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کودکانه

تیک در کودک

برق انداختن ظروف استیل

شایع ترین تیک ها چهره ای است و می تواند به انواع مختلف
تظاهر کند .پلک زدن ،کشیدن ابروها ،گاز گرفتن و مکیدن
لب ،مکیدن انگشت و ناخن ،درآوردن زبان از دهان ،فین
کردن ،بوییدن چیزی ،سرفه ،جمع کردن ،چین دادن
پیشانی ،تکان دادن گوش ،قورت دادن آب دهان ،سکسکه
کردن ،کندن مو ،گرفتن ژست های مختلف یا درآوردن
صدای حیوانات ،چرخش غیر ارادی گردن در جهت های
مختلف ،باال انداختن شانه ها و  ...از جمله تیک ها در کودک
است .به گزارش «آکا» برای درمان این گونه رفتارها در درجه
اول باید محیط خانواده را بررسی و به اطرافیان گوشزد کرد که
انتظارهای بیش از حد و فشار آوردن روی فرد برای ترک یا کاهش این
رفتارها نه تنها مفید نیست ،بلکه نتیجه عکس دارد و سبب تشدید تیک می
شود .تجربه نشان داده است که تذکر مستقیم یا تنبیه کودک برای ترک رفتار عادتی به هیچ وجه موثر نیست و
باید از شیوه تربیتی مبتنی بر تشویق استفاده شود .در مواقعی که کودک تیک ندارد ،باید بیشتر به او توجه یا او
را نوازش کرد و در مواقعی که تیک از خود نشان می دهد ،با بی اعتنایی به آن و جایگزین کردن فعالیت هایی
مانند نقاشی ،موسیقی ،بازی ها و  ...می توان به روند ترک عادت کمک کرد.

المتکده
س

چرا سردرد می شوید؟

سردرد دالیل بسیاری دارد .به گزارش «نمناک» ،از جمله عوامل
سردرد می توان به اختالل در بینایی ،منقبض کردن عضالت
گردن و شانه اشاره کرد که یک دوش و کیسه آب گرم و داروهای
مسکن معمول می تواند در تسکین سردرد کمک کننده باشد.
ورزش منظم و روش های ریلکسیشن مثل یوگا و ماساژ می
تواند در پیشگیری از بروز این نوع سردرد موثر باشد .عامل
دیگر عارضه سر درد ،گرسنگی است توصیه می شود وعده
هایغذاییبامیزانکموبهفاصلهنزدیکبههمبخوریدبهجای
این که سه وعده غذایی حجیم مصرف کنید و به طور حتم میان
وعده های سالم مثل آجیل یا میوه برای مواقعی که وعده غذاییتان
دیر می شود در دسترس داشته باشید .همچنین اگر عادت دارید هر
صبح قهوه مصرف کنید بدن شما به کافئین عادت می کند و در صورتی که
قهوه صبح فراموش شود ممکن است سردرد ضربان دار بگیرید .اگر یک روز قهوه در دسترستان نبود چای سبز
یا سیاه یا حتی شکالت تلخ را می توانید جایگزین کنید .بیشتر مسکن های در دسترس مثل آسپرین ،بروفن و
استامینوفن اگر بیشتر از  15روز در ماه استفاده شود ممکن است سردرد ایجاد کند.

انه داری
خ

کاربرد بخارشور در خانه
پاک کردن لک چسب ،موم ،آدامس و مواد سخت :یکی از لکه های سمج،
لکه چسب روی فرش یا موکت است .بد نیست بدانیدکه می توانید با
استفاده از دستگاه بخارشوی خود مانند یک قالی شوی حرفه ای این
لکه ها را پاک کنید .ابتدا بخار شور را در فاصله مناسبی از لکه چسب
نگه دارید تا سست شود ،مدتی صبر کنید و سپس با کاردک یا وسیله
مناسبی که به الیاف فرش آسیب نزند قسمت سست شده را از فرش جدا
منبع :بیتوته
و با کمی سرکه سفید محل مورد نظر را پاک کنید.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

ترفند

یکی از بهترین پاک کننده ها برای ظروف استیل آشپزخانه ،سرکه
است .کافی است مقداری سرکه سفید را به صورت اسپری روی
وسیله مورد نظر بپاشید و با پارچه نرم آن را پاک کنید .به گزارش
«بیتوته» اسید موجود در سرکه به تمیز شدن ظرف های استیل
کمک می کند .سپس برای براق کردن آن کمی روغن ،از هر نوع،
روی پارچه ای نرم بریزید و آن را روی سطح ظرف به شکل دورانی
بمالید.پسازچنددقیقهمتوجهمیشوید،نهتنهااثریازخطوط
ریز روی استیل باقی نمانده ،بلکه ظرف تان براق و درخشان هم
شده است .از سرکه سفید برای تمیز کردن سینک استیل و از بین
بردن لکه های سفید سینک هم می توانید استفاده کنید .یک دستمال
نرم را به کمی سرکه آغشته کنید و روی لکه مورد نظر به مدت  10دقیقه قرار
بدهید .این روش لکه های زنگ زده سینک را از بین می برد.

تسکین درد دندان

دردسرهایافرادباهوش!

همه چیز لزوما آن طوری نیست که در نگاه اول به نظر میرسد .در ظاهر با چنین هوش و آگاهی،
تحت تاثیر قرار دادن محیط اطراف ،باید کاری بسیار ساده باشد؛ باید بتوانید خوش بگذرانید
و چون همیشه قادر به برداشت نکتههای پنهانی از روتینترین امور زندگی هستید حرفی برای
گفتن دارید اما در عالم واقع این طور نیست .به گزارش «آکاایران» ،باهوش بودن دردسرهایی
هم دارد.
ی از شماها شاید دوست داشتید که باهوشترین دانشآموز
هوش زیاد کسالتبار میشود :خیل 
دبیرستان در عرصه فیزیک و ریاضی میبودید اما هوش زیاد واقعا کسالتبار میشود .چون بعد
از مدتی دیگر کسی از حل شدن سریع یک مسئله دشوار توسط شما ،شگفتزده نمیشود و دیگر
رکوردی برای شکستن ،دستکم در آن چارچوب محدود ندارید .حتی شرایطی فراهم میشود
که اگر تصادفی یک مسئله را اشتباه تحلیل کردید ،همه فکر میکنند این شما هستید که درست
میگویید و کسی برای رفع یکنواختی هم که شده است ،شما را به چالش نمیکشد!
هوش زیاد مایه حسادت میشود :حسادت چیزی است که در همه ما وجود دارد ،انکارش نکنید!
آدمهای باهوش ،سوژه برای دست انداخته شدن ،به دست دیگران میدهند .شیوه صحبت ،طرز
نگاه و پوشش ،اصطالحات شسته رفته مورد استفادهشان ،مسلح نبودن به شوخیهای دمدستی
و ...
تعامل با دیگران سخت می شود :آدمهای باهوش سرشار از ایده هستند؛ سریع فکر میکنند و
انتظار دارند دیگران پا به پای آن ها بیایند .بعضی از آن ها روح حساسی دارند و آستانه رنجش آنان
پایین است.
آد مهای باهوش در سرگرم نگه داشتن خود مشکل دارند :این یکی از معضالت بزرگ
آد مهای باهوش است .معموال تصور میشود که آد مهای باهوش ،درون گرا هستند اما باید
دانست که خیلی وقتها آد مهای باهوش واقعا درون گرا و در یک جمع قادر به سرگرم نگه
داشتن خود نیستند .آن ها انتظار دارند که بتوانند با افرادی دم خور شوند که بتوانند سریع با
آن ها بده بستان فکری کنند.
ابراز نظرهای متفاوت و دردسرساز :آدمهای باهوش نمیتوانند جلوی خودشان را بگیرند .از
آن جا که آن ها باهوشتر از آن هستند که برای «هیچ» ،کار دست خود بدهند ،ترجیح میدهند
یک دیدگاه رسمی کسالتبار غیر واقعی و دیدگاه مخفی درونی داشته باشند.

نسخه

شما با روغن کاری دندان در خانه می توانید درد آن را تسکین
دهید .به گزارش «نمناک» برای این کار شما نیاز به یک یا دو
قاشق غذاخوری روغن نارگیل ،آب گرم ،مسواک و خمیر
دندان دارید .شما باید به مدت  20دقیقه آن را در دهان
خود نگه دارید و آن را قورت ندهید و همچنین می توانید
آن را با استفاده از مسواک استفاده کنید .می توانید این
کار را دو بار در روز انجام دهید یا پنبه را به روغن زیتون
آغشتهکنیدوسپسرویدندانآسیبدیدهقراردهید.شما
می توانید این کار را دو تا سه بار در روز انجام دهید.

جوان سازی با استویا
استویا گیاهی با بر گهای شیرین است که قدرت شیرین
کنندگی بسیار باالیی دارد و به همین دلیل به آن شیرین برگ
یا شکر برگ نیز گفته میشود .مواد موجود در گیاه استویا
میتواند از طریق ماسک و قرار دادن روی پوست ،جذب
آن شود و پوست را تغذیه کند و از این طریق چین و چروک
موجود روی پوست را از بین ببرد و به جوان سازی صورت
کمک کند .به گزارش «ستاره» با توجه به نقش استروییدی
که گیاه استویا میتواند داشته باشد در درمان بیماریهای
پوستیبهصورتموضعیبهکاربردهمیشودوناراحتیهای
پوستی از جمله اگزما و خارشهای ناشی از آن را میتواند رفع
کند .مصرف گیاه استویا نقش موثری در الغری و کاهش وزن دارد
و چنان چه نیم ساعت قبل از غذا مصرف شود به کاهش اشتها کمک و از
پرخوری جلوگیری میکند و کاهنده فشار خون است .برگهای استویا میتواند
به صورت تازه یا خشک شده استفاده شود.

زیباکده

