شخصیتشنایس بر اساس
نحوه قفلشدن انگشتان

قرار و مدار

روز خرید بازی فکری

چگونگیقفلشدنانگشتاندودست ،تستروانشناسیبهحسابمیآید
منبعBrightSide:

جدیدترین پژوهشهای متخصصان زبان بدن نشان میدهد که نحوه قفل
شخصیت کردن انگشتان هر دو دست ،مطالب بسیاری را درباره شخصیت شما آشکار
شناسی
میکند .قبل از خواندن ادامه این مطلب می خواهم که همین االن ،انگشتان دو
دست تان را قفل و بررسی کنید که انگشت شست چپ روی انگشت شست
راست قرار گرفته یا هر دو شست تان در راستای هم هستند یا انگشت شست راست روی
انگشت شست چپ جا خوش کرده است؟! توجه داشته باشید که نتیجهگیری این آزمون بر
اساستحقیقاتراجرولکاتاسپریبرندهجایزهنوبلصورتگرفتهاست«.راجر»یکدانشمند
درزمینهنوروسایکولوژی است کهبرندهجوایزیهمچونجایزهنوبل فیزیولوژیو پزشکیشده
است.درادامهتحلیلاینتستروانشناسیراخواهیدخواند،فقطتوجهداشتهباشیدکهبعضی
از این نکات ،ممکن است برای همه صدق نکند.
آیادوانگشتشستتاندر راستایهمقراردارد؟

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

* چه قدر خوب که در روز پایانی هفته و در زندگیســام،
چندتا فیلــم پیشــنهادی برای دیــدن با خانــواده معرفی
کردین .مــن «پلتفرم» رو ندیــده بودم و خیلــی خوب بود.
البته «قطار یخشکن» رو قبال دیده بودم و چون خوب نبود
تاآخرشندیدم.
* کارتون «حال و روز خریداران خودرو در این روزها» در
صفحه دارکوب ،قدیمی بود و االن اصال اون مشکالت
وجودندارهچونهمهمیتوننثبتنامکنن.
*دربارهاینکهباایناوضاعواحوالکرونامیتوانیماقدام
بهبارداریکنیمیانه،درزندگیسالممطلببزنیدلطفا.
*توضیحاتشماوپوسترفیلم«جعبهپرنده»کهدرپرونده
زندگیسالم چاپ شده ،واقعا من یکی رو به فکر فرو برد.
االن دیدن فامیــل از نزدیک به خاطر کرونــا تبدیل به آرزو
شده،ممکنهدرآیندهکالدیدنهمدیگهتبدیلبهآرزوبشه!
*شوخیتاندربارهافزایشچنددهدرصدیقیمتلوازم
خانگیدربازاردرصفحهدارکوباصالهمخندهدارنبود.
اگر خودتون هــم بچه یا خواهر و برادر دمبخت داشــتین،
بااینمسئلهاصالشوخینمیکردین.متاسفمبراتون.
* االن ســاعت  6بعدازظهــره و مــن بــا دیــدن عکــس
بشقابهای غذایی که به زیبایی تزیین و در صفحه جوانه
چاپ شده ،گرسنه شــدم! به عنوان جریمه باید برام غذا
بفرستید!
*دخترمفهیمه،خردادماهکهدرآنبهدنیاآمدی،بهترین
ماهزندگیماست.اینروزرابهتوتبریکمیگوییم.
مامانوبابا


آیاانگشتشستچپتانرویانگشتشستراستتاناست؟

شــما فردی هســتید که قبول دارید توجه به جزئیات بسیار
مهم است.
شــما یک فرد کمالگــرا هســتید و همین میزان فــداکاری و
توجه را از دیگــران نیز انتظــار داریــد .اگر جزو این دســته از
افراد باشید ،ذات ًا مهارت رهبری دارید و همیشه در این زمینه
الگوی دیگران هســتید اما این بدان معنا نیســت که شــما به
نیازها و شــرایط افــراد دیگر توجه نمیکنید .شــما همیشــه
اظهار نظر افــراد دیگر را میشــنوید و ســعی میکنید قبل از
تصمیمگیری به نقطه نظرات دیگران توجه کنید .رک گویی،
صداقت و خلوص نیت شــما گاهی میتوانــد دهان بعضی از
افــراد را ببندد ،امــا همین ویژگیهاســت که شــما را در نظر
بســیاری محبــوب میکند.
شما در روابط عاطفی
نیــز ،بــه صراحت و
صداقــت اهمیت
میدهید و هرگز
از بیــان افــکار
خــود اجتنــاب
نمیکنیــد و فــرد
مــورد عالقه خــود را
هم از انجام ایــن کار باز
نمیدارید.

آنها میکنید .اما همه این موارد به معنای این نیســت که
شما یک فرد جدی باشــید .برعکس ،شوخ طبعی شما
حتی میتواند به دلگیرترین مکانها شــادی بخشد.
حس شــوخ طبعی خارق العاده شــما باعث میشود
که در جمعها ،دیگــران را مانند یــک آهنربا به خود
جذب کنید .همچنین شما یک فرد رمانتیک هستید
که کام ً
ال میدانید چطور یک رابطه عاشقانه را مدیریت
کنید و دقیقا میدانید چه چیزی را در چه زمانی بگویید
تا بتوانید خوشبختی بیشتری را تجربه کنید.

اگر به این شکل انگشتان دست های خود را در هم قفل میکنید،
احتما ًال فردی عملگرا هســتید .شــما فردی هســتید که وقتی
به شدت احساســاتی میشــوید ،هرگز تصمیم نمیگیرید .شما
معموال قبل از نتیجهگیــری ،جوانب مثبت و منفــی یک موضوع
یا اتفاق را میسنجید .فریب دادن شما نیز بســیار دشوار است و
از این نظر باید خوشحال باشید .شــما یک توانایی مادرزادی در
تشــخیص دروغهای دیگران دارید و به همین دالیل ،دوستان و
اعضای خانواده ارزش زیادی برای شما قائل هستند و اغلب برای
مشورت نزد شما میآیند که معمو ًال توصیههای عاقالنهای هم به

آیاانگشتشستراستتانرویانگشتشستچپتاناست؟

دیگران قادر به درک آن نیســتند و به شــما کمک میکند
متفاوت فکر کنید و تصمیمات درستی بگیرید .اگرچه
تصمیمگیریها پس از بررســی همه جوانب دیگر به
لحاظ عاطفی ،گاه به زمان نیاز دارد .توانایی شما در
درک احساسات عمیق و ایجاد صمیمیت ،دیگران
را به ســمت شــما جذب میکند .در روابط عاطفی،
احساســات ناگفتــه شــریک عاطفــی خــود را درک
میکنید .شــما هرگز برای تامین هرگونه نیازعاطفی
همسر مشکلی نخواهید داشت و این یک خبر خوب برای
همسرتان است!

اگر شــما فردی هســتید که هنــگام در هم قفل کردن انگشــتان
خود ،ترجیح میدهید انگشــت شست راســت را باالی انگشت
شســت چپ خود قرار دهید ،در این صورت شما هوش هیجانی
باالیی دارید .شــما میتوانید احساســات دیگران را درک کنید
حتی اگر سعی کنند احساســات واقعی خود را پنهان کنند .این
توانایی منحصر به فرد باعث میشــود دیگران به راحتی با شــما
درد دل کنند.
فقط در چنیــن مواقعی باید کمی مراقب باشــید تا رازدار خوبی
به حساب بیایید.
این توانایــی ،چشــماندازی را در اختیار شــما قــرار میدهد که

دلاتن یک خواب دلچسب یمخواهد؟!
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مشاوره
مردانی که همســر دوم میگیرند،
ازدواج
دالیل خــاص خــود را دارنــد مانند
بچهدار نشــدن همسرشــان به ویژه
با تحریــک خانــواده ،برخــی وقتی
ناگهان ثروتمند میشــوند تمایل به تجدیدفراش پیدا
میکنند ،چش موهمچشمی و کم نیاوردن میان جمع
دوستان دو زنه ،عدهای از مردان بیمیلی و سرد بودن
همسر خود را بهانه میکنند ،بعضی دیگر اختالفات و
مشاجراتجدیراکهباهمسرخوددارند،دلیلمنطقی

میدانندومتاسفانهبایدگفتکهیکیدیگرازایندالیل
هم،هوسبازبودنومتعهدنبودنمرداست.
مشکالتوپیامدهایتصمیمتانرابپذیرید

هر آن چه که بوده ،شما اکنون با مردی ازدواج کردهاید
کــه زن دارد .این تصمیمی بوده کــه آگاهانه گرفتهاید
و شوهرتان از شــما پنهان نکرده اســت .ازدواج مجدد
مرد متاهل پیامدهای زیادی به دنبــال دارد ،هم برای
خودش ،هــم بــرای زن اول و هــم بــرای زن دوم .برای
مرد به وجود آمدن ترس در زندگــی فردی ،اختالل در
کارکردهای روزانه ،پنهــان کاری و دروغ ،از بین رفتن

راهکارهایی که میتوانید با اجرایی کردنشان ،کودکان خود را به
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کارشناسارشد روان شناسیبالینی

ناخواسته هوو شدم
پنج سال پیش یک ازدواج ناموفق داشتم که به طالق ختم شد .یک سال پیش به خواستگاری
یکی از همکارانم جواب مثبت دادم که قرار بود بعد از طالق گرفتــن او ،با هم ازدواج کنیم .از
گذشتهاش برایم گفت و مشکالت زیادی که در زندگیاش دارد .دلم برایش سوخت و قبل از
اینکه طالق بگیرد ،با او ازدواج کردم .حاال خانوادهاش به او گفتهاند که به خاطر بچههایت ،زن اولت را طالق
نده و او هم قبول کرده .بنابراین من شدم هووی زن اول شوهرم! قرارمان با او این نبود .چه کنم؟

آشتیدادن کودکان با دنیای علم

بانوان

علم و دانش عالقهمند کنید

پیگیری
پزشکی برای
درمان دردهای
جسمی
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فریباالبرز|کارشناسارشدمشاورهخانواده

خانواده و مشاوره

امروز سری به یکی از فروشــگاههای بازی
فکری بزنین و یک بــازی جدید بخرین .هم
ذهنتون رو به چالش می کشه،
هم سرگرمکننده است و هم در
کنار خانواده،
لحظات خوبی
براتــون رقم
میزنه

براساستحقیقاتیکیازبرندگانجایزهنوبلفیزیولوژی

پروانه موفقی | مترجم

زندگیسالم
شنبه
 10خرداد 1399
شماره 1609

شأنوجایگاهفردی،کمشدنکیفیتوشادیزندگی
و  ...از پیامدهای ازدواج دوم اســت ،بــه ویژه زمانی که
همسراولازاینماجرامطلعنباشدکهبهنظرمیرسد
شوهر شــما ،چنین وضعیتی داشته باشــد .قبل از هر
توصیهای،بایدپیامدهایتصمیمتانرابپذیرید.
دالیلازدواجبعضیزنانبامردانمتاهل

از عوامــل تاثیرگــذار بــرای ازدواج دوم و روی آوردن
خانمها به ازدواج با مــرد متاهل میتوان به چند مورد
رایجتر اشــاره کرد :احســاس تنهایی ،کمبود محبت
دختران در محیط خانه ،باال رفتن سن ازدواج ،مطلقه
بودن ،سختگیریهای افراطی برخی والدین با قرار
دادن شرایط غیر ارزشــی برای خواستگاران ،رعایت
نکــردن برخی اصــول اخالقی توســط زنــان ،مظلوم
نمایی مرد برای زن مورد عالقه و  . ...متاسفانه به نظر
میرسد که همکارتان با دیدن تنهایی و آسیبپذیری
شــما خیلی راحت ایــن حق را بــه خــودش داده که از
مهربانی شما ســوء اســتفاده کند و با گفتن مشکالت

زندگــیاش و اینکه در شــرف طالق اســت ،رضایت
شما را برای اینکه همسرش شوید ،بگیرد .ای کاش
توضیح میدادید االن که از همســر اولش جدا نشده،
ارتباطش با شما چگونه است؟
جدیومنطقیباشوهرتانصحبتکنید

باید مسئلهای را مدنظر داشته باشید و آن بچه داشتن
ایشاناست.هرقدربازنشمشکلداشتهباشدبهلحاظ
قانونی همچنان پدر فرزندانش اســت و این مســئله به
خودیخودمسئولیتایجادمیکند.بهتراستدرباره
آن چه قرار بوده و اتفاقی که االن رخ داده ،خیلی جدی
باشوهرتانصحبتکنید.اینباربامنطقکاملوبدون
هیجانواحساسات.ببینیدچهبرنامهایدارد؟
بهنظرمشوهرتاناستقاللهمندارد!

قبــول دارم کــه شــوهرتان بایــد در برابــر فرزندانــش
مسئولیتپذیرباشدامادهنبینخانوادهبودن،مسئله
دیگریاست.یکرابطهمتاهلیسالموآرامشگرفتناز
یکدیگرحقمسلمشماست.سعیکنیدازهدفتاندور
نشوید و جایگاه خود را به دست بیاورید .کمک گرفتن
هردونفرشماراازمشاورهحضوریپیشنهادمیکنم.

امروزه متاسفانه بیشتر بچهها از دنیای علم و تجربه آن فاصله گرفتهاند
و بیشتر زمان خود را صرف بازی با گوشیهای هوشمند پدر و مادرشان
میکنند .یکی از وظایف شــما به عنوان مادر خانواده ،این است که
فرزندان خود را به مسیر درست علم راهنمایی کنید .در ادامه برای شما
چند پیشنهاد در زمینه آشتی دادن کودکانتان با دنیای علم داریم.
خریداسباببازیهایعلمی
حتم ًا تــا بهحال بــا فرزندتان بــه مغازههای
اســباببازی فروشــی رفتهایــد .معمو ًال هر

پدر و مــادری در این مغازهها بــرای کودک
عروسک ،تفنگ ،ماشین یا بالگرد میخرند
اما اگــر میخواهید خالقیــت را در کودک
خود پرورش دهید ،برایش وسایل خالقانه
و ارزانقیمت بخرید و کاری کنید تا خودش
اسباببازیاش را بســازد .برای مثال به او
لذت ســاختن یک ســاعت آفتابــی را هدیه
بدهید.
بازی طراحی کنید

نگذارید فرزندتان بازیهای روتین انجام دهد .بــه عنوان یک مادر برایش
بازیهای علمی جدید طراحی کنید .شما با یک ذرهبین میتوانید چندین
آزمایش علمی جذاب را برای او به بازیهای سرگرم کننده تبدیل کنید.
انتخاب آگاهانه کتاب و کارتون
معموال اغلب بچهها به دیدن کارتون و خواندن کتاب عالقهمند هستند .در
انتخاب پویانمایی برای آنها وســواس به خرج دهیــد .کارتونهایی با دید
علمی انتخاب کنید تا در پس زمینه ذهن فرزندتان عالقه به علم را شعلهور
سازید .در انتخاب کتاب نیز همینگونه عمل کنید  ،کتابهایی را که در آن
ت ســاده و جذاب معرفی شــدهاند  ،انتخاب کنید و
دانش و علم روز به صور 
روزی یک ساعت برای فرزندتان کتاب بخوانید.
تفریح علمی خانوادگی

برای روزهای تعطیلتان برنامه ریزی کنید .از همان سنین پایین فرزندان
خود را به موزهها  ،فرهنگ ســراها ،رصدخانهها و پارکهای علمی ببرید.
همچنین میتوانید یک روز در ماه را به عنــوان روز طبیعت انتخاب کنید و
بگذارید آن روز فرزندتان در طبیعت کنجکاوی کنــد و حیوانات و گیاهان
را بیشتر بشناسد.

3

