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روش های برقراری رابطه خوب بین عروس و خواهرشوهر

تقریبا بیشــتر زوج ها در اوایل ازدواج دوســت
دارند که رابطه شــان با خانواده همســر یکی از
بهترین رابطه ها باشد اما در بسیاری از موارد همه
چیز آن طور كه آنها دوست دارند،پیش نمی رود.در
مواردی داســتان همیشگی عروس و مادرشوهر و
عروس و خواهرشوهر برای آنها هم تكرار می شود.
سیدحسن تقوی ،روانشــناس و مشاور خانواده
درباره روش هــای برقراری رابطــه صحیح بین
عروس و خواهرشــوهر به نكات مفیدی اشــاره
می كند كه در ادامــه می خوانید .با این توصیه ها
می توانید با خواهر همســرتان رابطه ای دوستانه
داشته باشید.
نقش مهم خواهرشوهر
وقتی شــما با فردی ازدواج می كنید ،در واقع
بــا او و خانواده اش وصلتی انجام داده اید .خانواده
همسر هم جزیی از خانواده شما محسوب می شود؛
بنابراین برای اینكه بتوانید ارتباط خوب و عاشقانه
خود را با همســرتان حفظ كنید باید با خانواده او
هم ارتباط خوب و ســالمی داشته باشید .همچنین
به عكس؛ برای داشتن یك ارتباط خوب با خانواده
همســر باید ابتدا یك رابطه خوب با همســرتان
داشته باشــید؛ اما مادامی که با همسرتان مشکل
داریــد ،نمی توانید با خانواده او یك رابطه عاطفی
برقــرار کنید .در این میان اگــر یك رابطه خوب،
سالم و دوستانه با خواهرشوهرتان داشته باشید در
ایجــاد یك ارتباط خوب با ســایر اعضای خانواده
افراد مثبت اندیش همیشــه رفتار چشــمگیری
دارند ،اما انرژی منفی تقریبــا همه جا وجود دارد.
افرادی هســتند که دائما در مــورد زندگی گله و
شــکایت می کنند ،رفتارهای بدی از خود نشــان
می دهند و با حس منفی ،ممکن اســت شــما را از
پای در بیاورند .انرژی ای که این افراد منتشــر می
کنند روی افکار و اعمال شــما اثــر نامطلوبی می
گذارد؛ پس اگر به دنبال موفقیت بیشــتر هســتید
دوری از منابع انرژی منفی برای شما اجباری است.
انرژی منفی می تواند به راحتی روی هرکســی
اثر بگذارد و استثنای این قضیه تنها کسانی هستند
که مقابله با ایــن اثرات را یادگرفته اند.این  14راه
به شما نشان خواهدداد چگونه افراد مثبت ،با انرژی
منفی مقابله می کنند تا به سوی موفقیت گام های
مطمئن تر و راحت تری بردارند .شما هم می توانید
ایــن راه کارها را در زندگی تــان به کار بگیرید تا
موفقیت را لمس کنید.
 - 1شادی را در وجودشان خلق می کنند
افراد شاد ،مبنای شادی های شان را انگیزه های
بیرونــی قرار نمی دهند .آن هــا این موضوع را به
خوبی درک مــی کنند که اگر یک بار انگیزه های
بیرونــی ،از بین برود حال خــوب آن ها نیز خراب
خواهدشد .پس به دنبال منابع درونی انرژی مثبت
هستند و روی تمرکز ذهن خود کار می کنند.
 - 2مثبت نگری را تمرین می کنند
اعمال شما تحت تاثیر افکار شما هستند ،بنابراین
اگر منفی نگر باشــید ،آینده روشنی پیش روی تان
وجود نخواهد داشت .افراد مثبت نگر به بهانه هایی
که به ذهن شــان خطور می کنند ،اعتقادی ندارند.
آن هــا از طریق مثبت نگری و پیــدا کردن وجه
مثبتی از هر مشکل ،از این مطمئن می شوند که از
نظر ذهنی آماده کسب موفقیت هستند.
 - 3به دنبال دالیلــی برای خودباوری
هستند
هرگز اجازه ندهید افکار منفی شما را اذیت کند.
شــاید افراد به دنبال این باشند که از هر طریقی به
شما آسیب برسانند ،اما تا زمانی که شما خودتان را
باور دارید این خودباوری از هر چیزی برای شــما
مهم تر و اثرگذارتر خواهد بود .حتی زمانی که شما
کامال احساس ناتوانی و بی ارزش بودن می کنید،
دالیل زیادی وجــود دارد که خودتان را باور کنید.
افکار منفــی اکثر اوقات وجود دارنــد و به عنوان
مانعی بر سر راه موفقیت های شما خواهند بود.
 - 4رابطه شــان را با افراد منفی نگر
قطع می کنند
شــما به شــدت تحت تاثیر محیط اطراف خود
هستید .اگر وقت تان را صرف حضور در کنار افراد
مثبت کنید ،به احتمال زیاد این مثبت بودن به شما
نیز ســرایت خواهد کرد .از ســوی دیگر اگر شما

شــوهر موفق تر خواهید بود و بالعكس .به عبارت
دیگر خواهرشــوهر به عنوان یك عضو كلیدی در
خانواده شــوهر اگر بخواهد ،می تواند تنش ها را
كاهش دهد ،اسباب صلح را فراهم كند و برعكس
می تواند فضای ارتباطی زوج جوان را تنش زا كند.
مرز بین دخالت  و حمایت
مرز بین دخالت و حمایت بســیار باریك است.
بــرای اینكه رابطــه بین خواهرشــوهر و عروس
شــكرآب نشــود ،نباید صحبت ها ،پیشنهادها و
رفتارهایــی كه به منظور حمایت ارائه می شــود،
دخالت تلقی شــود .بیشتر خانواده ها قصد حمایت
كردن از زوج های جوان را دارند اما متأســفانه در
موارد بسیاری این پیشــنهادات به عنوان دخالت
برداشــت می شود و ســوءتفاهم ها و اختالفاتی
را بین عــروس و خانواده شــوهر ایجاد می كند.
به طور مثال خواهرشــوهر برای حمایت از برادر و
همسر جوانش پیشــنهادی ارائه می دهد اما شما
از آن برآشفته می شــوید و گمان می كنید كه او
در كارهای شــما دخالت می كند .حاال از كجا باید
فهمید كدام دسته از پیشنهادها جنبه حمایتی دارد
و كدام یك دخالت محسوب می شود؟
به عنوان مثال شــما خواهرشوهرتان را دعوت
كرده اید منزل تان .صحبت از مشكالت اقتصادی
و گرانی می شــود و همسرتان می گوید كه فالن
روز بــرای خرید میوه فالن مقــدار هزینه كردیم.
خواهرشــوهرتان پیشــنهاد می دهد كه از فالن

میــدان میوه و تره بــار اگر خریــد كنید كیفیت
میوه هایش خوب و قیمت ها مناسب است .ممكن
است شما این پیشنهاد را دخالت برداشت كنید اما
او با این پیشــنهاد خواسته تجربه ای را كه در این
زمینه دارد در اختیار شما به عنوان یك زوج جوان
قرار بدهد.
احترام مهم تر از صمیمیت
عروس و خواهرشوهر باید مرز بین صمیمیت،
اقتدار و احترام را از هم تفكیك و در روابط شــان
آن را رعایــت كنند .احترام گذاشــتن به یكدیگر
در رابطه عروس و خواهرشــوهر بیشتر از دوست
داشتن و صمیمی شــدن اهمیت دارد؛ بنابراین در
درجه اول به عقاید ،ســلیقه ها و تفكرات همدیگر
احترام بگذاریــد .در واقع به جای اینكه صمیمیت
و احساســات را در رابطه تان تقویــت كنید ،ابتدا
ســتون های احترام را در رابطه تان بنا كنید و بعد
اگر توانســتید و شرایط به شما اجازه داد با رعایت
حد و حدود یكدیگر دوســتی ها و صمیمیت ها را
افزایش دهید.
نظارت است یا کنترل؟
مرز بین نظارت و كنترل هم بسیار باریك است.
در موارد زیادی هم دیده می شــود كه خانواده ها
قصــد نظارت بر امور زوجین جوان را دارند اما آنها
به اشــتباه برداشت می كنند كه خانواده قصد دارد
آنها را كنترل كند .به عنوان مثال زوج جوانی قصد
دارند برای ماه عسل به فالن شهر سفر كنند ،شما

راه های مقابله با انرژی منفی

بیش از حد در کنار افرادی قرار بگیرید که مدام در
حال گله و شکایت هستند ،به سختی قادر خواهید
بود افکار منفی را از ذهن خود دور کنید.
 - 5به طور منظم تمرین می کنند
ورزش و تمرین های مرتبــط با آمادگی بدنی،
توام با ترشــح هورمون اندورفین است که مسئول
ایجاد «احســاس خوب» در انسان است .اگر بدن
خــود را به این کار عادت دهید ،نتیجه اش کاهش
استرس و افزایش شادی شما خواهدبود .در مقابل،
اگــر به نیازهای بدن تان توجه نکنید ،عواقب بدی
در انتظار شما خواهد بود.
 - 6زمانی را در طبیعت می گذرانند
بودن در طبیعت ،ذهن تان را پاک و بدن تان را
آرام می کند .افراد مثبت ،زمانی از روز را در طبیعت
می گذرانند و به تحســین زیبایی های این جهان
می پردازند .این یک راه بســیار موثر برای جریان
داشتن انرژی جدید در شما خواهدبود.
 - 7از خرج های اضافی دوری می کنند
امروزه حراجی ها به عاملــی برای پرت کردن
تمرکز شما تبدیل شــده اند ،با این بهانه که خرید
را برای شــما آســان می کنند .هرچند ،زیاد خرید
کردن ممکن است احســاس خوبی در شما ایجاد
کند ،اما در یک بــازه طوالنی مدت ،این کار یک
رفتار ناسالم است که انســان های مثبت از آن به
هر قیمتی دوری می کنند .آن ها ترجیح می دهند
وقت و هزینه خود را برای کشفیات جدید در جهان

و خلق خاطراتی بسیار بزرگ صرف کنند.
 - 8شکست را می پذیرند
افــراد مثبت شکســت را می پذیرنــد چرا که
متوجه شده اند این تنها راه برای یادگرفتن و رشد
کردن است .آن ها زمانی که از جایگاه خود سقوط
می کنند برای باال رفتن و به دســت آوردن دوباره
جایگاه رفیع خود ،به جای تسلیم شدن ،سخت کار
می کنند .حتی اگر یک شکست ،احساساتی منفی
برای آن ها به همــراه آورد ،این را به خوبی درک
می کنند که این امور گذرا خواهدبود و به ســرعت
محو خواهدشــد .آن ها برای سرعت بخشیدن به
این روند ،افکار مثبت را پرورش می دهند.
 - 9کامال مسئولیت پذیر هستند
افــراد مثبت نگر همــواره مســئولیت آنچه را
در زندگی شــان اتفاق افتاده اســت ،خود بر عهده
می گیرند .این اتفاق پیروزی یا شکســت باشــد،
همــواره اثری از افــکار و اعمال خــود آنها تلقی
می شود .یک فرد مثبت نگر هرگز عوامل خارجی را
مقصر نمی داند و روی موارد قابل دسترسی تمرکز
می کند که بتواند شــرایط را بهبود بخشد .با انجام
این کار او به جــای اینکه به خاطر عوامل خارجی
که خارج از کنترل اوست ،ناامیدانه رفتار کند ،مدام
به دنبال پیشرفت و کسب تجارب جدید خواهدبود.
 - 10یاد می گیرند افکارشان را کنترل
کنند
ذهــن آدمی به راحتی می توانــد در اثر عوامل

هم به عنوان خواهرشــوهر به تازگی به آنجا سفر
كرده اید اما به این نتیجه رســیده اید که سفر به
آن شهر خیلی مناسب نیست و اگر به شهر دیگری
بروند بیشتر به آنها خوش خواهد گذشت.
اگر شــما پیشــنهادتان را بدهید و دالیل خود
را بیان كنیــد اما در نهایت تصمیــم گیری را به
خودشان بسپارید ،پس شما نقش نظارتی دارید اما
اگر تمام تالش تان این باشــد كه با آنها مخالفت
كنید ،نظر آنهــا را برگردانید و حرف خودتان را به
كرسی بنشانید ،احتمال اینكه عروس تان این گونه
برداشــت كند كه شــما قصد كنترل كردن آنها را
دارید ،بسیار است.
تو نیكی می كن و در دجله انداز
شــخصی كه قصد نظارت و حمایت دارد نظر
می دهــد ،توصیه می كند ،پیشــنهاد می دهد اما
انتظار ندارد كه حتما نظر او اعمال شــود؛ بنابراین
اگر شما به عنوان خواهرشوهر قصد حمایت از برادر
جوان و همسرش را دارید و می خواهید تجربه تان
را در اختیار آنها قرار دهید ،باید به همین توصیه و
پیشنهاد ساده اكتفا كنید؛ یعنی اگر آنها به پیشنهاد
شما عمل نكردند و شما ناراحت و با آنها سرسنگین
شــدید و تصمیم گرفتید دیگر در هیچ موردی كه
مربوط به آنهاســت هیچ نظری ندهیــد یا آنها را
بازخواســت كردید ،پس شما قصد دخالت داشتید.
اگر دوســت دارید به عنوان خواهرشوهر رابطه ای
دوستانه ،محترمانه و صمیمانه با عروس تان داشته
باشید سعی كنید رفتارها و گفتارهای حمایتی تان
به گونه ای باشد كه دخالت برداشت نشود.
چند نكته كلیدی
 عروس و خواهرشــوهر در ابتدای ارتباط بایدبدون هیچ چشم داشتی به همدیگر محبت كنند تا
دوستی و صمیمیت بین شان ایجاد شود.
خواهرشوهرها نباید بین عروس های خانوادهتبعیض قائل شوند.
رازهای شخصی و خصوصی تان را ترجیحا بایكدیگر مطرح نكنید.
در مكالمات تان درباره مسائل كلی و روزمرهو مســائلی كه مربوط به خودتان اســت ،صحبت
كنید.
در حضور جمع از یكدیگــر تعریف و تمجیدكنید.
هرگز بدگویی شــوهرتان را پیش خواهرشنكنید.
از همسر برادر پیش برادرتان گالیه نكنید.در حضور جمع از یكدیگر انتقاد نكنید.اگر با خواهرشوهرتان مشكلی دارید بدگوییاو را پیش مادرش نكنید.
خارجی تمرکز خود را از دست بدهد .افراد مثبت نگر
مــی دانند اگر افکار خود را کنتــرل نکنند ،کنترل
اعمال و رفتارشــان را نیز از دســت می دهند؛ به
همیــن دلیل آن هــا به دنبال آموختــن و تمرین
روش های کنترل ذهن هستند.
 - 11زمانی را برای آســودگی خاطر
اختصاص می دهند
افــراد مثبت نگر به خوبــی درک می کنند که
گاهی اوقات نیــاز دارند به جای تالش برای عالی
بودن ،آهســته تر به جلو حرکــت کنند و اهداف و
جاه طلبی های خــود را کاهش دهند .آن ها با این
کار از صرف انرژی ای کــه منجر به ایجاد انرژی
منفی می شود ،جلوگیری می کنند .به طور خالصه
باید گفت این افراد برای حرکت بیشتر در روز بعد،
امروز یک گام به عقب بر می دارند.
 - 12بر این باورند که همیشــه راهی
وجود دارد
گاهی اوقات زندگی ناامیدانه و ســخت به نظر
می رســد .در این لحظات شــما بــه توانایی های
خودتــان برای حل آن مشــکل شــک می کنید.
حقیقت این است که همیشه یک راه برای غلبه بر
مشــکالت وجود دارد و افراد مثبت نگر این فکر را
دائما در ذهن خود نگه می دارند حتی اگر مشکالت
به اوج خود برسد ،آن ها بر این باورند که می توانند
آن را حــل کنند و قادر خواهند بود به اوج بازگردند
و حتی بیشتر از قبل اوج بگیرند.
 - 13مــی دانند چه زمانــی باید «نه»
بگویند
گفتن «نــه» و یا «بله» بالفاصلــه بعد از یک
درخواست ،امری بســیار بی ارزش است .برخالف
تصور رایج ،این دو کلمه قدرت بسیار زیادی دارند
و چگونگی اســتفاده از آن هــا ،تعیین می کند در
زندگی شما چه اتفاق بیفتد .افراد مثبت نگر به جای
خشنودی دیگران بر اولویت های خودشان تمرکز
مــی کنند .به همین دلیل آن ها به خوبی می دانند
بسیاری از امور هســتند که نیازی به بله گفتن به
آن ها ندارند.
 - 14تایید هر کســی برایشان مهم
نیست
اگر اجازه دهید نظرات منفی دیگران شما را فلج
کند ،به سختی احساسی خوب و حالتی شاد خواهید
داشت .بسیاری از مردم از بی اعتباری و مورد انتقاد
قرار گرفتن می ترسند .افراد مثبت نگر فکر کرده و
اقدامی حتی معکوس نسبت به بقیه مردم را انجام
می دهند .آن ها از منتقدان به عنوان یک شاخص
معتبر و خوب اســتفاده می کننــد .در حقیقت امور
زیادی در فکر شــما برای حرکت به سوی موفقیت
و جود دارد که نیازی به تایید دیگران برای انجام
آن ها ندارید.
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پزشکان توصیه می کنند برای پاک کردن لکه های لباس نوزاد از مالیم ترین محصوالت
اســتفاده کنید ،نه از نرم کننده و محصوالتی که حاوی رنگ و عطر هســتند و مراقب هر نوع
نشــانه حساسیت باشید .در صورت مشاهده نشــانه هایی مانند جوش ،خشکی و پوسته پوسته
شــدن یا برآمدگی های قرمز روی پوســت نوزاد ،با پزشــک تماس بگیرید .در بیشتر موارد با
شســتن کامل تر و آبکشی بیشتر لباس های نوزاد ،مشکل برطرف می شود.قبل از شستن هر
لباس برای اولین بار ،اطالعات مندرج روی بســته بندی آن را بخوانید.بهتر است لباس های
نوزاد را جدا از لباس دیگر افراد خانواده بشــویید اما اگر از صابون مالیم استفاده کنید این کار
ضروری نیســت .همیشه لباس نوزاد را در اولین فرصت بشــویید چون با ماندن آلودگی روی
لباس نوزاد ،شستن و پاک کردن لکه ها سخت تر می شود.
● شستن لباس نوزاد پیش از پوشیدن
لباســهای جدیدی که میخرید ممکن است تمیز نباشند .این لباسها را پیش از اینکه شما
خریداری کنید ،بســیاری از مردم دســت زده و زیر و رو کردهاند .عالوه بر این ،در لباسهای نو
غالب ًا مواد شــیمیایی استفاده میشود تا شکلشــان را حفظ کنند و خوب به نظر برسند .ریسک
نکنید .لباسها را پیش از پوشــاندن به نوزاد بشویید .اگر نوزاد شما پوست خیلی حساسی دارد
آبکشی اضافه انجام دهید (یا از دکمه آبکشی اضافه لباسشویی استفاده کنید) یا دو دور بشویید
تا خیالتان راحت شود.
● مواد شوینده گران نخرید
مــا بهترین چیزها را بــرای کودکمان میخواهیم به همین دلیــل بهترین و گرانترین مواد
شــوینده ویژه لباس را خریداری میکنیم ،که الزم نیست .برای بیشتر لباسهای کودکان ،مایع
شوینده که خانواده به طور معمول استفاده میکند خوب است .مایع شوینده به خوبی در آبکشی
از لباس خارج میشــود و در بیشتر نوزادان مشکلی ایجاد نمیکند .در کودکان با پوست خیلی
حساس میتوانید شوینده های مایع بدون رنگ و اسانس یا شوینده مخصوص کودک استفاده
کنید .بسیاری از برندهای معمول ،شوینده های بدون رنگ و اسانس هم دارند ،اما ممکن است
به اندازه شوینده های با کاربردهای ویژه مؤثر نباشند.
● از بین بردن لکه های روی لباس نوزاد
برای پاک کردن لکه از روی لباس نوزاد باید ابتدا آنها را با آب سرد بشویید.بسیاری از لکه ها
مخصوصا لکه شــیر اگر زود شســته شوند ،به راحتی با آب از بین می روند.حتی لکه هایی که
مدتی روی لباس مانده اند هم اگر در آب خیسانده شوند تا حد زیادی پاک می شوند .برای پاک
کردن اثر لکه روی لباس نوزاد می توان از یک فرچه نرم و مقدار کمی صابون اســتفاده کرد.
این کار باید به آرامی انجام شــود چون در غیراین صورت ممکن است به پارچه آسیب برسد.
قبل از خشک شدن لباس نوزاد مطمئن شوید لکه به طور کامل از بین رفته است .اگر مقداری
از لکه باقی مانده بود ،از شوینده قوی تری استفاده کنید .برای از بین بردن لکه لباس های کهنه
و لباس های زیر که به طور مستقیم با پوست بچه تماس دارند ،از شوینده قوی استفاده نکنید.
● لکه های چرب و روغنی
درصورت ریختن روغن بچه ،کرم و پماد روی لباس نوزاد ،ابتدا مقدار اضافی آن را بردارید.
ســپس برای جذب روغن،روی لکه را با نشاســته ذرت یا پودر تالک بپوشــانید و بعد از  ۱۰تا
 ۱۵دقیقــه آن را پــاک کنید .در صورت باقــی ماندن لکه از پاک کننده هــا و محلول های
چندمنظوره استفاده کنید و سپس لباس ها را بشویید.
● لکه های پروتئینی
برای پاک کردن لکه های ناشی از ریختن شیر مادر ،شیرخشک ،لکه های غذا و آب دهان
روی لباس نوزاد ابتدا لباس نوزاد را در آب خیس و ســپس مقداری پاک کننده آنزیمی به آن
اضافه کنید.آنزیم های موجود در شــوینده ها به لکه حمله و پروتئین ها را هضم می کنند.اگر
اثــری از لکه باقی ماند ،محلول های لکه بر و پاک کننده های چندمنظوره را به کار برید .بعد
از از بین رفتن لکه ها ،لباس ها را به روش معمول بشویید.
  ● لکه میوه ،آبمیوه و مربا
در این موارد ،لباس را با آب سرد بشویید و در مخلوط مساوی آب و الکل بخیسانید .اگر لکه
از بین نرفت ،از محلول های لکه بر استفاده کنید .برای پاک کردن لکه های سمج لباس را در
محلولی که با نسبت مساوی آب و سرکه سفید تهیه کرده اید ،خیس کنید.
● لکه ادرار و مدفوع روی لباس نوزاد
برای پاک کردن لک ناشــی از اسهال مانند آنچه درباره لکه های پروتئینی گفته شد،عمل
کنیــد .برای پاک کردن لکه ادرار ،محلول یک قاشــق غذاخوری پاک کننده آمونیاکی و یک
فنجان آب مناســب است .اگر پارچه رنگ می دهد ،ابتدا مقداری از محلول را روی قسمتی از
پارچــه امتحان کنید .در صورت باقی ماندن اثر لکه ،مــی توانید محلول لکه بر به کار برید و
سپس لباس را بشویید.
● لباس های کودک را بیش از حد خشک نکنید
مســلم ًا ما نمیخواهیم لباســهای نمدار کودک بماند تا کپک بزند اما لباسهای کودک غالب ًا
برای خشک شدن به زمان کمتری نیاز دارد .بار ماشین کمتر است و خود لباسها نیز کوچکتر
هســتند .مراقب باشید بیش از حد آنها را خشک نکنید .چند مرتبه آنها را بررسی کنید تا یاد
بگیرید چه دما و چه مدت زمانی برای خشک کردن لباس کودک بهتر است.
● برچسب راهنمای لباس را نادیده نگیرید
سرتان شلوغ است و مقدار زیادی از لباسهای نوزاد را با هم در ماشین لباسشویی میاندازید.
احتما ً
ال قرار اســت همه این لباسها به یک صورت شســته شــوند .با انجــام این کار خطر
خراب شدن لباسهای دوست داشــتنی را افزایش میدهید .پیش از شستشو ،برچسب لباس را
بخوانید تا متوجه شوید که دقیق ًا هر لباس به چه مراقبتهایی نیاز دارد.
دســته بندی لباسها یکی از مهمترین اقدامات در لباس شســتن اســت .بیشــتر لباسها
دســتور العمل شستن مشابهی دارند ،آنها را با هم بشویید؛ و لباسهایی را که شیوه شستشوی
خاص دارند کنار بگذارید و بعداً جداگانه بشــویید .به دمای آب توصیه شــده توجه ویژه داشته
باشید.

