
می توانــد هوای خنک تری را در کانال کولر تولید
کند.
برای کولرتان سایبان قرار دهید
هنگام نصب کولر باید سایبانی برای آن در نظر
گرفته شود زیرا این کار عالوه بر محافظت از کولر
در برابــر نور آفتاب ،در خنک تر کردن هوای کولر
نیز تاثیر بسیاری دارد.
با رعایت نکاتی که مطرح شد دیگر به استفاده
از دور تند کولر نیازی نیست و باید به خاطر داشت
که استفاده از دور تند کولر با مصرف بسیار انرژی،
بهای برق را تا حد زیادی افزایش می دهد.
ذکــر این نکته هم ضروری به نظر می رســد
که افراد نباید به طور مداوم از کولر اســتفاده کنند
و بهتر اســت اجازه دهند در ساعاتی از روز ،هوای
طبیعی در خانه جریان یابد ،زیرا این کار عالوه بر
افزایش طول عمر وســیله سرمایشی در سالمت
انسان نیز بسیار مفید است.

روش هایی که چشم ها را زیبا نگه می دارد
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یکی از مباحثی که به آن باید بیشتر بپردازیم حفظ و زیبا نگه داشتن دور چشم ها است .در این بخش
شما را با روش هایی آشنا می کنیم که شما را به حفظ هرچه بیشتر زیبایی چشم هایتان کمک می کند.
مصرف مشــروبات الکلی ،خندیدن بیش از حد و اســتفاده نکردن از کرمهای دور چشم از جمله عواملی
هســتند که میتوانند روند چروک افتادن پوست اطراف پلک را تسریع کنند و از آنجایی که چشم ،اولین
نقطهای از صورت اســت که نظر دیگران به آن جلب میشود ،بهتر است آنچنان از آن مراقبت کنیم که
هرچه دیرتر ،پیری و چین و چروک به سراغش بیایند .اگر با این حرفها موافقید ،راهکارهای زیر را برای
رهایی از پیری زودرس چشمهایتان به خاطر بسپارید.
از عینک آفتابی استفاده کنید
اگر خوب به چروکهای دور چشــم اطرافیانتان دقت کرده باشید ،حتما دیدهاید که برخی چروکهای
دور چشم ،درست شبیه اثر پای پرندگان است! مسبب اصلی این نوع از چین و چروکها ،نو ر آفتاب است.
شما معموال به توصیه متخصصان پوست ،پیش از خارج شدن از منزل ،کلی ضد آفتاب به تمام صورتتان
(جز اطراف چشــمهایتان) میزنید .حاال حســابش را بکنید که این طوری پوســت دور چشمتان بدون
هیچ گونه محافظتی در برابر نور آفتاب قرار میگیرد و بیش از پیش ،خشک و شکننده میشود و شما تازه
این شکنندگی و چروکها را اواخر  20سالگی و اوایل  30سالگی میبینید و به فکر درمان میافتید .این
میشــود که به دنبال هزار جور کرم مختلف میگردید! بنابراین بهتر است که همه افراد ،حتی بچهها ،از
عینک آفتابی ( مخصوصا در روزهای گرم و آفتابی ) استفاده کنند و همیشه اطراف چشمشان را با کمی
کرم دور چشم یا حتی مرطوب کننده ،نرم و مرطوب نگه دارند.
هیچ گاه فراموش نکنید که نور آفتاب میتواند به ســرعت باعث چروک خوردن پوســتهای خشک
شــود .ضمنا میتوانید از پماد ویتامین  Aهم برای نرم و لطیف نگه داشــتن پوست اطراف چشم و خط
لبخندتان کمک بگیرید .پماد ویتامین  ،Aکمخرجترین پمادی است که میتوانید دور چشمهایتان بمالید
و با این کار باعث افزایش تولید کالژن در زیر پوســت این ناحیه شوید .این را هم باید گفت که استفاده
از کرم ،پماد و عینکهای آفتابی غیر اســتاندارد و نامناسب ،نه تنها از چروکیدگی چشمهایتان جلوگیری
نمیکند؛ بلکه باعث تسریع این امر هم میشود.
ی زاها را جدی بگیرید
آلرژ 
دکتر هیرش ،اســتاد پوســت و موی دانشــگاه کمبریج ،میگوید « :آلرژیهــای فصلی و آلرژی به
مواد غذایی مختلف ،از مهمترین دالیل پف کردن چشــم است ».بنابراین اگر دوست ندارید که صبحها
با چشــمهایی پفآلود به محل کارتان بروید یا دوست ندارید که در یک میهمانی دوستانه با چشمهایی
قرمز و متورم حاضر شــوید ،عوامل آلرژیزا را در خودتان پیدا کنید و اگر میتوانید با آنها روبهرو نشــوید
(مثال اگر به فلفل حساسیت دارید ،آن را نخورید) و اگر آلرژیتان فصلی است و گریز از آن برایتان امکان
ندارد ،به مدت  2تا  3هفته ،روزی  1قرص آنتیهیستامین مصرف کنید.
روشن نگه داشتن پوست اطراف چشم
چند دلیل مختلف برای تیرگی پوست اطراف چشم وجود دارد .اولین و مهمترین دلیل ،وراثت و عوامل
ژنتیکی اســت .دومین دلیل ،آسیبهای ناشی از تابش مستقیم نور خورشید به این بخش از پوست است
و آخرین دلیل هم خودتان هســتید! شما میتوانید با یک آرایش نامناسب و غلط ،کاری کنید که پوست
اطراف چشمهایتان تیرهتر از آنچه که هستند ،دیده شوند.
از افتادگی پلکهایتان جلوگیری کنید
هرچه ســن باالتر میرود ،روند تولید کالژن در پوست اطراف چشم کندتر میشود و چشمها نرمی و
انعطافپذیری سابقشان را از دست میدهند .این میشود که شما با افزایش سن با پدیده افتادگی پلکها
و پیر به نظر رســیدن چشــمهایتان مواجه میشوید .به همین خاطر باید پیش از اینکه این اتفاق برایتان
بیفتد ،با یک متخصص پوست مشورت کرده و از کرمهای کالژنساز برای پلکهای باالییتان استفاده
کنید تا روند افتادگی پلک را در خودتان هرچه بیشتر عقب بیندازید.

چگونه با سیاست باشید و رفتاری دیپلماتیک داشته باشید

سیاســت داشتن گاهیاوقات اینطور تلقی میشــود که نظراتتان را ابراز نکنید طوری که دیگران را
خوشنود نگه دارید .اما سیاست داشتن لزوم ًا به این معنا نیست که حرفهایتان را بر زبان نیاورید .سیاست
داشــتن یعنی اینکه قبل از حرف زدن یا انجام دادن کاری ،موقعیت را ارزیابی کنید و هیچوقت واکنش
افراطی نشــان ندهید .برای آن الزم اســت که توانایی تفســیر موضوعات را به دست آورید و بدانید که
کی چه چیزی بگویید .بااینکه در بعضی موقعیتها سیاســت به خرج دادن کار ســختی است ،مخصوص ًا
در موقعیتهایی که تاثیر شــخصی زیادی بر شما میگذارد یا درمورد موضوعی است که حس فوقالعاده
قویای نســبت به آن دارید .دانستن چند نکته مهم سیاست پیشه کردن در موقعیتهای مختلف زندگی
را برایتان راحتتر میکند.
 .۱قبــل از اینکه هر عملی انجــام دهید ،فکر کنید .حتی اگر عصبانی و ناراحت هســتید،
یک لحظه وقت گذاشــته و نفسی عمیق بکشــید و قبل از اینکه حرفی بزنید یا کاری انجام دهید ،کمی
فکر کنید .حتی اگر الزم شد در ذهنتان به نفس کشیدن فکر کنید ،تا آرامش خودتان را به دست آورید.
شاید سخت به نظر برسد اما چند لحظه وقت گذاشتن برای ارزیابی موقعیت ،عصبانیتتان را فروکش داده
و دیگر با آزردگی رفتار نخواهید کرد.
 این نکته مخصوص ًا وقتی در یک مکان عمومی هســتید مثل وقتی که مخاطبتان یک فروشــندهبیادب یا یک بچه یاغی اســت که در یک رســتوران شــلوغ مزاحم غذا خوردنتان شده است ،اهمیت
بیشتری پیدا میکند.
 .۲روی واقعیتهای آن موقعیت متمرکز شوید .لحظهای مکث کرده عقب بروید و موقعیت
را منتقدانه ارزیابی کرده و قبل از اینکه احساساتتان را دخیل کنید ،اطالعات واقعی آن موقعیت را بررسی
کنید.
 .۳از زبانــی قاطع اســتفاده کنید .با زبانی ســاده و واضح صحبت کنید تا فــرد مقابلتان از
حرفهایتان دچار سوءتفاهم نشود.
 .۴مقابله نکنید .اشکالی ندارد که قاطع حرف بزنید و این حتی کمکتان میکند دیگران حرفهایتان
را با جدیت بیشتری گوش کنند اما از زبانی استفاده نکنید که به نظر دیگران خشن به نظر برسد.
 سعی کنید خیلی راحت به جای اینکه بگویید «به هیچ وجه» یا «شوخی میکنی» بگویید «نه»! .۵از موقعیتهای شــدیدا ً احساســی دوری کنید .وقتی وارد بحثی میشــوید که خیلی
احساســی شده است و کمکم به مشاجره ختم میشود ،هرچقدر هم تالش کنید با سیاست رفتار کنید به
در بسته خواهید خورد .سعی کنید در موقعیت دیگری حرفهایتان را مطرح کنید.
 به افرادی که در آن بحث هســتند پیشــنهاد کنید که کمی وقفه بیندازند و بعد از  ۵دقیقه که کمیآرامتر شدند ،بحث را ادامه دهند.
 وقتی همه اســتراحت کرده و آرام شــدند ،سعی کنید در بحث میانجی باشید .میانجی بودن به شماایــن امکان را میدهد با هر کدام از آن افراد با سیاســت رفتار کــرده و هیچکدام تصور نکنند که طرف
دیگری را میگیرید و ناراحت نشوند.
 .۶نگذارید کسی حرفتان را قطع کند.
 مودبانه از آن کسی که میخواهد صحبتتان را قطع کند بخواهید که اجازه دهد صحبتهایتان تمامشده ،سپس او نظرش را ابراز کند.
 .۷حالتی باسیاست به خود بگیرید.
 زبان بدنی خنثی داشــته باشید .موقع حرف زدن به چشمهای فرد مقابل نگاه کنید و لحن کالمتانآرام باشد.
 قســمتهایی از بدنتان که موقع بحث کردن عصبی و پرواکنش میشوند مثل دستها ،شانهها وابروهایتان را ریلکس کنید.
 از تکان دادن بیش از اندازه دســتها موقع حرف زدن خودداری کنید زیرا ممکن اســت عصبی وخشن به نظر برسید.
 تصــور نکنید که برای اینکه باسیاســت رفتــار کنید باید هر دو ثانیه یکبــار لبخند زده یا بخندید.بیش از اندازه دوســتانه رفتار کردن باعث میشــود فرد لوسی به نظر برســید و دیگران زیاد جدیتان
نگیرند.
 .۸روی حرفتان بایستید.
 سیاســت داشــتن یعنی روی حرفتان بایســتید ،پس همینطور رفتار کنید .در واکنشها و نظراتتانقاطع باشید.
نکات
 کار نیکو کردن از پر کردن اســت .هر جا و در هر موقعیتی که هســتید ،باسیاســت رفتار کردن راتمرین کنید.
 سیاســت داشــتن از درون شما ناشی میشــود .هیچوقت برای اینکه به خودتان ثابت کنید چیزیدرست است ،واقعیت را نادیده نگیرید .فقط خیلی راحت نظر خودتان را به طریقی مثبت عنوان کنید.
 سیاست داشتن را با دوستانتان تمرین کنید. کتابهای زیادی هستند که نکات خوبی در این زمینه پیشنهاد میدهند .تا میتوانید برای باال بردنمهارتهایتان مطالعه کنید.
هشدارها
 مراقب استفاده کلمه «نه» باشــید .باید سعی کنید خیلی خوب به نقطهنظرات دیگران گوش داده،بگویید که حرف و نظرشان را خیلی خوب درک میکنید اما لزوم ًا با آن همعقیده نیستید.

