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اینکــه زن و مــرد دارای تفاوتهای روحی و
خلقی و جســمی فراوانی هستند شبیه یک کلیشه
روانشناســی شــده اســت ،اما چارهای جز بیان
هر لحظه ایــن قبیل جمالت نیســت تا باالخره
به صورت ملکــه در بیایند و در بافت زندگی زنها
و مردهــا حل شــوند .مادامی که ایــن تفاوتها
برای افراد جامعه شــناخته نشده باشد مشکالت و
عدم تفاهم در زندگیها بــروز میکند و منجر به
نارضایتی از زندگی میشوند.
این جمله را هم در این کلیشه همیشگی ببرید
که:
در زندگی مشــترک در مقابل شوهرتان هرگز
همدردی نکنید .مردها همدردی کردن را دوست
ندارنــد و ناخواســته در مقابــل همدردی شــما
واکنشهای مردانهای از قبیل:
* تو نمیفهمی من چه میگویم!
* اصال چرا برای تو اینها را گفتم!؟
* اگــر خوابیده بودم بهتر بود تا اینها را برایت
بگویم و فایدهای نداشته باشد.
* میشه انقدر وسط حرف من نپری!؟
این جمالت و هر جمله دیگری که در پاســخ
به همدردی شما گفته شود ،قطع ًا خوشایند روحیه
زنانه نخواهد بود .چه میشــود کرد!؟ دو انســان
متفاوت با دو ســاختار جدا از هــم باید یاد بگیرند
چگونه به تبادل نظر و گفتمان بنشینند.
شوهری که تازه به خانه آمده
بیشک احساسات و عواطف زنانه شما به نحوی
اســت که وقتی وارد خانه شــوید و شوهرتان را
ببینید ،دلتان میخواهد از پیادهروی ســادهای که
در پارک انجام دادهاید به اندازه الاقل پانزده دقیقه
برای همســرتان صحبت کنیــد و صدالبته تمام
جزییات را هم مو به مــو تعریف خواهید کرد ،اما
مردها اینگونه نیســتند .اگر همسر شما از محل
کار به خانه برگردد ،خوشــایندترین حس برایش
سکوتی اســت که شما زمینهساز میشوید؛ البته با
آدم ها بعد از ازدواج تمایل بیشتری برای تغییر
رفتار خود نخواهند داشت .یکی از دالیل عمده که
ســازگاری زوج های جوان را با ازدواج مشکل تر
می کند ،ایده آل گرایی افراطی آنهاست .ارتباطات
پیش از ازدواج اغلب با افسانه ها و خیال پردازی ها
پر می شود ،به ویژه این اعتقاد که صفات نامطلوب
همســر بعد از ازدواج تغییر خواهد کرد .متأسفانه،
ازدواج نه کســی را تغییر می دهد و نه زمینه نفوذ
و اثرگذاری دیگران را برای فرد آسان تر می کند.
در حقیقــت ،ازدواج اغلــب صفــات نامطلوب را
برجســته تر می کند .شــخصی که قبل از ازدواج
اغلب دیر بر سر قرارهایش حاضر می شد ،نوع ًا بعد
از ازدواج نیز اینگونه عمل خواهد کرد .شخصی که
قبل از ازدواج شلخته بوده ،بعد از ازدواج نیز شلخته
خواهد بود؛ اما شلختگی او بعد از ازدواج آشکارتر و
مشکل سازتر است.
گاهی این تفکر اشــتباه در مورد مشــکالت و
صفات عمیق تر شــخصیتی نیز اتفــاق می افتد.
برای مثال بسیار دیده شــده است که دختری به
پسری معتاد عالقه پیدا می کند و به خواستگاری
او جــواب بله می دهد با این عنــوان که او تغییر
می کند و یــا او را تغییر می دهــم .تصور نکنید
مردی که برای زندگی مشترک انتخاب می کنید،
مثل مومی در دستان شماست و می توانید با خیال
راحت بعد از ازدواج از او فرد دیگری بســازید .شما
بــا همان مردی زندگی خواهیــد کرد که حاال در
مقابل تان اســت .پس اگر به انگیزه تغییر دادنش
بله را گفته اید ،برایتان متاسفیم.
نباید کسانی را که خوشتان نمی آید خط بزنید
از آدم های گوشــه گیر خوشــتان نمی آید و
دوست دارید با آدم های اجتماعی و شاد رفت و آمد
کنید؟ برایتان خبر خوبی نداریم! شما بعد از ازدواج؛
چاره ای جز ساختن یا حتی رک تر بگوییم ،تحمل
همه ما می دانیم که درس گرفتن از اشــتباهات،
امری بســیار مهم است .اما در عمل ،نمی توانیم به
چنین گفته ای پایبند بمانیم .ذهنمان ،در هر قدم به
جنگ با ما می آید و می خواهد آن اشــتباه را دوباره
تکرار کنیم؛ اما با رویکرد و روشی صحیح ،می توان
به نرمی این رویه را تغییر داد.
گاهی ما واقعیات را به نوعی در ذهن خود تغییر
می دهیم کــه گویا اصال مرتکب هیچ اشــتباهی
نشــده ایم .متاســفانه برای درک و درس گیری از
یک اشتباه ،ابتدا باید به انجام شدن آن اعتراف کنید.
معموال تمایلی به داشتن حس بد نداریم و به همین
دلیل هم ،چشمان خود را بر روی حقیقت می بندیم.
گاهی پول بســیاری را صــرف خرید محصولی
می کنیم که در نهایت نیز هیــچ فایده ای برایمان
ندارد .در اعمــاق وجود خود هم به خوبی می دانیم
که آن وســیله به کارمان نخواهد آمد اما در نهایت
خود را گول زده و پول را پرداخت و در نتیجه ،مالک
وسیله ای بی مصرف می شویم.
همین پروســه در هنگام انجام سایر اشتباهات،
در مغز تکرار می گردد .مقدار بسیار زیادی شیرینی
می خوریم و به خود می گوییم که اشکالی ندارد ،به
انرژی نیاز داریم؛ به شکل منظم ورزش نمی کنیم و
به خود می گوییم که به اســتراحت نیاز داریم .دلیل
به بن بست خوردن سایر پروژه ها هم این بوده که
هنوز جامعه و یا تکنولوژی برای آنها آماده نیست.
خودمــان را گول می زنیم چــون نمی خواهیم
احساس بدی داشته باشــیم؛ حالت تدافعی به خود
گرفتــه و در نهایت نیز بهترین بهانه را برای خود و
دیگران تشــریح می کنیم .خیلی از اوقات ،ما حتی
می ترســیم پیش خودمان اعتراف کنیم که اشتباه
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تقلب هایی برای خانم ها

بیان جمالت متداولی مانند ســام و احوالپرسی و
خسته نباشید و یک استکان چای.
وقتی شوهرتان به خانه برمیگردد ،قدری امان
بدهید باور کنید ظرف نیم ســاعت خســتگیاش
برطرف میشــود و آن وقت شــروع به پرسیدن
چه خبرها و تعریف ماوقع آنچه از صبح اتفاق افتاده
کنید .مردها به این آرامش نی م ساعته احتیاج دارند.
خبرهای خوب و بد را قورت ندهید
اینکه قرار اســت نیمساعت به شوهرتان زمان
استراحت بدهید ،اص ً
ال به این معنی نیست که اگر
خبرهای خوبی هســت یا خدای نکرده خبر بدی
شنیدهاید به همسرتان نگویید.

* اگــر قرار اســت خبــر خوبی بدهیــد قطع ًا
شــادیاش از چهرهتان تا حــدی نمایان خواهد
شــد .دادن خبرهای خوب با چاشنی یک پذیرایی
مختصر عصرانه برای همســرتان بیشک جذاب
خواهد بود و شاید زودتر از نیمساعت خستگیاش
از بین رفت ،خدا را چه دیدید
* اگر قرار اســت خبر بدی بدهیــد یا از یک
جریان تلخ وی را مطلع کنید ،ســعی کنید الاقل
در صورتتــان ناراحتی مربوط به آن موضوع موج
نزند .مطلب را کمکم و با مقدمهای که همسرتان
را از نظر روحی آماده شنیدن خبر کند ،بیان کنید.
گفتن یک باره خبر ناخوشــایند ممکن است شب

بعد از ازدواج می توانید همسرتان
را تغییر دهید؟

این آدم ها نخواهید داشــت .تا قبل از ازدواج می
توانید گروه دوستانتان را با آزادی بیشتری انتخاب
کنید و با هر که نمی خواهیــد ،قطع ارتباط کنید
اما با شــروع زندگی مشــترک ،دیگر نظر شــما
تنها عامــل تعیین کننده نخواهد بود .شــما وارد
یک خانواده تازه می شوید و با دوستان و بستگان
همســرتان آشــنا می شــوید .افرادی که شــاید
همه شان را دوست نداشته باشید و از بودن در کنار
تک تک شان لذت نبرید.
اگر خواهر شــوهری گوشــه گیر و افســرده

داریــد مجبورید بــه خاطر همســرتان گاهی با
او وقــت بگذرانید و نمی توانید ارتبــاط تان را با
مادرشــوهرتان به خاطر اینکه گاهی حساســیت
به خرج می دهد و گلــه می کند ،قطع کنید .تنها
کاری که می توانید بکنید ،این است که به آدم ها
خود واقعی تان را نشان دهید و برای پذیرش این
خــود به آنها کمک کنید و البتــه حد تعادل را در
رابطه تــان رعایت کنید و به کســانی که آرامش
بیشتری به شــما می دهند نزدیک تر شوید و به
آنهایی که ممکن است به شما یا زندگی تان آسیب

چرا درس گرفتن از اشتباهات اینقدر
مشکل است؟
کرده ایم.
زمانی که اقداماتمان از طرف ســایرین ،کودکانه
پنداشته می شــوند ،سخت می شــود از آنها دفاع
کرد .امــا تا زمانی که به آنها بــه دقت نگاه نکنیم
و ایراد کار را پیدا نکنیم ،نمی توانیم درســی گرفته
باشیم که باعث جلوگیری از تکرار مجددشان بشود.
تعریفتان را از شکست تغییر داده و بدانید تنها فردی
نیســتید که شکست را تجربه می کنید .در این بهار
نو ،فرصتی وجود دارد تا بیشــتر از هر زمان دیگری
عزم خود را جزم نموده و برای داشتن زندگی بهتر،
تالشی دو چندان کنیم.
گاهی خود را قانع می کنیم که دلیل اشــتباهات
و به درســتی انجام نگرفتــن کاری ،عوامل دیگر
هســتند .عواملی که در کار ما نیــز دخالت دارند و
وظیفه ی خود را به درســتی انجام نمی دهند و ما
نیز نمی توانیم کنترلی بر آنها داشته باشیم .در نهایت
به جایی می رســیم که دوباره همان اتفاقات تکرار
می شوند؛ ما برای خود سفسطه می کنیم.
فــرض کنیــم در یک هفته ی بســیار شــلوغ
کاری ،پروژه ای به شــما سپرده می شود و طبیعتا،
نمی توانید سر وقت آن را تحویل دهید .هفته ی بعد
دوباره پروژه ی کاریتان را دیر تحویل می دهید اما
تفاوت اینجاست که در اصل هفته ی خیلی شلوغی
هم نداشته اید؛ اینجاست که شروع به سفسطه بافی
برای خود می کنید ،پیش خودتان فکر می کنید که

اوضاعم در خانه زیاد مرتب نبوده و درگیر مســائل
مربوط به آن بوده ام .این ســاختار در ذهن نهادینه
می شــود و باعث می گردد تا همواره اشــتباهات
تکرار گردند و هیچوقت نیز از آنها درس نگرفته و از
تکرارشان جلوگیری نکنید.
راه درســت این اســت که به تشــریح هفته ی
گذشته خود پرداخته و در حقیقت ،مشکلی که باعث
کندی شما می شود را بیابید .شاید بهتر است کارتان
را کمی زودتر شروع کنید ،شــاید نباید در اینترنت
وقت بگذارید ،شــاید بهتر اســت در صورت نیاز ،از
شــخصی کمک بگیرید .اشــتباهات ،خودشــان را
تصحیح نخواهند کرد .شما باید آنها را تصحیح کنید.
به شــکل ریشــه ای مشــکل را پیدا
نمی کنیم
گاهی به وضوح مشــکل کار خــود را پیدا کرده
و به اشــتباهات خود نیز اعتراف مــی کنیم ،اما در
نهایت از آنها درســی نمی گیریــم چون نمی دانیم
چرا اتفاق افتاده اند .برای مثال ،فرض کنید شخصی
عادت بدی دارد که هیچ وقت نمی تواند ســر وقت
از خواب بیدار شود؛ این شخص می تواند آالرم های
اســمارت فونش را هر پنج دقیقه تنظیــم کند ،اما
عاقبت نیز سر وقت از خواب بیدار نمی شود .مشکل
اصلی اینجاست که او عادت ندارد سر وقت به تخت
خواب خود رفته و استراحت کند.
وقتی مرتکب اشــتباه می شــوید ،تــا جایی که
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تلخی برای شما بهوجود بیاورد .به هرحال یک خبر
ناخوشــایند میتواند عقبه تلخی برای خستگی از
کار روزانه باشد .مردها اینگونهاند دیگر.
فقط قرار است بشنوید
شاید برایتان پیش آمده باشد که وقتی همسرتان
از کار روزانــه به خانه برمیگردد از او بخواهید که
از روز کاریاش برایتــان تعریف کند .تعداد کمی
از مردها شــاید خودشــان با توجه بــه کتابها و
مطالعات روانشناســیای که داشتهاند ،بدانند شما
مشــتاقید کمــی از روز کاریاش بدانید و برایتان
خالصهای از روز را میگوینــد .اما اکثر مردها در
ساختارشان بیان وقایع روز برنامهریزی نشده است.
پس اگر شما از این نمونه مردان بخواهید برایتان
از روز کاریشان تعریف کنند ،باید بدانید که فقط
باید یک شنونده باشید بدون هیچ ابراز همدردی.
ممکن اســت همدردی شما خیلی زود آنها را
به جوش بیــاورد .نه اینکه همدردی شــما یک
موضوع ناپســند باشــد .اص ً
ال اینطور نیست .بلکه
ساختار وجودی آنها به گونهای است که همدردی
شــما را به مثابه یک ضعــف در خود میپندارند و
از این حس فراری اند .وقتی همســرتان صحبت
میکند آرام فقط گوش بدهید و در صدد همدردی
یا دادن راهکار به او نباشــید .همیــن که به این
مرحله دست یافتهاید که بتوانید از روز کاری خود
صحبت کنید خیلی عالی اســت .مطمئن باشید در
گامهای بعدی موفقتر خواهید شد.
برای آمدنش آماده باشید
مردها دوســت دارند که ببینند در زندگی شما
مهم هســتند .آنها این اهمیت را در ظاهر شــما
و آمادگــی خانه تان برای مراجعــت او می بینند.
نمی گویم همیشــه باید در حال کار خانه باشــید
اما ســعی کنید نشــان دهید که قدر زحمات او را
می دانید و محیطی امن برایش مهیا می کنید .بعد
از یک روز کاری هیچ چیز به اندازه ی یک چهره
آرام و خندان شما خستگی او را به در نمی کند.
بزنند ،با احتیاط بیشــتری مراوده داشــته باشید.
مطمئن باشــید زمان خیلی چیزها را بهتر می کند
اما رفتار صفر و صدی در رابطه با آدم های زندگی
همسرتان تنها به زندگی مشترک شما آسیب می
زند.
همه عوض می شوند
بله همه عوض می شــوند اما نه با زور شــما!
آدم هــا در گذر زمان تغییر مــی کنند و کامل تر
می شــوند .حتی ممکن است تجربیاتی که کسب
می کنند ،از آنها آدم متفاوتی بسازد .آنها را سرد و
زمخت کند ،آنها را نرم خو و مثبت اندیش ســازد
یا این که باعث شــود نوع دیگری به زندگی نگاه
کنند.
روانشناس ها می گویند نمی شود از هیچ زن و
مردی ،انتظار ســاکن بودن و تغییر نکردن داشت،
امــا از نظر آنها برخی اتفاق هــا اگر اتفاق نیافتند
پایه های زندگی را می لرزانند و بعضی دیگر ناگزیر
به رخ دادن هســتند ،ما به شما می گوییم که کجا
باید تغییر کنید و کجا باید خودتان بمانید.
اگر می خواهید زندگی تان دوام داشــه باشــد
و تغییرات به رابطه شــما آســیبی نزند ،باید خیال
تغییر در مورد اصل های اساسی که به خاطرشان
یکدیگر را انتخاب کرده اید از سرتان بیرون کنید.
اگــر به خاطر پرتالش بــودن و اجتماعی بودنتان
انتخــاب شــده باشــید ،احتماال خانه نشــینی و
گوشه گیر شدن تان می تواند به رابطه شما آسیب
زند .اصول اساسی شخصیت تان ،حکم پایه های
یــک بنا را دارند که تغییر کــردن هر کدام از آنها
می تواند رابطه تــان را ویران کند .بنابراین اصول
و ارزش هــای اصلی تان را حفــظ کنید مگر آنکه
تغییرات هر دو شــما در یک راستا و به یک اندازه
باشــد .در آن صورت می توان امید داشت که این
تغییرات کمتر رابطه شما را بحران زده کنند.
ممکن اســت به عقب برگردید و ریشــه ی اصلی
بروز اشــکال را پیدا کنید .در این پروسه ،می توانید
چند ســوال نیز از خود بپرســید که در یافتن ریشه
مشکل کمک خواهند کرد:
اگــر ایــن اشــتباه روی نمــی داد ،کار به کجا
می رسید؟
آیا تعداد بزرگی اشــتباه کوچک باعث رخ دادن
مشکلی بزرگ شد؟
آیا فرض های اولیه اشکال داشتند؟
آیا من برای حل مشــکل ،به شکل درستی گام
برداشته بودم؟
بار دیگر ،در موقعیتی مشابه چه کار خواهم کرد؟
گاهی همــه چیز را به زمان واگــذار می کنیم؛
درســت است که زمان می تواند بسیاری از زخم ها
را درمان کند اما از ســوی دیگر باعث می گردد تا
جزئیات مهمی را نیز فراموش کنیم .شــاید حاال به
روابط کاری چند سال پیشتان با شخصی دیگر نگاه
کنید و بگویید مشکل از سوی شریکتان بوده اما اگر
به دقت اتفاقات آن دوران را زیر ذره بین قرار دهید،
شاید بتوانید در خصوص رفتار خود و رویکردتان به
موضوع ،متوجه اشتباهاتی شوید.
هــر چند وقت یک بار ،به گذشــته نگاه کرده و
ســعی نمایید اشــتباهات خود را پیدا کنید؛ پس از
گذشــت زمان زیاد ،ســخت می توان به اشتباهات
خود پی برد .احســاس بر واقعیــت غلبه می کند و
ابــری در برابر بینایی ما قــرار گرفته که از قضاوت
درســت ،جلوگیری خواهد کرد .پس تا دیر نشــده
به گذشته نگاه کنید ،اگر اشتباهی را چند سال پیش
مرتکب شده اید ،به این معنی نیست که نمی توانید
حاال از آن درس بگیرید.

نکته آرایشی بسیار مهم که شما را زیباتر می کند!

انواع روش اصالح صورت تفاوتی با هم ندارند .از جمله اینکه این روش آسیب و دردی
ندارد .مردان درباره دردســر اصالح شــکایت دارند ،اما در واقع ،آن را بهترین جایگزین به
حساب می آورند.
فایده بعدی حذف سلول های مرده و قدیمی پوست است که به این وسیله منافذ پوست
پاکسازی می شود و به روشن و جوان شدن پوست کمک می کند.
مزیت بعدی این اســت که کمتر باعث حساسیت می شود .چنانچه فردی دارای پوست
حساسی باشد ،اصالح صورت ( )shavingبهترین گزینه است.
اصالح صورت به جوان شــدن پوســت هم کمک می کند shaving.در واقع شکل
خفیفی از الیه برداری اســت.افزایش کالژن منجر به جوان ماندن پوســت و کمتر شدن
چین و چروک صورت می شود.
از نظر هزینه هم shaving ،در مقایســه با سایر روش ها مانند لیزر درمانی ،مقرون
به صرفه تر است.
اصالح صورت به مرطوب شــدن پوســت کمک می کند که موجــب حفظ بهتر لوازم
آرایشی و بهداشتی روی پوست می شود.
به عنوان مزیت آخر shaving،گاهی دقیق تر عمل می کند و حتی موهای بســیار
ریزی که در اثر سایر روش ها حذف نشده اند را هم در بر می گیرد .با این روش شما می توانید
هر زمان که بخواهید پوست خود را شفاف و درخشان کنید.

کارهای ساده برای افزایش انرژی و روحیه بهتر

برای داشتن انرژی باال در زندگی سعی کنید راه و روشهای پی آمده را اجرا کنید:
هر یک ساعت یک بار حرکت کنید
سعی کنید هر یک ساعت یک بار برای پنج دقیقه هم که شده خودتان را حرکت دهید!
هر جایی که هســتید و قرار است زمان زیادی را آنجا سپری کنید ،برای خودتان یادداشت
بگذاریــد تا این کار را فراموش نکنید؛ مثــا روی کامپیوتر محل کارتان .بعد از  ۵۵دقیقه
نشســتن ،از جایتان بلند شــده و راه رفته یا از پلهها باال و پایین بروید .اگر دفتر شخصی
دارید ،میتوانید از یوگا کمک گرفته یا حرکات کششــی انجام دهید .این استراحت کوتاه
باعث راه اندازی مجدد ذهن شما شده و میتواند بهرهوری را باال ببرد.
خوابیدن را تمرین کنید!
تصــور اینکه هر روز به جای خوابیدن تا دیروقت (حتی آخر هفتهها) ،در یک ســاعت
خاص به رختخواب رفته و در یک ســاعت مشخص بیدار شوید خیلی سخت است اما اگر
شــما این ریتم را تقویت کنید ،مثال ساعت  ۱۱:۳۰شب خوابیده و  ۶:۳۰صبح بیدار شوید،
بدنتان به این رویه عادت خواهد کرد .با این کار بدنتان یاد میگیرد در حدود ســاعت ۱۱
شــب تولید مالنین را شروع کند تا احســاس خواب به شما دست دهد و راحتتر و زودتر
بخوابید ،ساعت  ۶صبح هم هورمونهای بیداری (سروتونین و کورتیزول) ترشح میکند تا
راحتتر و بهتر بیدار شوید و از رختخواب دل بکنید! خوابیدن و بیدار شدن در این ساعات
تالش کمتری میخواهد .اگر باید دیرتر از ســاعتی که برنامهریزی کردهاید به رختخواب
بروید ،حتما سعی کنید ساعت بیدار شدنتان به هم نخورد.
سرتان را باال بیاورید و به اطراف نگاه کنید
در محیط اطرافتان حضور داشــته باشــید .به دور و برتان نگاه کرده و به جای مشغول
شــدن با تلفن همراهتان ،با دیگران تماس چشــمی برقرار کنید .آسمان را نگاه کنید ،به
فردی که به شما بلیت قطار یا اتوبوس میفروشد نگاه کنید ،و به کسانی که در کنار شما
غذا میخورند توجه کنید .به جای اینکه سرتان را در گوشی فرو کنید ،به اطراف نگاه کرده
و بخشی از محیط باشید.
برای پاهایتان احترام قائل باشید
شــما همهٔ روز را روی پاهایتان هســتید ،پس باید با آنها مهربان باشید .وقتی در حال
شستن ظرفها هستید یا با تلفن صحبت میکنید ،یک توپ تنیس برداشته و در حالی که
کف پایتان را روی آن گذاشتهاید برای پنج دقیقه پا را روی آن حرکت دهید و بعد این کار
را با پای دیگر انجام دهید تا ماهیچههای کوچک ورزش کرده و انرژی بیشتری پیدا کنند.
سعی کنید ساعاتی را که پاهایتان در کفشهای نامناسب قرار دارد کاهش دهید .به عنوان
مثال ،کفشهای پاشــنه بلند نه تنها به پا صدمه میزنند ،بلکه روی کل بدن از جمله زانو،
ستون فقرات و گردن نیز اثرات منفی بر جای میگذارند.
برای تقویت و کشــش ماهیچههای ســاق پا ،روی یک پا ایســتاده و آن یکی را باال
بیاوریــد ،بــرای چند ثانیه به همین حالت مانده و بعد پا را عــوض کنید .ده بار این کار را
تکرار کنید.
حال و هوایتان را رنگی کنید
رنگها تاثیری عمیق روی احساس شما در خانه دارند .چه رنگ دیوار باشد و چه رنگ
رختخواب شــما ،فقط کافیســت دوباره درباره رنگ پنجره یا اشیای داخل آشپزخانه فکر
کنید تا حال و هوای بهتری داشــته باشــید .مثال رنگ بنفش که تفکر بیشــتری را سبب
میشــود ،آبی آرامبخش است ،ســبز روشن در شما احســاس امیدواری ایجاد میکند و
نارنجی به شما شور و شوق میدهد .برای اینکه سطح انرژی شما در طول روز باال برود و
بهرهوری بیشتری داشته باشید ،سعی کنید اطرافتان را با رنگ قرمز پر کنید.

آموزش پاک کردن رنگ شرابی موها

خانم هایی که موهایشــان را مرتب به رنگ شرابی یا بادمجانی و رنگهایی با بیس قرمز
در می آورند باید بدانند که این رنگ موها مثل رنگ مشــکی و مشــکی پر کالغی عمل
کرده و کار را برای روشن کردن موها سخت خواهد کرد.
حتما نگاه کنید برای تغییر رنگ موهای شرابی و قرمز به رنگهای روشن چه مدت باید
صبر کرد؟
بنابراین حداقل زمانی که برای پاک شدن قرمزی از روی موها آن هم برای تغییر رنگ
مو به رنگهای روشن به خصوص گروه زیتونی و مش و هایالیت که نیاز به دکلره خواهند
داشــت شش الی هشت ماه خواهد بود و به دلیل آسیب جدی که ممکن است با دکلره به
مو وارد شود بهتر است این مدت زمان را گاهی به یکسال هم رساند.
ولی اگر نمی توانید این مدت صبر کنید از این روش برای پاک کردن رنگ های شرابی
یا تیره از روی موها می توانید استفاده کنید:
برای بلوند کردن و روشن کردن موها با تن قرمز ،نباید از دکلره قوی یا اکسیدان قوی
اســتفاده کنیم چون با این کار موها مقاومت خودشان را از دست می دهند و قبل از اینکه
به رنگ دلخواه برسند ممکن است بسوزند .لوازم کار تفاوتی ندارند ولی نوع مواد متفاوتند.
باید بســته به مقاومت مو و میزانی که می خواهیم روشن کنیم از اکسیدان  ۱یا نیم و پودر
دکلره ضعیف با قدرت روشن کنندگی  ۵یا  ۷درجه استقاده کنیم.
(اکســیدان نیم با مارک  besدر بازار هســت و بیشــتر مارک ها پودر ضعیف دارند و
می توانید از راهنمایی فروشــنده البته فروشگاه های معتبر استفاده کنید ).در چند مرحله مو
را روشــن می کنیم.در هر مرحله می توانیم اکسیدان را قوی تر کنیم و بعد از شستن موها
را با نرم کننده یا ویتامینه بشــوییم و خوب خشک کنیم و دوباره مواد درست کرده و به مو
می زنیم .بهتر است برای این کار از حرارت استفاده نکنیم چون این کار مو را ضعیف می کند
و ما برای کار کردن روی موهای شرابی و تیره و ضعیف به مقاومت مو احتیاج داریم.
در مراحل آخر وقتی مو تا حدی جواب داد و روشن شد از رنگ ها به صورت رقیق شده
با آب برای شک وارد کردن به مو و از بین بردن قرمزی یا زردی می توانیم استفاده کنیم
مثال برای از بین بردن زردی رنگ بنفش ( )v5را با آب زیاد و چند قطره اکسیدان مخلوط
کرده و روی مو می زنیم و ماســاژ داده و سریع می شوییم و داخل رنگساژ هم می توانیم از
رنگ  ۰۰۰برای روشن تر شدن استفاده کنیم و یا بصورت جداگانه با اکسیدان  ۳مخلوط و
به صورت خیلی غلیظ روی مو زده ،بعد از یک ربع تا نیم ســاعت بشوییم.برای کم کردن
قرمزی هم از رنگ زیتونی تیره ()m3می توانیم استفاده کنیم.
این کار احتیاج به مهارت دارد و ممکن است زمان زیادی ( ۷یا  ۸ساعت) طول بکشد و
افرادی که تا به حال با مواد دکلره کار نکرده و تجربه ندارند بهتر است این کار را به یک
آرایشــگر ماهر بسپرند .هر چند که ممکن است هزینه این کار بسیار گران باشد ولی مهم
این اســت که سالمت موهایتان را حفظ کنید .چون هنوز بسیاری از سالن ها با استفاده از
مواد نا مرغوب و عدم مهارت به موهای مشتری آسیب های شدیدی می رسانند.
باز هم تاکید می کنم که داشــتن یک موی ســالم قهوه ای رنگ خیلی بهتر از داشتن
موی بلوند ناسالم است!

