شخصیتشنایس از روی گل موردعالقه

یشمابههرکدامازاینگلها،نکاتیجالب رادربارهشخصیتتانلومیدهد
رز،یاس،بابونه،ارکیدهیاالله؟عالقهمند 

فرنگیس یاقوتی| مترجم 

منبعlittlethings.com :

رز|بیشتراحساساتیهستیدتامنطقی

اگر شما گل رز را میپسندید ،یعنی یک عشق در قلب خود دارید .به عبارت دیگر ،شما فردی هستید که بیشتر بر اساس
احساســاتتان تصمیم میگیرید تا منطق و عقلتان .این نکته را هم بدانید که گل رز برای سالگرد ازدواج و
نشاندادنابرازعالقهبهدیگرانبسیارگزینهمناسبیاست.افرادعالقهمندبهگلرزبایددر
تصمیمگیریهایشان،بیشترازمشورتبادیگرانکمکبگیرند.
بابونه|خوشبینهستیدوخوششانس
اگر گل بابونه یا گلهای چندپر دیگر به شــکل بابونه را میپســندید ،یعنی خودتان را
در زندگی فردی خوش شــانس میدانید و نگرشــی مثبت به زندگــی دارید .این
ویژگی است که اگر به خوبی از آن اســتفاده کنید ،کمک زیادی به موفقیتتان
درحوزههایمختلفخواهدکرد .اینگلازقدیمنشانهشادیبودهو
نگهداریازآندرخانهفقطنیازبهگلدانوآبدارد!
یاسبنفش|بهخانوادهعشقمیورزید
آیا هــر روز با مادرتــان تماس میگیریــد؟ آیا دیــوار خانه شــما از عکسهای
خانوادگیپرشده؟لذتبخشترینتفریحبرایشما،دورهمیدرکنار
فامیلاست؟اگرجوابشمابهاینسوالهامثبتاست،طبیعیاست
که یاس بنفش گل مورد عالقه شما باشــد .عالقهمندی به این گل،
نشانهایناستکهفردیخانوادهدوستهستید.
ارکیده|سختگیرهستیدوتاحدودیعجیب!
اگربهاینگلعالقهدارید،دوستانتانشمارافردیعجیبوغریبو
حتیگاهیدربارهجزئیاتاینمسئله،بسیارایرادگیرمیدانندچون
واقعا فردی ســختگیر و البته تا حدودی دمدمی مزاج هم هستید!
عالقهمندانبهاینگل،بیشازخوشبینبودنبههراتفاقومسئلهای،
فقطبهدنبالجنبههایمنفیاشمیروند.
سوسننارنجی|عاشققدرتهستیدوثروت
عالقهمندان به گل سوسن ،افراد مغروری هستند که تصور میکنند فقط خودشان بهتر
از دیگران میفهمند و هر تصمیمی بر خالف نظر آنها به شکســت خواهد انجامید.
جالبتراینکهگلسوسندررنگهایمختلفوجودداردامارنگنارنجیآن،مورد
عالقهافرادیاستکهدرزندگیفقطتشنهقدرتوثروتهستند.

آی پد رونالدو را جدی بگیرید
خبرساز شدن استفاده «رونالدو» ،ستاره ثروتمند یوونتوس از آیپد  25دالری قدیمیاش چه
درسی برای ما دارد؟
نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره

استفاده کریســتین رونالدو از یک آیپد قدیمی در فضایمجازی و رسانههای خارجی،
حسابی سر و صدا به راه انداخته است .برخی از اینکه رونالدو با وجود داشتن ثروت 450
چهره ها
میلیون دالری ،هنوز از آیپد قدیمی که تولیدش ســه سال پیش متوقف شده ،استفاده
میکند ،جا خوردهاند .البته برخی طرفداران رونالدو از این موضوع دفاع کرده و گفتهاند این
خیلی خوب است که رونالدو به جای خرید اضافه ،هنوز از همان وسیله قدیمی خودش که این روزها تنها حدود
 25دالر قیمت دارد ،استفاده میکند .اما آیا چنین انتخابی از سوی رونالدو میتواند تلنگری برای ما هم باشد؟

چه کسی گفته همه چیزمان باید به هم بیاید؟
بگذارید پیش از هر چیز دو حکایت آشــنا را با هم مرور
کنیم:
فردی کیفی گرانقیمت خریده اما بعد از
به دســت گرفتن کیف ،احســاس میکند
چیزی در ظاهرش درست نیست .او به این
نتیجه میرســد کــه پوشــیدن لباسهای
معمولی وقتی کیفی گــران و مارکدار به دســت می
گیرد ،ایــراد دارد .پس هزینــه زیادی را صــرف خرید
لباسهای جدید میکند ،در حالیکه نیازی به خرید
لباس جدید نداشته است.
خانــوادهای ناچار از خریــد یخچال جدید
میشــوند اما پس از مدتی حس میکنند
چیزی در آشــپزخانه آنها درست نیست.
در نهایــت بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه
نمیشود کنار یخچال جدید ،از اجاق گاز قدیمیشان
اســتفاده کنند .بعد از تعویض اجاق گاز ،در حالیکه
اجاق قبلی مشکلی نداشته ،به این نتیجه میرسند که
فرش آشــپزخانه هم نیاز بــه تعویــض دارد و همچنین
ماشــینلباس شــویی و  ...چــرا که باید
همه چیز به هم بیاید!

1

2

ایــن حکایتهــا بــرای شــما آشــنا

نیستند؟

چنیــن داســتا نها و حکایاتــی بــرای
بســیاری از ما آشناســت چون در تصور
اغلب ما بایــد همه چیز به هــم بیاید! در
نتیجــه ایــن تصــور غلــط هم بخشــی از
وسایل خود را در حالی که هنوز کارایی
دارند ،دور میاندازیم .شاید رونالدو ،به

عنوان فردی بســیار پولدار که ابایی از خرید کاالهای
بسیار گران قیمت نیز ندارد ،الگوی مناسبی از هر نظر
در زمان برنامهریزی برای خرید نباشد اما احتماال در
این یک مورد ،میتوانیم نکتــهای کاربردی از رونالدو
یاد بگیریم.
موقع خرید ،یاد انتخاب رونالدو بیفتید!
نوبــت بعد کــه تنها بــه خاطر حفــظ ظاهر خواســتیم
کاالیی جدید را بخریم ،شاید بد نباشد یاد این انتخاب
رونالــدو بیفتیــم .یــاد رونالــدو بیفتیم و بــه خودمان
یــادآوری کنیــم که تــا وقتــی کاالیــی کارایــی دارد و
میشــود از آن اســتفاده کرد و جــواب نیازهــای ما را
میدهد ،بی دلیل به دنبال تعویــض آن نرویم و تصور
نکنیم که استفاده از یک کاالی کمی قدیمی یا از دور
خارج شــده ،میتواند تعیینکننده جایگاه ما باشد یا
ارزش ما را تعیین کنــد یا حتی نشــاندهنده دارایی
و توان مالی باشــد .گاهی حتی فردی با ثروت 450
میلیون دالری میتواند برای چندین ســال از کاالیی
 25دالری استفاده کند.

گل میخک رنگهای مختلفی دارد که هر رنگ
نشــانه یــک ســری ویژگیهای شــخصیتی
خاص اســت .با این حال ،اگر شــما این گل
را دوســت داریــد به طــور کلی ،فــردی آرام
هســتید که از هیچ تالشــی برای دور شــدن از
هیاهو فروگــذار نخواهید کــرد .افراد عالقهمنــد به این
گل ،انســانهای آرامی هســتند که همنشــینی با آنها
توصیه میشود.
الله|شوخطبعایدوخونگرم
هرچنــد تقریبا میشــود گفــت که همــه مردم
دنیا گل الله را دوســت دارند چــون این گل،
زیبا ،جذاب و دلرباســت اما اگر شما هم جزو
دوســتداران گل الله هستید ،نشــان میدهد
که فردی پر شر و شور هســتید اما در عین حال میتوانید به
خوبی در خانه تنها باشــید و به شما خوش بگذرد .شما یک
گروه بزرگ از دوســتان و آشــنایان را کنار خود دارید ،چون
همیشهفردیشوخطبعوراحتهستیدوگاهیدیگراناز
خونگرمیتانبهوجدمیآیند.
آفتابگردان|خوشبینهستیدوبهدنبالپیشرفت
گلآفتابگردانهمانطورکهازاسمشپیداست،
همه عمر خود را به دنبــال دریافت نور
خورشــید بوده اســت .این گل
نشانهخوشبینیاستواگر
شما طرفدار این گل هستید،
یعنــی فــرد خوشبینی هســتید و در
همه حال به پیشــرفت در حوزههای
مختلف زندگی فکــر میکنید .اگر
کنار میز کار یا کنار تخت خوابتان
یک گلدان آفتابگردان بگذارید،
خواهیددیدکههربارچشمتانبه
آن گلها میافتد ،ناخودآگاه لبخند
بهلبهایتانمیآید.
لیلیوم شیپوری| قوی هستید
اما آرام
گل لیلیــوم شــیپوری
گلــی زیبــا و جــذاب و
بــا ظرافــت اســت .اگر
شــما فردی قوی اما آرام
هســتید احتماال به سمت این
گلکشیدهمیشوید.عالقهمندانبهاین
گل ،افرادی ســختکوش هستند و به شدت
تالشمیکنندکهدرمحیطخانهومحلکار،شرایط
بهتریرابرایدیگرانفراهمکنند.چنینافرادی،معموال
کمترعصبانیمیشوند.

دختر مورد عالقهام میگوید
برای ازدواج 5 ،سال صبر کن!
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پسری  27سال ه و دانشجوی کارشناسیارشد کامپیوتر هستم .از طریق اینستاگرام با دختری آشنا
شدهام که در یکی از پیشرفتهترین کشورهای اروپایی زندگی میکند و هم رشتهای من است .ایرانی
است و قصد برگشت دارد اما میگوید تا زمانی که درسم تمام نشود ،ازدواج نخواهیم کرد .درس
او حداقل پنج سال دیگر طول میکشد .خیلی به دلم نشسته و سالیق مشترک زیادی داریم .نمیتوانم تصمیم
نهایی را بگیرم .چه کنم؟

اگر در این شبهای سرد زمستانی،
فرد بی خانمانی رو دیدین که کنار
کوچه و خیابان نشسته یا خوابیده،
با شماره  137تماس بگیرین و
بهشون خبر بدین تا در اسرع وقت،
به وضعیتش
رسیدگی کنن...

زنیکههنرشترمیم
بالپروان ههاست!

زندگیسالم
چهارشنبه
 25دی 1398
شماره 1515

خانواده و مشاوره

اگر تا به حال فقط یک بار به گل فروشــیها ســر
محوری
زده باشــید ،حتما از خودتان پرسیدهاید که من چه
گلی را بیشتر از بقیه دوســت دارم؟ تماشای گلها
میتواند باعث تغییرات زیادی در حال و هوای شما و
اطرافیانتان شود .اما اینکه شما چه گلی را بیشتر از همه دوست دارید
و میپسندید ،از یک سری ویژگیهای شخصیتیتان خبر میدهد

که شاید خودتان هم از آنها بیخبر باشید .از زمانهای
گذشته ،تحقیقات متعددی توسط روانشناسان درباره
نوع گلی که فرد دوســت دارد و شخصیت اش ،وجود
دارد که آخرین آن توسط پژوهشگران لهستانی انجام
و خالصهای از نتایج آن منتشر شــده است .در ادامه،
ویژگیهای شــخصیتی افراد عالقهمند به  10گل را با
یکدیگر مرور خواهیم کرد .در خور ذکر است که بعضی از
این نکات ،ممکن است برای همه صدق نکند.

میخک|فراریازهیاهوهستیدودنبالآرامش

قرار و مدار

بانوان

در سراسر جهان شــاهد انواع
کمــک بــه موجــودات زنــده
هستیم.برخیافرادخانهشان
را پناهگاه حیوانات میکنند،
برخــی دیگــر بــه گربههــا و
ســگهایی که زخمی و بیمار
شده اند کمک می کنند و حاال
میخواهیم یک زن را معرفی کنیم که موفق شده چندین
پیوند بال پروانه را انجــام دهد .کتی ونبالریکوم ،به علت
فعالیت در یک آزمایشگاه حشرهشناســی به طور مرتب با
پروانهها سروکار دارد و سالهاست مشغول ترمیم و پیوند
زدنبالهایحشراتازجملهپروانههاست.
عملی 5دقیقهای!
او صبورانه ،متخصصانه ،با دقت و هوشیاری و البته دانش
الزم و عشقی که به این موجودات دارد ،بالهای شکسته
آنها را هرچه زیباتر و باشکوهتر ترمیم می کند و دوباره به
زندگیوپروازبرمیگرداند.کتیمیگوید:کلعملپیوند
بال حدود ۵دقیقه طول میکشد چون نباید فشار زیادی
به بال و خود پروانه وارد شود .باید سریع کار کنید و نهایت
هوشیاریودقتراداشتهباشید.
ضرورتبهکارگرفتنخالقیت

او سالها با حشرات مرده و زنده کار کرده و به سازوکار
بدنی آنها آشناســت .کتی بیش از  ۱۴ســال است که
با حشــرات ســروکار دارد و انواع حشــرات زیبا و هنری
را خرید و فــروش میکند .دورههای حشرهشناســی را
گذرانده و عاشــق حشــرات وحشی اســت .او به کشف
رفتار و شــکل و رنگ این حشــرات عالقهمند است و به
گفته خودش گاهی اوقات در خــواب آنها را میبیند.
نکته جالب دربــاره او ،اســتفاده از خالقیــت در کارش
است که باعث شــده هم لذت بیشتری از فعالیتهایش
ببرد و هم آدم موفقتری محسوب شود .عملهای پیوند
بال پروانه توسط او به تازگی در شبکههای اجتماعی با
استقبال کاربران روبهرو شده و دهها هزار نفر توئیتهای
آن را الیک کردند و بیش از  ۲۸هزار کامنت گذاشتند.
منبع:یکپزشک


دکتر سیدعلی ظریفی | روانشناس

در ســا لهای اخیــر و بیــن بعضــی
مشاوره
دختر و پسرهای امروزی ،متاسفانه
ازدواج
ازدواجهای ســنتی جای خودشــان
را به ازدواجهــای مدرنیته دادهاند و
باب آشــنایی بعضی افراد برای ازدواج در شــبكههای
اجتماعی باز شده است .با این حال و با توجه به نکاتی
که در پیامکتان مطرح کردیــد ،الزم میدانم که چند
توصیه به شما داشته باشم.
عالقه اینستاگرامیتان بیشتر یک نوع وابستگی

است
قبل از هر چیز این نكته را به یاد داشــته باشید كه شما
نباید تنها معیارتان برای انتخاب همسر را داشتن عالقه
قرار دهید بلکه باید تمام مالكهای الزم برای داشتن
زندگی سالم و ازدواج صحیح را مدنظر داشته باشید.
این نوع عالقه از طریق اینستاگرام میتواند بیشتر یك
نوع وابستگی باشــد .به ویژه كه این خانم در یك كشور
دیگر زندگی میكنند و دســت شــما از بررســی مالك
و معیارهایتان كوتاه اســت .آیا از شــرایط او در آنجا و
ســبکزندگیاش خبر دارید؟ طبیعتا پاســختان خیر
است .در نهایت باید به حرفها و ادعای او اعتماد کنید
که این مسئله ،قابل تامل است.
معایب آشنایی در فضای مجازی
همانطور كــه عرض كــردم ،شــبكههای اجتماعی به
راهی برای ازدواج تبدیل شده است اما گاهی دختران
و پسران جوان در فضای مجازی اطالعات صحیحی از
خود مانند سن ،وضعیت تحصیلی ،شرایط خانوادگی
و اقتصادی به یکدیگر ارائه نمیکنند .از طرفی آشنایی
در فضــای چترومهــا بعدهــا در روابــط زوج تأثیرات
عمیقی میگذارد چراکه آنها در مرحله نخست برای

برقــراری ارتباط با یکدیگــر ناگزیرنــد در برخی موارد
خود را بســیار ایــدهآل معرفی کننــد اما زمــان زیادی
طول نمیکشــد که خالف بعضی از این ادعاها ،ثابت
شود .بســیاری از افراد بعد از ازدواج با واقعیات طرف
مقابل مواجه میشــوند ،در این زمــان هیجانات اولیه
فروکش میکند و شــخص بــا حقایق رو به رو میشــود
و چون نمیتوانــد این واقعیات را بپذیــرد ،زندگیاش
دچار تنش میشــود .بر اســاس تحقیقات متخصصان
علوم رفتاری و آسیبشناسی اجتماعی در کشورهای
پیشرفته 85 ،درصد ازدواجهای خودگزین و اینترنتی
در سه ســال نخســت زندگی منجر به طالق میشود.
در نتیجه این نکته باید مد نظرتان باشــد که آشــنایی و
ازدواج از طریــق اینترنــت و اکتفا کردن بــه اطالعاتی
که در آن رد و بدل میشــود ،قطع ًا نمیتوانــد پایه یک
زندگی ایدهآل را بنا کند و باید شناخت و تحقیقات خود
را درباره او و خانوادهاش كامل كنید.
از خانوادهتان مشورت بگیرید

بعد از مطرح کــردن این موضــوع با خانوادهتــان ،باید
بــرای خواســتگاری به صــورت رســمی اقــدام کنید و
حداقل با خانواده طرف مقابلتان آشنا شوید.
پنج سال زمان کمی نیست
پنج ســال به هیچ وجه برای شــما که  27ساله هستید
و در ســن مناســبی برای ازدواج ،زمان کمی نیســت و
نمی توان بر اســاس یک حرف ،پنج سال منتظر ماند و
سپس شاهد ازدواج آن دختر با پسری دیگر یا ماندن در
همان کشور اروپایی بود .برای گرفتن تصمیم نهایی،
باید از جوانب مختلــف این موضوع را بررســی کنید تا
بعد پشیمان نشوید و حسرت گرفتن تصمیمی اشتباه
را نخورید.

ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

* من تا امروز حتی یک بار هم به روزنامه خراسان پیامک
نزدماماازدیدنصفحهاولزندگیسالمسهشنبهوعکس
نانهای رنــگ و وارنگش ،حس خیلی خوبــی پیدا کردم
و دلم نیامد که ازتون تشکر نکنم .به خصوص سنگک که
خیلی باهاش خاطره دارم .نان مورد عالقه مرحوم پدرم
حمید ،مشهد
بودکههرروزصبح. ...
* استفاده از کلمه «حیوان» در پرونده زندگیسالم برای
طرحهایروینانکهمربوطبهروسیهبود،زیبندهنبود.
ماوشما :خودروسهاشکلحیوانراروینانهایشان
میزنند.
* در مطلب ازدواج با دختر بــزرگ تر ،خیلی یک طرفه به
قاضیرفتید.
*صفحهاولپروندهامروزرابهخاطرخوشگلبودن،سفره
کردیم و با خانمم که یک ماهه عقد کردیم ،روش صبحانه
خوردیمومطالبشروخواندیم.راضیباشینازمون.
* از خوندن مطلب سفر به قطب جنوب لذت بردم .چنین
مطالبی کــه زحمت چــاپ آن راکشــیدهاید ،خوانندگان
بسیاری دارد چون رفتن به این سفرها هزینه دارد و برای
همهممکننیست.ازاینگزارشهابیشترکارکنید.
* دخترم عید نوروز با توکل به خــدا میخواد ازدواج کنه.
بابت تهیه جهیزیهاش خیلی از نظر مالی در تنگنا هستم.
کاشدرایندنیاکسیراداشتمکهمیشدبهشتکیهکرد.
خیلیلوازمگرانشده،ماضعیفانداریمنابودمیشیم.
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