دریچه
چهارشنبه  27بهمن  17 1395جمادیاالول Feb 15، 2017 1438

راه هایی برای زیباتر کردن زندگی

تبیان :همه ی ما فرزندان آدم اینگونه ایم ،فرقی
هم بینمان نیست ،به قول شاعر:
در این دنیا دل بی غم نباشد
اگر باشد ،بنی آدم نباشد
اما چگونه است که برخی آدم های دور و برمان،
همیشه می خندند ،همیشه شادند و بدبختی و غم و
اندوه در دلشان راه ندارد؟
چند وقتی اســت که جمله ی پر مفهومی قبل از
پیام های بازرگانی تلویزیون ،روی صفحه ،جا خوش
می کنــد :هیچوقت ظاهر زندگی خــود را با باطن
زندگی دیگران ،مقایسه نکن .خوشبختانه همه ی ما
یک ســیلی داریم که سعی می کنیم صورتمان را با
آن سرخ نگه داریم ،شاید این سیلی است که صورت
آنهایی که تصور می کنیم خیلی خوشــبخت اند را،
سرخ نگه داشته ،خدا می داند...
تبیان :کودک وقتی شــکل آدم می کشد ،قبل
از هر چیز شــکل خود و یا درکــی را که از بدن و
تمایالتش دارد ،بیان می کند .در واقع ،بین بعضی
خطوط آدم نقاشــی شــده با خصوصیات روانی و
جسمی کودکی که آن را کشیده ،ارتباط مشخصی
وجود دارد .اگر آدمک در مجموع هماهنگ باشــد
احتمال بسیاری وجود دارد که کودک کام ً
ال سازگار
باشــد .اگر برعکــس آدمک در انــدازه ای خیلی
کوچک و یا در گوشه ای از کاغذ کشیده شده باشد،
معنایش این اســت که کودک خود را کم ارزش و
از دیگران پایین تر می داند .به طورکلی نمادهای
اصلی اندام ها در نقاشی کودکان را این گونه تفسیر
می کنند:
سر :سر معرف مرکز شخصیت ،قدرت فکری،
هوشی و عامل اصلی مهار فشارهای درونی است.
کودکان ،همیشــه سرهای بزرگ ترسیم می کنند؛
ولی اگر سر زیاد بزرگ باشد ،نشان گر آن است که
«من» کودک بیش از حد طبیعی است.
چهره :کلیه ی صاحب نظرانی که به تفســیر
نقاشی فرافکنی معتقدند در این زمینه توافق نظر دارند
که اندازه ی نقاشی از چهره ی انسان مهم ترین جنبه
ی آن اســت؛ زیرا انعکاس مستقیمی از عزت نفس
نقاش اســت .چهره های بلندتر از حد متوسط برای
گروه ســنی مربوط می تواند نشــانه جنبه هایی از
شــخصیت ،از قبیل پرخاش گری یا خودبزرگ بینی
باشد .نقاشی های ریز و بسیار کوتاه تر از حد متوسط
بیتوته :همه ما افرادی را می شناسیم که به زعم
ما بسیار موفق هستند .اگر ویژگی های شخصیتی
این افراد را بررسی کنید،به این نتیجه می رسید که
این افراد بســیار موفق از تعدادی عادات مشترک
برخوردارنــد که آنهــا را از افــراد معمولی متمایز
می سازد.
تعریف افراد از موفقیت امری کامال شــخصی
است ،اما احتماال شامل مواردی همچون استقالل
مالی ،ارتباطات احساســی موفق ،تحصیالت عالی
و شــغلی مناســب خواهد بود .همه مــا افرادی را
می شناسیم که به زعم ما بسیار موفق هستند .اگر
ویژگی های شــخصیتی این افراد را بررسی کنید،
به این نتیجه می رســید که این افراد بسیار موفق
از تعدادی عادات مشترک برخوردارند که آنها را از
افراد معمولی متمایز می سازد.
 .1همیشه فهرستی از کارهایی که باید
انجام دهند را تهیه و دنبال می کنند
بسیاری از افراد موفق به دقت اموری که باید در
هر روز انجام دهند را برنامه ریزی و دنبال می کنند.
یادداشــت کردن این موارد ،آنها را در مرکز توجه
شــما قرار می دهند و احتمال انجام آنها را بســیار
افزایش می دهند .این افراد بطور معمول هر شب،
فهرســتی از اموری که باید روز بعد انجام شود را
تهیــه و بر اســاس اهمیت ،آنهــا را اولویت بندی
می کننــد و خود را مقید می دانند که در ســاعات
اولیه روز بعد دو مورد نخست ذکر شده در فهرست
را به انجام برسانند.
 .2ذهن خود را درگیر موارد غیرضروری
نمی کنند
افراد موفق تمرکز خود را بر تجربیات و مکالمات
منفی قرار نمی دهند ،اما از آنها درس می گیرند و
تغییــرات الزم را در روند کار خود ایجاد کرده و بر
آنچه در همان لحظه رخ می دهد متمرکز می شوند.
محققان دریافته اند که تمرکز حواس بهترین روش

در اینجا می خواهیم چند راهکار به شــما نشان
دهیم که زندگیتان را شاد ،رنگی و زیباتر می کند.
راه اول ،توجه به داشته ها
نعمت هایی که خدا به شما داده را بنویسید ،همه
را ،ریــز به ریز ،چیزهایی که دارید را هم بنویســید،
مثال ننویسید ،ســامتی! بنویســید ،داشتن چشم،
گــوش ،توانایی صحبت کردن ،بوییدن ،چشــیدن،
فامیلی داشــتیم که تصادف ســختی کرده بود و از
آن بــه بعد ،دیگر نمی توانســت مــزه ی غذا ها را
تشــخیص دهد!!! فرض کنید نتوانید طعم شــیرین
غذاها را بچشــید و لذت ببرید و یــا کباب و قورمه
سبزی را نتوانید ببویید! فاجعه است.
تصور کنید سقفی باالی سرتان نبود ،خوراکی در
یخچال نداشتید ،آب خانه قطع بود ،گازی برای گرم
شــدن نداشــتید و  ...اینها همه نعمت است و شاید

مهمترین آنها ،شخصی باشد که شما دوستش دارید
و او دوســتتان دارد ،در هنگام ســختی ها می توانید
روی او حســاب کنید و خالصه در ایــن دنیا ،تنها
نیســتید .اگر ریز به ریز به داشته هایتان توجه کنید،
نداشته ها رنگ می بازند و کمتر ناراحتتان می کند،
شــاید خیلی چیزها هم نداشته باشید ،ولی در اینجا
هــدف ما ،زیباتر دیدن زندگیســت ،پــس فقط به
داشته هایتان فکر کنید.
دوم ،رفت و آمد
ســعی کنید رفت وآمدهایتان را زیــاد کنید ،با
فامیل ،دوست ،همســایه و  ...حتما الزم نیست که
شــام و ناهار باشد ،به صرف یک چای و شیرینی ،یا
اصال ناهار باشــد ،اما یک الویه ی ساده ،یا آش! به
بهانه های مختلف به آشــنایانتان سر بزنید و از آنها
دعــوت کنید که به منزلتان بیایند ،رفت و آمد و دور

تفسیر نقاشی های کودکان

مــی تواند حاکی از نارســایی ،کهتری ،عزت نفس
پایین ،اضطراب یا افسردگی باشد.
صورت :صورت بســیار اهمیــت دارد و اغلب
تنها کشــیده می شود .کودکان پرخاش گر ،اجزای
صــورت را به حداقل اغراق آمیزی بزرگ ترســیم
می کننــد؛ در حالی که کودکان خجالتی جزئیات را
از نظر می اندازند و فقط دایره ی صورت را ترسیم
می کنند و به ندرت صورتی را از نیم رخ می کشند.
دهان و دندان ها :نقاشی دهان ممکن است

معنی نیاز به مواد خوراکی را نمایان سازد؛ و هم به
معنای پرخاش گری و یا در ارتباط با مسائل جنبی
باشــد .لب ها که بسته باشند نشان دهنده ی تنش
و فشار است و چانه ،نماد قدرت مردانگی است.
چشم ها :نقاشی چشــم ،دنیای درون نقاشی
و اجتماعی بودن کودک را نشــان مــی دهد .در
کودکان خودخواه ،چشم ها ارزش زیبایی نیز دارند.
دســت ها و بازوها :کشــیدن دست ها و
بازوان بــزرگ بیان گر قدرت و کنترل اســت .به

تفاوت های افراد خیلی موفق
با سایر افراد
مبــارزه با انتقاد از خود و احساســات منفی که می
توانند مانع از موفقیت شوند ،است.
 .3خطرپذیرند
شکست در هر اقدامی ممکن است یکی از نتایج
حاصله باشد .اما افراد موفق از اشتباهات خود برای
بهتر شدن و پیشرفت کردن درس می گیرند .ممکن
است فکر کنیم که کامال نسبت به نتیجه گام بعدی
که بر می داریم آگاهیم ،ولی اگر با شکست مواجه
شــدیم باید از آن درس بگیریم و به تدریج بتوانیم
موانع بین خود و موفقیت را از بین ببریم.
 .4بدون در دست داشتن کل اطالعات
قادر به تصمیم گیری هستند
بــا وجودیکــه اطالعــات از اهمیت بســزایی
برخوردارســت ،امــا هیچوقت حصــول اطمینان
 100درصد ممکن نیســت ،یا حداقــل زمانی که
حرکت به جلو مطلوب است این امکان وجود ندارد.
بسیاری از افراد موفق اظهار می کنند که به ندرت
به تمام اطالعاتی که بــرای اخذ یک تصمیم نیاز
است دسترسی دارند .البته تصمیم گیری بدون هیچ
پایه و اساسی اصال صحیح نیست ،اما باید به جای
انتظار طوالنی مدت برای دســتیابی به اطالعات
کامل ،قادر بود بر اســاس آنچه در دســت اســت
تصمیمی عقالنی و کارشناسانه اخذ کرد.
 .5سخاوتمندند
این ویژگی در واقع سرمایه گذاری در آن چیزی
اســت که به عنوان کارما شــناخته می شــود .به
افرادی که با مشــکالت درگیر هستند فکر کنید.
شاید کمک شما به آنها زندگی ایشان را تغییر دهد

و نتیجه آن در زندگی شما نمود پیدا کند.
 .6هر روز ورزش می کنند
نگاهی به اســامی بزرگ در دنیای کسب وکار
بیاندازید .همه این افراد به ســامتی خود اهمیت
می دهنــد .آدم هایی مانند مــارک کوبان ،ایالن
ماســک و تیــم کوک هــر روز زمانــی را صرف
تمرین هــای هوازی و غیرهــوازی می کنند .افراد
موفق درک کــرده اند که پیــروی از یک برنامه
تناسب اندام می تواند اســترس را از آنها دور کند،
ذهن آنها را از افــکار منفی پاک کند و آنها را در
حل مشکالت یاری کند.
 .7مثبت اندیش هستند
ریچارد وایزمن ،روانشناسی از دانشگاه هرتفورد
در انگلستان تحقیقی را در خصوص صد فرد بسیار
خوش شانس و یا بسیار بدشانس انجام داده است.
افراد خوش شــانس در این گروه همیشــه انتظار
بهترین ها را دارند.
انتظــارات مثبت ما با کمک به مقاومت در برابر
شکست به واقعیت تبدیل می شوند و ارتباطات ما را
با دیگران به سمت و سویی مثبت سوق می دهند.
 .8هر روز زمانی را در سکوت و مراقبه
می گذرانند
افــراد موفق هر روز زمانــی را به آرامش ذهن
خود از طریق مراقبه یا دعــا اختصاص می دهند.
این حس آرامش و ســکوت ،تصویــری بزرگ تر
از زندگــی را در مقابل دیدگانمــان قرار می دهد.
برای دســتیابی به این سکوت باید لحظاتی از روز
را با تمامی فناوری هــای موجود در دنیای مدرن
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هم بودن و شــلوغی ،به شــدت می تواند هورمون
ســروتونین که هورمــون شــادی و زیباتر کردن
زندگیست را در شما باال ببرد.
برنامه ای منظم
به خودتان رحم نکنید ،یک برنامه ی کاری سفت
و سخت برای خودتان ترتیب بدهید و سعی کنید که
آن را انجام بدهید ،مثال صبح ساعت  8بیدار شوید،
صبحانه ،پیاده روی ،کتــاب خواندن ،تهیه ی غذا،
کار ،خرید ،ســر زدن به فامیل ،شــرکت در جلسات
مذهبــی ،علمی،اموزشــی و  ...اصــا وقتی برای
بیکاری نگذارید ،اینقدر برنامه تان را شلوغ کنید که
شب که به رختخواب رفتید ،فرصت غصه خوردن و
فکر کردن نداشته باشید ،در جا بیهوش شوید!
انجام کارهایی که شادتان می کند
چه کاری به شــما آرامش می دهد؟ بافتن یک
شــال گردن؟ درســت کردن یک غذا؟ دیدن یک
فیلم؟ نوشــتن خاطرات روزانه؟ قران خواندن؟ چرخ
زدن در اینترنــت؟ بــازی کردن با بچــه ها؟ انجام
کارهــای خیریه؟ رفتن به گردش؟ ســعی کنید در
برنامــه ی روزانه تان ،کارهایی که شــما را شــاد
می کند را حتما بگنجانید ،در ادامه ،به کالم بزرگان
برای شاد شدن دلتان ،گوش دهید ،اکثر آنها گفته اند
انجام کارهای خیر و کمک کردن به دیگران ،دلتان
را شــاد و رنگی می کند .خیلی کار ســختی نیست،
شاید با یک نان خریدن و هدیه دادن آن به همسایه،
به یک ظرف میوه مهمان کردن رفتگر محل ،با یک
راه دادن ســاده به ماشین عقبی و  ...دلتان به اندازه
ی یک دنیا زیبا شود.
معنویات را نادیده نگیرید
ایــن کــه در شــبانه روز با خدای خــود خلوت
می کنیم ،چند آیه قرآن مــی خوانیم،دعا می کنیم
و از خــدا طلب خیر برای خود و اطرافیان می کنیم،
انچنــان آرامــش و زیبایی به زندگیمــان می دهد
کــه با هیچ چیــز قابل قیاس نیســت ،لحظه های
مناجات های یواشــکی با خدا ،از زیباترین لحظات
زندگی هر بنده ای با معبودش است ،آن را به آسانی
از دست ندهیم.
عکس ادعا می شــود که حذف دست ها و بازوها،
بازتاب احساس فقدان قدرت و بیهودگی و بی یاور
بودن است .البته حذف دست ها و بازوها در نقاشی
کودکان کم تر از پنج ســال امری متداول اســت.
نقاشــی هایی از چهره ی انســان کــه در آن ها
دســت ها در جیب فرورفته یا پشت سر قرار گرفته،
بیان گر احساس گناه و اضطراب درباره ی کنترل
محرک های «ممنوعه» است.
پاها :کــودکان ضعیف و درون گرا اغلب برای
آدم هــا پا نمی گذارند و یا او را در حالت نشســته
نقاشی می کنند.
باالتنــه :اگر باریک و الغر کشــیده شــود
مشــخص کننده ی این اســت که کودک از اندام
خود ناراضی است و یا از چاق شدن و بزرگ شدن
می ترسد .در مواردی دیگر باالتنه ی الغر ممکن
است نشان دهنده ی ضعف جسمانی واقعی باشد.
موها :دخترها به دلیل جنســیت شــان تاکید
بیشــتری روی کشــیدن موهــای آدمکهــای
نقاشیشــان دارند و حتی گل سر را روی موهای
آدمک شــان میکشــند ولی کمتر پیــش میآید
پسربچهها موهای آدمک شان را با دقت بکشند.
البتــه اینها تحلیل هایی اســت که در مصاحبه
دقیــق با کــودک ارایه می گردد و بــا دیدن یک
نقاشــی از کودک نباید ســریع در مورد او قضاوت
کرد اما در کل تصور می کنم نگرانی شما بی دلیل
است و مشکل خاصی در نقاشی فرزندتان نیست.
خداحافظی کنید.
 .9شکرگزار نعمات هستند
افرادی که همیشــه از اوضاع و شــرایط شاکی
هستند نمی توانند موفق باشند 5 .تا  10دقیقه اول
هر روز را به شکرگزاری برای روزی که در پیش رو
دارید ،توانایی و استعدادهایتان که شما را در کسب
موفقیت هایتان کمک کرده بگذرانید .این گفته که
افراد ناخشنود شکرگزار نیستند کامال صحیح است.
در مقابل افرادی که شــاکر نعمات هستند همیشه
شاد هستند .شادی بخشی از موفقیت است و افراد
شاد از بهره وری بیشتر برخوردارند و این حس را به
افرادی که با آنها کار می کنند نیز منتقل می کنند.
 .10همواره در حال یادگیری هستند
افراد موفق همواره به ارتقای دانش و اطالعات
خــود از طریق دســتیابی بــه دانش دیگــران از
طریق مطالعه یا گوش دادن مشــغول هســتند .به
این ترتیب شــما ذهن خــود را آرام می کنید و در
مورد روش هایی که در تصمیم گیری های بزرگ
مورد استفاده قرار گرفته مطلع می شوید.
تاریخ بشــریت پر از افرادی اســت که دنیا را از
طریق تخیالت خود تغییر داده اند .با مطالعه احوال
این افراد شــما هم انگیزه ایــن حرکت را پیدا می
کنید.
 .11بــه روابــط خود بســیار اهمیت
می دهند
در مطالعــه ای  75ســاله کــه بــر روی 268
فارغ التحصیل دانشــگاه هاروارد انجام شد ،نتیجه
گرفته شد که عامل بسیار مهمی که در سنین باال
سالمت و شادی فرد را تضمین می کند نوع روابط
شخص اســت .افراد موفق هرگز کار را بر خانواده
ارجح نمی دانند.
بــر عکس ،این افراد در هنــگام صرف وقت با
خانواده هر نوع دستگاهی که بتواند ذهن آنها را از
خانواده دور کند را کنار می گذارند.

نکاتی که قبل از ازدواج با مردان مطلقه
باید به آنها توجه کنیم
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باشــگاه خبرنــگاران :فاطمه
عبدی روانشــناس با بیان لزوم
انجام تحقیق و بررســی راجع به
مرد مطلقــه اذعان کــرد :وقتی
مردی به هردلیلی یکبار در ازدواج
اولش شکست می خورد  ،هرچقدر
هم که برای ازدواج با او احساس
رضایت کنید باید بساط تحقیقات
گسترده تری را فراهم آورید.
ایــن روانشــناس در ادامــه
تصریح کرد :علــت طالق فرد را
جویا شوید زیرا وقتی فردی که طالق می گیرد همیشه علت طالق را ناسازگاری های فرد روبه رو
می داند و هیچ گاه خود را مقصر نمی داند.وی با بیان اینکه در تحقیقات خود نباید با همســر فرد
مطلقه صحبت کرد اظهار داشــت :سعی کنید برای انجام تحقیقات به سراغ همسر او نروید زیرا در
دعوا منصفانه نظر دادن کار راحتی نیست و حتی ممکن است وی دالیلی برای طالق خود ذکر کند
که شما را دلزده از طرف مقابل بکند.
عبدی با اشــاره به فرزندان فرد مطلقه بیان کرد :اگر همسرتان از ازدواج قبلی اش دارای فرزند
باشــد هرچند که فرزند او در کنار همسر ســابقش زندگی کند باید او را به عنوان یکی از اعضای
جدانشدنی خانواده تان بدانید چراکه ممکن است به هر دلیلی بعد از ازدواج  ،کودک مجبور شود با
شــما زندگی کند .این روانشناس با بیان اینکه وضعیت مالی خوب این افراد دلیل بر انتخاب شان
برای ازدواج نیســت ،گفت :فردی که یک زندگی مشترک را پشت سر گذاشته ،به طور حتم از نظر
وضعیت مالی و شغلی در وضعیت بهتری نسبت به یک فرد مجرد قرار دارد اما داشتن ماشین ،خانه
و شغل مناسب نباید شما را تحت تاثیر قرار بدهد .وی در پایان تاکید کرد :سعی کنید زمان عقدتان
را با شخصی که قبال در زندگی مشترکش شکست خورده به تعویق بیاندازید تا اطالعات کافی را
راجع به خلقیات و بایدها و نبایدهای او پیدا کنید همچنین از ســرکوب زدن و به رخ کشیدن اینکه
او قبال ازدواج کرده پرهیز کنید.

ردپای زمستان را از پوستتان پاک کنید!

بیتوته :بیهوده انتظار تمام شــدن زمستان را نکشید؛ حتی تمام شدن زمستان هم نمیتواند شما
را از این آســیبهای پوســتی نجات دهد .وقتش رسیده که باور کنید نگرانی کسانی که همیشه با
خشــکی ،ترک خوردن و پوستهپوســته شدن پوست دستبهگریبان هســتند را هیچچیز مثل یک
ماســک یا کرم خانگی نمیتواند برطرف کند .اگر با تمام شــدن فصل ســرما ،بــاز هم با چنین
مشکالتی دستبهگریبان هســتید ،این راهها را امتحان کنید .میتوانید بهترین داروهای پوست را
در خانه خودتان بسازید.
ژل آبرسان بسازید
ترکیب گالب با روغن اســطوخودوس ،یکی از بهترین مرهمها برای آبرسانی به پوستهای
خشــک و آسیبدیده است .میتوانید هرروز چند قطره از این مخلوط را روی پوستتان ماساژ دهید
و بعد از مدتی تاثیرش را در حفظ شادابی و طراوت پوست مشاهده کنید.
با کپسول جوانی آشنا شوید
ویتامین Eمیتواند به پوســت آسیبدیده شــما جان دهد و خشکیاش را از بین ببرد .اگر اهل
خوردن مکملهای ویتامین  Eنیستید و یا طبق نظر پزشکتان نباید آنها را مصرف کنید ،میتوانید
بــرای خودتان یک کرم ویتامین  Eدرســت کنیــد .برای این کار میتوانید از داروخانه کپســول
ویتامین  Eبخرید و محتویات چند کپسول را در یک کاسه کوچک بریزید و یک قاشق مرباخوری
روغنزیتون به آنها اضافه کنید .بعد از ســاخته شــدن این کرم خانگی ،آن را روی دستتان ماساژ
دهید تا خشکی و پوستهپوسته بودنش برطرف شود.
پوستتان را روغنکاری کنید
برخی پژوهشها میگویند مصرف محصوالتی که در آنها از فراوردههای پتروشــیمی استفاده
شــده ،سالمت سیستم عصبی و سیستم ایمنی بدن را به خطر میاندازد و حتی میتواند خطر ابتال
به ســرطان و اختالالت متعدد عصبی را باال ببرد .اما نگران نباشــید .شما میتوانید بهراحتی کرم
وازلین طبیعی را بدون کمک هیچیک از فراوردههای پتروشیمی تولید کنید .کافی است یک چهارم
فنجان روغن نارگیل را بایک هشتم فنجان روغنزیتون 2،قاشق غذاخوری موم و کمی عرق نعناع
در خانه داشــته باشید .برای ساختن این کرم الزم است قابلمه کوچکی را تا نیمه آب کنید و روی
حرارت مالیم قرار دهید .روی این قابلمه کاســهای شیشــهای بگذارید تا حرارت غیرمستقیمی که
بخار آب تولید میکند ،آن را گرم کند .ســپس روغن نارگیل را در کاسه بریزید و موم را هم به آن
اضافه کنید .کمی صبر کنید تا حرارت بخار آب ،موم را به طور کامل ذوب کند.
حاال باید شــعله را خاموش کنید و روغنزیتون را به مــواد قبلی اضافه کنید .تا زمانی که همه
مواد بهخوبی با هم مخلوط شوند ،با آرامش آنها را به هم بزنید .میتوانید از هر روغن طبیعی که
میخواهیــد ،چند قطره به آنها اضافه کنید و هــم زدن را آنقدر ادامه دهید تا موادی که در ظرف
ریختهاید ،حالت خامهای پیدا کنند .بعد از اینکه یک کرم یک دســت در کاســه دیدید ،میتوانید
وازلین تولیدشده را در هر ظرف درداری که میخواهید بریزید و هرروز ،بدون ترس از عوارض این
کرم ،پوستتان را با آن چرب کنید.

چگونه همسرمان را مجذوب کنیم؟

باشگاه خبرنگاران :خوشحالی بر زندگی شخصی و زناشویی افراد تاثیر شگرفی میگذارد .روحیه
شاد بین زوجین ،روابط عاشقانه آنان را گرمتر کرده و موجب استحکام زندگی می شود.
تحقیقات نشــان می دهد که متاهلین خوشبخت از مجردین و مجردین از کسانی که در زندگی
مشترک دچار اختالف هستند ،خوشحال تر بوده و بیشتر احساس خوشحالی می کنند.
راهکارهایی برای داشتن زندگی عاشقانه
گاهی ابراز عشــق در کوچکترین شــکل ممکن و توجه به احساسات همسر می تواند بر رابطه
عاطفی و زندگی زناشویی تاثیر بگذارد.
در ادامه به معرفی چند راهکار ســاده میپردازیم که می توانند زندگی عاشــقانه و شادتری را
برای افراد رقم بزنند.
با یک متن عاشقانه همسرتان را غافلگیر کنید
سعی کنید هر روز یک پیامک ،نامه ،ایمیل یا هر متن دیگری با محتوای عاشقانه به همسرتان
ارســال کنید .حتی پر مشــغله ترین افراد با خواندن یک پیام محبت آمیز احساس انرژی بیشتری
می کنند و ادامه فعالیت های روزانه برای آنان آسانتر می شود.
این کار به همســرتان یادآوری می کند که به فکر او هســتید و عشق و عالقه بین شما با این
اقدام هوشمندانه دوچندان میشود.
معجزه هدیه دادن
یکــی از کارهای هیجان انگیز که عالقه شــما را به همســرتان اثبات می کنــد ،هدیه دادن
غیرمنتظره و غافلگیرانه است .الزم نیست سراغ هدیه گران قیمت بروید .مهم این است که درست
در زمانی که عشــق زندگیتان فکرش را نمی کند ،با دادن یک هدیه ولو ارزان یا کوچک نشــان
دهید که از صمیم قلب به همسرتان عالقه دارید و برای شادی او از هیچ کاری فروگذار نمیکنید.
ســعی کنید هدیه های متفاوت اما مورد پسند همسرتان را انتخاب کنید .میتوانید از ایده هایی
مانند پختن یک غذای خوشــمزه و عجیب یا یک هدایای خنده دار استفاده کنید .بسته بندی کادو
را به طرزخالقانه ای تغییر دهید و همسرتان را به چالش حدس زدن محتوای کادو دعوت کنید .با
این کار تا باز شدن هدیه هیجان زیادی را تجربه کرده و از لحظات بیشتر لذت می برید.
ثبت لحظات
یکی از بهترین ایده های تقویت رابطه زناشویی ثبت لحظات و نوشتن جمالت است .بیشتر افراد
به راحتی از کنار لحظه های تکراری و ســاده زندگی مشــترک میگذرند ،غافل از اینکه تک تک
این ثانیه ها میتوانند برای زن و شــوهر خاطرات پرباری را رقم بزنند .کافی اســت در زمان هایی
مانند غذا خوردن یا مســافرت کاغذهایی را آماده کنیم و احســاس خود را از اینکه کنار همسرمان
هســتیم روی کاغذها منعکس کنیم .به عنوان مثال بنویسیم «خوشحالم که با تو چای مینوشم و
در این لحظه خوشــبخت ترین فرد دنیا هستم» ،یا «خوشحالم از اینکه برای من بستنی خریدی و
لحظاتت را با من پر میکنی» .یا میتوانیم بر روی برگه ها این جمالت را ثبت کنیم« :دوست دارم
 80سال کنار هم زندگی کنیم و هر روز با هم چای بنوشیم» یا «ما بعد از  50سال همین جمالت
را تکرار کرده و جمله امروز را به نوه هایمان نشان میدهیم و از عشق عمیقمان حرف می زنیم».
هر از چندگاهی این جمالت را بخوانید و عشق را به خودتان یادآوری کنید.
انجام کارهای خانه فرصتی طالیی برای جلب توجه همسر
بســیاری از زوج ها كارها و وظايف خانه را بین خود تقســيم میکنند؛ به عنوان مثال مرد خانه
مســئوليت خالى كردن سطل زباله و شستن ماشــين را به عهده گرفته و خانم شستن لباس ها و
پختن غذا اما گاهى مى توان با انجام كارهای محوله به همسرتان او را غافلگير كنيد.

