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هر که هســتید و هر کجا زندگی میکنید آرامش
را به زندگی خــود دعوت کنید و آن را در ذهن خود
جایگزین سازید .اگر کالم و رفتار شما قرین آرامش
باشد ،بدون شــک این ویژگی به دنیای اطراف شما
نیز سرایت خواهد کرد.
 یاد بگیریــد که گاه مســائل را رهاسازید.
بدین معنا که به هر مســئلهای دائم ًا گره نخورید.
وقتی همیشه و همه جا در فکر مسائل خود هستید و
به مرور آنها میپردازید ،در واقع همیشه بار اضافهای
را با خــود حمل میکنید که این خود ســبب ایجاد
اضطراب و اســترس در شــما میگردد .بیاموزید که
با یک ذهن رها و آزاد زندگی کنید .این امر به شــما
کمــک میکند که با هر محــرک کوچک و یا مانع
جزئی آشفته نشوید.
 خویشتندار باشید.انرژیهای خــود را پراکنده نکن .آنها را تحت نظر
داشته باش و به طرز مفیدی هدایت کن.
 به خــود و خدای خود ایمان داشــتهباشید.
اگر به خود و خدای خود ایمان داشــته باشــید،
به راحتی از عهده مشکالت زندگی برخواهید آمد .و
ثابت قدم و مطمئن در راه رسیدن به اهداف خود گام
خواهید برداشت.
 درد دل کنید.راز داری زیــاد ،اغلب تنشآفرین اســت .گاهی
احساس و مشکل خود را با دوستی رازدار و صمیمی
در میان بگذارید تا احساس آرامش کنید.
 مثبت اندیش باشید.اگر دیدگاه مثبت اندیشی نداشته باشید ،همهچیز
میتواند بیفایده و بیثمر باشد .داشتن نگرش مثبت
و امید ،بهترین ســاح در مقابــل ترس و اضطراب
است.
 در زمان حال زندگی کنید.در زمــان حال زندگی کردن به این معنا نیســت
کــه آینده را رهــا کنیم ،بلکه معنای آن این اســت
که نگران آینده نباشــیم بلکه برای آینده فکر کنیم
هنگام کباب کردن گوشــت ،اگر شــیره گوشت
در معرض تماس مستقیم شــعله قرار گیرد و حالت
ســوختگی پیــدا کند ،مطلوب نیســت چــرا که در
دراز مدت این نوع ســوختگی در گوشت باعث بروز
سرطان میشود.
در حالتی که گوشــت سرخ میشود ،روغن زیادی
جذب گوشــت میشــود و عالوه بر اینکــه کالری
بســیار باالیی پیدا میکند ،نوع روغن و میزان روغن
مصرفی هم در کاهش کیفیت و ارزش غذایی گوشت
پخته شده تاثیرگذار است.
روش پخت آب پز و بخارپز کالری کمتری نسبت
به انواع دیگر دارد ضمن اینکه آهن و روی در گوشت
با انواع پخت ،تغییر زیادی نمیکنند و معموال در انواع
روشهای نام برده ،محفوظ میماند.
گوشتهای کبابی را نازک ببرید
معمو ًال مدت زمان پخت گوشــت در روش کبابی
پایین اســت و امکان خام ماندن بخشهای مرکزی
آن بــا این روش باالســت .به همیــن دلیل توصیه
میشــود گوشتهای کبابی را بســیار نازک ببرید و
در صورت امکان برشهایی بر سطح گوشتها بزنید
تــا مرکز آنها هم به خوبی پخته شــوند .در ضمن،
بهتر اســت برای پیشــگیری از ابتال به بیماریهای
انگلی یا مســمومیت از مصــرف کبابهای نیم پز و
آبدار خودداری کنید.
گوشت را در دمای مناسب نگه دارید
یکــی از مهمتریــن نکتهها در تهیــه کباب که
متأسفانه بیشــتر خانوادهها به آن اهمیتی نمیدهند،
نگهداری گوشــت خام در دمای مناســب تا پیش از
کباب کردن آن اســت .شما باید گوشــت کبابی را
حداکثر در دمای  6تا  8درجه سانتیگراد باالی صفر
نگهداری کنید زیرا نگهداری گوشت در دمای باالی
 8درجه بیشتر از  2ساعت باعث فساد گوشت خواهد
شد.
برای حفظ دمای مطلوب میتوانید گوشت کبابی
را از چند ســاعت قبل داخل فریــزر بگذارید یا آن را
تا هنگام مصرف و پیش از خارج شدن از خانه داخل
کلمنی پر از یخ قرار دهید .در ضمن به خاطر داشــته
باشید که گوشت کبابی باید آخرین وسیلهای باشد که
از منزل خارج میکنید و بهتر اســت تا آخرین دقیقه
داخل یخچال یا حتی فریزر باقی بماند.
وقتی قرار اســت چهل و چند ســاعت در هفته را
در محــل كار بگذرانید ،بدون شــك برای گذراندن
روزهای بدون اســترس الزم اســت رفتارهایی را در
محل کار داشــته باشــید که عالوه بر مطلوبیت این
محل ،شما را فردی بی حاشــیه سازد .اکنون وقت
آن است که فرض کنیم شما خود را در محیط کار به
بالهت زده اید ،چه مزایای شــگفت آوری در انتظار
شماست؟
دشمنی نخواهید داشت
از آن جا که نظر مخالفی از شــما شنیده نمی شود
و یــا ایده یا فکــری را بر خالف میــل اطرافیانتان
بروز نداده اید ،دشــمنی نیز نخواهید داشت .حواشی
و شــایعات در مورد شما بســیار ناچیز خواهد بود و
اظهار نظر صریحی علیه شــما شکل نخواهد گرفت.
رئیس تان احساس نمی کند که در صدد هستید جای
او را بگیرید.
اضافه کاری نمی گیرید
زیرا تصور این است که شما نهایت تالش خود را
برای مســئولیت فعلی خود انجام می دهید و ممکن
است قادر به انجام فعالیت اضافه ای نباشید .کارهای
کلیدی و پرفشــار به افراد دیگر ســپرده می شود تا
شــک و تردیدی در به موقع و صحیح انجام شــدن
آن ها نباشد.
کمتر قضاوت می شوید
در واقــع با بازی کردن نقش یک فرد ابله ،شــما
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روش های طالیی برای رسیدن
به آرامش

و برنامــهریزی کنیم و مهمانــی را در لحظه ابدی
اکنون برگزار کنیم و گذشــته و آینــده را در چرخه
ذهنی ابدیت رها کنیم.
 نســبت به انسانها ،عشــق بیقیدو شرط خود را نثار کنید.
شــما میتوانیــد از دوســتان ،هــم اتاقیها و
هم کالســیهای خود شــروع کنید .یاد بگیرید که
آنها را بدون قید و شــرط دوســت بدارید ،در مقابل
ضعفهــای آنها صبور باشــید و خطاهــا و اهمال
کاریهایشان را ببخشید .هر چقدر نسبت به دیگران
بخشش بیشــتری داشته باشــید ،احساس شادی و
خرسندی بیشتری را تجربه خواهید کرد.

 بیآزار باشید.هرگز عمداً کســی را نرنجانید.انســانهای سالم
چند ویژگی دارند :آرامش بخشند -انعطاف پذیرند-
اهل خنده و لبخندند -به خودشان آسیب نمی رسانند
مثــا ســیگار نمی کشــند -بــه دیگران آســیب
نمی رسانند -مضطرب و افسرده نیستند.
 نقاط ضعف خود را بپذیرید.بــه گفته دومینیــک میلر ،روانــکاو« :نگرانی یا
اندوه همواره نشــان دهنده امری واقعی است که در
درون ما می گذرد .بهتر اســت به جای تالش برای
از بین بردن آنها ،ســعی کنیم علتشان را بفهمیم».
درک عمیق منشــأ اضطراب و کار کردن روی خود

آشنایی با بهترین نحوه پخت
گوشت
گوشت قرمز دوســت دارید؟ اگر پاسختان مثبت
است ،پس حتما از استیک هم خوشتان میآید! البته
استیک به شیوههای مختلفی پخته میشود و باتوجه
به مدت زمان و درجه حرارتی که با آن پخته میشود،
متفاوت اســت به همین دلیل استیک به  3نوع آبدار،
نیمپر و مغزپخت تقسیم میشود.
اگر میخواهید بیمــاری عفونی نگیرید،
کامال پخته بخورید
مســلما استیکی که خوب پخته شده باشد ،از نظر
بهداشتی بهتر است چون ممکن است گوشتها دچار
آلودگیهــای انگلی مختلف از جمله آلودگی به انگل
تنیاها باشــند .به این ترتیب اگر مغز گوشــت خوب
حرارت نبیند ،این انگلها از طریق گوشــت به انسان
منتقل میشــود و مشــکالت زیادی برای دستگاه
گــوارش فرد ایجاد میکند .غذاهای گوشــتی دیگر
ماننــد کباب کوبیده و کباب برگ هم درســت مثل
اســتیک باید با حرارت مالیم پخته شده تا خوب مغز
پخت شــوند؛ به این ترتیب موادمغذی گوشت هم از
بین نمیرود .وقتی حرارت شــعله باال باشــد نه تنها
مواد مغذی گوشــت از بین میرود ،بلکه ســوختگی
هم در آن ایجاد شــده و چربیهای ســطح گوشت
میسوزد و مشکالت زیادی برای بدن ایجاد میکند،
ضمن اینکه چنین نحوه پختی هم میتواند بسیاری
از آلودگیهای میکروبی گوشت از جمله سالمونال را
از بین ببرد.
اگر میخواهید مواد مغذی به شما برسد،
آبدار بهتر است
اصوال مــا ایرانیها عادت داریم غــذا را بیش از
آنچه نیاز است ،حرارت دهیم و بپزیم و از غذاهای به
اصطالح جا افتاده بیشتر خوشمان می آید! در حالیکه
حرارت معقولــی که باعث تراوش عصاره گوشــت
میشــود ،برای پختن آن کافی است! وقتی گوشت
را زیــادی میپزیم ،غیر از نابــود کردن ویتامینها و
مواد مغذی آن ،ســاختار پروتئین ارزشــمند گوشتی

کــه این روزها گرانتر هم شــده ،بــا حرارت خیلی
زیــاد تغییر میکند و نه تنها گوشــت هضم نخواهد
شــد ،بلکه جذبی هم اتفــاق نمیافتد! به این ترتیب
باقیمانده گوشــت هضم نشــده به روده میرسد و
به عنوان خوراک باکتریها مورد تخمیر قرار میگیرد
و مواد ســمی تولید میشــود که هم به روده بزرگ
آســیب میرساند ،هم نفاخ اســت و هم احساس بد
انباشتگی را ایجاد میکند و گاهی هم باعث یبوست
میشود.
اینکه گفته میشــود ،گوشــتها ممکن اســت
ســرطانزا باشــد ،زمانی اتفاق میافتد که گوشت را
آنقدر حرارت میدهیم که نه تنها مغز پخت میشود
که ســاختار پروتئینها تغییر میکند و آنزیمهایی که
قادر به هضم شــکل اولیه پروتئین گوشــت هستند،
دیگر نمیتوانند پروتئین تغییر شــکل داده را هضم
کننــد چون وقتی گوشــت حــرارت زیــاد میبیند،
مولکولها و رشــتههای پروتئینــیاش چنان در هم
تنیده میشــود که آنزیمها دیگر به آنها دسترســی
ندارند ،بنابراین گوشــتی که خوردهایم ،نهتنها هضم
و جذب نمیشود بلکه موجب نفخ و تولید مواد سمی
شــده و هیچ کمکی به عضلهســازی و تقویت بدن
نخواهد کرد.
حد وسط بهتر است
به طور کلی بهترین روش طبخ گوشــت بخارپز
یا کباب کردن است؛ به شــرطی که کباب کردنش
منجر به ایجاد ســوختگیهای موضعی روی ســطح
گوشــت نباشد که میتوانند سرطانزا باشند ،بنابراین
اگر از شیوهای برای تهیه اســتیک استفاده شود که
حرارت به طور یکنواخت به تمام ســطح آن برســد
و گوشت بدون ســوختن ،کامال پخته شود ،بهترین
شــیوه طبخ خواهد بود .گوشت نپخته یا نیمپخته هم
هضم و جذب سختی خواهد داشت .به خصوص اگر
مصرفکننده کودک ،نوجوان یا ســالمند باشــد که
عملکرد دســتگاه گوارش او نســبت به یک فرد بالغ

بی حاشیه بودن در محل کار
کم تــر مورد توجه و قضاوت اطرافیان قرار می گیرید
و نیازی نیست نگران خوب دیده شدن و بد برداشت
شدن کارهای تان باشید.
حتی در تعدیل نیرو ،امنیت دارید!
شما می توانید کمتر مورد خصومت همکاران تان
قرار گیرید و این امید وجود دارد که خبرچینی شما را
نکنند و موقعیت شغلی شما تهدید نشود.
آدم های خنگ دوست داشتنی هستند
مردم غالبا آدم های خنگ را تا زمانی که برای شان
مشکلی ایجاد نکنند دوست دارند .زیرا معموال کسی
را ناراحت نمی کنند ،نظر بدی ندارند و تنش و بحث
ایجــاد نمی کننــد .البته باز هم تاکیــد می کنم این
دوست داشتن تا زمانی است که به واسطه شما برای
آن ها گرفتاری و مشکلی ایجاد نشود.
استفاده از یک جمله کلیدی؛ «نمی دانم»
بنابراین زمانــی که نقش یک فرد منفعل را بازی
می کنید و مشکلی در کار شما پیش آمده ،می توانید
با این جمله حیاتی بار تقصیرتان را کم تر کنید .حتی
به جای گفتن این جمله می توانید در مواردی جوری
وانمود کنید که متوجه منظور مخاطب نمی شــوید و
اشکال کار را نمی بینید.
وقتی برای خودتان

وقتی که شــما نقــش یک فرد منفعــل را بازی
می کنید ،کمتر درگیر مسئولیت ها و تنش های کاری
قرار می گیرد ،همکاران تان برای حل مشکالت شان
و یــا گرفتن مشــاوره های کاری به شــما مراجعه
نمی کنند ،برای شــنیدن نظرات تان در جلسه های
نفس گیر شرکت داده نمی شوید.
اگر مــی خواهید محیط کار برای تــان دلپذیر و
بی حاشیه باشد ،به این نکات توجه کنید:
حال در کنــار خنگ بازی ها ،اگر نمی توانید آرام
بنشــینید و مثل بازیگر فیلم «لیلی با من» اســت ،و
مــی خواهید در محل کارتان فداکاری کنید و آنجا را
به یک باغســتان تبدیل کنید ،بهتر است الاقل «بی
حاشیه» باشید .اما سؤال اینجاست كه چطور باید در
محیط كارتان تعادل ایجاد كنید؟
مرز ایجاد كنید
در محــل كارتان به امــور شــخصی نپردازید.
ایمیل هــا و اس ام اس ها را در محل كار نخوانید و
خودتان را بــرای اتصال آنالین محدود كنید .در این
صورت مرزی بین كار و فعالیت های شخصی ایجاد
می شــود و كارها به واســطه انجام امور شخصی به
تعویق نمی افتد.
در رقابت راحت باشید
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به ما امکان می دهد مســائل را روشن تر ببینیم .این
روانــکاو ادامه می دهد« :اگر لحظاتی توأم با آرامش
داشــته باشــیم ،می دانیم که این لحظات ادامه دار
نیســتند .در واقع ،بــه دنبال نبــود هرگونه تنش و
کشش ،درونی بودن اشتباه است و ناآگاهی از طبیعت
درون را نشــان می دهد ،زیرا انسان در عمق وجود
خود ،آنقدر که مشــتاق لحظات هیجان انگیز است،
مشتاق آرامش نیست».
 از مال و ثروت دل بکنید.الکساندر ژولین ،روان شــناس روسی می گوید:
«دنیایــی که در آن زندگی می کنیم ما را به این باور
می رســاند که آرامش با ثروت به دست می آید ،در
حالی که آرامش در وجود انسان یافت می شود.
 نسبت به انتظارات و برنامهریزیهایخود ،واقع بین و منطقی باشید.
تواناییهــای خــود را در موقعیتهــای خاص
بشناســید و نســبت به عدم تواناییها و ضعفهای
خود واقع بین باشــید .هر چقدر نگرش شــما نسبت
به مسائل زندگی منطقیتر باشد ،به آرامش بیشتری
دست خواهید یافت.
 افکار خود را بازسازی کنید.در افکار و عقاید خویش نســبت به شخص خود،
بازنگــری کنید .بیاموزید در مقابل خویشــتن صبور
باشید و ارزشها و اســتعدادها و مهارتهای خود را
ارج نهید .خود را بدون هیچی قید و شــرطی دوست
بدارید .هر گونه ترس و تردید غیرمنطقی که در مورد
خود دارید کنار بگذارید .اگر دیدگاه مثبت و سالمی را
در مورد خود داشته باشید یاد خواهید گرفت که خود
را بدون قید و شرط قبول داشته باشید.
 معنای فداکاری را لمس کنید.دست بخشــش داشته باشید .ولی انتظار بازگشت
نداشــته باشــید .دیگران را به شــیوههای خودشان
خوشــحال کنید .به افراد بیپناه ،یتیم و فقیر کمک
کنید .برای آنهایی که خواهان یاری شــما هســتند
پشت و پناه باشــید و بدون آنکه م ّنتی بر آنها نهید،
تکیهگاهشــان باشید .هر چقدر بیشــتر ببخشایید ،از
الزامات و قید و بندها بیشتر رها خواهید شد.
ضعیفتر اســت ،هضم و جذب این پروتئین میتواند
مشــکل و حتی منجر به نابردباریهای گوارشی هم
شود ،ضمن اینکه احتمال آلودگیهای میکروبی هم
همیشه وجود دارد ،بنابراین اگر هنگام پخت ،حرارت
کافی به تمام قســمتهای گوشت نرسد احتمال این
آلودگیها بیشتر است.
البتــه نباید فراموش کرد که بیــش از حد پختن
گوشت  -که با عالئمی مثل برشته و قهوهای شدن
ســطح گوشت یا حتی سوختن بعضی قسمتها قابل
تشــخیص اســت  -هم میتواند مانع هضم و جذب
خوب آن شود .به بیان ســاده گوشت خام دیرهضم
است و گوشتی که از حالت پخت معمولی فراتر رفته،
قســمتهای برشته و سوختهاش بســیار دیر هضم
هســتند و باعث بروز مشــکالت گوارشی میشوند؛
چراکه فیبرهای موجود در گوشــت با پختن زیاد ،در
هم تنیده میشــوند و آنزیمهای گوارشی به سختی
میتواننــد آنها را هضم کنند .گوشــت در حدی که
بافتش نرم شــده باشــد و راحت جویده شود ،بدون
برشــته و قهوهای شــدن ،گوشــت پخته به حساب
میآیــد؛ پس نیازی نیســت که برای مــدت زمان
بیشتری روی حرارت بماند.
نكات كبابی
بهتر است گوشت را قبل از كبابی كردن در سس
بخوابانید ،چرا كه كارشناسان معتقدند این كار باعث
مرطوب و پایین نگه داشــته شدن درجه حرارت آن
میشود .گوشــت را در قطعات كوچک تهیه كنید تا
درجه حرارت گوشــت به هنگام پخته شــدن پایین
بیاید ،ســعی كنید برای تهیه كباب ،گوشتهای لخم
را انتخــاب كنید ،چربی كمتر باعث كاهش شــعل ه و
دود میشود.
قبل از كبابی كردن گوشــت سعی كنید گوشت را
گرم كنید ،برای این كار بهتر اســت قطعات گوشت
را در یك كیســه نایلونی پیچیده و آنها را  30تا 60
دقیقــه در آب گرم قرار دهید و ســپس آن را بپزید
و بــه هنگام كباب كردن ،گوشــت را به طور مرتب،
پشــت و رو كنید ،پشت و رو كردن گوشت به معنای
آن است كه هیچ طرف گوشت بیش از اندازه حرارت
جذب نمیكند یا حرارت از دســت نمیدهد ،بنابراین
گوشت ســریعتر میپزد و الیههای بیرونی آن كمتر
دچار سوختگی میشود.
اگر خودتان را از دیگران جدا كنید ،ممكن اســت
گاهی اوقات با دوســتان تان شــاخ به شاخ شوید و
هیچ چیز بدتر از این نیست كه چنین حالت هایی در
محیط كار به وجود بیاید .نباید به یكباره همه آنها را
از دور خارج كنید بلكــه باید با آنها رقابت كنید .این
دیدگاه باعث پیشــرفت هر دوی شما خواهد شد .در
این شــرایط شــما هم نقطه اوج خود را پیدا خواهید
كرد.
بی موقع حرف نزنید
گاهی اوقات ممكن اســت در طول یك جلســه
كاری ساكت بنشینید ،چون همكاران همان ایده هایی
را مطرح كرده اند كه شما در ذهن تان داشته اید اما
این رفتار باعث می شــود رئیس تان فكر كند ،شما
هیچ ایده ای ندارید یا حتی بدتر از آن فكر كند اصال
فكرتان جای دیگری اســت .خودتان را مجبور كنید
كه حرف بزنید .حواس تان باشد تا پایان جلسه صبر
نكنید و یك جایی در اواســط جلســه فرصتی برای
صحبت كردن به دست بیاورید.
نه بگویید
اگر یكی از همكاران تان كه از قضا با او صمیمی
هم هســتید در اوج برنامه هــای كاری به اتاق تان
می آید و سر صحبت را باز می كند ،بهترین كار این
است كه خیلی واضح و شــفاف به او بگویید كه كار
دارید .پایبندی به برنامه كاری میزان تعهد شما را به
سازمان نشان می دهد.
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یکی از مهم ترین و هیجان انگیزترین تصمیماتی که به عنوان والدین باید بگیرید ،هدفمند کردن
زندگی فرزندان تان اســت .به عنوان والدین باید تعریف درستی از موفقیت برای آنها داشته باشید .به
این ترتیب که اهداف کوچکی را برای شــان مشخص کنید و اجازه بدهید خودشان در رسیدن به آن
تالش کنند .نقش شــما به عنوان والدین همراهی فرزندان اســت اما این نکته را هم لحاظ کنید که
تعریف موفقیت ،دســتیابی به اهداف و خواسته هایی نیســت که شما مشخص کرده اید بلکه در این
مورد باید به عالیق و خواسته های فرزندانتان نیز توجه کنید.
فرزندتان را اجتماعی بار بیاورید
یکی از اهداف کلی که باید برای فرزندتان مشــخص کنید ،مهــارت برقراری ارتباط با دیگران و
اجتماعی شــدن است .اجتماعی شــدن یعنی اینکه فرزندتان بتواند شــهروند خوبی باشد ،با دیگران
سازگاری داشته باشد و یک رابطه صمیمی و مطمئن با دیگران برقرار کند.
در این بین عالیق فرزندتان را نیز بررسی کنید .برای مثال او را مجبور به برقراری ارتباط با افرادی
که خودتان دوســت دارید نکنید .اجازه بدهید فرزندتان خودش دوستانش را انتخاب کند و شما نیز در
این زمینه او را همراهی کنید.
بزرگترین هدیه را به او بدهید
وقتی اهداف انتخابی فرزندتان متناســب با عالیق ،استعداد و ســلیقه او است ،فرزندتان در مسیر
درســتی قرار خواهد گرفت و به جایگاهی خواهد رســید که شایستگی اش را دارد .یکی از بزرگترین
هدیه هایی که می توانید به فرزندتان دهید فراهم کردن بســتری است که فرزندتان در آن بتواند در
مسیر استعدادها و موهبت های الهی که به او داده شده ،قدم بردارد و زندگی اش را بر اساس مهارت ها
و عالیقش شکل دهد.
به بچه ها قدرت بدهید
بچه ها برای رشــد و رسیدن به بلوغ به ارتباطی موثر با والدین خود نیاز دارند که الزمه آن شنیده
شــدن آنهاست .متاسفانه اکثر ارتباطات بین والدین و فرزندان حول انتقاد کردن و وضع باید و نبایدها
به آنهاســت .البته این مهم است که در مورد موضوعات مختلف و بحث برانگیز با فرزندتان به گفتگو
بپردازید اما برای به دست آوردن بهترین نتیجه در یک محیط امن محبت آمیز و بدون تنش به گفتگو
بپردازید .فرزندتان دوست دارد کنار تابع بودن به قوانینی که برایش وضع کرده اید ،به او در زمینه هایی
خــاص قدرت و اختیار انجــام بعضی از کارهای مورد عالقه اش را نیز بدهید .بچه ها دوســت دارند
احساسات و خواسته هایشان از نظر شما مهم تلقی شود.
اولویت ها را شناسایی کنید
برای داشتن یک خانواده موفق ابتدا باید اولویت هایتان را شناسایی کنید .یکی از اولویت های شما
ایجاد رابطه ای فعاالنه بین خودتان و فرزندان تان اســت .در این بین عواملی که مانع به وجود آمدن
چنین ارتباطی می شود را شناسایی کنید و آنها را به حداقل برسانید.
برای مثال تماشــای تلویزیون ،پیامک دادن ،صحبت های طوالنی با گوشــی همراه ،بازی های
رایانه ای و هر چیزی که در اولویت نیســت را به حداقل برســانید .وقتی اولویت های زندگی تان را
شناسایی کنید و بر اساس درجه اهمیت به آن بپردازید ،ارتباط موثری با فرزندتان خواهید داشت.
محیط را امن کنید
فرزند شــما محیط خانه را به عنوان یک فضای امن در ذهنش جای داده اســت .در این بین نقش
شــما در برقراری صلح و آرامش در فضای خانه خصوصا در رابطه با همسرتان بسیار تاثیرگذار خواهد
بود .اگر مدام با همسرتان به مشاجره بپردازید دیگر فرزندتان احساس امنیت نخواهد کرد .سعی کنید
مشــاجره های زناشــویی را به صورت خصوصی و دور از چشم فرزندتان انجام دهید و از به کار بردن
کلمات بی ادبانه و توهین به یکدیگر اجتناب کنید.

تغییر فصل و خشکی پوست

با آمدن پاییز کمکم آثارش را روی پوســتمان حس میکنیم .احســاس میکنیم پوستمان مثل
چوب ،خشــک و زبر شــده است ،اما چرا با تغییر فصل خشکی پوســت بروز میکند؟ چه اتفاقاتی در
ساختمان محافظ بدن میافتد که این گونه به کویر تبدیل میشود؟
دالیل و درمان خشکی پوست در فصل پاییز و زمستان
دکتر صدیق ،متخصص پوست و مو با اشاره به این که استفاده از وسایل گرمایشی ،رطوبت هوا را
از بین میبرد و باعث خشــکی بیشتر پوست میشود ،میگوید :افراد در فصل تابستان به دلیل گرمای
هوا معموال دچار تعریق میشوند .عرق کردن سبب مرطوب شدن سطح پوست میشود .در فصل پاییز
به دلیل کاهش رطوبت و سرد شدن هوا ،فرد کمتر عرق میکند و این باعث خشکی پوست میشود.
راهکارهایی برای مبارزه با خشکی پوست
رعایت چگونگی و تعداد دفعات شستوشو در این فصل باید متناسب با میزان تعریق پوست تنظیم
شود .فصولی که تعریق پوست بیشتر است ،مثل تابستان باید تعداد دفعات شستوشو و استحمام بیشتر
شــود.در فصول سرد با توجه به خشــکی هوا الزم است تعداد دفعات شستوشو کمتر شود .همچنین
افرادی که ژنتیکی ،خشــکی پوست دارند بهتر است در فصول سرد و خشک بیشتر از یک الی دو بار
در هفته حمام نکنند .استفاده از مواد شوینده که خاصیت قلیایی بیشتری دارد معموال خشکی پوست را
بیشتر میکنند .افراد از شویندههای مالیم مانند شامپو بچه یا شویندههای غیرصابونی برای شستوشو
اســتفاده کنند .همچنین مبتالیان به خشکی پوست از کیسه و لیف استفاده نکنند .این وسایل معموال
باعث آسیب و تشدید مشکل میشود .استفاده مناسب از مرطوبکنندهها ،رطوبتی را که در این فصل
از دســت میرود به پوســت بازمیگرداند ،افراد از مرطوبکنندههای مناسب پوست در زمان مناسب
اســتفاده کنند .بهتر است ،مصرف این مرطوبکنندهها بعد از استحمام زمانی که پوست کمی رطوبت
دارد ،استفاده شود.
آیا با پایان یافتن فصل تابستان ضرورتی برای استفاده از ضدآفتاب وجود ندارد؟
افراد به اشتباه فکر میکنند استفاده از ضدآفتاب مربوط به فصولی از سال است که آفتاب شدیدتر
اســت ،در حالی که حفاظت از پوســت در برابر آفتاب فقط مربوط به فصل خاصی نیســت .با این که
شــدت آفتاب در این فصول کمتر است ،افراد باید ضدآفتاب مناســب نوع پوستشان را استفاده کنند.
اگر چه به دلیل تعریق کمتر ،نیاز کمتری به تجدید ضدآفتاب وجود دارد.
پوست ،غذا میخواهد
مصرف مواد غذایی در بهبود خشــکی پوســت موثر اســت و به نوعی میتوان گفت پوســت هر
انسانی به غذا نیاز دارد .فرد در طول روز مایعات بیشتری بنوشد .همچنین درصد مناسبی از میوهها و
سبزیجات در رژیمهای غذایی گنجانده شود .با مصرف این مواد ،ویتامینهای مورد نیاز پوست ازجمله
ویتامینهای گروه  Bو  ،Eباعث حفظ طراوت و رطوبت پوست میشود.
برطرف کردن خشکی پوست
اســتفاده از مرطوبکنندهها و نرمکنندهها برای برطرف کردن خشــکی پوست موثر است و انواع
متفاوتی دارد که عمدتا شــامل پمادها و کرمها میشــوند .پمادهــا دارای خاصیت مرطوبکنندگی
بیشتری است؛ اما ممکن است استفاده از آنها به دلیل چربی بیش از حد برای فرد مشکل باشد .کرمها
خاصیت چرب کنندگی کمتری دارند و استفاده از آنها برای فرد راحتتر است.
استفاده از دستکش نخی در محیطهای عمومی چون باعث انتقال بیماری میشود توصیه نمیشود،
اما الزم است در صورت استفاده فرد از مواد شوینده حتما از دستکش استفاده شود و افرادی که خشکی
پوست شدید دارند ،زیر دستکش آشپزخانه از دستکش نخی استفاده کنند.
معموال افراد در این فصل از لباسهای پشــمی اســتفاده میکنند .آیا این امر
میتواند در بروز خشکی پوست تاثیر بگذارد؟
بافت البســه پشمی به خصوص در افرادی که زمینه اگزما دارند ،باعث تحریک پوست می شود .به
این افراد توصیه میکنیم ،اگر میخواهید از لباسهای پشمی استفاده کنید ،حتما از زیرپوشهای نخی
و ترجیحا با رنگ سفید در زیر این لباسها استفاده کنید.

