در آرزوی پیمودن راه صد ساله در یک شب

اما چرا این روزها این نوع خرافات رواج بیشتری پیدا کردهاست؟
مهمترینعاملاحساسنداشتنکنترلاست.وقتیمتغیرهای
کالن اجتماعی و اقتصادی که در کنترل افراد جامعه نیستند،
غیرقابل پیشبینی میشــوند افراد احســاس ابهام و نداشتن
کنترل پیدا می کننــد و برای بازگرداندن تســلط خــود روی
زندگی ،این نوع رفتارهای اشتباه را انجام می دهند .از سوی
دیگر ،فرهنگ زود به نتیجه رســیدن ،یک شــبه ره صد ساله را
پیمودن و  ...هم ســبب میشــود افراد به جای فعالیت سازنده
اقتصادی،بهسمتجادووجنبلبرایپولدارشدنبروند.

پربازدید شدن ویدئویی از روش عجیب

امیدبستنبهجادوبهجایتالش

«هواپونوپونو» برای پولدار شدن ،بهانهای

شد تا از دالیل و آسیبهای روانشناختی
انجام چنین کارهایی بگوییم

دکتر مهدی سودآوری| روان شناس و مدرس دانشگاه

در ویدئوی منتشر شده یکی از فعاالن حوزه انگیزشی که در حال آموزش راههای جذب ثروت به دنبالکنندگان
محوری
اینستاگرامیاش است ،او یک تراول  50هزار تومانی در دست دارد ،روی آن کمی دارچین می ریزد و میگوید:
«روز اول هر ماه ،یک مقدار پودر دارچین را روی اسکناس کف دستتان بریزید .طبق روش «هواپونوپونو» هفت
بار روی دارچین بگویید« :متاسفم ،مرا ببخش ،دوستت دارم ،ازت ممنونم» ،حاال که دارچین شما پاک سازی
شده ،به سمت در ورودی منزلتان بروید و برای ایجاد ثروت ،دارچین را فوت کنید .بعدش بگویید ،فراوانی بپاشد ،فراوانی بپاشد،
فراوانی بپاشد .این روش بسیار موثر است .با انجام این کار ،شما نشان میدهید که آماده کسب ثروت در ماه جدید و نو هستید چون
دارچین ارتعاش فوقالعاده باالیی برای کسب ثروت و موفقیت دارد!» احتماال برایتان این سوال پیش آمده که چه افرادی چنین
توصیههایی را اجرا میکنند و آیا انجام این کارها ،آسیبهای روانشناختی دارد یا نه؟
ازقراردادنکارتبانکیدرزاویهخاصتاطلسم«مدیرنشدن»!

ویدئوی ارتعاش دارچین برای پولدار شدن که این روزها پربازدید
شــده ،چند نفر از مراجعانم را به یادم آورد که برای پولدار شــدن یا
موفقیت ،اعمال مشابهی را به توصیه همین سخنرانان انگیزشی
انجاممیدادند:خانمیحدود 40سالهکهفوقلیسانسمهندسی
داشــت ،اول هر ماه ،کارت بانکی خود را در زاویه خاصی در آفتاب

قرارمیدادتاپولبیشتریبهحساببانکیاوبیایدوهمینمسئله
باعث شده بود با شوهرش به مشکل بخورد یا مردی که برای مدیر
شدن در محل کارش ،احساس کرده بود چون طلسمشده ،موفق
نخواهدشدومبالغزیادیراخرجشکستنطلسمکردهبود.
اینافرادعزتنفسپایینیدارند

افرادی که به این مدل از تصورات جادویی دچار میشوند ،معموال

برخی میگوینــد انجام ایــن گونه کارها آســیبی به شــخص وارد
نمیکندپساشکالینداردامابایدگفتآسیبروانیبسیارباالیی
درپیدارد.اولینآنهاباورنداشتنبهتواناییشخصیاستکهبه
مرورتقویتمیشود.دومایجادتفکراتآسیبزامثلشکاکبودن
را سبب میشــود؛ اگر من به موفقیت نرسیدهام به دلیل طلسمی
اســت که دیگران برای من کردهاند! حاال چرا باید بــرای دیگران
این قدر مهم باشــم که شــخصی هم هزینه و هم وقت صرف کند تا
صرفا کارهای من با شکست مواجه شود! این جدایی از واقعیت به
مرورزمانمیتواندعوارضبسیارزیادیداشتهباشدوفردبهجای
تالش ،صرفا به طلسم و جادو امید خواهد داشت .از آن جا که این
رفتارها هیچ تاثیری در واقعیت نخواهد داشت ،پس امید را از بین
خواهد برد .از بین رفتــن امید میتواند به افســردگی و اضطراب
منجرشود.
گسترشخرافاتبازیرسوالبردنعلم

نکتهآخرایناستکههرزمانعلمزیرسوالبرود،خرافاتگسترش
مییابد .امروز حتی شــاهد آمــوزش فنگ شــویی در معماری هم
هســتیم! چیزی که با ریاضیات ســروکار دارد اما باز هم از دســت
خرافاتدراماننماندهاست.اینکهعلومانسانیواقعیازخرافات
و شبهعلم تفکیک شود ،حیاتی است .متاسفانه با زیر سوال رفتن
دانشگاهومراجععلمیدرجامعه،خرافاتجایخالیراپرمیکند.
تنها راه رسیدن به موفقیت ،تالش خود انسان و توکل به خداست
و خداوند قوانین هستی را برای ما و شــما نقض نخواهد کرد که از
آسمانپولببارد،ازشماحرکت،ازخداوندبرکت.

تصورات شوهرم درباره اخالقم در گذشته را چطور از ذهنش پاک کنم؟
دختری هستم  18ساله .چند ماه است که عقد کردم .اوایل با اخالق شوهرم آشنایی
نداشتم ،یک کمی زود عصبی می شد ،بنده هم واکنشهای بدی نشان میدادم .االن
آشناییپیداکردمومشکلبزرگیوجودنداردامااگرکوچکتریناتفاقیبیفتد،شوهرم
اخالق گذشتهام را به روی بنده میآورد .االن چهجوری آن تصویر را از ذهنش پاک کنم؟
با اینکه واقعا دیگر انجام نمیدهم و حتی اخالق تند شوهرم را هم تا حدود زیادی
مدیریت کردم ولی این موضوع ناراحتم میکند.
عبدالحسین ترابیان | کارشناس ارشد روانشناسی

مخاطب گرامی ،این که روی
مشاوره
تغییرخلقخودکاروسعیمی
زوجین
کنید رفتارهایی متناســب با
شرایطمتاهلبودنایفاکنید،
قابلتحسیناستورفتارشوهرتانکهتغییرات
مثبتشماراشایدکمترمیبیندوگاهیگذشته
را مرور میکند ،رفتاری قابل تامل است .تاکید
روی حال و اکنون افراد مدنظر است .الزمه یک
زندگی موفق در گرو این است که زوج ها به جای
تالش برای تغییــر طرفمقابــل ،روی تغییرات
مثبتخودکارکنندوتحتتاثیرتغییراتسازنده

ماســت که رفتار شــریک
زندگیهمتغییرمیکند.

کارکردهای دوران عقد

را بشناسید

دوران طالیی عقد ،بســیار ضــروری و
حساساستکهشمااینمرحلهراشروعکردهاید
والزماستبیشترباکارکردهایدورانعقدآشنا
شوید و حداکثر بهره را ببرید .مسلما زوجهایی
کهدورانعقدموفقیراتجربهمیکننددرمرحله
بعدیکههمانزندگیمشترکاست،توفیقات
بیشــتری دارنــد بنابرایــن کارکردهــای دوران

سرنوشتسازعقدرامرورمیکنیمتاایندورهبا
غفلتسپرینشود:
 ۱اولین کارکــرد مهم دوران عقد ،شــناخت
بیشترزوجهاازتفاوتهاییکدیگراست.زوجها
هرقدرهمتناسبداشتهباشند،باید
بپذیرنــد کــه همــه افــراد
تفاوتهایی باهــم دارند که
بایــد ضمــن شــناخت
تفاوتها خود را ســازگار
کنیــم و بــه تفاوتهــای
یکدیگر احتــرام بگذاریم.
برخــی زوجها خــود را مامور
تغییرتفاوتهایهمسرمیدانند
کهاینخطازمینهتقابلدایمیرافراهم
میکند .مثال شما همســر درونگرا یا برونگرای
خود را نمیتوانید تغییر دهیــد و باید به این
تیپشخصیتیاحترامبگذاریدتابهتدریجبه
سازگاریمناسببایکدیگربرسید.
 ۲دومین کارکرد مرحله عقد که بســیار
مهم اســت یادگیــری مهارتهــای زندگی

است.زوجیکهبدونمهارتهاییمثلآشنایی
بــا روانشناســی زنومــرد ،مهــارت همدلــی،
خودآگاهی،تصمیمگیری،کنترلخشم،ارتباط
موثر ،تفکر نقاد ،آشنایی با سیستم خانواده و ...
زندگیراشروعمیکنند،براساساصلآزمایش
و خطا پیش میروند و متاسفانه درصد زیادی از
همیــن زوج هــای بیمهــارت در صــف طــاق
دادگاههایخانوادهمشاهدهمیشوند.
کمی صبور باشید

زمــان زیــادی از شــروع زندگیتــان نگذشــته
بنابراین از تغییر مثبتی کــه در رفتارتان دادهاید
بهخودببالیدوبرایدیدننتایجآندررفتارهای
شوهرتان،کمیصبورباشید.البتهدریکفرصت
مناســب ،میتوانید با شــوهرتان هم در این باره
حــرف بزنید و به طــور غیرمســتقیم به او یــادآور
شوید که خشم یک احســاس قابل کنترل است
و شــما از یادآوری رفتارهای گذشــته ،احساس
خوبیندارید.

 ۷راهکار برایگرمتر نگهداشتن خانه
 -1کف اتاقتان را با موکت یا فرش بپوشانید.
 -2پشت رادیاتورها فویل آلومینیومی قرار دهید تا گرما به اتاق شما بازگردانده شود.
 -3روی پنجرهها روکش پالستیکی حبابدار بکشید.
 -4کانالهای کولر را با مقوا یا پالستیک بپوشانید.
 -5پنکه سقفی را در جهت عقربههای ساعت تنظیم کنید .بسیار مهم است که چرخش
پنکههایسقفیخودراازخالفجهتعقربههایساعتبهعقربههایساعتدرماههای
سردسالتغییردهید.اینباعثمیشودتاگرمایمحبوسشدهبهسطوحپایینتر
برسد.اینتغییرجزئیمیتواندتا10درصددرهزینههایگرمایشصرفهجویی
کند زیرا گرمایش اصلی شما کمتر کار میکند.
 -6درزگیر در نصب کنید.
 -۷در اتاقهایی را که آفتابگیر نیستند ،ببندید.
دستیابی به اهداف ( هر روز)

زندگیسالم
شنبه
 6آذر1400
شماره 2031

خانواده و مشاوره

ابرشپول در
خانهابریخنت
دارچینروی
تراول؟!

مضطرب و دارای عزتنفس پایینی هستند که تواناییهای خود
را برای دســتیابی به اهــداف کافی نمیداننــد .آنهــا از ناکامی
واهمه و سعی در کنترل تمام متغیرها دارند تا مبادا اتفاقی خارج
از حیطه کنترل آنها رخ دهد .همچنین معموال اشــتباهات خود
را نمیپذیرند و هر ناکامی خود را به دالیل مافوق طبیعی نســبت
میدهندتاخودرامبراکنند.

ترفند

هر هدفی ارزش هزینهکردن ندارد (قسمت)۲۷
سیدمجتبیحورایی

توششمازهمینستون،بهشما
درقسمتبیس 
گفتیمکهبرایرسیدنبهاهدافبایدبهایآنرا
بپردازیــد ،مثال تنبلــی را کنار بگذارید .اشــاره
کردیم کــه اگر حاضــر بــه پرداخت ایــن هزینه
هستید،اقدامکنیدوگرنهازهدفتانصرفنظر
کنید چون فقط وقت خودتــان را هدر خواهید
داد .حاال تصور کنیــد در یک فروشــگاه ،وقتی
قیمتکاالییراکهحدود50۰هزارتوماناست
میپرسید،فروشندهپاسخمیدهدیکمیلیون!
طبیعتا شما هرگز آن را نمیخرید و از برداشتن
آن منصرف میشــوید و بــا خــود میگویید که
اگرچهجنسخوبوموردعالقهمناستولیبه
هیچ عنوان به چنین قیمتی نمیارزد و از آن جا
که اطمینان دارید بــا خرید ایــن کاال ،آن چه از
دســت میدهید (یک میلیون تومــان) در قبال
کاالییکهبهدستمیآورید(پانصدهزارتومان)
هرگــز برابــری نمیکنــد و شــما ضــرر و زیــان

ما و شما
راهارتباطیبازندگیسالم
پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* پرونــده صفحــه اول زندگیســام دربــاره
مجسمهسازی که همایون شــجریان را شوکه
کرد ،بسیار جالب و خواندنی بود .فقط من این
ویدئوی شوکه شدن شجریان را ندیدم ،از کجا
میتوانمپیداکنم؟
ما و شــما :مخاطب گرامــی ،شــما میتوانید
این ویدئو را در کانال تلگرامی زندگیسالم به
آدرس@ zendegisalamببینید.
* چرا ایــن قدر بــی برنامه هســتید؟ قســمت
«منتخبچیشده؟»راچراروزچهارشنبهچاپ
نکردید؟منتظرشبودیم،دقتکنیدلطفا.
ماوشــما :مخاطبان انتقاد به جایــی از عکس
انتخابی داشــتند که ما هم از چــاپ مجدد آن
خودداریکردیم.
* جوانــه دوستداشــتنی ،اگــر توصیههــای

ســنگینی میکنیــد ،آن را نمیخریــد.
واضحاستاگرآنرابهواسطهجاذبهظاهریکه
دارد به این قیمت هنگفت خریداری کنید بعد ًا
بسیار پشیمان میشــوید و هزاران بار افسوس
میخوریدکهچراچنینبهاییرادادید.برخیاز
اهدافماهماینگونهاستوماتاجاییبایدبرای
دستیابیبهآنهزینهکنیمکهارزششراداشته
باشد وگرنه دچار خسارت میشویم .به عنوان
نمونه موفقیت مالی و رســیدن به ثروت بســیار
خوباستامانهبهبهایدروغگفتنبهدیگران،
فریب دادن ایــن و آن و انجام کار و معاملهای که
خدا نمیپســندد .نمونۀ دیگر این که داشــتن
همسری خوب و یک ازدواج موفق بسیار عالی
اســت اما نه به قیمت ایجاد رابطه نادرستی که
بیتردیدموردطمعشیطاناست.مراقبباشید
برای دســتیابی به اهدافتان ،ایمان و اخالق و
انسانیترازیرپانگذاریدکهدراینصورتنهتنها
به موفقیتــی دســت نیافتهاید بلکه خســارتی
جبرانناپذیردیدهاید.

هیجانانگیــزی بــرای بــازی هــای آنالیــن و
شبکهایداری،درصفحهچاپکن.
* مطلب «فرار از دام شــیادان در جمعه سیاه!»
باعث شده نتونم به این تخفیفهای اینترنتی
اعتمــاد کنــم .االن همــه  60تــا  80درصــد
تخفیــفزدن ول آدم میترســه کالهبــرداری
باشه.
*چراجوابستونچیشدهروندادین؟
* چشــم مصنوعــی کــه در صفحــه اول
زندگیسالم چاپ شــده ،خیلی واقعی به نظر
میاد.آفرینبهاینهنرمندمشهدیوامیدوارم
تاقبلازاینکهازایرانبره،مسئوالنشرایطی
رابرایحمایتازش،فراهمکنن.
* چرا بــازی ریاضــی رو در صفحه ســرگرمی
چــاپ نمیکنید دیگــه؟ حداقــل روز در میون
چاپشکنید.
* مطلــب «علــم و افســانه درباره خســوف چه
میگویند؟» اطالعات بســیار خوبی داشــت.
سپاسازشما.
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