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مشاوره

عطاری

تارومارکردناسترسکنکوربایکدمنوش

برایکاهشاسترسبایدسبکصحیحزندگیرعایتشودکهیکیازشاخصهای
اصلیآنرعایتتغذیهاصولیاست.
به گزارش « بهداشت نیوز» مصرف دمنوشی از مخلوط بادرنجبویه،
اسطوخودوس و گل گاوزبان به افراد سالمی که هیچ گونه بیماری
زمینهای ندارند ،توصیه می شود و برای کاهش استرس کارساز
خواهدبود.
یکقاشقغذاخوریازمخلوطاینگیاهانبایددریکونیملیوانآب
مخلوطوبهآرامیجوشاندهشودوزمانیکهیکسومازآبآنبخارشد،
مخلوطصافوباحلکردنتکهایکوچکنباتداخلآن ۳۰،دقیقه
قبلازخواباستفادهشود.
همچنین کنکوری ها از خوردن غذاهای سنگین مانند حلیم ،کله پاچه،
فست فودها و غذاهایی که حاوی پنیر پیتزاست ،خودداری کنند چرا که این
غذاهاباعثسنگینشدنافرادمیشودوکیفیتیادگیریراکاهشمیدهد.بهتر
استازغذاهایآبپزوبخارپزمانندآبگوشت،تخممرغعسلی،شیرباداموشیرعسلبیشتراستفادهشود.

نسخه

درست شستن صورت!

ممنوعه ها در دعوای زن و شوهری

خشم ،عصبانیت ،پرخاش ،دعوا و در کل فوران و بروز
هیجانات منفی در هر فرد و رابطهای رخ میدهد .به
گزارش «ستاره ها» عبارت هایی هست که به دعوا و
کشمکشدامنمیزندوتنورشراتندترمیکند.
چرا بیخود عصبانی میشی؟ :وقتی این عبارت را
به کسی میگویید ،یعنی هیچ دلیلی برای عصبانیت
نمیبینید و در حقیقت او را درک نکردهاید .این جمله
شبیه ریختن بنزین روی آتش است و باعث میشود دعوا
از آن چه هست ،شدیدتر شود .جمله مناسبتر این است که
از طرف مقابل بپرسیم «چرا بهخاطر چنین موضوعی اینقدر
ناراحتشد های؟»
استفادهازکلماتیمثل«هرگز»و«همیشه»:استفادهازعبارتهاییکهکلماتیمثل«همه»«،هیچ»و«هرگز»درآنبهکار
بردهمیشود،بسیاراغراقشدههستبرایهمینزیادهممنصفانهودقیقنیست.
دیگههمهچیتمومشده!:تهدیدکردن،بهویژهتهدیدبهرفتنبدترینچیزیاستکهمیتوانیدبهشریکتانبگوییدیا
انجامدهید؛وقتیکهواقعاقصدچنینکاریراندارید.جملهدیگریکهحالتتهدیدیداردونبایدب هزبانبیاوریدایناست
«مندیگرتورادوستندارمومیخواهمترکتکنم».چنینجملههاییکهباعثازبینرفتناعتمادبیندوطرفمیشود،
بهاصلرابطهآسیبمیزندوممکناستهرگزنتوانیدآنراجبرانکنید.

شکالت تلخ بخورید تا پیر نشوید
شکالت تلخ دارای آنتیاکسیدانهایی است که میتواند روند پیری را کاهش
دهد.بهگزارش«ستارهها»بهجایخریداریکرمهایضدپیریشمامیتوانید
تنها با خوردن برخی مواد غذایی از روند پیری خود جلوگیری کنید و پوستی
درخشانوجوانداشتهباشید.خواصفالوانولشکالتتلخمیتواندازپوست
دربرابرخورشیدمحافظتکندوبهدلیلداشتنآنتیاکسیدانهایزیادبرای
سالمت پوست مفید است .چای سبز ،قهوه و سبزیجات از دیگر مواد خوراکی
هستکهمصرفشانازپیریجلوگیریمیکند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

دوستیبافرزند
پدر و مادرها همیشه از این که فرزندشان به راه های نامناسب کشیده شود ،نگرانند و همواره
دنبالراهیهستندکهنگذارندفرزندشانکمبودیاحساسکندوازآنهافراریشود.یکیاز
بهترینراههابرایاینکاردوستیبافرزنداست.
روابط والدین با فرزندان یک ارتباط تعریف شده و منحصر به فرد است که ویژگی های خاص
خودشراداردوبهطورکلیدردوویژگی«اقتدار»یا«نفوذومحبت»خالصهمیشود.وجوداین
دوویژگیدرکلدورانرشدفرزندانضروریاست،هرچندویژگیاقتداروالدینباافزایشسن
فرزندانبایدبهسمتمشاوریاراهنماتغییرکند.
بهگزارش«پرشینوی»برایاینکهبتوانیددرفرزندانتاننفوذوقدرتالزمراداشتهباشید،الزم
استابتدایکرابطهخوبوصمیمانهراباآنهاشکلدهیدکهشمامادردلسوزبهخوبیمتوجه
آنشدهاید.حالبرایرسیدنبهایننوعرابطه،پیشنهادهاییارائهمیشود.
توجهداشتهباشیداینروشهاتاثیراتشرادرطوالنیمدتنشانمیدهدواینیعنینبایدناامید
شویدودیگراینکهانجامآنهابایدهمیشگیباشدتابتواندتاثیرگذارباشد.نسبتبهجنبههای
مهمزندگیفرزندانتانمثلکار،دوستانوعالیقوسرگرمیهایشان،باپرسشازآنهاعالقه
واشتیاقنشاندهیدوآنهارادرجاهاییکهخوبعملکرده،پیشرفتیداشتهیامودبانهرفتار
کردهاند،تشویقکنیدتاازاینطریقاحساسباارزشبودنرابهآنهابدهید.
اولین گام برای رسیدن به یک مذاکره و ارتباط درست ،این است که از ویژگی های شخصیتی
فرزندتانباخبرباشیدوتالشکنیدبراساسآنویژگیهابااورفتارکنید.
هیچوقتفراموشنکنیدکهبرایرسیدنبهیکارتباطخوبومفید،نیازداریدکهکمیمتفاوت
ازبقیهبافرزندانتان،رفتارکنیدچراکهروابطمیانشماوفرزندانمانندعابرخیاباننیستکه
مقطعیوزودگذرباشدبلکهدرازمدتوطوالنیاست،بنابراینشمابهرفتارینیازداریدتابتوانید
اینروابطراحفظکنیدوآنرازخمینکنید.یکیازکارهاییکهبهشمادررسیدنبهیکرابطه
خوبوموفقکمکمیکندایناستکههمیشهودرهمهحالاحترامومنزلتفرزندتانراحفظ
کنیدوآنرادرنظربگیریدوبااینکارعزتنفساوراافزایشدهید.
گفتهمیشودکهکودکاندوستدارنددرخانوادهنظمبرقرارباشدوقوانینیوجودداشتهباشد.
بهعبارتدیگرآنهانیازدارندبفهمندکههررفتاریچهپیامدیخواهدداشتبنابراینبراساس
آنپیامد،تصمیمبگیرند،هنوزهممیخواهندآنرفتارراانجامدهندیاخیر،ضمنآنکهوجود
نظموقوانیندرخانوادهیکیازمسائلیاستکهنیازبهامنیتکودکانرابرآوردهمیکند.
کودکاندوستدارندتاازاندکقدرتیهمدرخانوادهبرخوردارباشندوگاهیاوقاتهموالدین
بهحرفآنهاگوشکنندتابتوانندکارهاییکهفکرمیکنندبرایشانارزشمنداستانجامدهند
ولیاگرایناحساسرانکنندووالدینراانعطافناپذیربیابندازآنهافاصلهمیگیرندوبهدنبال
راههاییمیگردندکههرطورشدهاست،آنهارابهخواستههایشانبرسانند،حتیبهقیمت
زیرپاگذاشتنقوانینپدرومادرشان.

س
المتکده

درطولروزدستهایشماباهمهچیزدرتماساست.چربی،خاکوبهاحتمالزیاد
میکروب ها روی دستان شما جا خوش می کند و به طور حتم دوست ندارید این
موادرویصورتشماقرارگیرد.بنابراینباشستندستهایخودشروعکنید
اولدستهایتانراخوبوتمیزبشویید.هدفاصلیازتمیزکردنپوست،باز
کردنمنافذآناست.قبلازشستوشویصورتموادآرایشیرابادستمال
لطیف ،پاک کننده های طبیعی حاوی روغن جوجوبا ،عصاره دانه انگور و
...پاککنید.بهتراستبرایپاککردنآرایشچشمهاازمایعپاککننده
آرایشیاستفادهکنید.برایپاکسازیکاملپوستبهتراستپاککنندههای
بدونسولفاتراانتخابکنید.سولفاتعاملپاککنندهپوستاستاماباعث
تحریکآنهممیشود.گزینههایگیاهیمانندمحصوالتیکهبهحفظرطوبت
کمک و آلودگی های پوستی را برطرف می کند ،مناسب است .بعضی کارشناسان
شامپوی بچه را گزینه مناسبی برای شست وشوی پوست صورت می دانند .آب گرم باعث
افزایششکنندگیمویرگهایریز،قرمزیگونهواطرافبینیخواهدشد.برایآبکشیبایدازآبخنکاستفادهکنیدتا
منافذپوستبستهشود.توجهکنیدکههرمحصولبهداشتیوشویندهایراکهبرایصورتبهکارمیبرید،بایدبرایگردن
هماستفادهکنید.بهعبارتیهرکاریکهباصورتمیکنیدبایدباگردنهمانجامدهید.

کم کردن شر ملخ از اطراف خانه

ترفند

باگرمشدنهوادربسیاریازمناطقگرمسیریتعدادملخهازیادمیشود.بویسیرمی
تواند ملخ ها و دیگر آفات شایع باغچه را دور نگه دارد .برای ساخت اسپری سیر ،دو
خوشهسیررابا 10پیمانهآبمخلوطکنیدوسپسمخلوطحاصلرارویحرارت
قرار دهید تا جوش بیاید .سپس ،مایع را رها کنید تا یک شب بماند .به گزارش «
فردا» ،برای استفاده از اسپری سیر ،یک بطری را با یک بخش محلول سیر و سه
بخش آب پر و سپس مایع را روی برگ های گیاهان آفت زده و زیر برگ ها را نیز
اسپریکنید.همچنینملخهابهچمنهایبلندعالقهدارند.میتوانیدبارشد
یکقطعهچمنکوتاهنشدهدریکگوشهجداگانهازباغچه،آنهارادریکناحیه
نگه دارید .این کار می تواند شکار و از بین بردن ملخ ها را نیز آسان کند .کمی آرد
کامل معمولی تهیه کنید (از انواع دیگر آرد استفاده نکنید چرا که ممکن است حاوی
موادیمانندنمکباشد)ویکالیهنازکازآنرارویبرگهایگیاهانآفتزدهبپاشید.

خورش عدس طالقان

چی بپزم؟

• •مواد الزم:

گوشت گوسفندی 400 :گرم  /عدس :دو لیوان
سیب زمینی :دو عدد  /رب گوجه فرنگی :دو قاشق غذاخوری /
آلو بخارا :یک لیوان  /پیاز :دو عدد  /روغن ،زعفران ،آبغوره ،نمک
و فلفل ،زردچوبه و دارچین :به میزان الزم

• • طرز تهیه:

ابتدا پیازها را خاللی خرد کنید و کمی تفت دهید .سپس زردچوبه را
اضافهکنیدواجازهدهیدپیازهاطالییشود.گوشترااضافهکنیدومقداری
همبزنیدودراینمرحلهربراهماضافهکنید.اجازهدهیدتفتبخوردتارنگآن
عوضشود.سپسآبرادرونآنبریزیدواجازهدهیدتانیمپزشود.بهگزارش«بیتوته»
دراینهنگامآلوهاوعدسهارابشوییدوخیسوسیبزمینیراخردکنید.وقتیگوشتنیمپزشدسیبزمینیوعدسرا
اضافهکنیدوهمراهنمکوادویهبگذاریدبپزد.آلو،زعفرانوآبغورهرااضافهکنیدوبگذاریدخورشجابیفتد.

