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وقتی والدین دروغ می گویند
«هیچ وقـت نمـی ذارم اتفاق بـدی برات
بیفتـه ،درد نـداره بهـت قـول مـی دم».
شـاید شـما هـم گفـت وگـوی برخـی
والدیـن بـا فرزنـدان شـان را کـه شـامل
چنیـن جملـه هایـی مـی شـود ،شـنیده
باشـید .ممکـن اسـت بـا شـنیدن ایـن
صحبـت هـا متوجـه شـوید کـه ایـن پـدر
و مـادر در حـال دروغ گفتـن بـه کـودک
خـود هسـتند و بـه یـاد صحبـت هایـی از
این دسـت بیفتید که از زبان پـدر و مادر
خود شـنیده اید .به گـزارش «آکاایران»
موضـوع ایـن اسـت کـه کـودکان زمانـی
کـه ایـن صحبـت هـا را از زبـان والدیـن
خـود مـی شـنوند و در واقعیت بـا خالف
آن مواجـه مـی شـوند ،متوجـه دروغ
گفتـن پـدر و مادرشـان مـی شـوند ،در
حالـی کـه آن هـا همیشـه بـه فرزنـدان
شـان مـی گوینـد کـه دروغ گفتـن کار
بـدی اسـت.

• •برخی دروغ های والدین
و جایگزین آن

دیگه چیزی برات نمی خرم :گاهی
اوقات والدین به دلیل شیطنت کودک
شان یا کار بدی که او انجام داده است او
را تهدید می کنند که دیگر هیچ چیزی
برای او نمی خرند .این برخورد با کودک
عالوه بر این که به عنوان یک تهدید قابل
قبول نیست ،یک دروغ به حساب می
آید .بنابراین والدین بهتر است به جای
تهدیدی که عملی نخواهد شد کودک را
از چیزی محروم کنند .به عنوان مثال به
او بگویند که امروز نمی تواند به تلویزیون
نگاه کند .در این صورت کودک خواهد
فهمید که رفتار بدش ،عواقبی دارد و باید
رفتارش را اصالح کند.
همیشه در کنارت هستیم :خیلی از
والدین از صمیم قلب دوست دارند که
همیشهدرکنارفرزندانشانباشندوازآن

ها در برابر اتفاقات ناگوار محافظت کنند
اما موضوع این است که چنین امکانی
وجود ندارد .شما باید فرزندتان را با این
واقعیت رو به رو کنید که با این که تالش
تان را برای محافظت از او انجام خواهید
داد اما موقعیت ها یا انسان هایی وجود
دارند که ممکن است به او آسیب برسانند
که باید مراقب آن ها باشد .مثال این جمله
را به او بگویید که من مراقب تو هستم اما
زمانی که از من دور شدی ممکن است
خطری برای تو پیش بیاید.
پارک تعطیل است :زمان هایی وجود
دارد که کودک تان از شما می خواهد که
اورابهپارکببریداماشماوقتکافیبرای
انجاماینکارندارید.اینجاستکهممکن
استبهدروغمتوسلشویدوبهاوبگوییدکه
پارکتعطیلاست.درچنینمواقعیبهتر
استبهجایدروغگفتن،صادقباشید.به
کودکتانبگوییدکهکارضروریداریدکه

مشاوره

ارتباط مثبت میان والدین و فرزندان

یکی از دغدغه های والدین داشتن ارتباط قوی و موثر با فرزندان است« .نمناک» توصیه
هایی برای ارتباط بهتر والدین با فرزندان در زیر بیان می کند:
اجازه دهید فرزند شکست بخورد :به همان
اندازه که این جمله ترسناک به نظر می
رسد ،شکست به کودکتان درس می
آموزد .راهنمایی و مشاوره دهید ،اما
کنترل شان نکنید.
زمان کافی :تلفن ها ،تلویزیون ها
و رایانه ها را خاموش کنید و برای
صحبت کردن کنار هم بنشینید.
زمان شام خوردن ،فرصت عالی
برای این کار است ،اما همیشه به
دلیل فعالیت و مشاغل افراد امکان
پذیر نیست .تقریبا در روز  15دقیقه برای
صحبت های صمیمی وقت بگذارید.
قوانین و مرزها را تنظیم کنید :قوانین را از دوران
کودکیوضعکنید،والدینقوانینیماننداینهاوضعمیکنند«:دستنزن،خیلیداغ
است»« ،برادرت را نزن» و «روی دیوارها نقاشی نکن» .این فهرست بی پایان است ،اما
قوانین ناشی از رعایت نکردن قوانین ،دارای بیشترین اعتبار درباره والدین و فرزندان
است .قوانین ساده ای را وضع کنید که همه بفهمند .محکم باشید و به عقب برنگردید.
احساس گناه نکنید ،این قوانین برای اطمینان از کارهای دلسوزانه یا نظارت دیگران
را نشان می دهد که اولویت خود را در نظر می گیرند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شست وشوی فرش

خان هداری

بهتر است فرش ها را سالی یک بار و حتی هر  ۱۸ماه یک بار شست و شو
دهید .به گزارش «بیتوته» ،اگر دست به شست و شوی فرش در خانه می
زنید نکات زیر را در نظر بگیرید:
استفاده بیش از حد از شامپو :مصرف بیش از حد شامپو سبب به هم
خوردن بافت رنگی و ضعیف شدن بافت فرش می شود.
استفاده بیش از حد از آب  :خیس کردن بیش از حد فرش ،تمام بافتهای
فرش را تحت تاثیر قرار می دهد و خیس خواهد کرد .به خاطر داشته باشید که
خیسشدنبیشازحدفرشمیتواندباعثبههمریختنبافترنگهایفرششود.
محافظت از فرش خیس در مقابل مبلمان :صدمهنهاییکهمیتواندبربدنهفرشواردشود،لکههاونشانه
های ناشی از مبلمان و دیگر وسایل خواهد بود .امکان دارد مبلمان و وسایل روی فرش خیس قرار بگیرد و
روی آن رنگ دهد.
بایدانجامدهیدمثالبایدبرایآخرهفتهبه
خرید بروید .اگر چه ممکن است کودک
شماگریهکندیاغربزنداماشمابااینکاراو
راباواقعیتزندگیآشناکردهاید.
پول ندارم :ممکن است کودک شما یک
اسباب بازی را در دست کودک دیگری در
مهدکودکش دیده باشد و از شما بخواهد
تا آن را برای او بخرید و هزینه های شما در
طول ماه آن قدر باالست که نتوانید آن را

ترفند

برایاوتهیهکنید.بهجایاینکهبهکودک
تانبگوییدکهپولنداریدبهاوبگوییدکهدر
حالحاضرمسائلمهمتریمثلخریدخانه
بزرگ تر ،پرداخت قسط یا چیزهایی از این
قبیل وجود دارد که باید پرداخت کنید و او
بایدمدتیصبرکند.بااینکارنهتنهادروغ
نمیگوییدبلکهبهاودرسازخودگذشتگی
می دهید و این که گاهی انسان باید از
خواستههایشبرایمسائلیمهمتربگذرد.

نسخه

گیاه الغری
رازیانهیکگیاهداروییگلداراستوبرایالغرشدناستفادهمیشود.
رازیانهطبعگرموخشکیداردوبهگیاهضدبلغموصفرامعروفاست.
مقدار مصرف روزانه رازیانه ،به طور متوسط حداکثر پنج گرم یا یک تا
سهاستکانعرقآنتوصیهمیشود.برایرفعبویدهانودرمانگلو
درد نیز میتوان رازیانه را قرقره کرد یا بذر آن را داخل دهان گذاشت
وچنددقیقهجوید.بهگزارش«بیتوته»برایرفعسردردهایمیگرن
میتوان از دم کرده رازیانه استفاده کرد .رفع چین و چروک صورت
از دیگر خواص این گیاه است و برای این کار دانه رازیانه را پودر کنید و به
میزان یک قاشق مرباخوری در نصف لیوان آب جوش به مدت یک ساعت
بگذاریددمبکش دوآنراصافکنیدوباعسلویکقاشقغذاخوریماستشیرین
بهمدت ۲۰دقیقهمخلوطآنرارویصورتقراردهید.

مرغ شکم پر
استفاده از گوش ماهی در کتری و سماور:
چند دانه گوش ماهی را در کتری یا سماور
بیندازید تا آهک موجود در آب را جذب کند.
اگر می خواهید آب سریع تر جوش بیاید:
اضافه کردن نمک به آب درون قابلمه سبب سریع
تر جوش آمدن آن می شود.
سریعجوشآمدنآبسماور:برایجوشآمدن
سریع آب سماور ابتدا تا نیمه سماور را آب کنید و
سپسبعدازگرمشدن،بقیهسماورراپرازآبکنید.
بو گیر گیاهی :به جای استفاده از بوگیرهای
موجود در بازار کافی است چند برش لیمو را
همراه چند برگ رزماری داخل قابلمه بریزید
و مقداری آب اضافه کنید و بگذارید بجوشد تا
محیط خانه خوشبو و عطرآگین شود.
منبع :نمناک

درمان زخم دهان
مقداری نمک در یک لیوان آب گرم حل کنید
وداخلدهانبگردانیدوسپسبیرونبریزید.
در روز دو یا سه بار این کار را تکرار کنید .به
گزارش «بیتوته» یک قاشق چای خوری
جوش شیرین با مقداری آب گرم مخلوط
کنیدودردهانبگردانید.میتوانیدخمیری
از جوش شیرین و آب تهیه کنید (آب و جوش
شیرین به مقدار برابر) و آن را روی زخم قرار و
اجازه دهید خشک شود .آب نمک و جوش
شیرین هر دو مقدار اسیدیته و باکتری های
دهان را کاهش می دهد و از این نظر برای
بهبود زخم ها مفید است.

عطاری

چی بپزم؟

• •مواد الزم

مرغ :یک عدد  /سبزی خرد شده ،جعفری ،گشنیز ،نعناع و
ترخون :یک لیوان  /مغز گردوی چرخ شده :یک فنجان  /آلو
و قیسی خرد شده :نصف فنجان
پیاز سرخ شده :دو قاشق سوپ خوری  /زعفران ساییده:
نصف قاشق چای خوری  /زرشک :دو قاشق سوپ خوری /
شکر :یک قاشق سوپ خوری  /آب لیمو یا آب نارنج :سه قاشق
سوپ خوری  /نمک و فلفل :به مقدار الزم

• • طرز تهیه

مرغ را با آب لیمو یا آب نارنج ،نمک ،فلفل و زعفران حل شده مخلوط کنید تا یک ساعت بماند .سبزی را
با یک قاشق سوپ خوری روغن کمی تفت دهید و بقیه مواد یعنی مغز گردوی چرخ شده ،آلو و قیسی خرد
شده ،پیاز سرخ شده ،زرشک و شکر را به آن اضافه کنید .به گزارش «نمناک» ،مخلوط را در شکم مرغ بریزید
و جلوی شکم آن را قبل از دوخت یک تکه کاغذ فویل قرار دهید .بعد شکم مرغ را بدوزید و در قابلمه ای که
گنجایش مرغ را داشته باشد ،با سه قاشق سوپ خوری روغن داغ شده ،با شعله مالیم سرخ کنید .سه فنجان
آب را چند بار اضافه کنید تا مرغ پخته شود ولی له نشود .پس از طبخ ،باید نصف فنجان آب داشته باشد.

