دریچه
یکشنبه  10آبان 1394

هر نوزادی که به دنیــا می آید ،همه اطرافیان
اعم از اعضای خانواده ،دوســت ،آشــنا ،همکار و
همکالســی ،رســالت خود می دانند به والدین و
نزدیکان نوزاد یادآور شوند که «زیاد بغلش نکنیدا،
بچــه بغلی می شــه ».این جمله آنقــدر در همه
دید و بازدیدهای «قدم نورســیده» تكرار می شود
كه والدین گمان می كنند یك قانون غیرقابل تغییر
است .تازه مادران باورشان می شود بزرگ ترین بال
و مصیبتی كه ممكن است یقه وقت و انرژی شان
را بگیرد ،بغلی شدن بچه است و همه تالش شان
را می كنند كه با وجود خواســت قلبی خودشــان
و گریه های نوزاد ،تســلیم نشــوند و تا می توانند
كــودك را در گهواره یا تختش همراهی كنند و از
در آغوش گرفتن او امتناع می كنند.
با نوزاد لجبازی نكنید
شاید شــما هم از آن دسته والدینی هستید كه
گمــان می كنید از لحظه تولد باید عزمتان را جزم
كنیــد تا كودكی لوس تحویل جامعه ندهید و یك
انسان قوی و شجاع و خودساخته بارآورید .تصمیم
شــما قابل درك و ستایش است اما مطمئن باشید
تا قبل از 14ماهگی نباید به كودك بیاموزید برای
برآوردن خواسته هایی كه زبان تقاضایشان را ندارد
به گریه هــای طوالنی و جیغ های سرســام آور
متوســل شود .او حتی تا قبل از  6تا 8ماهگی شما
را جدای از خودش نمی داند و شــما را با خودش
یكی می داند .پس بهتر است احتیاجات كودك تان
را فورا برایش برآورده كنید.
آیا شــما در حال تهیــه كودك لوس
هستید؟
شــك نكنید كه با درآغوش نكشیدن كودك و
رهاكردن او به جیغ و فریاد زدن ،از فرزندتان یك
كودك لوس ســاخته اید .چرا؟ چون كودك شما
یاد گرفته كه برای خواســته هایش باید گریه كند
و تا دســت به مانور اساسی و جدی نزند ،كسی به
فریادش نمی رسد .شاید با خودتان بگویید« :آخه
تا كی این بچه باید آویزون من باشــه ،من كار و
زندگی دارم» .باید به شــما بگوییم كه اگر دلتان
می خواهد بچه ای داشــته باشید كه همیشه دچار
ترس از دست دادن باشد و با احساس عدم امنیت
و استرس رشد كند ،او را به گهواره و تخت و زمین
بســپارید .اما اگر آماده در آغوش كشیدن هستید،
تــا  14ماهگی می باید هر زمان كه كودك نیاز به
آغوش شما دارد ،دریغ نكنید.
آیا بگذارم بغلش كنند؟
در آغوش كشــیدن نوزاد لذتبخش است .همه
نزدیكان دلشان می خواهد نوزاد شما را بغل كنند.
تصور دخالت خانواده همسر در زندگی مشترک،
موضوعی کالفه کننده است؛ به ویژه اگر احساس
کنید همســرتان در این شــرایط بحرانی از شما
حمایت نکرده و دیدگاهی متفاوت با شــما دارد اما
چطور می توانیم در چنین شرایطی با همسرمان در
یک جبهه باقی مانده و مانع تبدیل این موضوع به
موضوعی تفرقه برانگیز و البته بحرانی غیرقابل حل
در رابطه دو نفره خود شویم.
یکی از نــکات مهم در زمان مواجه شــدن با
دخالت خانواده همسر در زندگی مشترک ،مدیریت
احساسات و هیجانات ناخوشایند است چرا که اگر
نتوانید مدیریت خوبی بر احساســات خود داشــته
باشید ،احتمال برخوردهای نپخته نیز زیاد می شود.
پــس پیش از انجام هر اقدام دیگری ســعی کنید
روشی مناسب برای مدیریت احساسات خود بیابید
تا به این ترتیب مانع فوران احساسات ناخوشایند و
برخوردهای نادرست شوید.
یادتان باشــد هر چقدر بتوانید احساسات خود را
بهتر مدیریت کنید ،بهتر می توانید از پس مدیریت
کلی ماجرا برآمده و رابطه خود و همســرتان را نیز
از تاثیرات سوء این ماجرا دور کنید.
اما بــرای مدیریت بهتر احساســات در چنین
شرایطی به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟
 - 1احساســات خود را به درســتی
بشناسید
شناسایی احساســات ناخوشایند در این شرایط،
قــدم اول بــرای مدیریت آنهاســت .گاهی افراد
نمی تواننــد عصبانیت خود را به خوبی شناســایی
کرده و در نتیجه واکنش درســتی نیز نسبت به آن
ندارند.
به عنوان مثال خانمــی می گفت بعد از هر بار
تماس تلفنی مادر شــوهر یا آمدن مادر شــوهر به
خانه آنها ،او با فرزندش دچار مشــکل شده و حتی
دست به تنبیه بدنی بر سر چیزهای کوچک می زد.
بعــد از کنــکاش متوجه شــد کــه رفتارهای
ناخوشــایند مادر شوهر ،همیشه باعث عصبانیت او
شده اســت اما او که چندان توجهی به احساسات
خود نداشــت ،این عصبانیت را سر فرزند خردسال
خود تخلیه می کرد.
 - 2روش آرام ســازی متناســب با
خودتان را بیابید
شناخت احساسات ناخوشایندی چون عصبانیت
یا اضطــراب ،قدم اول برای مدیریت احساســات
اســت .نکته دوم شناســایی روش هــای کارآمد
در آرام ســازی اســت .نکته مهم این اســت که
هر چند روش های آرام سازی وجود دارد که برای
غالب افراد مفید و کارآمد است اما قانون ثابتی در
این زمینه وجود نداشــته و الزم است روش هایی
متناسب با وضعیت خود را شناسایی کنید.
 - 3منابع حمایتی جایگزین برای خود
بیابید
در ابتدای مواجهه با دخالت های خانواده همسر
و زمانی که هنوز از نظر هیجانی آرام نشده اید ،اگر
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کودک خود را در آغوش بگیرید

اما والدین و تازه مادرهای حســاس معموال ترس
ویژه ای دارند و دلشــان شــور می زند كه كودك
را بغــل بقیه بدهند .اما كودك شــما نیاز دارد كه
دیگران و اطرافیانش را بشناســد .این مسئله حائز
اهمیت اســت .این بغل كردن ها به كودك شــما
عشــق ،احترام و امنیت هدیه می دهد.كاری كه
شــما باید انجام دهید امتناع از بغل كردن نیست
بلكه رعایــت راه های صحیح بغــل كردن نوزاد
است.
رشد عاطفی کودک
شــاید باور نكنید كه در آغوش كشیدن كودك
چــه آثار عمیقی در روح و تربیــت او دارد .ارتباط
جسمی و عاطفی با كودك سبب افزایش اشتهای
نوزاد می شــود .به جز این ،مقاومت او را در برابر
عوامل عفونی تقویت می كند .رشد روحی ،عاطفی
و شناختی كودك بهتر اتفاق می افتد .كودكانی كه
از صفر تا 2سالگی بیشتر در آغوش بوده اند و نیاز
به بغل شدن در آنها ارضا شده است ،تكلم بهتری
دارند و از اعتماد به نفس بیشتری برخوردارند.
مادران فرزندان شیرخشكی
كودكانی كه به هر دلیلی از خوردن شــیرمادر
محرومند و با شیرخشــك تغذیه می شــوند نیاز
بیشتری به در آغوش بودن دارند؛ چرا كه فرصت

در آغوش بودن به خاطر شــیرخوردن را از دست
می دهند و برخی مادران ،شیشه شیر را هم وقتی
نوزاد در تخت خوابیده یا توی گهواره اســت به او
می دهند اما این اشتباه است.
متخصصان چه می گویند؟
نظر روانشناسان كودك و پژوهشگران ،عكس
نظر عامه مردم اســت .آنها معتقدند كه نوزاد باید
بغلی باشــد .نه فقط موقع شــیر دادن كه در هر
فرصت دیگری خوب اســت كه كودك در آغوش
كشیده شــود .یعنی كار درست این است كه نوزاد
را در روزهای اول روی ســینه مــادر بخوابانید تا
او صدای قلب مادر را بشــنود و اگر مادر شــرایط
جسمی مناسبی ندارد ،پدر این كار را انجام دهد و
اگر پدر هم نمی تواند دیگر نزدیكان حتما او را در
آغوش بگیرند.
چطور نوزاد خود را بغل کنید
به محض این که نوزادی متولد می شــود انگار
که مادر او به طور طبیعی می داند چطور باید فرزند
خــود را در آغوش بگیرد .با کدام دســتش بچه را
بغل کند و با چه دســتی از کدام قسمت از بدن او
محافظت کند .با این حال در آغوش گرفتن نوزاد
بایــد ها و نباید ها و البتــه انواعی دارد که در این
مطلب به برخی از آن ها اشاره می شود:

با دخالت های خانواده همسر
چه کار کنیم؟!

همسرتان دید مشابهی در این موضوع با شما ندارد
بهتر است با او وارد گفتگو نشده و سعی در متقاعد
کردن او نداشته باشــید اما بسیاری از افراد زمانی
که می خواهند چنین توصیه ای را عملی ســازند،
دچار مشکلی دیگر می شوند .آنها متوجه می شوند
که به شدت احساس تنهایی و بی پناهی می کنند.
برای مقابله با چنین احساسی بهتر است در این
روزهای حساس به دنبال یافتن حمایت عاطفی از
فردی امین و منصف باشید .توجه داشته باشید که
اگر قرار باشــد شما با فردی درد دل کنید که او با
بازخوردهای خود ،شــما را عصبی تر کند ،مطمئن
باشید که گزینه مناسبی را انتخاب نکرده اید.
نکته دوم این که با کسی در مورد مشکل خود
صحبت کنید که مطمئن هستید صحبت های شما
را با دیگران در میان نگذاشته و رازدار خوبی است
و نکته ســوم این که بــه درد دل کردن به عنوان
گزینه ای همیشــگی و دائمــی و در رابطه با هر
موضوعی نگاه نکنید ،چرا که قرار نیســت فردی
دیگر را جایگزین همسرتان که نزدیکترین فرد به
شماســت ،بکنید بلکه تنها برای گذر از این بحران
و به صورت موقت قرار است از چنین روشی بهره
ببرید.
 - 4خاطرات ناخوشــایند خود را مرور
نکنید
حداقــل کاری که مــی توانید انجــام دهید تا
احساسات منفی در شما تشدید نشود این است که
حوادث ناخوشــایند را دائم با خود تکرار نکنید .اگر
قرار باشد هر روز یاد فالن برخورد مادر شوهر خود
بیافتیــد یا حرف های آنهــا را در ذهن خود مرور
کــرده و به دنبال یافتن قصــد و منظور رفتارهای
آنها باشید ،می توانید مطمئن باشید که نه تنها در
گذشــت زمان آرام تر نخواهید شد که به احتمال
زیاد هــر روز ناراحت تر از روز قبــل بوده و البته
پیشداوری های شــما در مورد رفتارهای خانواده
همسرتان هم افزایش خواهند یافت.
پس تــا می توانید برای خود مشــغولیت های
متنوع ایجاد کنید تا کمتــر فرصت فکر کردن به
اتفاقات گذشته را داشته باشید و البته از حضور در
جمع هایی که چنین تفکراتی را تقویت می کنند،
دوری کنید.
در پایان یادتان باشد منظور از چنین جمع هایی،
گروه های فضای مجازی نیز هســتند ،گروه هایی
که گاهی اوقات افراد حاضر در آن با بیان خاطرات
خود در رابطه با موضوع دخالت خانواده همســر به
تشدید احساسات ناخوشایند خود دامن می زنند.
 - 5از خانــواده همســر خــود هیوال
نسازید!
عــاوه بر مدیریت هیجانــات و به ویژه زمانی

که می خواهید در این مورد با همســرتان صحبت
کنید الزم اســت به چند نکته توجه داشته باشید.
نکاتی که البته به شما کمک خواهند کرد تا دیدی
منصفانه تر نســبت به خانواده همسر خود داشته
باشید.
گاهــی اوقات دلخوری مــا از برخی رفتارهای
ناخوشایند خانواده همسر ،آنچنان ما را تحت تاثیر
خود قرار می دهد که بــه کل یادمان می رود که
آنها ویژگی های مثبتی نیز دارند.
شــاید بهتر باشــد که لیســتی از ویژگی های
مثبت خانواده همسر تهیه کنید تا حتی در بدترین
شرایط نیز یادتان باشــد که آنها نیز مانند شما در
کنار نقاط ضعف خــود ،ویژگی های مثبتی دارند.
داشــتن قضــاوت منصفانه در این مــورد هم در
کوتاه مدت به شــما کمک می کنــد تا هیجانات
خــود را بهتر مدیریت کنید و هم در طوالنی مدت
از نظر شناختی بهتر با موضوع کنار آمده و قضاوت
درست تری داشته باشید .در عین حال که در زمان
صحبت با همســرتان نیز احتمال بــروز بگومگو
به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
 - 6فرصت دفاع به همسر خود بدهید
اگــر گلــه و شــکایتی از خانواده شــما حتی
به درســتی مطرح شود ،شــما چه واکنشی نشان
خواهید داد؟ به احتمال زیاد از این موضوع ناراحت
شــده و شــروع به دفاع یا توجیــه رفتارهای آنها
خواهید داشــت .شاید هم اصال با توجه به شناخت
دقیق تری که شما از آنها دارید ،بهتر بتوانید چرایی
رفتار آنها را درک کــرده و به عنوان مثال بگویید
که در پس فالن گفتار آنها نه بدجنسی که سادگی
بیش از حد قرار دارد.
حاال هم اگر می خواهیــد ناراحتی و دلخوری
خــود از رفتار خانواده همســرتان را با او در میان
بگذارید ،الزم اســت به او فرصت واکنشی از سر
محبت و البتــه تعصب بدهید .شــاید بگویید که
داشتن تعصب خوب نیســت اما یادتان باشد ،نبود
هیچ گونه تعصبی روی افرادی که دوســت شان
داریم نیز تقریبا محال است.
پس همانطور که از همســرتان انتظار دارید اگر
کسی گله شــما را به او کرد ،او از شما دفاع کند،
برای همســرتان باید این حق را قائل شوید که از
خانــواده خود نیز دفاع کند .در نظر داشــتن چنین
حقی باعث می شود تا کمتر وارد بگومگو با همسر
برای اثبات درستی دیدگاه خود شوید.
 - 7هر کس را مســئول رفتار خودش
بدانید
اگر قرار باشــد شــما به خاطر رفتــار خانواده
همســرتان از دست همســر خود عصبانی شوید،
قطعا مشــکالت شما و همســرتان هر روز تشدید
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 .1هرگز بچه را طوری بغل نکنید که دو دستان
شــما روی شکمش قرار بگیرد طوری که پاهایش
آزاد باشد و به روبه رو دید داشته باشد .در واقع شما
بچه را از شــکم بغل کرده اید و دستان تان را دور
شــکمش حلقه کرده اید؛ کاری که باعث می شود
ناخودآگاه فشــار زیادی به شکم و معده نوزاد شما
بیاید و در بلند مدت برایش دردسرساز شود .پس از
چنین روشی بپرهیزید.
 .2به منظور آرامش بخشــیدن به نوزادتان راه
خاصی برای بغل کردن او وجود دارد .در این روش
باید از دست مسلط خود اســتفاده کنید .سر نوزاد
باید کف دســت مسلط شما قرار بگیرد و بقیه بدن
او روی ســاعد و بازوی تان باشد و حتی االمکان
به بدن شــما نزدیک شود .برای محافظت هر چه
بیشتر از نوزادتان دست دیگر را روی بدن او حائل
کنیــد تا در صــورت نیاز از آن دســت هم برای
نگهداری بچه استفاده کنید.
 .3در آغوش گرفتــن گهواره ای برای مواقعی
مناسب اســت که شــما می خواهید فرزندتان را
شــیر بدهید .در این روش سر نوزاد شما باید روی
بازوی تان قرار بگیرد .ساعد همان دست تان باید
زیر بدن نوزاد قرار بگیرد .در عین حال باید پشــت
باســن فرزند خود را با کف دســت نگــه دارید تا
کوچولوی شما در شرایط امن شیر بخورد.
 .4دســت مســلط خود را به حالت صندلی زیر
باسن بچه قرار بدهید طوری که نوزاد روی دست
شــما بنشیند .دســت دیگر را دور بدن نوزاد حلقه
کنید بدون اینکه هیچ فشــاری به بدن او بیاید و
فقط جنبه محافظت داشــته باشــد .به این ترتیب
نوزاد شما به فضای روبه رویش کامال مسلط است
و دید کافی دارد .البتــه این نوع بغل کردن برای
بچه های بزرگ تر مناسب است که می توانند سر
و گردن خود را کنترل کنند.
 .5اگــر نوزادتان گریه می کند و نق می زند با
یک نوع خــاص از بغل کردن می توانید او را آرام
کنید .در این روش باید سر نوزاد را روی شانه تان
بگذارید تا بچه به حالت خمیده در آغوش شما قرار
بگیرد .در این حال با یک دســت قســمت پایینی
بدن او را نگه دارید و با کف دســت دیگر از سر او
محافظت کنید.
 .6اگــر نوزادتان خیلی کوچک اســت حین در
آغوش گرفتن او حتما از ســر و گردنش محافظت
کنیــد .اگر او را صــاف و به حالت ایســتاده بغل
می کنید حتما با یک دســت کمــر او را نگه دارید
چون نوزاد هنوز آنقدر بزرگ نشده که بتواند بدنش
را سفت نگه دارد.
خواهد شــد چرا که شــما در رابطــه با موضوعی
از دست همســرتان عصبانی هستید که او کنترلی
روی آن ندارد.
شــاید با خود بگویید اما همســرتان در مقابل
تقاضای شما برای صحبت با خانواده اش مقاومت
کرده و حاضر نمی شود به آنها تذکری دهد؛ کاری
که می تواند رفتارهای ناخوشــایند آنها را متوقف
سازد .اگر شــما چنین تصوری دارید ،بد نیست به
چند نکته توجه داشته باشید.
اول آنکه هر چند گاهی اوقات صحبت همسران
با خانواده هایشان مفید است اما به هر صورت این
کار معجزه نخواهد کرد ،پس وزن زیادی برای این
موضوع قائل نشوید.
نکته دوم اینکه اگر مــی خواهید اختالف بین
شــما و همسرتان تشدید نشود ،همیشه ماجرا را از
دریچه نگاه او نیز در نظر داشته باشید .برای همین
منظور یادتان باشــد که صحبت کردن با خانواده
خــود و تذکر به آنها کاری بســیار دشــوار برای
هر فردی اســت و تعلل فرضی همسر شما شاید
بیش از هر چیز به خاطر اخالق مداری و داشــتن
عالقه به خانواده اش باشــد و ســوم آنکه درست
است که همسرتان در رابطه با انتخاب خود ،مبنی
بر صحبت نکردن با خانواده اش مسئول است اما
در هر حال این به معنای پذیرفتن مسئولیت تمامی
رفتارهای ناخوشایند خانواده اش نخواهد بود!
 - 8رفتارهــای ناخوشــایند را به نیت های بد
نسبت ندهید
وقتــی ما رفتاری را از ســر بدجنســی بدانیم،
ناخودآگاه برای اثبات درستی ادعای خود به دنبال
یافتــن رفتارهای تایید کننده دیگر خواهیم رفت و
آن وقت بعد از مدتی متوجه می شویم که بسیاری
از رفتارهــای مثبت یا بدون مشــکل نیز به خاطر
نسبت دادن آنها به نیتی بد ،برای ما به رفتارهایی
آزاردهنده و البته غیرقابل تحمل تبدیل شده است.
پس برای کاهش احساســات ناخوشــایند خود
و البته داشــتن دیدی منصفانه ،از نســبت دادن
رفتارهای ناخوشــایند خانواده همســر به نیت بد
دوری کــرده و در عوض ســعی کنیــد موضوع
اختــاف فرهنگی و تفاوت دیدگاه بین خود و آنها
را همیشــه در نظر داشته باشید چرا که بسیاری از
رفتارهای خانواده ها که باعث دلخوری عروس ها
یا دامادها می شــود ،بــه تفــاوت فرهنگی بین
خانواده ها برمی گردد و قصد آزار یا دخالتی در پس
آنها وجود ندارد.
 - 9زمان درستی برای حرف زدن پیدا
کنید
اگــر تصمیم دارید که در ارتباط با رفتار خانواده
همســر خود با او صحبت کنید ،یادتان باشد زمان
مناسبی که شــما و همسرتان خســته نیستید را
انتخاب کنید .بیان درســت احساســات و استفاده
از جمالتی که با «من» آغاز می شــوند می تواند
از ســوءتفاهم هــای احتمالی جلوگیــری کرده و
جبهه گیری احتمالی همسرتان را کاهش دهد.

راز خوش تیپی
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شاید شما فکر می کنید خوش تیپ شدن نیاز به هزینه های زیادی دارد .اما سخت در اشتباه هستید،
شما برای شیک بودن نباید فقط خرید لباسهای گران قیمت را دلیل آن بدانید.
نگرش و شخصیت
اگر حتی بهترین لباس را بپوشید و از گران ترین عطر استفاده کنید و بهترین کیف در دست شما باشد،
کافی اســت که دهان باز کنید و حرفهای غیر منطقی بزنید ،صددرصد مطمئن باشید ،خودتان بازی را به
نفع طرف مقابل واگذار کرده اید .خنده هایی با صدای بلند ،عطسه ها و سرفه های ناهنجار و گوشخراش
و ...خوش تیپی شــما را لگد مال می کند .یکی از راههای خوش تیپی فکر شــما ،نگرش و شــخصیت
شماست .گاهی زیبایی شما همین که دهان تان باز می شود ،یکجا مثل یک شیشه بلورین می شکند.
لبخند بزنید
اعتماد به نفس باال و لبخند همیشــه شــما را زیبا می کند .خنده ای ملیح وقتی زیباتر می شــود که
دندانهای های شــما تمیز باشد و به قولی از سفیدی برق بزند .نظافت دهان و دندان ،بوی خوش دهان
و لبخند بر روی لب یکی از مهمترین رازهای خوش تیپی اســت .پس حتی اگر موضوعی برای خندیدن
ندارید ،کافی است فقط لبخند بزنید تا برق دندان هایتان دیده شود و جذاب تر به نظر برسید.
مسواک بزنید
ممکن است بعد از صرف ناهار یک قرار کاری داشته باشید ،یادتان باشد عالوه بر اینکه مسواک بزنید
از خوردن مواد غذایی مثل ســیر ،پیاز،شنبلیله ،ماهی خودداری کنید .این بوها طعم قرار مالقاتی شما را
تلخ خواهد کرد .قضییه وقتی خراب تر می شود که فرد مقابلتان به این بو حساسیت داشته باشد .بوی بد
دهان می تواند به تنهایی ناشی از مواد غذایی باشد اما در عین حال عدم رعایت بهداشت دهان و دندان
و مشکالت گوارشی نیز در این مسئله بی تأثیر نیستند .این نکته را در نظر داشته باشید ،اگر از این مواد
غذایی اســتفاده کردید و یا دهان تان را به یک مســواک مهمان نکردید ،دیگر نیازی نیست خرج روی
دست خودتان بگذارید و تیپ بزنید ،چون تالشهای شما ثمره ای نخواهد داشت.
ناخن های کوتاه و مرتب
زمانی که با کســی قرار مالقات دارید ،مطمئنا بعد از ســام ،اولین کاری که انجام می دهید دســت
دادن است .تمیز بودن دستهای شما ،چرب نبودن و عرق نداشتن و خیس نبودن نکاتی است که اگر شما
تک تک لباسهایتان هم برند باشد ،یکجا با وضعیت دستهای شما از بین می رود .نکته مهم این است که
فرد بیشتر از اینکه فکر کند هدفش از این مالقات چه بود و اینکه شما چقدر شیک پوش هستید به این
فکر می کند تا خود را زودتر به دستشویی برساند و دستهایش را بشوید .ممکن است شما بهترین کت و
شلوار را پوشیده و بهترین و گران ترین عطر را زده باشید اما مطمئنا ناخن های بلند شما که ممکن است
دست طرف مقابل را خراش دهد ،همه چیز را خراب می کند.
پوستی زیبا
مراقبت از پوســت وظیفه شماست .شاید شما با پوست تان خوب رفتار نمی کنید و به فکر بزرگترین
عضو بدن خود نیستید .شاید تقصیر شما هم نباشد پوست تان به درمانهای مختلف خوب جواب نمی دهد.
اگر شــما هر روز قرارهای متعددی دارید ،با افراد مختلف مالقات می کنید ،بهتر اســت به جای خریدن
کرم های گران قیمت پنهان کننده جوشــهای صورت ،هر چه سریعتر به متخصص پوست مراجعه کنید.
یادتان باشد با پوشیدن یک چادر و روسری گران قیمت و یا با پوشیدن کت و شلواری که برند است ،شما
نمی توانید جوشــهای چرکی و نا همواری های صورت تان را پنهان کنید .بگذارید لباس بدن شما خوش
تیپی شما را تضمین کند .استفاده از لوازم آرایش های مختلف و با غلظت فراوان فایده ای نخواهد داشت
چون بعد از یک شست و شو همه چیز به حالت قبلی بر می گردد.
بوی خوب
بوهــای خوب می توانند تاثیر عمیقی روی حافظه بگذارند .اگر مــی خواهید تا مدتها در ذهن طرف
مقابل بمانید و هر چه بیشــتر خوش تیپ بودن تان جلوه کند به حس بویایی طرف مقابلتان کلک بزنید.
کاری کنید تا او هر بار شــما را می بیند،لحظات زیبا برایش تداعی شــود .بوی بد آزار دهنده اســت و
اطرافیان را فراری می دهد .اگر فکر می کنید الزم است قبل از قرار مالقات و سر کار رفتن و ...به حمام
بروید ،سریع اقدام کنید .شما با لباسهای زیبا خوش بو نخواهید شد ،باور کنید!
تناسب اندام
یکی از مواردی که لباســها را هر چه بیشــتر در تن شما زیبا می کند ،تناســب اندام است .اگر شما
می خواهید با لباســهای جذاب خودتان را بهتر جلوه دهید ،سخت در اشتباه هستید .شاید شما با لباسهای
جدیدتان احســاس بهتری دارید اما الزم اســت زودتر فکری به حال چاقی یا الغری خود بکنید تا واقعا
خوش تیپ به نظر برســید .ورزش کردن منظم یکی از کارهایی اســت که عالوه بر تناسب اندام ،کمک
می کند شما در نظر سایرین فردی فعال و پر انرژی و با اعتماد به نفس و جذاب به نظر بیایید.

ایراد بنی اسرائیلی نگیرید

بعضی از خانم ها حسرت به دل شان مانده است که برای یک بار هم شده ،همسرشان کمک حالشان
باشد و انجام برخی از امور خانه را تقبل کند ،برعکس برخی دیگر از خانم ها ،از این باور بام افتاده اند،
همسرشان مشتاق به کمک هستند اما آنها به شدت ممانعت می کنند و یا انجام کارها توسط همسرشان
را کم اهمیت و کوچک می پندارند .از سوی دیگر ،بسیاری از مردانی که از زیر بار کار خانه شانه خالی
می کنند غالبا مدعی هســتند همسرشــان کار انها را قبول ندارد ،چه بسا به این باور رسیده اند ،اگر کار
نکنند ،سنگین تر هستند!
دلسردی ایجاد نکنید
این عادت غلط زنانه نه تنها باعث دلســردی مردان از انجام امور خانه می شــود بلکه ممکن است
در روزگاری مثال به هنگام پیری و یا بیماری ،درســت زمانی که نیازمند کمک همسرشــان هستند ،به
ضررشــان تمام شود .بی شک با شــنیدن درد دلهای آقایان ،با مشــکالت ،کوتاهی ها و مقاومتهای
زنانه متعددی مواجه می شــویم که گاه بر مردان حق می دهیم خود را کنار بکشــند و برای همیشه از
کمک رســانی به همسرشان امتناع کنند .خانم ها باید بپذیرند آنان نیازمند کمک و همیاری همسرشان
در انجام امور خانه و حتی نگه داری فرزندانشان هستند ،به همین دلیل به جای پس زدن اطرافیان باید
کاری کنند که امکان همکاری همسر و فرزندانشان در خانه بیشتر شود.
برای استمداد کمک از همسر بهتر است به نکات زیر توجه نمائید:
* در اولین گام ،شــما باید اصل تقسیم کار و وظایف در خانه را بپذیرید .اگر چه شاید بسیار پرتوان
و قدرتمند باشــید و یک تنه و بدون کمک همسرتان بتوانید از عهده انجام کارهای خانه برآئید ،اما باید
برای همســر و فرزندان تان مســئولیتی در خانه قرار دهید چه بســا تقبل برخی از وظایف توسط آنان،
نه تنها باعث پرورش و تقویت حس تعهدشان می شود بلکه همکاری ،حس خوشایندی در فضای خانه
حاکم می کند که به موجب آن ارتباطات صمیمی تر و عمیق تر می شوند.
* به تدریج و با کمال احترام همسرتان را متوجه کنید که به کمک او نیازمندید و این کمک بخشی
از وظایف او نسبت به شما و زندگی مشترک تان است.
* غرغرکردن و یا سرزنش کردن همسر چاره کار نیست ،بهتر است ببینید چطور می توانید همسرتان
را به کار تشویق کنید و یا او را به انجام صحیح تر کارها راغب سازید.
* بــرای جلب رضایت و همکاری همســرتان به او اجازه دهید کارهایی را انجــام دهد که به آنها
عالقمند است و یا به خوبی می تواند از عهده انجام آنها برآید.
* به جنگ بلد نبودن ها بروید .کارهای خانه آنقدر پیچیده نیستند که اطرافیان نتوانند از عهده انجام
آنها برآیند .بهتر است با باال بردن ظرفیت چشم پوشی خود از اشتباهات دیگران ،به آنها فرصت بدهید
در خانه شروع به کار کنند و در انجام هر آنچه که می توانند به شما کمک برسانند.
«بلد نبودن» ها حالت تدافعی است که یا شما خود آن را در ذهن همسرتان ترزیق کرده اید و او نیز
به پیروی از این ذهنیت اشتباه،عمال به پذیرش عدم توانایی خود رسیده است و یا آن که شیوه ای دفاعی
است که همسرتان می تواند با اتخاذ آن موضع ،از رفتن زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
* جزئیات انجام یک کار را به طور مستقیم برای همسرتان توضیح دهید ،بی تردید با تشریح دقیق
وظایف نه تنها به خواســته های مطلوب خود دست می یابید بلکه همسرتان نیز برای ادامه همکاری با
شما اعالم رضایت خواهد کرد.
* اگر همســرتان در انجام کاری مرتکب خطایی شد ،هرگز او را مالمت نکنید ،چرا که ممکن است
با شــما قهر کرده و از سر لجبازی هم شده دست به ســیاه و سفید نزند .بهتر است ،هر کار خوب او را
تحســین کنید تا شــاید بتوانید او را به انجام باقی کارها ترغیب کنید .البته فراموش تان نشــود آقایان
به مانند خانم ها نمی توانند با ریزبینی و ســلیقه بسیار کار کنند ،بهتر است توقعات خود را بهینه کنید و
انتظار شــق القمر کردن از همسرتان نداشته باشید .توصیه می کنیم به جای ایراد گیری با لحن آرام و
محبت آمیز ،شیوه صحیح انجام دادن کار را به او یاد دهید.
* یادتان باشد مردان دوست ندارند تحت قید و بند در آیند .پس هیچ گاه برای همسرتان تعیین تکلیف
نکنید و مدام به او نگوئید کدام کار وظیفه اوســت .اجازه دهید به میل خود ســهمی از کارهای خانه را
بــر عهده بگیرد .به همســرتان فرصت دهید وظیفه اش را انجام دهد .اگر انجــام آن را از یاد برد و یا
تنبلی کرد ،جنجال راه نیاندازید بلکه با صبوری و متانت بســیار او را متوجه مســئولیت هایش بکنید .از
همسرتان تشکر کنید .زن و شوهر باید قدردان زحمات یکدیگر باشند .با بیان جمالتی چون “از کمکت
ممنونم” “ ،کار کردن کنار تو ،بسیار لذت بخش است”“ ،از این که کمک حالم بودی ،سپاسگزارم” و...
از همسرتان تشکر کنید.
تشکر و حس قدردانی مولفه ای است که موجب احساس رضایت همسرتان می شود و تمایل بسیار
او برای کمک رسانی های بعدی را تقویت می کند.

