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مشاوره

ی نی کده

ن

بهتر خوابیدن نوزاد

نوزاداننمیتوانندبینروزوشبتفاوتقائلشوندوشایدبههمیندلیلباشدکهاین
قدر کم می خوابند .پس از چند هفته اول آن ها قادر به یادگیری تفاوت روز و شب
خواهند شد و می توانید الگوی خواب مناسبی برایشان بچینید .برای بهتر
خوابیدن نوزاد در اتاق خواب او از چراغ استفاده کنید .شب ها قبل از خواب
نور اتاق را کم کنید تا نوزاد برای خواب آماده شود .به گزارش«پرشین وی»،
شایددرابتدابهویژهاگرخودتانبهنوزادشیرمیدهیدکارسختیباشدچون
معموالنوزادهنگامشیرخوردنبهخوابمیرود.بهترینکارایناستکهبعد
از شیر دادن او را در جایش قرار دهید و نوازشش کنید تا به خواب برود .نباید
اجازه دهید در آغوشتان خوابش ببرد وگرنه به محض گذاشتنش در تخت از
خواببیدارخواهدشد.هربارکهصدایکوچکیمیشنویدنیازیبهبلندشدن
ندارید.انجاماینکارفقطسببمیشودکهنوزادبارهابیدارشودومنتظررسیدگی
باشد.درمقابل چنددقیقهصبرکنیدتاببینیدخودشآراممیشودیانه.شایدهمدوباره
بهخواببرودولیاگرشروعبهگریهکردقبلازشدیدشدنگریهبهاورسیدگیکنید.

گل و گیاه

دیدگاه شخصیتی کودکان

استحکام زندگی مشترک

زوجهایخوشبختبایکدیگرصحبتمیکنندوبهحرفیکدیگرگوشمیدهند.این
زوجهامیدانندکهعواملبیرونیکهسببحواسپرتیمیشودبرعواطففرداثر
میگذارد،مانعارتباطدرستمیشودوراههاییراپیدامیکنندتاهنگامی
کهخودشانوهمسرشانآمادههستند،براینعواملغلبهکنند.بنابراین
اولینشرطخوشبختیشما،پایهریزییکارتباطدرست،صمیمانهودر
عین حال منطقی از دوران نامزدی و عقد است .به گزارش«آکا» ،پرهیز
ازبیاناختالفاتودلخوریها،مهمتریندلیلفاصلههمسرانجواناز
همدیگراستوآنقدرجدیاستکهمیتواندبهجداییهممنجرشود.
روابط مستحکم زن و شوهر به توانایی آن ها بر غلبه بر این اختالفات به
شیوهای مثبت بستگی دارد .یعنی به جای جنگ و دعوا یا خودخوری و
سکوت ،با گفت وگو و در نظر گرفتن حق و حقوق همدیگر ،این مشکالت
را رفع می کنند .افرادی که ازدواجهای پایداری دارند به خوبی همسرشان را
میشناسند.آنهاازوقایععمدهزندگیگذشتههمسرشانخبردارندوازچیزهای
ن آگاهی کسب کرده اند و این اطالعات را با
دلخواه و مورد تنفر او ،امیدها و نگرانیهایشا 
تغییرات دنیای همسرشان به روز میکنند .افراد و رابطهها در طول زمان دگرگون میشود .باید انتظار این تغییرات را داشته
باشید،نهاینکهازآنهابترسید.

آزالیا

آزالیا گیاهی زینتی و بسیار عمومی است که هم برای تزیین باغچه و هم
گلخانه به کار می رود .این گیاه به صورت درختچه یا درخت های نسبتا
کوچک است .برگ های متناوب دارد که بیشتر در قسمت انتهایی
شاخه مجتمع است .برگ ها کامل چرمی ،خزان شونده یا پایاست .به
گزارش«بیتوته» ،گل های درشت و پرپر آن دارای رنگ های مختلف قرمز،
بنفش ،سفید و زرد است .گل ها منفرد است یا بیشتر به صورت گروهی
قرار دارد .کاسه گل آزالیا دارای پنج کاسه برگ است و جام گل نامتقارن
آن قیفی شکل و لوله ای است .میوه آن کپسول شکل و دراز است .تکثیر این
گیاه از طریق قلمه انجام می شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

رفتـــــار با نوجوان
سیــــــــــــــــگاری

والدین همیشه در ذهن خود آینده ای درخشان را رو به روی فرزندانشان
می بینند و تالش می کنند بهترین ها را برای آن ها مهیا کنند تا رویاهای
آن ها تحقق پیدا کند ولی بعضی مواقع رفتاری از فرزندانشان سر می زند
کهآنچنانترسیبهجانشانمیافتدوآنقدرحالشانگرفتهمیشودکه
بدترینعاقبتهاجلویچشمشانجامیگیرد.مثلهنگامیکهسیگاردر
جیب فرزندشان پیدا می کنند یا متوجه بوی سیگار از دهان او می شوند،
در این مواقع نمی دانند واقعا چگونه رفتار کنند و شاید خودشان را هم
سرزنش کنند .به گزارش«آکا» ،در این موارد خودتان را کنترل کنید ،به
نوجوان سیگاری ،عکس العمل شدید نشان ندهید زیرا امر و نهی شما به
طورمستقیمبیفایدهاست.متوجهکردننوجواندربارهاشتباهاتشقلق
خاصی دارد .محبت تان را نسبت به او زنده نگه دارید و به فرزندتان عشق
بورزید و رابطه خود را با فرزندتان تقویت کنید .با او درباره سیگار کشیدن
صحبت کنید (منظور از صحبت نصیحت ،سرزنش یا تمسخر نیست بلکه
این است که بنشینید و با مهربانی به او بگویید که از این وضع ناراحت
هستید و دلتان می خواهد درباره آن کمی با هم صحبت کنید .سعی شود
بیشتر به او گوش کنید و دالیلش را بشنوید .منصف باشید ،او را قضاوت
نکنید و در حین صحبت ها حمایت تان را به او نشان بدهید).
فرزندتان را در زمینه هایی که استعداد و عالقه دارد وارد کنید .مدرسه
و معلمان منبع مهمی برای کمک به شما هستند ،به مدرسه فرزندتان
بروید و از آن ها کمک بخواهید .ببینید نوجوان تان با چه کسی رابطه
صمیمی تری دارد و از فرد مورد نظر نیز برای صحبت با نوجوان تان
کمک بگیرید .با نوجوان به مسافرت و تفریح (باشگاه ،پارک ،پیاده
روی و  )...بروید .سعی کنید با موافقت نوجوان تان جلسه هفتگی
بگذارید .در جلسه خواسته ها و انتظارهای خود را از نوجوان تان
بنویسید ،از او بخواهید خواسته های خودش را از شما بنویسد .اگر
فرزندتان بیش از اندازه ناسازگار است و با رعایت این موارد نتوانستید
با او رابطه برقرار کنید به طور حتم به مشاور یا روان شناس مورد اعتماد
مراجعه کنید تا با توضیح جزئیات بیشتر ،شما را راهنمایی کند.

روا
ن شناسی

آثار هنری کودکان نشان دهنده یک دیدگاه از شخصیت خودشان است .کودکان
ابزار نقاشی را به طور تصادفی انتخاب نمی کنند ،این انتخاب خلق و خوی
شخصیتی آن ها را نشان می دهد .ضخامت مداد و اندازه ورق انتخاب شده،
نشان دهنده خصوصیات درونی آن هاست .به گزارش«بیتوته» ،هر چه ورق
بزرگ تر باشد کودک می خواهد بیشتر خود را نشان دهد ،در حالی که
انتخاب یک برگه کوچک تر نشان می دهد کودک رضایت بیشتری دارد.
طراحی یک شخص در اندازه بزرگ نشانه پرخاشگری است اما در اندازه
کوچک نشانه احساس بی کفایتی ،شرم ،ترس و افسردگی است .اگر سر
شخص را بسیار بزرگ بکشد نشان از مغرور بودن است .بچه های معمولی
سر را متناسب با بدن طراحی می کنند .کودکانی که بیشتر صحبت می
کنند ،تهاجمی هستند و دهان را به اندازه بزرگ طراحی می کنند اما بچه های
معمولی متناسب با بدن نقاشی می کنند .کودکانی که فکر می کنند مدام تحت
کنترل هستند اندازه چشم ها را بزرگ تر نقاشی می کنند .چشم در اندازه کوچک نشان
از ضعف احساسات و وابستگی است و اگر چشم حذف شود نشانازتمایلنداشتن بهحضور در جامعه و ارتباط برقرار کردن
با دیگران است .بزرگ نشان دادن بینی تاکید بر پرخاشگری در کودک است .کودکانی که گردن را بلند می کشند ،نشان
از سختی در دستیابی به اهداف و خواسته هایشان است .کودکان مشکل دار اصوال گردن را به طور کامل حذف می کنند.

پاکسازی ظرف سیاه

ترفند

اگرقصدداریدرویآتشغذادرستکنیدامانگرانسیاهشدنبیرونظرفخودهستید
«پرشین وی» توصیه می کند به پشت ظروف خود کمی خمیر بمالید .با این تدبیر
سیاهیناشیازدودزغالواجاقبهراحتیپاکخواهدشد،بدونآنکهخراشیبه
ظروف شما وارد شود .اما اگر چنین امکانی برای شما وجود ندارد و ظرف تان سیاه
شده است برای پاکسازی آن پشت ظرف را با آب گرم یا داغ خیس کنید و روی آن
جوششیرینبریزید.بعدرویجوششیرینهاسرکهبپاشید.سرکهباجوششیرین
باهمواکنشنشانمیدهدوکفمیکند.بعدازپنجدقیقهباسیمظرفشوییآغشته
به مایع ظرفشویی سیاهی ها و سوختگی های پشت قابلمه را تمیز کنید و از برق افتادن
پشتقابلمهخودلذتببرید.

شیرینی نسکافه ای

شیر
ینی پزی

• •مواد الزم:

آرد 225 :گرم
کره 225 :گرم
نشاسته ذرت ۵۰ :گرم
پودر قند ۶۰ :گرم
نسکافه :دو قاشق غذاخوری
وانیل و آب جوش :مقداری

• • طرز تهیه:

پودر قند و کره را با همزن مخلوط کنید تا رنگ آن کامال روشن شود .وانیل و
نسکافه حل شده در آب جوش؛ بسیار کم (در حد یک تا دو قاشق) اضافه و کمی
مخلوط کنید .بعد از آن آرد و نشاسته الک شده را اضافه و با دور تند همزن مخلوط کنید
تا خمیر یک دست شود .به گزارش«بیتوته» ،وقتی که خمیر آماده شد با قیف و ماسوره هر مدلی که دوست دارید شکوفه
بزنید .شیرینی ها را داخل فر از قبل گرم شده با دمای  ۱۶۰درجه برای  ۱۰دقیقه قرار دهید.

