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اخیراً در یک مطالعه سن برندگان جایزه نوبل،
مخترعین بزرگ ،و دانشمندان را پیگیری کرده اند.
پژوهشگران دریافته اند که اکثر کارهای مبتکرانه
در اواخر سی ســالگی ،یا حداقل یک دهه کامل،
برای هر شغل ،رخ داده اند.
داســتان جالبی وجــود دارد در مــورد این که
چطور پابلو پیکاســو ،هنرمند مشــهور اسپانیایی،
توانایی تولید کارهای قابل توجهی را ظرف مدت
چند دقیقه در خود ایجاد کرده اســت .با پیشرفت
داستان ،پیکاســو روزی داشت در بازار قدم می زد
کــه شــخصی او را تحت نظر گرفته بــود .او آن
هنرمند را متوقف کرد.
کاغذی بیرون کشید و گفت« :آقای پیکاسو ،من
یکی از طرفداران شما هستم .خواهش می کنم برای
من چیزی بکشید ».پیکاسو لخندی زد و به سرعت
طرح هنری کوچک اما زیبایی روی کاغذ کشــید.
سپس آن را به همان شــخص داد و گفت« :می
شــود یک میلیون دالر ».آن شخص گفت« :اما
آقای پیکاسو ،این کار فقط سی ثانیه وقت شما را
گرفت تا این شــاهکار کوچک را بکشید ».پیکاسو
پاسخ داد« :دوست عزیز ،سی سال طول کشید تا
بتوانم در سی ثانیه این را بکشم».
پیکاسو تنها فرد خالق و برجسته ای نیست که
ده ها کار کرد تا روی هنرش مســلط شود .سفر او
مثل بســیاری از نابغه های خالق بوده است .حتی
افرادی که استعداد قابل توجهی نیز دارند ،به ندرت
می توانند پیش از دهه ها تمرین کار خارق العاده ای
تولید کنند .بیایید در مورد دلیل این موضوع صحبت
کنیم و از آن مهم تر ،ببینیم که شما چطور می توانید
نبوغ خالقانه خود را آشکار کنید.
سن اکثر برندگان جایزه نوبل
یک مطالعه اخیر ســن برنــدگان جایزه نوبل،
مخترعین بزرگ ،و دانشــمندان را پیگیری کرده
اســت .همان طور که در نمودار می توانید ببینید،
پژوهشگران دریافته اند که اکثر کارهای مبتکرانه
در اواخر سی ســالگی ،یا حداقل یک دهه کامل،
برای هر شــغل ،رخ داده اند .حتی در زمینه های
علوم و ریاضیــات ،موفقیت های بزرگ و خالقانه
اغلب نیازمند ده سال کار یا بیشتر هستند.
این یافته ها همچنین با نتایج کار انجام شــده
توسط پژوهشــگران قبلی مطابقت دارد .به عنوان
مثال ،مطالعه انجام شــده در دانشگاه کارنژ ملون
توسط جان هایس ،اســتاد روان شناسی شناختی
نشــان می دهد کــه از هر  ۵۰۰قطعه موســیقی
مشــهور تقریبا همه آن ها بعد از سال دهم شغل
آهنگســاز خلق شده اند .هایس در مطالعات بعدی
الگوهای مشابهی برای شــاعران و نقاش ها پیدا
کرد .او این دوره کار ســخت و بازشناســی کم را
«ده سال ســکوت» نامید .چه شــما آهنگ ساز
باشید یا دانشــمند ،خالقیت چیزی نیست که در
زمان تولد آن را داشته یا نداشته باشید .بلکه چیزی
ســت که از طریق کار واقعی کشف ،کامل و ارتقا
داده می شود .موضوعی که سوال مهمی را برای ما
به وجود می آورد :چطور می توانید بهترین کارتان
را انجام دهید و نبوغ خالقانه پنهان تان را کشــف
کنید؟
اجازه دهید که کارهای به دردنخور هم
ایجاد کنید
مردم دوســت دارند که به نویســندگان موفق،
یکی از باور های غلــط بعضی از جوانان برای
ازدواج این است که حتم ًا قبل از ازدواج باید عاشق
هم باشند تا بتوانند زندگی خوبی داشته باشند .اگر
چنین است چرا بسیاری از این افراد سرانجام خوبی
ندارند؟ چرا نمی توانند بسیاری از مشکالت خود را
با وجود عشق آتشین حل کنند؟ آیا نباید این عشق
ضامن مشکالت شان باشد؟ آنها احساسی تصمیم
می گیرند و شناخت درستی از تفاوت های خود و
فرد مقابل ندارند.
لیلی و مجنون بودن قبل از ازدواج
عشــق با رویا و ایده آل بودن ســرکار دارد و
خوشــبینی و بی منطقی را در باور دختر و پســر
به وجود مــی آورد .در حالی که زندگی کردن زیر
یک ســقف یک واقعیت است و با شخصیت های
واقعی زن و شــوهر ســر و کار دارد و جایی برای
رویا پردازی نیســت .در زندگی واقعــی فرد باید
مهارت های زیادی برای کنار آمدن با تفاوت های
همسر به دست آورد و بداند ازدواج یعنی پیدا کردن
اشــتراکات در میان تفاوت هایی کــه وقتی وارد
زندگی می شوید از دیدن آنها تعجب می کنید.
اگر می خواهید تشکیل خانواده بدهید باید بدانید
خود چه می خواهید و همســرتان چه دوست دارد.
حال فکر کنید! وقتی فرد تصمیمش در زندگی بر
اگر هنگام دویدن قبل از رســیدن به هدفتان
از نفس می افتید خســته شــدهاید ،وقتش رسیده
که فکری بکنید .جدای از تجرب ه شــما به عنوان
یک دونده ،میتوانید سرعت و مسافت دویدنتان را
بهبود ببخشید .تنها با اعمال تغییراتی در دویدنتان،
خواهید توانست به هر دوی آن اهداف برسید .خبر
خوب این اســت که نیازی نیست هر روز تمرین
کنید .با ایــن برنامــه ،خواهید توانســت تنها با
 ۳روز تمرین در هفته ،هم ســرعت و هم مسافت
دویدنتان را ارتقا دهید.
 مرحله اولبه ابتدای مســیر دو و یا بر روی تردمیل بروید.
با شدت معمولی شــروع به دویدن کنید .به مدت
ســه دقیقه و یا یک دور از مســیر دو را با همین
ســرعت بدوید .هنگامی که این سه دقیقه به سر
آمد ،بــه مدت یک دقیقه و یــا نصف یک دور از
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چرا بیشتر موفقیت ها بین  ۳۰تا
 ۴۰سالگی است؟

یعنــی نویســندگانی که کتاب های شــان چاپ
می شــود و حتی شــاید از لحاظ مالــی نیز وضع
خوبــی دارند ،بنگرند و فکر کنند که آن ها هر روز
صبح با احساسی عالی بر سر میزشان می نشینند،
نسبت به آن چه هستند ،استعداد زیادی که دارند و
داستان خوبی که می خواهند تعریف کنند ،حسی
فوق العــاده دارند ،چند نفس عمیق می کشــند،
آسیتن هایشــان را باال می زنند ،قلنج گردن شان
را می شــکنند و شــروع می کنند به کار و متونی
با ســاختار کامل را به سرعت گزارشگران قضایی
می نویســند .اما این فقط توهم افــراد بی تجربه
است.
مــن بعضــی نویســندگان خیلی بــزرگ را
می شناسم ،نویسندگانی که شما دوست شان دارید
و زیبا می نویســند و ثروت زیادی نیز به دســت
آورده اند ،و هیچ کــدام از آن ها به طور مرتب با
اشتیاق و با اعتماد به نفس مشغول به کار نبوده اند.
هیچ کدام از آن ها پیش نویس های اولیه شان را
زیبا نمی نویسند ....نوشتن ،برای من و بسیاری از
نویسندگان دیگر هیجان انگیز نیست .در حقیقت،
تنها راهــی که من می توانم چیزی را به رشــته
تحریر درآورم این است که پیش نویس ها را خیلی
خیلی بد بنویســم .در هر فعالیت خالقانه ای شما
بایــد به خودتان اجازه دهیــد تا پیش نویس های
نه چندان جالب تهیه کنید.
هیچ راه دیگری ندارید .بعضی اوقات باید چهار
صفحه بســیار بد بنویسید تا فقط متوجه شوید که
در پاراگــراف دوم صفحه ســوم یک جمله خوب
نوشته اید .ایجاد چیزی مفید و متقاعدکننده مانند
این اســت که کاوشــگر معدن طال باشید .باید از

میان خروارها خاک و ســنگ و لجن رد شــوید تا
تکــه کوچکی طال در میان آن هــا پیدا کنید .اگر
به خودتان اجازه دهید که اندیشــه تان پرواز کند،
تکه ها و بخش های نبوغ راه شان را به سوی شما
پیدا می کنند.
براساس یک برنامه خلق کنید
افــراد بی تجربــه زمانی به خلق آثار دســت
می زنند کــه تحت تاثیر قرار گرفته باشــند .افراد
حرفه ای طبق برنامه به خلق اثر دســت می زنند.
هیچ کاری به انــدازه وادار کردن خودتان به خلق
مداوم آثــار باعث بروز نبوغ خالقانه نمی شــود.
تمرین چندباره هنرتان تنها راه مسلط شدن بر آن
است .شخصی که می نشیند و در مورد کتاب های
پرفروش نظریه می ســازد ،هیچ گاه چنین کتابی
نخواهد نوشــت .اما نویسنده ای که هر روز صبح
روی صندلی می نشیند و تایپ می کند ،می آموزد
که چگونه باید این کار را انجام دهد.
اگر مــی خواهید خالقانــه تریــن کارتان را
انجام دهید ،پس آن را بــه انتخاب واگذار نکنید.
بعد از بیدارشــدن در صبح با خودتان فکر نکنید:
«امیدوارم امروز تحــت تاثیر چیزی قرار بگیرم تا
اثری خلق کنم ».شــما بایــد تصمیم گیری کنید
برنامه ای برای کارتان تعییــن کنید .نبوغ زمانی
فرا می رســد که شــما زمان کافی برای به دست
آوردن ایده اختصاص دهید.
کاری را به اتمام برسانید
کاری را بــه اتمام برســانید .در هــر کاری ،از
بررســی کردن ،برنامه ریزی کردن و آماده سازی
برای انجام کار دســت بکشید و وارد عمل شوید.
مهم نیســت که چقــدر خوب یا چقــدر بد از آب

عاشق شدن قبل یا بعد از ازدواج؟
اســاس ایده آل ها بوده و فقط به خوش خیالی ها
و آرزوهای خود فکر کرده ،چه برســرش می آید.
وقتی خود را ناگهان در میان کوهی از مشــکالت
حل نشده ،ناکامی ها ،حسرت ها و غبطه خوردنها
می بیند یاد آن نگاه ها و عشــق آتشین می افتد
که روزی گرفتارش بود.
عاشقانه یا عاقالنه؟
حال سوال این اســت ،چطور انتخاب کنیم؟ از
رفتارهای احساســی تند و آتشین بپرهیزید .نباید
به خاطر دلســوزی و ترحم یا فقط دوست داشتن
با کســی ازدواج کنید .سعی کنید ازدواج و انتخاب
عاقالنه داشــته باشید و ریســمان آن معیارهای
درست انتخاب همسر باشد .نیازهایتان را شناسایی
کنید و مشــخص کنید براســاس چــه معیارهای
منطقــی او را انتخاب کرده ایــد .جوانب انتخاب
خود را ارزیابی کنیــد و قاطعانه تصمیم بگیرید و
متعهدانه رفتــار کنید .در انتخاب ،مطلوب بودن را
بر احساسی بودن ترجیح دهید :مسلما شما باید از
فرد مقابل خوشــتان بیاید اما نباید به این احساس

اجازه دهید ،گرفتارتان کنــد و عقل و منطق تان
را از بیــن ببرد بلکه باید ترازوی عقل در ســطح
باالتری نســبت به ترازوی عشق قرار گیرد .بعد از
ازدواج فرصت بســیاری برای عشق ورزیدن وجود
دارد .پس تامل کنید و عجله نکنید.
تفاوت ها را قبل از ازدواج خوب ببینید
زندگی کردن زیر یک سقف یک واقعیت است
و با شــخصیت های واقعی زن و شوهر سر و کار
دارید و جایی برای رویا پردازی نیست
شناخت درست از درک تفاوت ها و شباهت های،
بین دختر و پســر و خانواده ها کمک می کند تا با
شــناخت از این تفاوت ها با دید باز تر و آگاهانه تر
تصمیــم گیری کنیــد .در تصمیم گیــری قبل از
ازدواج باید به تفاوت ها و بعد از ازدواج بیشــتر به
شــباهت هایشان اهمیت داد زیرا توجه به تفاوتها،
به انتخاب عاقالنه کمک می کند و اهمیت دادن
به شــباهت ها بعد از ازدواج ،موجب محکم شدن
ارتباط و صمیمیت زن و شوهر می شود .متاسفانه
ایــن روند در بین افراد جوان در آســتانه ازدواج و

چگونه سرعت و مسافت دویدن را
زیاد کنیم؟

زمین دو را با تمام توانتان بدوید.
ســپس آرام آرام راه برویــد تا دوبــاره انرژی
بگیریــد ،و دوبــاره بــرای یک دقیقــه یا نصف
یک دور از زمین دو را با ســرعت تمام بدوید .اگر
 ۲۰دقیقه وقت بگذارید کافیست .اگر هم  ۳۰دقیقه
یا بیشتر وقت دارید که چه بهتر .یکبار در هفته را
به این شکل بدوید.
 مرحله دوم ۳۰تا  ۴۵دقیقه را مطابق برنامهی فعلیتان در
خیابان ،مســیر دو و یا تردمیل بدوید .طول مسیر
را زیر نظر داشته باشید .هر هفته طول مسیر قبل

را در یاد داشته باشید و تالش کنید تا کمی بیشتر
بدوید ،حتی اگر شــده دویســت متر .هر دفعه ای
که مســافت را افزایش دهید ،کمی بیشتر از شما
وقت خواهد گرفت ،بنابراین باید ســرعتتان را هم
بهتر کنید .این نوع دویدن را هم یک بار در هفته
تجربه کنید.
 مرحله سومحدود  ۵تا  ۱۵کیلومتر را با توجه به تواناییتان،
با شــدت معمولی بدوید .ســعی کنید تا سرعتتان
را در یک انــدازه نگاه دارید .یکبــار در هفته که
شــاید ترجیح بدهید آخر هفتهها باشــد ،باید این
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دربیاید .قرار نیســت با اولین تــاش تان دنیا را
زیــر و رو کنید .بلکه فقط باید بــه خودتان ثابت
کنید که آنچه را برای تولید چیزی الزم اســت ،در
اختیار دارید .هیچ هنرمند ،ورزشــکار ،کارآفرین یا
دانشمندی نیســت که با نصفه و نیمه انجام دادن
کارش به برتری رسیده باشد .از بحث در مورد این
که باید چه چیزی خلق کنید ،دســت بکشید و آن
را خلق کنید.
شفقت نسبت به خود را تمرین کنید
همه افراد تالش می کنند تا هنری عالی خلق
کنند .حتی هنرمندان بزرگ .هرکســی که به طور
مداوم چیــزی خلق می کند ،شــروع به قضاوت
کار خودش می کند .من هر دوشــنبه و پنج شنبه
مقاله های جدیدی می نویسم .زمانی که به مدت
سه ماه با همین برنامه انتشار کار کردم ،شروع به
قضاوت آثارم می کنم .من خودم را متقاعد می کنم
که هر ایده خوبی را که در دسترس داشتم ،استفاده
کرده ام .مشهورترین مقاله ام هشت ماه بعد پدید
آمد.
طبیعی ســت که کارتــان را قضــاوت کنید.
طبیعی ســت که از فکر آن کــه کارتان آن قدری
که امید داشــتید ،عالی نیســت یا اینکه پیشرفتی
نداشته اید ،احساس ناامیدی کنید .اما نکته کلیدی
در این جاست که اجازه ندهید نارضایتی تان شما
را از ادامه کار بازدارد .شــما باید آن قدر شــفقت
نســبت به خودتان را تمرین کنید تا اجازه ندهید
کــه خودداوری تان بر آن غلبه کند.مطمئنا شــما
برای کارتان اهمیت قائل هستید ،اما آن قدر جدی
نشوید که دیگر نتوانید به اشتباهات تان بخندید و
کاری را که دوست دارید ،ادامه دهید .اجازه ندهید
که قضاوت مانع ارائه کارتان شود.
کارتان را به اشتراک بگذارید
کارتــان را به صــورت عمومی به اشــتراک
بگذارید .این کار باعث می شود که بهترین کارتان
را ارائه دهید و بازخوردهایی برای انجام بهتر آن را
نیز ایجاد می کند .و زمانی که می بینید دیگران با
آن چه خلق کرده اید ارتباط برقرار می کنند ،شــما
را تحت تاثیر قرار می دهد تا اهمیت بیشتری برای
کارتان قائل شوید .برخی اوقات به اشتراک گذاری
کارتــان یعنی باید با افرادی کــه از کارتان متنفر
هســتند یا از آن انتقاد می کنند نیز برخورد داشته
باشــید .اما در بیشــتر مواقع تنها چیزی که اتفاق
می افتد این اســت که مردمی را به دور خود جمع
خواهیــد کرد که بــه آن چه خود اعتقــاد دارید،
معتقدید.در مــورد موضوعات مورد عالقه شــما
هیجان دارند و از کاری که بدان معتقدید پشتیبانی
می کنند .چه کســی دلش این را نمی خواهد؟ دنیا
به افرادی نیــاز دارد که کار خالقانه شــان را به
جهان نشان دهند .چیزی که برای شما ساده جلوه
می کند ،از نظر شخصی دیگر عالی خواهد بود .اما
تا زمانی که کارتان را به اشتراک نگذارید ،متوجه
این موضوع نخواهید شد.
چگونه نبوغ خالقانه تان را کشف کنید؟
یافتن نبوغ خالقانه تان کار آسانی ست :کار را
انجام دهیــد ،کاری را تمام کنید ،بازخورد دریافت
کنید ،راهی برای پیشرفت پیدا کنید ،روز بعد دوباره
کار کنید .این کار را ده سال ادامه دهید .یا بیست
سال ،یا سی .الهام بخشــی بعد از تالش سخت،
خود را نمایان می سازد.
افراد متاهل برعکس است یعنی فرد قبل از ازدواج
در دریایی از احساسات و دلباختگی غرق می شود و
بعد از ازدواج خود را در بین ناکامی ها و تفاوت های
بسیار ،ناامید و خسته می بیند.
عشق واقعی چیست؟
عشق واقعی یعنی شناخت درست از واقعیت ها،
تفاوت ها و شــباهت هایی کــه بین دو فرد وجود
دارد .وقتی شــخصیت و خود واقعــی فرد مقابل
را ببینــد و خــود واقعی تان را نشــان می دهید،
بــا آمادگی از این تفاوت ها و شــباهت ها ازدواج
می کنید در واقع عقل و خردمندی ،ازدواج شــما را
پشتیبانی می کند .شــما خود را برای یک زندگی
و رابطه پردوام آماده کرده اید تا قدم درمسیری از
مشکالت و خوشــی ها بگذارید و در کنار همسر
می خواهید طعم خوشبختی را بچشید.
آنچه حاصل می آید این اســت که در نهایت
عشــق واقعی زیر سقف زندگی مشــترک ایجاد
می شود نه در زمان دوستی های بی پایه و اساس
کــه افراد خود واقعی شــان را نشــان نمی دهند.
شــناخت واقعی نیازمند گذشــت زمان ،توجه به
ویژگی های یکدیگر ،گذشــت و صبوری ،درایت
و خردمندی است .پس الزم است بین شناخت و
احساس تعادل برقرار کنید.
نــوع دویدن را به عنوان یــک دوی طوالنی اجرا
کنید .هر هفته  ۱کیلومتر به مسافت هفتهی پیش
اضافه کنید .این کار کمک خواهد کرد تا مســافت
دویدنتان را بهبود ببخشید.
 برای بهبود تناســب اندام کلیتان دو روز درهفته را به ورزشــی به غیــر از دویدن اختصاص
دهید.
اخطار
 زمانی که هدفون روی گوشتان دارید مراقبباشــید .صدا را کم نگاه دارید تــا بتوانید صدای
محیط را بشنوید.
 همیشــه هنگام دویدن مراقب اتومبیلها وموتورسیکلتها باشید.
 هنگام دویدن در شب یا تحت شرایط آب و هواییدیگــر که دید را کاهش میدهند ،لباسهای براق
بپوشید.

با این روشها بچه ها را برای مدرسه راحت تر بیدار کنید

مشــکل صبح زود از خواب بیدار شدن ،مشکل خیلی از فرزندان ما هست .در این مطلب ،به چند
راهکار ساده اما کاربردی برای راحت تر بیدار شدن بچه ها از خواب اشاره می کنیم:
قبل از خواب ،شیر و بادام بخورند
توصیه ای که می توان به والدین داشت ،این است که کاری کنند تا فرزندان آنها خواب عمیق و
آرامی را در طول شب تجربه کنند تا صبح ها راحت تر از خواب بیدار شوند .نوشیدن یک لیوان شیر
با  5عدد بادام خام آسیاب شده که با آن مخلوط شده است ،می تواند راه مناسبی برای تجربه خواب
آرام در کودکان باشد .این نوشیدنی باعث افزایش ترشح سروتونین و ایجاد آرامش روانی در بچه ها
می شــود .فقط حواستان باشد هر نوع نوشیدنی ای باید حداقل یک ساعت قبل از ساعت خواب به
بچه ها داده شــود تا آنها به دلیل احســاس نیاز به ادرار ،از خواب بیدار نشوند و چرخه خوابشان به
هم نخورد.
شب ها زودتر بخوابید
بچه ها از  5تا  12ســالگی ،حداقل به  11-10ســاعت خواب شــبانه نیاز دارند .اگر کمتر از این
میزان بخوابند ،هم با اختالل تمرکز مواجه می شــوند و هم در ســاعت های ابتدایی روز ،خسته و
بی حوصله خواهند بود .از این رو ،اگر واقعا امکان خوابیدن بچه ها در ســاعت  9شــب وجود ندارد،
امکان  1تا  2ســاعت خواب عصرگاهی را برای آنها فراهم کنید.این یکی -دو ساعت ،نباید نزدیک
به ســاعت های پایانی شب باشد و بهتر است نیم ســاعت پس از صرف ناهار ،یعنی حدود ساعت
 2تا  4عصر باشــد .اگر بچه ها این  2ســاعت خواب عصرگاهی را داشته باشند ،می توانند تا حدود
 10و نیم شب هم بیدار بمانند و به دلیل کامل شدن چرخه خواب شبانه روزی شان ،اصال صبح ها
به سختی از خواب بیدار نخواهند شد.
بچه ها را با آرامش بیدار کنید
یکی از اشــتباه های رایج بزرگ ترها برای بیدار کردن بچه ها در ســاعت های اولیه روز ،بیدار
کردن آنها با عجله و سر و صدای زیاد است .بچه ها با شنیدن صدای باال در ساعت های اولیه روز،
بدخلق می شــوند و این بدخلقی ،اثر روانی منفی ای در تمــام طول روز روی روان آنها می گذارد.
به همین دلیل هم به تمام والدین توصیه می شــود برای بیدارکردن بچه ها ،ابتدا د ِر اتاق آنها را با
آرامش باز و ســپس یک چراغ با نور کم روشن کنند .در نهایت هم بچه ها را با نوازش و الفاظ زیبا
و محبت آمیز ،تشویق به بیدار شدن برای خوردن یک صبحانه دسته جمعی و آغاز روزی شاد کنند.
صبحانه گرم برای بچه ها تهیه کنید
یکی از بهترین راهکارها برای تشــویق بچه ها به بیدارشــدن راحت در صبح زود ،آماده کردن
یک صبحانه گرم و شــیرین اســت .پیچیدن بوی نان تازه ،چای ،مربا ،قهوه یا تخم مرغ گرم باعث
تحریک اشــتهای بچه هایی که صبح ها بدخلق هســتند ،می شود و آنها را برای بیدار شدنی ساده
آمــاده می کند .از طرف دیگر ،بوی گل های تازه مانند گل یــاس ،رز یا مریم کنار بوی میوه های
ترشی مانند لیمو یا پرتقال هم می تواند بچه ها را با آرامش بیشتری از خواب بیدار کند.

جلوگیری از ترک خوردگی لب با روغن زیتون و مسواک

ترک خوردگی پوســت لب یکی از شایع ترین مشکالت پوستی است که بیشتر در فصل پاییز به
آن مبتال می شــوید .با راه های ســاده ای می توانید از ترک خوردگی پوست لب هایتان جلوگیری
کنید.
ترک خوردگی پوست لب ،شایع ترین مشکل در پاییز
متاســفانه شــرایطی که باعث این اتفاق می شود همه جا هســت  :هوای سرد و در معرض نور
آفتاب قرار گرفتن ،هوای خشک ،و باد همه اینها باعث خشکی لب  ،ترک خوردن ،و زخم می شوند،
همانطور که کم آب شدن بدن ،آلرژی بینی ،و نفس کشیدن از راه دهان باعثش می شود .داروهای
خاص مانند داروهای آکنه نیز باعث ترک خوردن لب می شود.
راه های ساده برای جلوگیری از ترک خوردن لب
عالوه بر خوردن آب زیاد و استفاده از مرطوب کننده هوا در خانه این راه های ساده نیز می توانند
باعث پیشگیری از ترک خوردن لب ها در آینده شود.
لب های خود را نلیسید
یکــی از بدترین کارهایی که می توانید با لب های ترک خورده بکنید این اســت که مرتب آنها
را بلیســید .وقتی مایع بزاق تبخیر می شــود ،تمام چربی طبیعی که روی لبتان داشتید را از بین می
برد .به جای لیســیدن و گاز گرفتن لب خود ،رطوبــت آن را با راه حلی طبیعی مانند مرطوب کننده
ضدحساسیت مانند روغن بادام ،کره کاکائو و موم بازگردانید .اگر مشکلتان تورم لب ها است ،از موم
یا کرمی استفاده کنید که حاوی زردچوبه نیز باشد ،چون خواص ضد التهابی طبیعی دارد.
روغن زیتون بزنید
روزی دو تا ســه مرتبه برای تســکین ،نرمی و روانی لب ها از روغن زیتون استفاده کنید ،روغن
زیتون خاصیت ضد التهابی ،آنتی اکســیدان ،و نرم کنندگی دارد .بالفاصله بعد از اســتفاده احساس
بهتری خواهید داشت اما التیام کامل چند روزی طول می کشد.
از یک چای کیسه ای استفاده کنید
اگر می خواهید لب ها نرم شــوند به مدت  30ثانیه یک چای کیســه ای مرطوب را روی لب ها
نگه دارید .پلی آنتی اکســیدان چای به ترمیم ســلول های پوست آسیب دیده کمک می کند و به
سرعت تجدید سلول ها کمک می کند .این کار را  3تا  5مرتبه در هفته انجام دهید.
پوست مرده را کنار بزنید
الیزابت تانزی ،مدیر موسسه جراحی پوست در واشنگتن می گوید :الیه برداری بهترین گام برای
جلوگیری از ترک خوردن لب است .یک ترفند ساده :بعد از اینکه دندان های خود را مسواک زدید،
لب های خود را نیز مسواک بزنید تا از شر پوست های خشک شده خالص شوید .برای نگهداری از
پوست نرم جدید بالفاصله بعد از مسواک با موم مناسب لب ها را مرطوب کنید.

راهنمای خرید عینک آفتابی مناسب

سالمت چشمان شما ارتباط مستقيم با عينك آفتابي كه ميزنيد دارد اما ميدانيد شيشههای عينكی
كه میزنيد چه ويژگی هايی بايد داشته باشد؟ بهتر است قاب آن چه اندازه و چه رنگي باشد؟
شــما بايد در مورد عينكهای آفتابی كاری كه میكنند و نكاتی كه هنگام خريد آنها بايد در نظر
بگيريد ،اطالعات كامل داشــته باشيد .اشعههای ماورای بنفش خورشيد هم میتوانند به پوست آسيب
برســانند و هم به چشم ،به خصوص به لنز و قرنيه چشم ،هرقدر بيشتر چشمان شما بدون محافظ در
مقابل اشــعه آفتاب قرار بگيرد احتمال اينكه به بيماری آبمرواريد مبتال شويد بيشتر ميشود (در اين
بيماری انگار لنزهای چشــم را مه فرا ميگيرد و شــما اجسام و انسانها را به صورت مبهم و ناواضح
ميبينيد) در ضمن اشعههای خورشيد باعث بيماری تخريب بافت ماكوالی چشم میشوند كه میتواند
بر ميزان وضوح و شفافيت بينايی تاثير بگذارد و حتي باعث كوری شود.
ساير بيماریها
ساير بيماریهای ناشی از تابش اشعههای مضر خورشيد به چشم عبارتند از :ناخنك و التهاب قرنيه؛
ناخنك حالتی اســت كه در آن بافت روی اليه ســفيد چشم به قرنيه میرسد و باعث بروز قرمزی در
ناحيه ســفيد چشم میشود و میتواند در روند بينايی مشكل ايجاد كند .انعكاس شديد نور خورشيد از
ســطوح منعكسكننده مثل برف ،آب ،آينهها و شن هم برای چشم بسيار خطرناك هستند و میتوانند
آسيبهای فراوانی را به چشم وارد كنند.
نحوه شناخت عینک آفتابی استاندارد
در لنز عینکهای ارزان قیمت مادهای به نام ( )Triace tateاست که فقط  40درصد از UV
را جذب میکند و برای چشم بســیار مضر هستند ،بنابراین بهترین راه شناخت عینکهای استاندارد،
اســتفاده از دستگاه  UVمتر است که اغلب در عینکفروشیهای معتبر یافت میشود .بدون استفاده
از دستگاه «یو وی متر» ،تشخیص یک عینک آفتابی مناسب ،حتی برای چشم پزشکان نیز سخت و
غیرممکن خواهد بود .گفتنی است این دستگاه باید  UVعینک استاندارد را از  98درصد به باال نشان
دهد .البته باید گفت نمیتوان هر عینک گرانقیمتی را استاندارد قلمداد کرد و باید تمامی آنها توسط
دستگاه (یوویمتر) تست شوند.
عينك چه اندازهای بخريم
اندازه شيشــهها و لنزها و اندازه قاب عينك هم در سالمت شــما موثر است بهتر است عينكی با
شيشههای بزرگ بخريد اينگونه محافظت چشمی بيشتر و محافظت پوستی بيشتری را فراهم میكند
عينكی كه شيشههايش تا روی استخوانهای گونه شما را میپوشاند میتواند يك انتخاب خوب باشد.
در مورد اندازه قاب عينك هم يادتان باشــد كه بايد عينكی بخريد كه راحت روی بينی شما بنشيند و
روی گوشها هم شما را اذيت نكند و نه شل باشد و نه به گوشهایتان فشار بياورد.
عينك شــما بايد آنقدر به چشمتان نزديك باشــد كه نتوان به راحتي يك انگشت را بين عينك و
پوســت صورت قرار داد ،در ضمن نبايد هم آنقدر به چشــم شما نزديك باشد كه مژههایتان را اذيت
و آنها را فشرده كند.

