
سهیال نوری: صداي پاي قاصدک ها 
مي آيد،   در راهند تا توش��ه هاي آرزو را به 
سوي آس��مان پرواز دهند، باران اجابت 
خداوندي باريدن گرفته است  و وقت آن 

رسيده که قدم در جاده آرزو بگذاري!
امش��ب زدودن زنگار از جسم و روح، 
م��رور لحظ��ه هايي که گذش��ت، فراري 
دادن غم ها، آرزوه��اي صادقانه و تمرين 
خواس��تن بهترين ها ب��راي دي����گران 

خاص تر از هر زماني، بر دل مي نشيند. 
امش��ب هر ثانيه را درياب، آرزوهايت 
را دع��ا کن و مراقب ش��ان ب��اش که پناه 
لحظه هاي زندگي، چشم از تو بر نخواهد 

داشت.
مش ا ر ب آ س نا حس�ا ا

تکرار هر ساله شب آرزوها، اين فرصت 
را در اختيار مسافران زمين قرار مي دهد 
تا زيباترين تصوي��ر را از خود ثبت کنند. 
اينکه چه آرزويي داش��ته باش��ند و آن را 
با چه نيتي از خال��ق آرزوها طلب کنند، 
به ش��خصيت، روحيه، فض��اي اجتماعي 
که در آن پرورش پي��دا کرده اند و دامنه 
اعتق��ادي افراد بس��تگي دارد، اما از همه 
اينها که بگذريم،  آرامش و احس��اس نابي 
که دراين ش��ب تجربه مي ش��ود بر همه 

حس هاي خوب مي چربد. 
»همه اف��راد آرزوهاي��ي دارند که در 
انتظار برآورده  ش��دن آنه���ا هس��تند و 
براي شان خوش��ايند نيست زمان دست 
پيدا کردن به آرزوها طوالني شود. گاهي 
اف��راد آرزوهاي کوچکي دارن��د و گاهي 
وسعت آرزوهاي ش��ان بسيار است که به 
اين شکل از آرزو کردن خرده اي نيست، 
زيرا بواس��طه آن انگي��زه اي براي زندگي 

ايجاد مي شود.«
دکت��ر  مري��م فرضي، روان ش��ناس 
باليني و سالمت و مدرس دانشگاه با بيان 
اين جمالت افزود: فرد بدون آرزو، نسبت 
ب��ه محيط اطراف خود بي تفاوت اس��ت، 
در حالي ک��ه آدمي به همين آرزوها زنده 
است و آرزو داشتن يعني فرد پذيرفته که 
زندگي در جريان اس��ت و بايد با پويايي و 

اميد در مسير پيش رو گام بردارد.
به گفته وي زماني آرزوها زيبايي الزم 
را دارند که بر توانمندي هاي افراد منطبق 
باش��ند، منوط ب��ر اينکه ف��رد ظرفيت و 
توانمندي هاي خود را بشناسد. در همين 
ارتباط، وقتي خود شناس��ي ميسر شود، 
برنام��ه ريزي ها ج��ان مي گيرند و تالش 
براي رس��يدن به هدف در راستاي برنامه 
ريزي ص��ورت مي گي��رد که هم��ه اين 
مراحل جزئي از آرزوهاي افراد به ش��مار 

مي آيند.
انع�کاس صف�ات خداي�ي

از يک سو  تحليل روابط بين فردي به 
آن س��وي طيف ارتباط و اينکه چه کسي 
در آن سوي طيف قرار دارد باز مي گردد، 
چراکه مواجهه افراد با ديگران بر اس��اس 
اين اصل اس��توار است که از فرد مقابل تا 
چه اندازه انرژي مثبت دريافت مي کند تا 
در مسير اهدافش حرکت کند. بر همين 
اساس فرد بر مبناي يک سري از روش ها 
گام بر مي دارد و از طريق بودن با ديگران 

به تعقيب اهدافش مي پردازد.
به عقي��ده دکتر علي اصغر عباس��ي 
اسفجير،  آسيب شناس اجتماعي و عضو 

هيأت علمي دانش��گاه به نظر مي رس��د 
بخش��ي از انتخاب ه��اي افراد ب��ه ميزان 
انرژي درک ش��ده آنه��ا  از ديگ��ران باز 
مي گ��ردد. به اين ترتيب ميداني از روابط 
احساس��ي و اجتماعي را با ديگران قائل 
مي ش��وند. ع��الوه بر اي��ن در آموزه هاي 
ديني هم مبنا بر اين اس��ت که هر فردي، 
مانند آيينه عم��ل مي کند، چراکه آدمي 
تجل��ي بخش ن��ور خدا و بازت��اب کننده 
صف��ات خدايي اس��ت. پس ه��ر فردي 
ک��ه اين زيبايي ها را بهت��ر انعکاس دهد، 
بديهي اس��ت م��ورد پذي��رش ديگران  و 

مطلوب آنها قرار مي گيرد. 
رزوه�ا  خيرخواه�ي در ش�ب آ

اين را بارها و بارها ش��نيده ايم که اگر 
براي ديگ��ران خوبي و نيک��ي بخواهيم، 
خداون��د زودت��ر م��ا را به خواس��ته ها و 
خوبي ها پيوند مي زند، اما اين شنيده ها، 
توجي��ه علمي نيز دارند ک��ه مي توان در 
اين راس��تا به قانون رابطه مستقيم اشاره 
کرد. ب��ه گفته دکتر مريم فرضي، زندگي 
بيروني همه اف��راد بازتاب زندگي دروني 
آنهاس��ت و مي��ان طرز تفکر و احس��اس 
درون��ي و عملک��رد بيروني اف��راد رابطه 

مستقيم وجود دارد.
وقت��ي صحبت از تفکر و احساس��ات 
دروني مي ش��ود ب��ه نوع��ي مي پذيريم 
که تمام دروني��ات از طريق هيجانات به 
محي��ط بيرون��ي منتقل مي ش��ود بدون 

اينکه به زبان آورده شود. 
ضمن اينکه ش��ش هيجان ش��ادي، 
خشم، ترس، اندوه، نفرت و  تعجب وجود 
دارند که هم کارکرد انطباقي دارند و هم 
به عن��وان ابزارهاي ارتباطي محس��وب 
مي ش��وند. از اين رو وقت��ي براي ديگري 
خوب��ي نمي خواهيم، ممکن اس��ت اين 
خواسته از حس حسادت مان نشأت گيرد 
که تلفيقي از دو هيجان ترس و عصبانيت 
اس��ت، در صورتي ک��ه خيرخواهي براي 
ديگران و بازگشت خوبي ها به سمت فرد 

از انرژي ها حکايت مي کند.
 وي در اي��ن رابطه اظهار کرد: هيجان 

قدرتي است که جذب مي کند و انرژي در 
حرکت است،  انرژي جا به جا مي شود، در 
واقع فرد انرژي را ب��ه وجود مي آورد، اگر 
انرژي به اندازه کافي جابه جا ش��ود، ماده 
ايجاد خواهد ش��د،  ماده انرژي متراکمي 
اس��ت که جا به جا شده و به آن فشار وارد 
مي شود، بنابراين فکر انرژي خالصي است 
که ن��ه تنها از بين نمي رود، بلکه از طريق 
ذهن افراد وارد عالم هس��تي مي شود به 
همين خاطر اگر اين انرژي هاي مثبت يا 
منفي به س��مت ما باز مي گ��ردد، به اين 
دليل اس��ت که دو انرژي مشابه يکديگر 
را جذب مي کنند.وقتي در ش��ب آرزوها، 
کس��ي براي ديگري ب��د مي خواهد، اين 
خواسته نش��أت گرفته از حس حسادت 
اوس��ت، چراکه نمي توان��د توانمندي و 
جاي��گاه ديگري را درک کن��د که اين در 
نتيج��ه تبديل هيجان خش��م به انرژي و 

ماده در فضا منتشر مي شود. 
دکتر عباس��ي در ادامه ب��ه اين نکته 
اش��اره کرد که از بعد معنوي و اجتماعي، 
آنچ��ه را  ما براي ديگ��ران مي خواهيم بر 

اس��اس اصل آيينه س��ان مطرح شده، به 
س��وي فردي که ايده اوليه را طرح کرده 
است منعکس مي شود. به تعبيري ديگر، 
در برخ��ي فعل ه��ا و فکر ه��ا منطق هم 
افزايي وج��ود خواهد داش��ت. يعني هر 
عملي که از نقطه اي آغاز شود با يک روال 
دو برابر ش��دن، به نقط��ه ابتدايي اش باز 

خواهد گشت. 
اي��ن فضاي س��رايت کنن��ده در گام 
نخس��ت خ��ود ف��رد را ب��ه ح��ظ و بهره 
مي رس��اند. پ��س وقت��ي ب��راي ديگران 
آرزوه��اي خوب داش��ته باش��يم و با هر 
انگيزه اي تالش کنيم تا آنها را ش��ادمان 
سازيم، در حقيقت در حال کمک کردن 
به خود هس��تيم و خوبي ه��ا را براي خود 
جذب خواهي��م کرد، زيرا ب��ه طور حتم 
بازتاب اين خوبي ها را دريافت مي کنيم. 

  قان�ون بازگش�ت
مس��ئوليت پذيري در راستاي هدف، 
توانمندي ايجاد مي کند. افرادي توانمند 
به حساب مي آيند که به قابليت هاي خود 
متکي باش��ند و  در اين راستا اهدافي را بر 
مي گزينند که براي آن برنامه مي چينند 
و ت��الش مي کنن��د ت��ا برنام��ه ريزي ها 
درس��ت از آب درآيد و البته مسئوليتش 
را مي پذيرند. دکتر فرضي به عنوان روان 
ش��ناس باليني و س��المت، خاطر نشان 
ک��رد: چنين افرادي هميش��ه خير خواه 
ديگران هس��تند. بنابراين طبيعي است 
که خوبي ها به س��مت آنها  بازگردد، زيرا 
سرش��ار از انرژي هاي مثبت هستند که 
اين انرژي ها در عملکردش��ان نمود پيدا 
مي کن��د و به اي��ن ترتيب قان��ون رابطه 

مستقيم پديدار مي شود. 
گذش��ته از اين، قانوني به ن��ام کارما 
يا بازگش��ت وجود دارد و جمالتي که به 
کرات ش��نيده ايم )آدمي تنها آنچه را که 
مي دهد باز مي ستاند، از هر دستي بدهي 
از همان دس��ت مي گيري، هر کس��ي آن 
درود عاقب��ت کار ک��ه کش��ت( مصداق 
همين قانون است. پس حواس مان باشد، 
هم براي خود خوبي بخواهيم و هم براي 

ديگران خواهان خوبي باشيم تا بعد ها نه 
از خداوند دور ش��ويم و نه احساس کنيم 

که خداوند فراموش مان کرده است. 
به زب��ان آوردن جمالتي مثل چرا من 
اينقدر بدش��انس هستم، چرا در کارهايم 
پيش��رفت نمي کنم، چرا به محض اينکه 
پا به دريا مي گذارم دريا خش��ک مي شود  
و گالي��ه هايي از اين دس��ت ک��ه با بيان 
اينها، تمام تقصي��رات کوتاهي هاي خود 
را ب��ه گردن ديگران مي ان��دازد و حاصل 
آنچه دس��ت پي��دا نک��رده اس��ت را در 
ديگران جس��ت و جو مي کن��د. در حالي 
که از نداش��تن برنامه ريزي، به کارگيري 
بس��ياري از فاکتورهاي نادرست، افکار، 
ب��اور و ديدگاه ها و زمين��ه اعتقادي فرد 
نش��أت مي گيرد که به ش��کل هيجانات 
ب��روز پيدا مي کن��د و در نهايت به فرد باز 

مي گردد.
پايان دادن به احساس�ات آش�فته

در فض��اي اجتماع��ي، ميدان ه��اي 
ايجاد ش��ده و اينکه خيلي احساس��ي يا 
خش��ن،  ناگوار و ناراحت کننده باش��ند 
تحت تأثير گفتار و کردار افراد هس��تند. 
حسادت صفتي اس��ت که ساختار روابط 
بين فردي را تضعيف يا مخدوش مي کند. 
کس��ي که به فعل يا داش��ته فرد  ديگري 
حس��ادت مي کند، بايد به خاطر داش��ته 
باشد که س��يگنال هاي منفي را زودتر و 
کام��ل تر از هر کس��ي دريافت مي کند و 
کمترين آس��يبي که پذيراي آن مي شود 
اين اس��ت که بواس��طه باوره��اي منفي 
دريافت شده،  درونش آشفته خواهد شد. 
عالوه بر اين چ��رخ دنده هاي فکر منفي 
ف��رد را وارد فضاي کش��اکش، پرخاش و 
ناراحتي مي کند ک��ه اين نتيجه طبيعي 
يک فعل و انفع��ال و کنش و واکنش بين 

فردي است. 
دکتر عباسي اسفجير در پايان با اشاره 
به اينکه طبيعي است چنين احساساتي 
به س��راغ اف��راد بيايد، مگر اينکه کس��ي 
پيدا ش��ود دور خود خط قرمزي بکش��د 
و ارتباط��ات خود با ديگ��ران را مخدوش 
کند، کم��ا اينکه چنين اقدامي ش��دني 
نيست، زيرا انس��ان موجودي اجتماعي 
است که به نيازهايش در جمع پاسخ داده 
مي ش��ود، گفت: تمرکز به رويکرد آيينه 
س��ان بودن، اين نويد را به افراد مي دهد 
که اگر رفتار و کنش مثبتي به کار گيرند،  
انعکاس دهنده مثبت خواهند بود درست 
مانند ش��معي که با روشناي اش منطقه 
محدود اطراف خود را روش��ن مي کند و 
در اي��ن بين آنهايي که به ش��مع نزديک 
هس��تند بهره مند مي ش��وند، اما مادامي 
که بر تعداد ش��مع ها افزوده ش��ود، همه 
ش��مع ها نور يکديگر را کامل  مي کنند و 
روشنايي بيشتري به محيط مي بخشند، 
درس��ت مانند همان اتفاقي که در روابط 
اجتماع��ي ميان افراد رق��م مي خورد اما 

متوجه آن نيستند. 
با اج��راي تمرين هاي اي��ن چنيني، 
در ش��بي مانند شب آرزوها، ديگر نشاني 
از ارتب��اط ميان دو نفر نيس��ت، بلکه اين 
ارتباط تکثير مي شود، به پيدايش فضايي 
س��الم مي انجامد و آنقدر کمک کننده و 
ياري رس��ان مي ش��ود که بازتاب دهنده 

صفات الهي در ميان افراد خواهد شد.
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تازه ها

زنـــــدگی

دکتر مهدي بياتي- روانشناس -  گفت: الزم است ما همسر خود را همان گونه که هست بپذيريم. پذيرش همسر باعث ايجاد احساس همدلي و همزباني مي شود.
اي��ن روانش��ناس تأکيد کرد: بايد باور کنيم هر ف��رد چارچوب هاي کاماًل فردي دارد که نبايد وارد آن ش��ويم، اما برخي زوجين ازدواج را با تملک صددرصد طرف مقابل اش��تباه 
مي گيرند. تکرار رفتارهاي نادرس��ت موجب س��ردي رابطه زوجين مي ش��ود و حس همدلي ميان آنان را از بين مي برد.وي اضافه کرد: فقدان همدلي ميان زوجين موجب پناه بردن 
آنان به شبکه هايي مانند وايبر، واتس اپ و الين مي شود تا از اين طريق نيازهاي عاطفي خود را برآورده کنند. ورود به اين شبکه ها ممکن است با آسيب هايي همراه باشد، چرا که روز 
به روز از ارتباط مثبت زوجين با يکديگر کاسته مي شود.اين روانشناس با بيان اينکه هر فرد داراي چهار پنجره از نظر رواني و شخصيتي است، گفت: پنجره اول، بسيار سري است و 
شامل ارتباط انساني با خدا مي شود. پنجره دوم، مرحله بسيار محرمانه است که فرد با يکي، دو نفر ديگر همدلي نزديکي دارد. پنجره سوم، پنجره آشکار است که شامل رفتار فردي 

مي شود و پنجره چهارم، مرحله رفتاري است و براساس آن فرد با ديگران ارتباط کامال مشخصي برقرار مي کند،
بياتي در پايان با بيان اينکه انس��ان به س��مت افرادي که حرف هاي او را گوش مي دهد و تحقير و نقدش نمي کند، کش��ش پيدا مي کند و اين کار در برقراري ارتباط مؤثر و نزديک 
مهم اس��ت افزود: متأس��فانه برخي مردان اجازه صحبت به همسرانشان نمي دهند و با تحقيرش، او را به کنج عزلت مي رانند. زن به علت برآورده نشدن نيازهاي عاطفي و رواني خود 

ممکن است به فضاهاي مجازي گرايش پيدا کند و دچار آسيب شود.

پنجره هاي بسته عشق

با گرم ش��دن هوا بس��اط فروش��نده هاي جوجه رنگي در خيابان هاي 
شهر پهن مي ش��ود. آنها تعداد زيادي جوجه چند روزه را که در شرايطي 
کاماًل غير بهداشتي نگهداري مي شوند درون جعبه هاي مقوايي قرار داده 
به فروش مي رس��انند. مش��تري جوجه هاي رنگي اغلب کودکان هستند 
بس��ياري از والدين نيز با اصرار آنها و براي مهار ش��يطنت ها و بهانه گيري 
کودکان مجبور به خريد اين جوجه ها مي ش��وند. نگهداري اين جوجه ها 
بعداز خريد مس��أله اي اس��ت که هيچگاه اهميتي به آن داده نمي ش��ود 
بط��وري که کودکان اين جوجه ه��ا را در آپارتمان نگه��داري مي کنند و 
ب��ه اين ترتيب زمينه انتق��ال بيماري و انگل به اعض��اي خانواده را فراهم 
مي کنند. جوجه هايي که در کنار خيابان و توس��ط دست فروشان عرضه 
مي ش��وند، جوجه  هاي نر مرغ  هاي تخم گذاري هستند که چون نگهداري 
آنها براي مرغدار صنعتي به صرفه نيس��ت، توس��ط کارگران مرغداري يا 
دست فروشان به صورت غيرمجاز عرضه مي  شوند. اين نوع جوجه ها از نوع 
گوش��تي و يا تخم گذار  نيستند و به همين دليل عمر زيادي ندارند و اغلب 

به خاطر شرايط بد نگهداري و همچنين بيماري مي ميرند. 

ش��رايط نگهداري و همچنين از تخم بيرون آم��دن اين نوع جوجه ها 
نيز با يکديگر متفاوت اس��ت. بطور مثال جوجه هايي که در مرغداري هاي 
شمال کش��ور به دنيا مي آيند واکسينه شدن ش��ان با جوجه هايي که در 
مرغداري هاي قزوين متولد مي ش��وند، متفاوت است. بسته به نوع منطقه 
بايد واکس��ن هاي خاصي به جوجه هايي که گوشتي و يا تخم گذار هستند 
تزريق ش��ود. رنگي هم ک��ه به اين جوجه ها زده مي ش��ود جزو رنگ هاي 
غيرمجاز اس��ت. معم��والً اي��ن جوجه ها زن��ده نمي مانن��د و خيلي زود 
مي ميرند. بنابراين عالوه بر اين که ممکن است اين جوجه ها آلودگي هايي 
را به انس��ان منتقل کنند، از نظر رواني هم ممکن است مرگ آنها کودکان 

را دچار افسردگي کند. 
بيماري هاي مش��ترک بين پرندگان و انس��انها ممکن اس��ت از طريق 
جوجه هاي رنگي نيز به انس��ان منتقل شود. آنفلوانزاي نوع A  يکي از اين 
نوع بيماري ها اس��ت و در صورتي که فضاي يک مرغداري به  ويروس اين 
بيماري آلوده باش��د جوجه هايي که در آنجا متولد مي شوند نيز ناقل اين 
بيماري خواهند بود. همچنين بيماري »سالمونلوز« از جمله  بيماريهاي  

عفوني است که  از جوجه به انسان منتقل مي شود.
اي��ن بيماري، مش��ترک ميان انس��ان و پرنده  اس��ت و باکتري آن در 
دستگاه گوارش، پوس��ت و موي بسياري از حيوانات وجود دارد. کودکان 
ب��ه دليل عالقه زياد به جوجه ها گاهي در کن��ار آنها غذا مي خورند. آنها را 
مي بوس��ند و پس از آن  بدون شستن دس��ت غذا مي خورند. اين در حالي 
اس��ت که در اثر آلوده ش��دن غذا يا لباس کودکان به اين باکتري احتمال 
انتقال اين بيماري به کودک وجود دارد و باعث بيمار ش��دن آنها مي شود. 
براي دور نگه داشتن کودکان از اين بيماري بايد از نگهداري اين جوجه ها 
در آپارتمان خودداري کرد و در صورت فراهم کردن محيط مناسب براي 
نگهداري از جوجه بايد تحت نظر يک دامپزش��ک واکسن هاي مورد نياز و 

همچنين داروهاي ضد انگل استفاده شود. 

اشاره

بيماري زايي 
جوجه هاي رنگي

    نازيال كالمي- دامپزشك 

سکو

بايدها و نبايد هاي 
غذا خوردن

هنگام کسالت و بي اشتهايي اصرار 
در غ�ذا خوردن نکنی�د، چراکه قواي 
ب�دن در ح�ال دف�اع و مه�ار بیماري 

است.
مري��م نواب زاده پزش��ک و محقق طب 
اسالمي گفت: بيش��تر غذاها بر مزاج هاي 
چهارگانه که اصل اساس��ي طب اس��المي 
اس��ت، اثرات متفاوت دارند، لذا ش��ناخت 
طبع »س��ردي و گرمي« جزء نخس��تين 
مرحله خودشناس��ي اس��ت.وي افزود: هر 
چه بيش��تر مواد مورد نياز ب��دن خود را از 
منابع گياهي تأمين کنيم، س��الم تر بوده  و 
عمر طوالني تري خواهيم داشت. مواد زائد 
محصوالت حيواني به س��ختي و کندي از 

بدن دفع مي شوند.
نواب زاده با بيان اينکه گوش��ت تنها به 
مقدار نياز براي بدن انس��ان الزم است، اما 
اف��راط در آن باع��ث بيماري هاي عروقي، 
نقرس و درد مفاصل مي ش��ود، گفت: بهتر 
اس��ت بيش��تر از غذاهاي گياهي و بخارپز 

بويژه در سنين باال استفاده شود.
وي ادام��ه داد: ب��راي برط��رف کردن 
تش��نگي از آب يخ اس��تفاده نکني��د، زيرا 
اختالف زياد درجه حرارت باعث صدمه به 
کبد و معده مي شود.پزشک و محقق طب 
اسالمي گفت: بهتر است از آب خنک بدون 
ي��خ همراه با آب يک ع��دد ليمو ترش تازه 
اس��تفاده و به آرامي و جرعه جرعه نوشيده 
شود.نواب زاده تصريح کرد: خوردن کاکائو 
در بچه ها مانع جذب کلس��يم و در نتيجه 
مان��ع رش��د آنها مي ش��ود و حت��ي آنها را 
مس��تعد ديابت مي کن��د. همچنين باعث 
بيش فعالي، بي اش��تهايي و سوداوي شدن 
آنها مي ش��ود.وي افزود: معده و بدن غذاي 
ساده را براحتي هضم و جذب مي کند، پس 
در هر وعده غذا، غذاهاي متنوع ميل نکنيد 

و به يک نوع غذا بسنده کنيد.
اين پزشک و محقق طب اسالمي با بيان 
اينکه قبل از سير شدن کامل از غذا خوردن 
دست بکش��يد، خاطرنشان کرد: فوايد اين 
کار کنترل وزن، کاهش ريفالکس يا ترش 

کردن معده و عمر طوالني تر است.
نواب زاده يادآور ش��د: در مجامع علمي 
اثبات شده هر چه دس��تگاه گوارش کمتر 

کار کند عمر طوالني تر مي شود.

تن آرامي در 9 ماه انتظار
طبق يک مطالعه جديد انجام يوگا 
مي تواند به کاهش عالئم افس�ردگي 

در زنان باردار کمک کند.
در اين مطالعه محقق��ان 34 زن باردار 
را که مبتال به افس��ردگي زم��ان بارداري 
بودند به مدت 10هفته در کالس هاي يوگا 
ش��رکت دادند و آنها را تشويق کردند تا در 

منزل هم ورزش يوگا را ادامه دهند.
اين مطالعه نش��ان داد ميزان افسردگي 
اين زنان بعد از ش��روع ي��وگا کاهش يافت 
و هرچه آنه��ا ورزش يوگا را بيش��تر انجام 
مي دادن��د بهبودي عالئم در آنها بيش��تر و 
آشکارتر مي ش��د.درمان هاي فعلي توصيه 
ش��ده براي افس��ردگي زمان ب��ارداري در 
زنان اس��تفاده از داروهاي ضدافسردگي و 
جلس��ات روان درماني است که استفاده از 
آنها ممکن اس��ت مورد قبول همه بيماران 
نباش��د، به همين علت اس��تفاده از ورزش 

يوگا کمک خوبي به اين بيماران است. 

زوجین نبايد  روي 
حساسیت هاي هم انگشت بگذارند 
زيرا اين کار باعث آسیب رسیدن 
به ارتباط دو طرفه مي شود.

افزايش وزن منجر به فشار خون باالست
يک متخصص کليه نسبت به ارتباط چاقي و اضافه وزن با فشار خون و 

همچنين ابتال به بيماري هاي کليوي هشدار داد.
دکت��ر فرخ لق��ا احمدي با اش��اره به اينک��ه نوع عادت ه��اي غذايي و 
فعاليت ه��اي فيزيک��ي در خطر م��رگ و مير مداخله گر هس��تند، گفت: 
درمان هاي غير دارويي براي کاهش فش��ارخون خط��ر حمله قلبي را نيز 
کاهش مي دهد.وي افزود: براي درمان فش��ار خون نمي توان روي ژنتيک 
و  نژاد مانور داد، چرا که اين عوامل از ويژگي هاي ذاتي هستند اما مي توان 

فاکتورهاي محيطي را اساس درمان فشارخون قرار داد.
اين عضو هيأت علمي دانش��گاه علوم پزش��کي تهران، ب��ا بيان اينکه 
اکثر مطالعات درماني فش��ارخون، جوامع را ب��ا تغيير رژيم غذايي اصالح 
کرده اند، خاطر نش��ان ک��رد: اين مطالعات ثابت مي کن��د با کاهش وزن، 
کاهش مصرف نمک و الکل  و اس��تعمال نکردن دخانيات  فش��ارخون به 
حداقل مي رس��د؛ اين در حاليس��ت که 65 درصد مبتاليان به فشارخون 
از اضافه وزن رنج مي برند.احمدي با اش��اره به اينکه افزايش فعاليت هاي 
ورزش��ي منظم از عوامل مؤثر براي کاهش اضافه وزن است، تصريح کرد: 
با توجه به پيش��ي گرفتن زندگي بي تحرک توسط جوامع امروزي، انجام 
کار معمول روزانه با نشاط و فعاليت هاي بيشتر مي تواند از جمله اقدامات 
اوليه به س��وي کاهش اضافه وزن باشد؛ چرا که ورزش منظم به مدت نيم 

ساعت در روز مي تواند منجر به کاهش خطر فشارخون  شود.
اين متخصص کليه در پايان با اشاره به اينکه کاهش اختالل شناختي 
در افراد مس��ن از جمله اهميت ورزش در تمامي گروه هاي س��ني است، 
يادآور ش��د: کاهش حساس��يت به انس��ولين، ايجاد تغييرات در مراحل 
التهابي و عروقي و پيشگيري از فش��ارخون به دنبال ورزش منظم روزانه 

است که اهميت ورزش در سالمت افراد جامعه را مشخص مي کند.

ترک ش�غل، مانند يک شمشیر دولبه است؛ از يک سو 
مي توان آن را اقدام�ي خردمندانه و زيرکانه قلمداد کرد 
که باعث مي ش�ود ب�ه موفقیت  و موقعیت ش�غلي بهتري 
دست يابیم، و از طرفي هم مي تواند يک تصمیم عجوالنه 

يا بي پروا باشد که در آينده باعث پشیماني شود.
به گ��زارش يو  اس  ني��وز، اف��راد وقتي تصمي��م مي گيرند از 
شغلشان کناره گيري کنند يا دس��ت به تغيير آن بزنند، معموالً 
با ترديد هاي بس��ياري روبه رو مي ش��وند؛ در اين گزارش، به پنج 
سؤالي اشاره مي کنيم که حتماً بايد قبل از ترک شغل از خودتان 

بپرسيد تا مطمئن شويد آيا تصميم صحيحي گرفته ايد يا خير.
آيا تصمیمي که گرفته ايد، از روي احساس است؟

بس��ياري از افراد، وقتي تصميم به ترک شغل خود مي گيرند، 
لحظات��ي را تجربه مي کنن��د که در آن به نقطه اي از اس��تيصال 
مي رس��ند که فکرش��ان ديگر کار نمي کند، بنابراين دس��ت به 
تصميم ه��اي احساس��ي مي زنند. بيش��تر اوقات اين احس��اس 
گذراست. بنابراين، اگر اين احساس جديد است، چند هفته اي به 
خودتان  زمان بدهيد و ببينيد که آيا اين حس گذراست يا خير؟ 
اگر بعد از گذشت اين مدت همچنان احساس کرديد که بايد 
شغلتان را ترک کنيد، مي توانيد قاطعانه و با خيال راحت تصميم 
بگيريد. اما س��عي کنيد چنين تصميمات مهمي را درس��ت در 

همان لحظه يا تنها پس از گذشت يک هفته نگيريد. 
چه مدت از فعالیت تان در شغل کنوني مي گذرد ؟

اگر عادت داريد که ظرف کمتر از دوس��ال ترک شغل کنيد، 
اين موضوع ممکن اس��ت کارفرماي بعدي شما را نگران کند که 

مبادا ثبات شغلي نداشته و عادت داريد از اين شاخه به آن شاخه 
بپريد؛ آنها حق دارند نگران ش��وند که مبادا همکاري با آنها را هم 
بسرعت خاتمه دهيد. البته، در برخي مواقع، براي شما بهتر است 
ک��ه در بلند مدت، زمان بيش��تري را در يک ش��غل باقي بمانيد. 
بنابراين، مجبور نيس��تيد براي کسب مشاغلي که در آينده به آن 

نياز داريد، به توانايي هاي خود آسيب بزنيد.
قطعاً مواقعي هس��ت ک��ه در آن، ترک ش��غل در کوتاه مدت 
توجيه پذير و منطقي اس��ت. مثاًل اگر از شما وظيفه اي خواسته 
مي ش��ود که با آنچه براي آن تقاضاي اس��تخدام کرده ايد، کاماًل 
تض��اد دارد؛ يا اگر برخي ش��رايط ش��غلي نظير حق��وق يا محل 
کار، ناگهان تغيير اساس��ي مي کند، يا س��المت ش��ما را به خطر 
مي اندازد، آنگاه، براي تغيير ش��غل و يافتن شرايط بهتر، درنگ 
جايز نيس��ت.منظور اين اس��ت که فقط يک بار مي توانيد با اين 
توجيه دست به اين تصميم بزنيد. اگر بارها اين اتفاق تکرار شود 
و ثبات ش��غلي نداشته باش��يد، کارفرماي جديد، مردد مي شود 
که ش��ما تا چه اندازه قابل اتکا و اعتماد هس��تيد. ش��ما تنها يک 
شانس داريد پس س��عي کنيد بي محابا آن را نس��وزانيد. نهايتاً، 
وقتي ش��غل تان را بس��رعت ترک مي کنيد، بايد نسبت به شغل 

جديدتان خيلي وسواسي تر و دقيق تر باشيد. 
چقدر طول مي کشد تا شغل جديدي پیدا کنید؟

بسياري از افراد، اغلب بدون آمادگي قبلي، شغل خود را ترک 
مي کنند و فکر مي کنند بعد از نهايتاً چند ماه شغل جديدي پيدا 
مي کنند. اين درحالي اس��ت که در اين بازار ش��غلي، يافتن يک 
شغل جديد ممکن است يک سال يا حتي بيشتر طول بکشد. اما 

بس��ياري از افراد، وقتي که از ش��غل قبلي خود استعفا مي دهند، 
تازه اين حقيقت را متوجه مي ش��وند که ديگر خيلي دير ش��ده  
اس��ت. در بس��ياري از موارد، تا زماني که ش��غل جديدي را پيدا 

نکرده ايد، نبايد شغل خود را ترک کنيد.
س��عي کنيد درباره تصميمات بعدي ش��غلي خ��ود واقع بين 
باش��يد و براي آنها يک دليل مناسب تعريف کنيد؛ بدين ترتيب 
مي توانيد توقعات خود را مديريت کرده و تصميمات صحيحي را 

در زمان مقتضي بگيريد.
تابه حال درباره مزاياي ش�غل فعلي خود که بس�ختي 

مي توان در شغل جديد آنها را يافت، فکر کرده ايد؟
به عنوان مثال، اگر مس��ير رفت وآمد ش��ما به محل کار خيلي 
کوتاه است، يا تعطيالت کاري زيادي داريد، يا اين امکان را داريد 
که هروقت خواس��تيد دورکاري کنيد يا حقوقي باالتر از بازار کار 
داريد، واقع بين باش��يد و با خود فکر کنيد که آيا مي توانيد در کار 
جديد خود هم اين مزايا را داش��ته باشيد؟ اصاًل آيا اين مزايا براي 

شما اهميت دارد؟
بعض��ي مواقع، وقتي اف��راد با خود دودوت��ا چهارتا مي کنند، 
ترجيح مي دهند به جاي کارکردن با يک رئيس سختگير، همان 
ش��غل قبلي را با مزاياي بهتر حفظ کنند. اما در برخي موارد آنها 
ترجي��ح مي دهند درقبال کم ش��دن اندکي از حق��وق و مزاياي 
خود، درعوض، زمان بيش��تري را ب��راي کار کردن در يک فضاي 
متف��اوت، اختصاص دهند. حال تصميم با خودتان اس��ت، فقط 
درباره آنچه بيش��تر برايت��ان اهمي��ت و ارزش دارد، متفکرانه و 

واقع بينانه تصميم بگيريد. 

آيا تاکنون با رئیس خود درباره داليل نارضايتي شغلي 
و اينکه آيا امیدي به تغییر اين ش�رايط هس�ت، صحبت 

کرده ايد؟
البته اين نسخه هميشه جواب نمي دهد. در برخي موارد، نوع 
کار و فرهنگ آن، با شما سازگار نيست و رئيس تان هم براي شما 
حکم کابوس��ي را دارد که مي خواهيد از ش��ر او خالص ش��ويد يا 
شايد اصاًل قصد داشته باشيد کار کاماًل متفاوتي را تجربه کنيد. 

اما در برخي موارد، صحبت کردن با رئيس، کارگش��ا اس��ت. 
به عنوان مثال، اگر محل کارتان شما را عصبي و خسته مي کند، از 
رئيس تان بپرسيد آيا اين امکان هست که دورکاري کنيد يا تنها 
چند روز در هفته در محل کار خود حاضر شويد؟ يا آيا اين امکان 
هست که س��اعات اوج کاري خود را تغيير دهيد؟ اگر قسمتي از 
کار، کيفيت زندگي ش��ما را تحت تأثير قرار داده، از او بپرسيد که 
آيا اين امکان هس��ت که زمان کمتري را به آن اختصاص دهيد؟ 
ش��ايد پاسخ او منفي باش��د، خدا را چه ديديد، شايد هم موافقت 
کرد؛ اما چيزي که واضح اس��ت اين اس��ت که تا زماني که سؤال 

نکنيد، نمي دانيد پاسخ او چيست. 
اغلب، افراد با خود فکر مي کنند ش��ايد پاس��خ منفي باش��د، 
بنابراي��ن، هرگز از رئيس خود س��ؤالي نمي پرس��ند. اما وقتي با 
رئيس خود در اين باره صحبت مي کنند، تازه متوجه مي ش��وند 
که چقدر مديرشان مشتاقانه با اين درخواست آنها برخورد کرده 
و به اين تغييرات اهميت مي دهد. البته بازهم تأکيد مي کنيم که 
هميشه اين طور نيست، اما هميش��ه پرسيدن بهتر از نپرسيدن 

است.

آداب آرزو کردن در گفت و گو با 2 کارشناس

پيش�کش هزار س�تاره بر بلندای آرزو های تو

فرمول تغییر شغل

تمرک�ز ب�ه رويک�رد آيينه 
سان بودن، اين نويد را به 
اف�راد مي ده�د ک�ه اگر رفت�ار و 
گيرن�د،   کار  ب�ه  مثبت�ي  کن�ش 
انعکاس دهنده مثبت خواهند بود 
درس�ت مانن�د ش�معي ک�ه ب�ا 
مح�دود  منطق�ه  اش  روش�ناي 
اطراف خود را روشن مي کند و در 
اي�ن بي�ن آنهاي�ي که به ش�مع 
نزديک هستند بهره مند مي شوند، 
ام�ا مادامي که بر تعداد ش�مع ها 
اف�زوده ش�ود، همه ش�مع ها نور 
و  مي کنن�د  کام�ل   را  يکديگ�ر 
روش�نايي بيش�تري ب�ه محي�ط 
مي بخش�ند، درس�ت مانند همان 
اتفاق�ي ک�ه در رواب�ط اجتماعي 
مي�ان اف�راد رق�م مي خ�ورد اما 

متوجه آن نيستند


