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بدون شک نباید نقش خانواده را در شکلگیری
شخصیت افراد به خصوص کودکان نادیده گرفت.
کودکــی کــه در هر شــرایطی بــه دروغ گفتن
روی میآورد ،در بزرگســالی با مشــکالتی مثل
عــدم اعتماد به نفس ،ناتوانــی در ابراز وجود و ...
تبدیل خواهد شــد .چنین شخصی به دلیل اینکه
پایههای شخصیتی صحیحی نداشته است ،وقتی
کــه به یک پدر یــا مادر تبدیل میشــود؛ همین
خصوصیت را هم به فرزندانش انتقال میدهد.
روانشناسان دروغگویی را به عنوان یک رفتار
نابهنجار بیان میکنند .در حقیقت وقتی میگوییم
فردی دروغگو اســت یعنی یک رفتــار نابهنجار
دارد .اصوال رفتارهای ناهنجار دالیل و ریشههای
مختلفی دارند که از دوران کودکی اتفاق میافتد.
سن دروغگویی بچهها
کودک در سنین  3تا  4سالگی و دوران دبستان
دچار خیالپردازی و قهرمان پروری میشــود که
این حــاالت را نمیتوان در جرگه دورغگویی قرار
داد .ایــن حالت در کــودک اصطالحا خالیبندی
نام دارد و کودکان برای اینکه خودشــان را بزرگ
جلوه دهند این خیالپردازیها را در ذهن پرورش
میدهند .دلیل دیگری که سبب بروز این خیاالت
در کودک میشــود ،برقراری ارتباط میان دنیای
خیالی و دنیای واقعی اســت که در ذهن او شکل
گرفته است.
ادامه دروغگویی
هنگامی که کودکان دروغ میگویند و خانواده
هم بــه این رفتار ناهنجار دامــن میزنند و آن را
ادامه میدهند باعث تشویق کودک به دروغگویی
میشوند و این رفتار را به او میآموزند.
بــه عنوان مثــال ،کودک دوســتش را کتک
میزند و موقعــی که آن را برای پدر یا مادر بازگو
میکند از او به عنوان یک قهرمان یاد شده و مهر
تایید بر کار او زده میشــود .زمانی که این کودک
به یک مرد یا زن بزرگسال تبدیل شد ،بدون دلیل
اگر محصل نيستي ،تعجب نكن .زندگي درست
مثل يك مدرســه اســت .همه ما در هر ســن و
موقعيتــي هنوز يــك دانشآموز مدرســه زندگي
هستيم .ياد روزهاي مدرسه به خير ،همكالسيها،
تختهســياه ،مســالهها و راهحلها .معلمها ،زنگ
تفريحها به ويژه امتحانها .امتحان معموال اتفاقي
نبود كه دوستش داشته باشيم.
براي آماده شــدن جهت امتحــان بايد وقت و
انرژي صرف ميكرديم .چه روزهايي بود .يك عده
هميشه شاگرد زرنگ بودند و يك عده نمره قبولي
راضيشــون ميكرد .عدهاي هم بودن كه دل به
درس نميدادند و گاهي ناچار چند ســال در يك
مقطع تحصيلي باقي ميماندند.
راســتي هيچ فكــر كرديد اگر امتحــان نبود،
چــه اتفاقي ميافتاد؟ شــايد آنوقــت همگي در
همان مقطــع كالس اول ابتدايي براي هميشــه
جا ميمانديم.
امتحان در واقــع فرصتي بود براي اينكه خود
را محك بزنيم ،ببينيم تفاوت شــاگرد آخر ســال
تحصيلي ،با آن شاگرد اول سال چقدر شده.
شــايد معناي امتحان اين اســت كه به خاطر
بســپاريم :براي پيشــرفت بايد تالش كرد ،براي
جلو رفتن بايد قدم برداشــت براي به دست آوردن
همواره بايد بهايي پرداخت كرد .براي رســيدن به
رفاه بايد سختي كشيد .راستي آسايش و رفاه براي
كســي كه طعم ســختي را هيچوقت نچشيده چه
لطفي دارد؟ جز اينكــه در قالب تكرار ،تبديل به
عادت شود و به اصطالح دل آدمها را بزند؟
عشــق ،وقتی با کوری همراه اســت که شما
در رابطه تان شیفتگی کاذب را تجربه کنید .یعنی
نتوانید نقاط ضعف طرف مقابل را ببینید و هیچ گاه
احساســات منفی خود را بروز ندهید که یک وقت
در ارتبــاط طرد نشــوید .افراد شــیفته یا همان
عاشق های کور ،در ارتباط های شان واقعیت های
رفتاری ،هیجانی و شخصیتی طرف مقابل را نادیده
می گیرند .هشدارهای رابطه را نادیده می گیرند و
معتقدند هر اختالفی با عشق قابل حل است و هر
ویژگی بدی را می شود با عشق تغییر داد.
نشانه های عاشقان کور
وقتــی شــیفته یک نفر می شــوید و عشــق
چشمانتان را کور می کند:
 - 1زندگــی شــما فقط با حضور فــرد مقابل
معنا پیدا می کنــد و در صورت نبودنش ،زیر و رو
می شوید.
 - 2شــما به خاطر او عقاید ،احساسات و افکار
خود را نادیده می گیریــد و حاضرید طبق میل او
تغییر کنید.
 - 3بــا تحقیرهــا و توهین هــا در رابطه کنار
می آیید و همه رفتارهای ناپسند او را می بخشید.
 - 4هــر قــدر اطرافیــان تذکراتــی را درباره
نامزدتــان بدهند ،در شــما اثر نمــی کند .چون
فکر می کنید دیگران درســت رابطه تان را درک
نکرده اند یا نامزدتان را نشــناخته اند که این طور
قضاوت می کنند.
 - 5همه فعالیت های شــخصی تــان را کنار
گذاشــته اید و صد در صد در خدمت او هســتید.
به خاطــر او از تفریح ،دوســتان قدیمــی ،کار و
خانواده تان گذشته اید.
چرا شیفته می شویم؟
شــیفتگی را خیلی وقت ها معادل عشق شدید
می دانند اما این اشــتباه ترین تعبیری اســت که
می توانید از یک احســاس متعالی (یعنی عشــق)
داشته باشید .وقتی شخصیت مهرطلب دارید ،وقتی
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تفاوت دروغگویی و خالی بندی
کودکان

دروغ میگوید چون به انجام این عمل عادت کرده
و آن را یاد گرفته است.
همچنین کودکی که الگویی در خانه داشــته یا
ترسها و اضطرابهایی کــه قدرت ابراز وجود یا
اعتمــاد به نفس را از او گرفته اســت ،حاال که به
یک فرد بالغ تبدیل شده دروغ میگوید.
در واقع چنین فردی جرات پذیرش مسوولیت
کاری را که انجام داده؛ ندارد پس به دروغ گفتن
روی میآورد .چنین وضعیتی ،بیشــتر در سیستم
الگوی رفتاری پدر و مادر نســبت به فرزندشــان

نمایان است.
آنها به کودک میگویند دروغ نگو اما خودشان
جلــوی بچه دروغ میگویند و متوجه نیســتند که
این انجام رفتار نابهنجار اســت .آنها فکر میکنند
کودکانشــان خیلی حساس نیســتند و یا اینکه ما
بزرگ هستیم و دروغ گفتن برای ما ایرادی ندارد.
فــرض کنید قرار اســت خانــوادهای مهمان
داشته باشــند و به خاطر نداشــتن حوصله دست
به دروغگویــی میزنند و بیماری را بهانه میکنند
در حالی که در چنین شــرایطی میتوان به جای

زنگ زندگي ،وقت امتحان
بياييــد برگرديم به مدرســه زندگي ،جايي كه
هر لحظه درسهاي زيــادي براي آموختن وجود
دارد جايــي كه از همه چيــز و همه كس ميتوان
آموخت .جايي كه مســايل زيادي براي حل كردن
هست و امتحانهايي كه گاه از قبل قابل پيشبيني
و گاه بدون اطالع و ســرزده از ما گرفته ميشود.
امتحانهاي آسان و گاه سخت.
در مقاطعــي از زندگي بــه امتحانهاي بزرگ
ميرسيم ،مثل كنكور كه ظاهرا روي سرنوشتمان
تاثير به ســزايي دارند گاهي هم به امتحانهايي
ميرســيم كه ناخودآگاه تصور ميكنيم وراي تاب
و تحمــل و توانايي ماســت .گاهــي حتي لب به
شكايت ميگشاييم و از بخت بد و بدشانسي شكوه
ميكنيم كه اين حق من نيست ،چرا بين اين همه
آدم ،ايــن امتحان بايد بــراي من پيش بيايد؟ اين
امتحان براي من خيلي بزرگ اســت .شــايد اين
احساس براي بسياري از ما غريبه نباشد.
خوب ميدانم ،كه احســاس خوشايندي نيست،
اين همان احساســي است كه اگر ادامه پيدا كند و
جدي گرفته شــود ميتواند تمام پنجرههاي رو به
نور روح ما را ببندد.
و مطمئنــا در تاريكي ،هيچ جواب مناســب و
اميدواركنندهاي براي مســايل پيدا نخواهد شــد.
در چنيــن مواقعــي ،آنچه اهميت دارد ،درســت

همان پاسخ و راهحلي اســت كه براي اين مساله
پيدا خواهيــم كرد .باور دارم خداوند قبل از گرفتن
هر امتحانــي از بندگانش ،ظرفيت و آمادگي دادن
آن امتحان را در بندگانش ديده اســت .اگر گاهي
افرادي در امتحانها قبول نميشوند ،شايد به خاطر
كوتاهي و دل به درس ندادن خودشان باشد.
يا شــايد اهميت حل مســاله را از ياد بردهاند و
براي پشت ســر گذاشــتن مقطع قبلي ،ضرورت
رشد و پيشرفت را فراموش كردهاند .وقتي روزگار،
مســاله و امتحان جديدي پيش روي ما ميگذارد،
قبل از پاســخ دادن دو نكته مهــم وجود دارد ،كه
به خاطر آوردنشان هميشه سودمند است.
نكته اول :ميگويند وقتي با مسالهاي در زندگي
روبهرو شــديد ،هر چقدر هم كه آن مساله بزرگ
باشــد ،به خاطر بياوريد ،مسايل و مشكالت كاغذ
كادوي هديهاي است كه خداوند برايتان فرستاده
است ،هر چقدر اين مشكالت بزرگتر باشد ،نشانه
اين اســت كه هديه بزرگتري بعــد از باز كردن
كاغذ كادو در انتظار شماست.
و نكتــه دوم ،اينكه اگر خداونــد از بندگانش
امتحان نميگرفت شــايد همگي ما براي هميشه
همــان دانشآمــوز كالس اول در نقطه شــروع
باقي ميمانديم.
از هنگامي كــه دريافتم خداونــد از بندگانش
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ویژگی هایــی را در فرد مورد عالقه تان می بینید
که همیشه آرزو داشتید خودتان دارای آن ویژگی ها
باشــید ،وقتی می خواهید اعتبار اجتماعی تان را با
اســتفاده از اعتبار اجتماعی او به دست آورید (مثال
به خاطر تحصیالت یا ثروت او ،شــما هم جایگاه
باالتری پیدا کنید) ،در معرض شــیفته شدن قرار
می گیرید.
شیفته شــدن البته ممکن اســت به دلیل نوع
تربیت شــما و کودکی ای که گذرانده اید باشــد.
وقتــی در کودکی فقط در صــورت مطیع بودن و
ابراز نکردن نظراتتان تایید شده اید ،وقتی الگویی
(مثل مادر یا پدر) شیفته داشته اید که خود را وقف
همسرشــان کرده و کامال نادیده گرفته می شدند
و وقتــی تنها راه ارتباط برقرار کــردن با دیگران
را ســرویس دادن دانســته اید ،به احتمال زیاد در

بزرگسالی شخصیت شیفته ای پیدا می کنید.
اما شیفتگی هیچ وقت سازنده یک رابطه کامل
نیست .تا وقتی شیفته باشید ،نمی توانید یک رابطه
معقول و میانه را تجربه کنید .همیشــه احساســی
رفتار می کنید و همیشه منفعل و سرسپرده هستید.
اشتباهات طرف مقابل را نمی بینید و بیش از حد از
خودتان مایه می گذارید .از ســوی دیگر ،در چنین
رابطه ای یا استثمار می شــوید و یا نادیده گرفته
خواهید شد.
شــاید فکر کنید که با شــیفتگی کاذب و ذوب
شــدن در وجود طرف مقابل می توانید او را برای
همیشه از آن خود کنید .اما کامال اشتباه می کنید.
یک شخصیت شیفته و سر سپرده ،آنقدر در چشم
طرف مقابل ضعیف می شود که حذف او به سادگی
صورت مــی گیرد .چنین فــردی جذابیت خود را
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دروغ گفتن ،مهمانی را به روز دیگری موکول کرد.
تاثیر دیکتاتوری بر دروغ گویی
بیشتر خانوادههایی که استبدادی عمل میکنند
به علت شرایط محیطی که کودکان در آن زندگی
میکنند به دروغ گویی دست میزنند .در واقع آنها
به علت ترسی که از شرایط خانه دارند و از والدین
به ویژه پدر حساب میبرند ،دروغ میگویند.
اصالح یک اشتباه
متاسفانه کم نیستند افرادی که دروغ را به روی
شــخص مقابل نمیآورند و بر این باورند که این
عمل باعث پررویی او میشــود و دروغ را انکار یا
تکرار میکند.
در صورتی که از دید روانشناســان بزرگترین
اشتباه همین است و باید به روی فرد بیاوریم .البته
شــکل و لحن گفتن کلماتی که بــه کار میبریم
و زبان بدن انســانها در برخــورد با این موضوع
بســیار مهم اســت .زمانی که از همسر یا فرزندم
میپرســم کجا بودی و میگوید تصادف کردهام
بایــد از چگونگی حادثه از او بپرســیم .نمیتوانیم
بگوییم دروغ گفته حتی اگر دروغ هم باشد.
مگر خالف آن ثابت شــود .زمانی که متوجه
کار او شــدیم باید علت جویی کنیم؛ شاید رفتار و
برخورد خودمان دلیل دروغ گفتن وی باشــد .پس
ابتدا باید از خود شروع کنیم نه اینکه او را سرزنش
کنیم.
وجدان اخالقی علیه دروغگویی
بهطور کلی هر چقدر کــه در خانواده بر روی
وجدان اخالقی افراد کار شود و این عامل پرورش
پیدا کند به همان میزان راســتگویی بیشتر خواهد
شد.
اگــر افراد روی ایــن مورد کار کرده باشــند
تحت هر شرایطی دروغ نخواهند گفت .به عنوان
مثال فردی که کار اشتباهی انجام داده است حتی
اگر تاوان سنگینی داشته باشد ،وجدان اجازه دروغ
گفتن را به او نمیدهد.
امتحــان ميگيرد تا آمادگي الزم بــراي ورود به
كالس و مقطــع باالتر بعدي را داشــته باشــيم،
وقتي احســاس ميكنم در شــرايط يك امتحان
جديد قرار گرفتهام ،ســعي ميكنم ،هر چقدر هم
اين آزمون دشــوار باشد ،اول خداوند را شكر كنم،
چون احساس ميكنم خداوند استحقاق رشد را در
من ديده كه برايم شــرايطش را مهيا كرده است.
و بالفاصله پس از آن از خداوند صبر و اســتواري
ميخواهم و براي يافتن بهترين راهحل از خودش
كمك ميطلبم .زيرا هرگز زماني را به ياد نميآورم
كه از او كمك خواسته باشم و مرا بيجواب گذاشته
باشد.
تحمل دشواري امتحان ،با شيريني درك دعوت
خداوند براي رشد و پيشرفت برايم آسان ميشود.
در حين باز كــردن كاغذ كادو يا همان مســايل
و مشكالت ســعي ميكنم به شــيريني دريافت
هديهاي فكر كنم كه از ســوي خداوند درآن كاغذ
كادو پيچيده شده و در راه است.
در كالس زندگي مقاطع بسياري براي گذراندن
وجود دارد .از پيشدبستاني تا مقاطعي بسيار باالتر
از دكترا .كســب مدرك ،هدف شايستهاي نيست.
آنچــه اهميت دارد كســب مهارتهــاي الزمه
رسيدن به رشد و تعالي است.
لحظهاي كه به باقي مانــدن در مقطع فعليام
راضي شــوم ،همان لحظه گريز و عدم رضايت از
دادن امتحان و لحظه آغاز ركود است.
يادمان باشد امتحانهاي زندگي ،همواره يكي
از داليل موجه حضور موثر ما در زندگي است.
از دســت می دهد و گاهی به چشــم یک موجود
مزاحم ،بی نظر و بی هویت شناخته خواهد شد.
مراقب باشید کور نشوید
برای آنکه در هنگام آشــنایی و عاشقی ،در دام
شــیفتگی نیفتید ،باید بدانید که آشنایی های پیش
از ازدواج نیازمند هدف هســتند .یعنی باید همیشه
شــاخک هایتان را تیز نگه دارید و ببینید در آینده،
یعنی  5ســال 10 ،سال 20 ،ســال بعد هم همین
خصوصیات رفتــاری را که در فرد می بینید ،تایید
خواهید کرد یا نه؟
باید ببینید که تا چه اندازه شبیه به هم هستید
و چه اندازه با هم تفاوت دارید .یک ازدواج پایدار،
ازدواجی اســت که بر مبنای شــباهت دو طرف و
تناسبشــان صورت گرفته باشــد« .عشــق» یک
حس آنی و یک شبه نیست ،محصول یک فرآیند
و مراوده اســت .باید پرورش یابد و عشق محبت
اســت ،ولی نه به حدی کــه جلوی آگاهی و عقل
را بگیرد.
عشق ســه محور اساسی دارد .نخست محبت،
دوم صمیمیت ،سوم مسئولیت در مقابل این محبت
و شور و شــوق .تنها زمانی می توان گفت عشق
وجود دارد که هر ســه این محورها در رابطه وجود
داشته باشند .در مرحله شــیفتگی انتخاب آگاهانه
وجود ندارد .در مســیر آشــنایی تــا عالقه مندی
می توان آگاهانه انتخاب کرد و اگر شــواهد هشدار
دهــد که این رابطه باید پایــان بیابد ،امکان قطع
آن وجود دارد؛ هر چند با اندوه همراه باشــد .اما در
مرحله شــیفتگی حتی اگر تمامی شواهد هم منفی
باشــد دیگر امکان فاصله گرفتن وجود ندارد .پس
اگر قصد دو نفر از دوستی ازدواج باشد ،باید مراقب
باشند که به مرحله شیفتگی نرسند .بخش عمده ای
از طالق ها به ویژه در ازدواج های سنین پایین به
این دلیل است که دو نفر در مرحله شیفتگی ازدواج
می کنند و به نادرست گمان می کنند که عشق را
تجربه کرده اند.
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اگر عالقمند به طالع بینی باشید ،حتما انواع آن را می شناسید .خیلی ها به این مسئله به چشم
ســرگرمی نگاه می کنند ،اما نتایج برخی از پژوهش ها از تاثیر ماه تولد بر ســامت فرد و حتی
بیماری های احتمالی آنها خبر می دهد .به همین دلیل به نظر می رســد مســئله ی ماه تولد روی
کارکرد اعضای بدن تاثیر دارد.
اگر شــما هم جزو افرادی هستید که می خواهید ورزشی را به تازگی شروع کنید ،یا اینکه جزو
طرفداران و معتادین به ورزش هســتید ،این مطلب برایتان جالب خواهد بود .باید بدانید که برخی
ورزش ها برای متولدین برخی از ماه های ســال مناسب تر است .در نتیجه می توانید این مسئله
را نیز مد نظر داشته باشید.
متولدین برج حمل (فروردین)
متولدین ماه فروردین افراد پرانرژی و پرشــوری هستند که اگر هدفی برای خود تعیین کنند تا
رســیدن به آن ،تمام تالششان را به کار خواهند بســت .اما اگر با سرعت زیادی به نتیجه دلخواه
نرسند نباید دست از تالش بردارند .راه موفقیت ،مقاومت است.
ورزش مناسب
ورزش روزانه ی منظم برای متولدین برج حمل مناســب تر است .اگر متولد برج حمل هستید،
در حالت عادی دوچرخه سواری ،تنیس ،دوی آهسته ،وزنه برداری از ورزش های مناسب با شرایط
بدنی شما اســت .البته اگر دچار مشکل خاصی در سالمتی تان هستید و یا از بیماری خاصی رنج
می برید ،بهتر است قبل از شروع و انتخاب ورزشی خاص ،با پزشک خود مشورت کنید.
متولدین برج ثور (اردیبهشت)
برخــی از متولدین برج ثور نیاز به تلنگری دارند تا از زیر لحاف بیرون بیایند ،چون امکان دارد
خیلی زود قید ورزش و تحرک بدنی را بزنند و ورزش در اولویت کارهای روزمره شان نیست.
اگر متولد برج ثور هســتید برای پیشگیری از دلزگی ،ورزش های متنوعی انتخاب کنید تا هم
سالم تر بمانید و هم روحیه تان حفظ شود.
ورزش مناسب
ورزش هایی مانند پیاده روی آرام ،تنیس ،اسکی و موج سواری با روحیه ی شما سازگارتر است.
می توانید با انتخاب ورزش های متنوع خودتان را به ورزش عادت دهید و سپس ورزشی که بیش
از همه جذبتان کرده است را به طور منظم ادامه دهید.
متولدین برج جوزا (خرداد)
خردادی ها به سختی به برنامه ی ورزشی پایبند می مانند .در واقع متولدین این ماه به سرعت
صبر و حوصله شــان سر می آید و همیشــه به دنبال انگیزه و کار جدیدی هستند تا روحیه شان
بهتر شود.
ورزش مناسب
سمبل دو پیکر متولدین برج جوزا ،میل به ورزش های گروهی را در وجودشان بیشتر می کند.
ورزش هایــی مانند بدمینتون ،والیبال ،فوتبال ،یوگا و پیالتس برای متولدین این ماه مناســب تر
است.
متولدین برج سرطان (تیر)
متولدین برج ســرطان عادت های منظمی دارند .البته متولدین این ماه اســتعداد افتادن در دام
ریزه خواری را نیز دارند .بنابراین به سادگی امکان چاق شدنشان هست.
ورزش مناسب
ورزش های آبی مانند شــنا و قایق رانی ،مناســب ترین ورزش ها برای متولدین برج سرطان
هستند .البته پیاده روی در ساحل نیز انتخاب خوبی محسوب می شود.
متولدین برج اسد (مرداد)
برای شیرها زیبا بودن و روحیه ی خوب داشتن بسیار حائز اهمیت است .به همین دلیل امکان
دارد متولدین این ماه ساعت ها جلوی آینه باشند .این شخصیت جالب باعث می شود که این افراد
به ورزش های روزانه و جدی تمایل بیشتری نشان دهند.
ورزش مناسب
متولدین برج اســد عالقه ی زیادی به ورزش های قدرتی مانند کینک بوکسینگ ،بدنسازی و
همچنین یوگای قدرتی نشان می دهند.
متولدین برج سنبله (شهریور)
متولدین برج ســنبله افرادی دقیق و وسواسی هستند و قبل از شروع ورزش ،جزئیات دقیق آن
را بررســی می کنند .این افراد به خوبی می دانند که چه نوع تغذیه ای مناسب بدن آنهاست و هر
رژیمی را بدون سختی در پیش می گیرند.
ورزش مناسب
شــهریوری ها خود را با هر نوع ورزشــی تطبیق می دهند ،به شــرط اینکه قبل از شــروع به
خوبی در خصوص آن مطالعه کرده باشــند .پیالتس ،یوگا ،دوچرخه سواری ،فوتبال و هاکی جزو
مناسب ترین ورزش ها برای این افراد هستند.
متولدین برج میزان (مهر)
متولدین برج میزان افرادی منطقی هســتند .بنابراین طبیعی اســت که با مســئله ی انتخاب
ورزش نیز منطقی عمل کنند .این افراد ورزش هایی را انتخاب می کنند که بتوانند از عهده ی آن
بر بیایند و با جان و دل انجام دهند.
ورزش مناسب
ورزش هایی که با یک فرد دیگر انجام می شــود ،برای متولدین این ماه مناسب تر و جذاب تر
اســت بنابراین ورزش هایی مانند تنیس پیشنهاد می شــود .عالوه بر این ،ژیمناستیک نیز برای
متولدین مهر مناسب است.
متولدین برج عقرب (آبان)
متولدین برج عقرب همه چیز را ســفید یا ســیاه می بینند .افراد سختکوشــی هستند و به خود
فشار می آورند.
ورزش مناسب
بوکس ،دوی اســتقامت و هنرهای رزمی جزو ورزش های مناسب برای افراد سختکوش متولد
برج عقرب محسوب می شوند.
متولدین برج قوس (آذر)
متولدین برج قوس تمایل دارند که ورزش را به عشــق به مســافرت گره بزنند .آزادی ذهنی
متولدین این برج باعث می شــود که به راحتی کارهای جدید را بدون وقت کشی طوالنی بپذیرند
و انجام دهند.
ورزش مناسب
برای متولدین برج قوس گشت و گذار طوالنی در طبیعت ،دوچرخه سواری ،اسکی ،پیاده روی
تند و اسب سواری ورزش های مناسبی هستند.
متولدین برج جدی (دی)
متولدین این برج افرادی کاری و اهل عمل هســتند و هیچ وقت از صرف کردن زمان بیشــتر
برای رسیدن به اهداف خود کوتاهی نمی کنند.
ورزش مناسب
بــا توجه به خصوصیات فردی ،متولدین دی ماه می توانند همه ی ورزش ها را در پیش گرفته
و موفق شوند.
متولدین برج دلو (بهمن)
متولدین برج دلو تا حد امکان خود را از مسائل تکراری دور نگه می دارند .این تنوع طلبی آنها
را به ورزش هایی متنوع سوق می دهد.
ورزش مناسب
ورزش هایی متنوع مانند اســکی ،حرکات موزون ،چتربازی ،دوی آهسته و همچنین شنا برای
این افراد مناسب است.
متولدین برج حوت(اسفند)
متولدین برج حوت کمی دمدمی مزاج هســتند و این خصلت باعث می شــود که ورزش ها و
فعالیت های ســخت را تا آخر ادامه ندهند .بهتر اســت که این افراد ورزش های ساده و مالیم را
انتخاب کنند.
ورزش مناسب
تای چی ،یوگا ،پیالتس و برخی از ورزش های جدیدتر مانند زومبا برای این افراد مناســب تر
است.
ورزش های آبی مانند شنا و قایق رانی نیز به این افراد توصیه می شود.

