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اعتیاد به کار؛ بالیی که عمرمان را میگیرد

بیتوتــه :خیلی از ما آدم هایــی را اطراف خود
می شناســیم که تمــام روز و حتی شــب وقتی
خواب اند ،درگیر کارند .کسانی که به سرعت میز
شــام خانوادگی را ترک می کنند تا به یک تلفن
کاری جواب دهند ،کســانی کــه قدرت نه گفتن
بــه کارهایی را که به آن ها پیشــنهاد می شــود
 حتی با وجود اطمینان از نداشــتن وقت کافیبرای انجام کار پیشنهادشــده -ندارند .کسانی که
لزوم ًا با این که همیشــه هم درحال انجام کارند،
اشــخاص ثروتمندی نیستند؛ اما به نظر می رسد
که دســت های آن ها به میز کار قفل شده است،
افرادی بدون آرامش و تقریبا همیشه مشوش.
عــوارض اعتیاد به کار بــه صورت کلی در دو
دسته است:
تبیان :درک احساســات کودکان مساله مهمی
بوده که مــی تواند بر آینده و زندگــی آنها تأثیر
بگــذارد .والدین بایــد با نیازهــای فرزندان خود
آشــنا بوده و بــه آنها توجه کننــد .در این مطلب
به روش هایی برای نشــان دادن عشق و توجه به
کودکان می پردازیم.
تمام کودکان با دو نیاز عاطفی به دنیا میآیند:
نیاز به دوست داشته شدن و نیاز به اعتماد به نفس
مثبت .شما باید به عنوان والدین ،از این نیازها آگاه
بوده و به گونهای با فرزندتان ارتباط برقرار کنید تا
در مسیری مثبت رشد پیدا کند.
کودکان از لحظه تولد ،نیاز به عشــق و محبت
دارند .نوزادان آسیب پذیر بوده و برای زنده ماندن
کام ً
ال وابســته به والدین خود میباشــند .والدین
به کودک غذا و احســاس آرامــش میدهند .این
مراقبتهای عاشقانه به کودک کمک میکند تا به
دیگران اعتماد کرده ،خودش را دوست بدارد و در
این جهان احساس امنیت داشته باشد.
هر چقدر هم که کودک بزرگتر شود ،همچنان
به عشــق و توجــه والدین خود نیــاز دارد .زمانی
که کودک هشــت ساله شــما پروژه علمیاش را
به شــما نشــان میدهد ،نیاز دارد که از او تعریف
کنید .اگر فرزند یازده ســاله شــما ،نمره خوبی در
امتحان ریاضی نگرفت ،نیاز به حمایت شما دارد تا
احساس کند که همچنان دوستش دارید.
چگونه به کودک خود نشــان دهیم که
عاشقش هستیم؟
گذراندن زمان با فرزندتان نشان دهنده توجه و
عشق شما میباشد .زمانی که کودک شما را صدا
میزند ،ســر خود را بلند کــرده و به او نگاه کنید.
زمانی کــه کودک صحبت میکنــد ،با او تماس
چشــمی برقرار کنید و به ســؤالهای او با عالقه
جواب داده و نشــان دهید که کودک برای شــما

بیتوته :ماسک خیار به روش های مختلف و همراه
با مواد متفاوت ساخته می شود که برای سفتی و
شفافیت پوست بسیار مفید است.
خیار حاوی ماده معدنی به نام سیلیکا silica
است که به جوانسازی پوست کمک کرده و
بافت های همبند را بهبود می بخشد تا خاصیت
ارتجاعی پوست را حفظ کرده و با چین و
چروک ها نیز مبارزه می کند .خیار یک مرطوب
کننده محسوب می شود ،پوست را سفت کرده
و به آن آبرسانی می کند زیرا محتوای آب آن
خیلی زیاد است.
به عالوه خیار منبع ویتامین  Cو همچنین
دیگر آنتی اکسیدان هایی است که به درخشانی
و شفافیت پوست کمک کرده و جوانی پوست
را حفظ می کند .خیار برای کاهش تیرگی زیر
چشم مؤثر است .ماسک خیار می تواند به عنوان
یک مرطوب کننده برای پوست های خشک و
همچنین یک تونر*  tonerبرای پوست های
چرب مورد استفاده قرار گیرد.

• عوارض با نشــانه هــای فیزیولوژیک مانند
ســردرد و خستگی و ســوءهاضمه و تیک های
عصبی؛
• عوارض روانــی و رفتاری مانند زود از کوره
دررفتن ،بی خوابی ،بیش فعالی ،فراموشــکاری و
خستگی.
مســأله اساسی اینجاســت که معتادان به کار
کمتر از همکاران خود که با روش ســالم تر کار
می کنند ،بازدهی دارند .کار زیاد باعث می شــود
که فرد سال ها به مشاوران و گروه های حمایتی
دیگر نیاز داشته باشد و این اعتیاد حتی می تواند
کشــنده باشــد .در اوایل ماه اکتبر امسال ،دولت
ژاپن اعالم کرد که یک پنجم ژاپنی هایی که زیاد
کار می کنند ،در خطر مرگ ناشی از کار زیادند.

عالئم هشداردهنده
ســوال اصلی این اســت :از کجــا می توان
تشــخیص داد که فرد دچار اعتیاد به کار شــده
اســت؟ براســاس تحقیقی که در دانشگاه برگن
انجام شــد ،برای اعتیاد به کار هفت نشانه اصلی
وجود دارد که عبارت است از:
• به این فکر می کنید کــه چطور می توانید
وقت برای خودتان خالی کنید که بیشــتر به کار
بپردازید.
• بیشتر از آنچه که باید وقت برای کار کردن
می گذارید.
• به ایــن منظور کار می کنید که احســاس
گنــاه ،اضطــراب ،ناچاری و افســردگی تان کم
شود.

احساسات کودکتان را درک کنید

اهمیت دارد.
کودکان به محبت و مهربانی نیاز دارند .به آنها
لبخند بزنید ،آنها را در آغوش گرفته و ببوســید و
به آنها بگویید که عاشــق آنها هستید .تماسها
و جمالت عاشقانه شما به آنها احساس امنیت و
عشق میدهد .کودکان نیاز دارند که مطمئن شوند
شما احساســات و اشتباهات آنها را درک کرده و
بدون هیچ قید و شــرطی آنها را دوست دارید .به
عنوان مثال به فرزندتان بگویید« :می دونم که تو
شــیر را روی زمین ریختهای ،اما از قصد نکردی»
یا «اشــکال نداره که داری گریــه میکنی ،چون
دوستت داره از این جا میره».
زمانی که عقاید ،احساسات و آرزوهای کودک
خود را قبــول کنید ،به آنها احســاس احترام و

ارزش دســت خواهد داد .به عنــوان مثال زمانی
که به کودک میگویید «میدونم که سخته اآلن
دســت از بازی بکشــی و بیای بریم حمام» ،این
جمله نشــان میدهد که کار کودک برای شــما
اهمیت دارد.
تشکر و قدردانی از کارها و تالشهای کودک
نشــان میدهد که کودک ارزشــمند میباشــد.
بــه عنوان مثال ،بــه کودک بگوییــد« :به خاطر
نمره خوبی که گرفتی ،بهــت افتخار میکنم» یا
«رنگهایی که در نقاشــیت اســتفاده کردهای را
دوست دارم» .این جمالت اعتماد به نفس کودک
را افزایش میدهند.
حمایت از کودک ،به او احساس آرامش و امنیت
میدهــد .به عنوان مثال ،گفتــن «ناراحت نباش.

ماسک خیار برای پر شدن و سفت
شدن پوست

* تونر : tonerتونرها یا رطوبت رسان هستند
یا نرم کننده و سفت کننده .بعضی تونرها برای
حفظ تعادل  PHپوست و برخی برای پاک کردن
پوست هستند .در ادامه چند نمونه ماسک خیار را
معرفی می کنیم که می توانید در خانه هم آماده
کنید.
انواع ماسک خیار
ماسک خیار با ماست
خیار نه تنها برای سالمت بدن مفید است ،بلکه
تأثیر فوق العاده ای بر پوست می گذارد .ماسک
خیار با ماست برای انواع پوست مؤثر است ،اما
استفاده خاص آن برای پوست های چرب است.
ماسک خیار با ماست چربی اضافه پوست را از بین
می برد و منافذ پوست را کوچک می کند.

ماسک خیار و آلوئه ورا
ماسک خیار باعث نرمی و آبرسانی به پوست
صورت می شود .خیار خاصیت پاک کنندگی
و خنک کنندگی دارد و پوست را نرم می کند.
استفاده از ماسک خیار و آلوئه ورا به ویژه برای
رفع جوش های پوستی ،کاهش استرس ،آفتاب
سوختگی و رفع التهاب پوست مفید است.
ماسک خیار و کره بادام
اضافه کردن کره بادام به ماسک خیار باعث
می شود این ماسک پوست صورت را نرم و لطیف
کند.
ماسک خیار به همراه عسل ،آب لیمو و
موز
این ماسک خیار به پوست آب فوق العاده زیادی

• ســایرین در محیط کار به شما گفته اند که
کار را کنار بگذارید ،اما شــما گوش نمی کنید و
همچنان به کار خودتان ادامه می دهید.
• اگر شــما را از کار کردن منــع کنند ،دچار
استرس می شوید.
• عادات ،تفریحــات و تمرینات خودتان را به
دلیل کار کنار گذاشته اید و کار اولویت شماست.
• بــه انــدازه ای زیاد کار می کنیــد که این
وضعیت می تواند ســامتی تــان را به مخاطره
بیندازد.
در صورتی که فرد از هفت نشانه پنج نشانه را
داشته باشد ،یعنی معتاد به کار است و نیاز دارد تا
به سرعت به درمان خود بپردازد.
داروی اعتیاد به کار
• خودتان را در اولویت قرار بدهید :بدون خواب،
خوراک و تحرک مناســب ،سالمتی شما به خطر
خواهد افتاد .پس برای خودتان برنامه ریزی کنید
و برای وعده هــای منظم غذایی ،خواب منظم و
ورزش جایگاه مهمی قائل شوید .به این فکر کنید
سالمتی نعمتی است که در صورت از دست رفتن
جبران پذیر نیست.
• بــرای گوشــی همــراه ،لپ تــاپ و دیگر
وســایل ارتباطی تان مرز بگذارید .همکارانتان را
توجیه کنید که بعد از ســاعت کاری نمی توانید
پاسخگوی تماس های کاری باشید.
• دســت از چندکاره بودن بردارید :آیا شما هم
از کسانی هستید که چون نمی توانند یک لحظه
بیکار باشند ،خودشــان را با صد جور کار باربط و
بی ربط مشغول می کنند؟ کار مهمی که می توانید
بکنید آن است که کارهای را اولویت بندی کنید
و فقط روی چند کار انگشــت شمار تمرکز کنید؛
برای مثال وقتی با همســرتان شــام می خورید،
فقط شام بخورید.
• موفقیت را دوباره برای خودتان تعریف کنید:
موفقیت از نظر شما چگونه است؟ آیا فکر می کنید
که اگر در کارتان نمره بیست نگیرید ،آدم موفقی
به حســاب نخواهید آمد؟ اگر این طور است ،پس
شما یک فرد کمال گرایید و باید آن کاخی را که
از موفقیت ساخته اید بکوبید و از نو بسازید.

دفعــه بعد ،بهتر این کار را انجــام میدی» ،باعث
میشود که کودک دلگرم شده ،خودش را باور کند
و احساس خوش بینی در او ایجاد شود .کودک نیاز
به اعتماد به نفس مثبت دارد .شما با کلمات ،رفتار
و لبخندتان باعث میشوید که کودک تصویری از
خودش خلق کند .کودکان به شــدت نیاز دارند که
احساس کنند ارزشمند میباشند .به عنوان والدین
بایــد از اعتماد به نفس کودک خــود به گونهای
حمایــت کنید تا کودک درباره خودش احســاس
خوبی داشته باشد .بنابراین ،با کودک خود ارتباطی
مثبت داشــته باشــید و در انتخاب کلمات و رفتار
خود دقت کنید.
برای داشتن ارتباطی مثبت:
از انتقــاد اجتنــاب کنیــد .به عنــوان مثال،
نگویید»درســت بازی نمیکنی» .این کلمات به
تصور کودک از خود لطمه خواهد زد.
مقایسه نکنید .اگر به کودک بگویید «چرا مثل
برادرت نمره خوب نمیگیری» ،باعث میشوید که
به کودک احساس بی کفایتی دست دهد.
از گفتن صفتهای منفی خودداری کنید .اگر به
کودک کلماتی مانند شلخته ،بد یا تنبل بگویید ،به
کودک احساس بی ارزش بودن دست خواهد داد.
از گفتن عبارات منفی خــودداری کنید .زمانی
کــه والدین میگویند «چند بار بهت گفتم که این
کار رو نکن» ،به کودک احساس ضعف و ناکامی
دست خواهد داد.
فریاد زدن بر ســر کودک یا کتک زدن وی نیز
باعث میشــوند که به کودک احساس بی ارزش
بودن دست دهد.
زمانــی که شــما در کنار کودک خــود بوده و
با مهربانــی و محبت با او رفتــار کنید ،کودک با
احساس عشق و امنیت رشد و پرورش پیدا خواهد
کرد.

می رساند ،پوست را احیا و تغذیه می کند.
ماسک خیار و سفیده تخم مرغ با نعنا
سفیده تخم مرغ باعث سفت شدن پوست می شود.
نعنا پوست را پاکسازی و احیا می کند و آبرسانی
به پوست انجام می دهد .پس از استفاده از این
ماسک پوست شما درخشان ،نرم و سالم خواهد
بود.
ماسک خیار بدون هیچ ماده دیگری
می توانید از خیار به تنهایی به عنوان ماسک
صورت استفاده کنید.ابتدا خیار را چند ساعت
در فریزر قرار دهید تا خوب سرد شود ،سپس
می توانید خیار را قطعه قطعه یا رنده کنید و روی
پوست خود قرار دهید.
خیار رنده شده را به آرامی در تمام بخش های
صورت خود ،به جز اطرف چشم هایتان ،پخش
کنید و به مدت  30دقیقه صبر کنید .پس از
آن صورت خود را با آب سرد بشویید و حتم ًا
بعد از خشک کردن صورت با حوله نرم و تمیز
مرطوب کننده استفاده کنید.

مراحل جرم گیری دوش حمام
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تبیان :سردوشــی حمام یکی از وســایلی که به دلیل تماس همیشگی با آب ،جرم و رسوب
بسیاری دارد .در این مطلب به شما می گوییم که با سرکه چگونه به راحتی می توانید سردوشی
حمام را رسوب زدایی و جرم گیری کنید.
وسایل مورد نیاز برای جرم گیری و رسوب زدایی سردوشی حمام
کیسه پالستیکی  ،به اندازه ای که سردوشی داخل آن قرار گیرد
نخ یا ریسمان برای گره زدن
سرکه سفید مقطر
مسواک قدیمی
پارچه نرم ،مانند پارچه های میکروفایبر
مراحل جرم گیری و رسوب زدایی سردوشی حمام
سرکه را درون کیسه پالستیکی بریزید .کیسه را بیش از حد پر نکنید ،زیرا هنگام قرار دادن
دوش ممکن از سر ریز شود.
کیســه را زیر سردوشــی قرار داده و آرامی در کیســه را باز کنید ،سردوشی را کامال داخل
سرکه قرار دهید.
در کیسه را بسته و آن را به دوش گره بزنید ،دقت کنید که قبل از گره زدن کیسه از دستتان
نیافتد .در این مرحله میتوانید از اعضای خانواده کمک بگیرید .
اجازه دهید سردوشــی ،حدود  30دقیقه یا بیشتر داخل سرکه بماند ،هرچه رسوب بیشتری
دارد باید بیشتر داخل سرکه بماند.
اگر سردوشــی از جنس برنج می باشــد یا دارای روکش نیکل یا طال اســت بعد  15تا 30
دقیقه آن را در بیاورید.
با یک دســت ،کیسه را نگه داشته و با دســت دیگر و با دقت زیاد گره را باز کنید .مراقب
باشید که سرکه به صورت و چشم های شما پاشیده نشود.
با این کار تمامی باقی مانده ها ،از دوش خارج می شود و به خوبی دوش پاکیزه مگردد.
بــه کمک مســواک قدیمی درز ها و لبه هــا را بخوبی تمیز کنید .اینــکار را تا زمانی که
باقی مانده ها از بین می روند ادامه دهید.
مجددا شــیر آب را باز کرده تا مابقی رسوبات و جرم ها خارج شود ،اینکار تا زمانی که هیچ
رسوبی باقی نماند ادامه دهید.
به کمک یک پارچه نرم مثل پارچه های میکروفایبر ،سطح و درز های سردوشی را خشک
کنید تا هیچ رطوبتی باقی نماند.
نکته :اگر سردوشــی حمام باز می شــود می توانید آن را باز کرده و در ظرف حاوی سرکه
قرار دهید.

دکوراسیون تان را متناسب فصل تغییر دهید

تبیان :روزهای پایانی ســال سرشار از لحظات ویژه اســت .در روزهایی که همه به نوعی
درگیر هســتند ،خانم های خانه دار هم مشــغول خانه تکانی و خریدنــد تا به بهترین نحو به
استقبال بهار بروند .مهمترین نشانه رسیدن نوروز هم حس و حال حضور شکوفه های بهاری
در نقطه نقطه شهر است و چه چیزی بهتر از گل! برای اینکه در روزهای آغاز سال دکوراسیون
متفاوتی داشــته باشید ،نیازی نیســت حتم ًا به دنبال خرید وسایل خاص و گران قیمت باشید.
کافی است مهم ترین نشانه حضور بهار را که همان گل  های رنگارنگ است به منزل بیاورید.
از کنار انرژی مثبت حضور گل و گیاه نمی توان به سادگی گذشت چرا که رنگهای موجود در
گل ها تأثیر شگفت انگیزی در نشاط وروحیه آدمها ایفا می کند.
استفاده از نور طبیعی و رنگهای روشن
تــا حد امکان بگذاریــد نور طبیعی به درون خانه بیاید .پردهها را ســبکتر انتخاب کنید و
رنگهای روشــنتر را نیز برای مبلمان و تزئینات در نظر بگیرید.شــکی نیست که رنگهای
خالص و درخشــان رنگهایی بهاری اند .با اســتفاده از المانهای تزئینی رنگین ،محیط خانه
را با نشــاط ســازید .چندگلدان کوچک رنگی ،چند ظرف دکوراتیو یا هر المان تزئینی دیگری
میتواند فضا را شاداب سازد.
استفاده از گلدانهای بزرگ
برای پررنگتر کردن حس سرزندگی بهار ،از گلدانهای بزرگ و گیاهان پهن برگ استفاده
کنید .یک گلدان زیبا با چند برگ نخل ،یا موز یا هر گیاه ساده دیگری براحتی احساس طراوت
را منتقل خواهد کرد .با نگهداری صحیح این گلدانها ماهها زیبایی را به خانه شما میآورند.
پذیرایی
همان طور که از نام این فضا پیداســت ســالن پذیرایی فضایی برای حضور مهمان است.
برای اینکه در ایام عید یک میزبان متفاوت باشــید ،باید دکوراسیون متفاوتی هم داشته باشید.
دکوراســیونی خاص تنها به معنای داشــتن مبلمانی خاصی ،دکوری جذاب و کریســتالهایی
گران قیمت نیســت .حضور دائمی چند شــاخه گل روی میز ،خوش سلیقه بودن شما را به رخ
می کشــد .برای سالن پذیرایی به راحتی می توانید رنگ گلها را با فضای خانه هماهنگ کنید
یا حتی برای جلوه بیشتر از تضاد رنگی کمک بگیرید.
آشپزخانه
اگر پنجره آشــپزخانه شــما به یک حیاط پرگل یا یک طبیعت زیبا باز می شــود ،خوشــا
به ســعادت تان ،بســیاری از طراحان از حضور چنین پنجره ای در آشــپزخانه به خوبی بهره
می برند وسینک ظرفشویی را جایی قرار می دهند که رو به طبیعتی آرامش بخش باشد .مسلم ًا
در خانه هــای آپارتمانی چنیــن امکانی وجود ندارد .پس چه کار باید کــرد؟ بهترین جا برای
قرار دادن گلدان گل ،میز ناهارخوری یا کانتر اشپزخانه است .برای این قسمت از گل هایی با
ساقه های کوتاه تر استفاده کنید تا زمانی که دور میز ناهارخوری می نشینید ،زاویه دید شما را
مختل نکند .تقریبا در تمام فضاهای خانه می توان از گل و گلدان اســتفاده کرد .در کتابخانه،
آشپزخانه ،پذیرایی ،نشیمن و حتی در فضایی مثل دستشویی و حمام می توان گل قرار داد.
اتاق خواب
اگر اتاق شما ،مشرف به تراس است ،مشکلی برای نگهداری از گل ندارید ولی اگر از گل در
فضای اتاق استفاده می کنید ،گذاشتن تنها چند شاخه گل روی میز کنار تخت کفایت می کند.
گل هــا با توجه به رنگ و بویی که دارنــد فضای اتاق را رمانتیک می کنند؛ البته اگر به عطر
گل ها حساسیت دارید ،فکر حضور گل ها در محدوده فضای خواب را از ذهن بیرون کنید.
گلدانی متفاوت انتخاب کنید .گلدان کریســتال همیشــه اولین گزینه ای است که به ذهن
می رســد .پس بهتر است برای ســالی جدید به گزینه های دیگری هم فکر کنید .برای خرید
یک گلدان متفاوت فقط به کمی جسارت احتیاج دارید .ترکیب گلهای رنگی با شاخ و برگ های
ظریف در گلدان هایی با اشکال هندسی متفاوت برای هردکوراسیونی جسورانه و جذاب به نظر
می رســد .گلدان های شیشه ای شفاف ،بهترین گزینه برای انواع گل های طبیعی است .به این
دلیل که کیفیت آب در داخل این گلدان ها به بهترین نحو قابل دیدن و کنترل است .از سوی
دیگر گلدان های شیشــه ای به علت سطح صاف و صیقلی ،بهتر و سریع تر تمیز می شوند .به
دلیل استفاده از آب لوله کشی ،امکان رسوب امالح در جداره گلدان وجود دارد؛ البته این رسوب
را با سرکه می توان از بین برد.

