جسم فرزندتان از ناآرامی روانش حکایت میکند

بهبود

حاال که چیزی تا شروع مدارس نمانده ،باید مراقب بروز نشانههایی که از اضطراب در فرزندتان حکایت میکنند ،باشید .قبل از اینکه هر کاری برای کم کردن اضطراب فرزندتان انجام دهید ،باید چشمهایتان
را باز کنید و نشانهها را درست و به موقع شناسایی کنید .اگر ناخنهایش را میجود ،زیادتر از قبل سکوت میکند ،در میزان تحرکش تغییر محسوسی ایجاد شده ،به شدت بیاشتها یا پراشتها شده و خالصه
تغییری کرده که از نظر شما منطقی به نظر نمیرسد ،موضوع را جدی بگیرید .این استرسها گاهی خودش را به شکل دردها و بیماریها هم نشان میدهد.
یکشنبه
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شماره صد و هفده

فرهنگسالمزیستن

دیابت را پشت در نگهدارید
ژنهای شــما ،با خوراکیهایی که میخورید همدست
میشوند و میتوانند زودتر از آنچه که فکرش را بکنید به
بیماری مهلک دیابت دچارتان کنند .اگرچه اســترس و
سابقه خانوادگی احتمال ابتال به دیابت را بیشتر میکنند،
اما اگر تغییرات ســازندهای در سبک زندگیتان بدهید،
میتوانید احتمال دچار شــدن به ایــن بیماری را کاهش
دهید.
لوبیاپلو با دارچین بخورید
به چای ،غذا و ســیبی که میخورید ،دارچین بزنید تا به
دیابت دچار نشوید .محققان میگویند کسانی که هر روز
دارچیــن مصرف میکنند ،کمتر به دیابــت نوع دو دچار
میشــوند .این مــاده مفید ،به کاهــش قند خون کمک
میکنــد و بهخاطر ترکیبات آنتیاکســیدانی کــه دارد،
سالمت جسم و مغزتان را تضمین میکند.
کمتر گوشت بخورید
کســانی که کمتر گوشت قرمز مصرف میکنند ،کمتر به
دیابت دچار میشــوند .از نظــر محققان کاهش مصرف
گوشــت قرمز و رو آوردن به رژیمهایی که گیاهان ســهم
بیشــتری در آن دارند ،خطر ابتال به دیابت را تا 35درصد

کمتــر میکند .البته یادتان نرود کــه در این رژیمها ،باید
میــزان کمتری از ســبزیجات حــاوی کربوهیــدرات را
بگنجانید و پس از مشــورت به پزشــکان ،مــواد غذایی
ضروری را به آنها اضافه کنید.
ورزش یوگا

ورزش کــردن ،احتمال ابتال به دیابت را کاهش میدهد
و بــه گفته محققان ،در میان همه ورزشها آنهایی که بر
قدرت ذهن کار میکنند ،باعث کاهش خطر ابتال به دیابت
میشوند .به گفته محققان استرس تاثیر زیادی بر ابتال به
دیابت میگذارد و اگر با ورزشهای آرامشبخش و کششی
مثل یوگا یا تایچی آرامشتان را بیشتر کنید ،احتمال دیابتی
شدنتان هم پایین میآید.
روغن ماهی را امتحان کنید
باید تاکید کنیم که برای سالم ماندن ،به اسیدهای چرب
امگا 3نیاز دارید .قلب شما ،درست مانند مغزتان نیازمند
این چربیهای مفید است و خونتان هم برای متعادل نگه
داشــتن میزان قندش ،به این اسیدهای چرب نیاز دارد.
روغن ماهی ،خاصیت ضدالتهابی هم دارد و به بیماران
دیابتی ،برای گرفتن تاثیر بهتری از داروها کمک میکند.

به جای جویدن ناخن 
ها
این راهها را امتحان کنید!
میدانیــم که دســت خودتان نیســت .گاهی هرچقدر
هم که مقاومت میکنید ،روان و جســم شــما در برابر
اضطراب تسلیم میشود .اما محققان میگویند تسلیم
شدن ،همیشه تنها راه شما در مواجهه با استرس نیست.
از نظــر آنها با چند راه ســاده ،میتوانید مقاومت بدن و
البته روانتان را در برابر فشــارهای روانی بیشــتر کنید
و تپش قلبتان در لحظههای سخت را کمتر کنید.
هر روز یک تا سه گرم امگا 3مصرف کنید
برخی از شــواهد نشــان میدهند که اسیدهای چرب
امــگا ،3توانایــی کاهش عالئم اختــاالت اضطرابی
را دارند و با کم کردن ســطوح هورمونهای اســترس
ماننــد آدرنالین و کورتیزول در بدن ،خلقوخوی شــما
ماهیهای چرب
را بهبود میبخشند.
تن و ماهی
ماننــد ماهی

آزاد ،گــردو و بذرهای کتان منابع خوبی از اســیدهای
چرب امگا 3هســتند و با مصرف روزانهشان میتوانید
حالتان را خوشتر کنید.
اسطوخودوس بو کنید

اگر بدنتان را با روغن اســطوخودوس ماســاژ دهید یا
رایحه آن را استنشاق کنید ،استرستان کمتر میشود.
رایحه روغن این گیاه ،فشــار خون را کاهش میدهد و
آرامش را به شما برمیگرداند .محققان در یک پژوهش،
تاثیر رایحه اسطوخودوس در کاهش استرس بیماران
سرطانی را آزمایش کردند و دریافتند که حتی بیمارانی
که دورههای ســخت درمان را تجربه میکنند ،با بوی
اسطوخودوس آرام میشوند.

فرزندان بیشتر از نصیحت ،چشم به رفتار والدین دارند

پدر ،مادر! وقت تغییر است
لیلی اسالمی
روزنامهنگار

به او نگاه کنید .او خود شماست .با همین ترسها ،ناآرامیها
و حتی مهری که در درونتان است .او خود شماست وقتی
که از عصبانیت داد میکشــید ،از شــادی باال میپرید و از
اضطراب مشت به میز میکوبید .بله! فرزندی که امروز در
مقابل چشمانتان قد میکشد ،خود شماست ،نه حرفها
و نصیحتهایی که در گپهای والد-فرزندی در گوشــش
میخوانید.
به قدمهایتان نگاه کنید

روانشناســان معتقدنــد فرزنــد شــما ،گوشــش بــه
نصیحتهایتان بدهکار نیست و در مقابل ،از آنچه که در
رفتارتان میبیند الگو میگیرد .به باور آنها ،وقتی شتابزده
با همســایه مردمآزارتان گالویز میشوید ،او روش مواجهه
با مشــکالت اجتماعی را میآمــوزد و وقتی برای به زمین
زدن یک همکار نقشه میکشید ،راه مبارزه با رقیبانش را یاد
میگیرد.پرورش و تربیت بچهها آسان نیست .آنها دقیقتر
از آنچه که فکر میکنید به شما چشم دوختهاند .وقتی خیال
میکنید حواســش به شما نیست ،رفتارها و کلمات و حتی
حاالت چهرهتان را ضبط میکند .وقتی نگران هستید و تمام
توانتان را برای لبخند زدن به او خرج میکنید ،اضطراب
شما را زودتر از لبخندتان در ذهن ثبت میکند.
به خودتان فکر کنید

حــاال باید چه کنیــد؟ وقتی که به جــای والدی با جمالت
زیبایی که از کتابها یاد گرفته ،فردی مضطرب ،وسواسی،
یــا ناامید هســتید ،چطور بایــد فرزندتان را بــرای روزهای
ســخت زندگیاش آماده کنید .از نظر روانشناسان ،اولین
و مهمترین کاری که برای تربیت فرزندی شــاد ،توانمند و
منطقی باید انجام دهید ،تالش برای تبدیل شدن به فردی
شــاد ،توانمند و منطقی اســت .اگر از والدینی هستید که
قربانی شدن و نادیده گرفتن خود را به معنای فداکاری برای
پرورش فرزند میدانند ،قطعا نمیتوانید آرامش و شادی را
با تمام وجود احساس کنید و این احساس را هم نمیتوانید

بــه فرزندتان منتقل کنید .اگر اشــتباهات کودکیاش را با
پرخاش ،اضطراب یا تحقیر پاسخ میدهید ،مطمئن باشید
که به او این شیوه مقابله با اشتباهات دیگران را میآموزید.
منفیبافی را تمام کنید
ذهنتان را از افکار منفی خالــی کنید و فرزندتان را هر روز
بــا یک دنیا اضطراب راهی مقصدش نکنید .اگر بخواهید
صبح و ظهر و شب همه اتفاقات بدی که ممکن است برای
او روی دهد را مثل یک فیلم پیش چشمتان مجسم کنید،
بعید نیست که دنیا با فکر شما همسو شود و این فیلم خیالی
را به واقعیت تبدیل کند.
از مقایسه دست بردارید
گذشته از این ،یادتان نرود که فرزند شما ،قرار نیست نمونه
کپی شده کسانی باشد که در ذهن دارید .در مسیر رشد او،
نمیتوانید هیجانات ،احساســات و تواناییهایش را نادیده
بگیرید و بدون توجه به آنها ،برایش هدفی خیالی را تعیین
کنید .باور کنید بزرگترین رقیب فرزندتان ،خود اوســت و
همینکه هر روز برای پیشی گرفتن از خود و توانمندتر شدن
از قبل تالش کند ،به موفقیت بزرگی دست یافته است.
مراقب روانتان باشید
خواندن کتابهایی که راه و رسم فرزند پروری در آنها نوشته
شده ،میتواند به شما برای رفتن از مسیر درست کمک کند؛
اما آنچه که بیشــتر از هر چیزی شــما را به والد کافی بدل
میکند ،تالش برای حفظ ســامت روانتان است .برای
تربیت فرزندی با ســامت روان ،بهتر است در میان همه
سرشلوغیهایتان ،برای فعالیت بدنی ،حضور اجتماعی و
رسیدگی به عالیق شخصیتان ،وقتی هر چند اندک را در
نظر بگیرید .اگر اضطراب توانتان را کم کرده ،اگر این روزها
از ریسمان سیاه و سفید میترسید ،سراغ یک روانشناس
برویــد .اگر فکــر میکنید زبــان فرزندتــان را نمیدانید و
نمیتوانید به سواالت رنگارنگش پاسخ دهید ،از یک مشاور
کمک بگیرید .باور کنید این روزها ،جهان با سرعتی پیش
میرود که بدون کمــک گرفتن از متخصصان حوزههای
مختلف ،نمیتوانید خود را با شتابش هماهنگ کنید.

پایتان را در آب نمک بگذارید
وقتی حالتان خوش نیست ،وان حمام را از آب گرم و
نمک دریا پر کنید یا اینکه پاهایتان را در تشتی از آب
گرم و نمک بگذارید .اگر به این ترکیب چند قطره روغن
اسطوخودوس هم اضافه کنید ،قطعا آرامشتان بیشتر
میشود و اضطراب زودتر از بدنتان بیرون میرود.
آینده را تصور کنید

تنها مصرف خوراکیهای خاص نیســت که میتواند به
کاهش استرس شما کمک کند .به گفته محققان
ایجادبرخیازعاداتاحساسی،ذهنیورفتاری
در کاهش اســترس نقشی انکارناپذیر دارد؛
برای مثال محققان در یک بررسی ،تاثیر
فکر کردن به آینده را در کم شدن استرس
ثابت کردند .از نظر آنها وقتی بهخاطر
یــک اتفاق غیرمنتظره به شــدت
دچار اضطراب میشــوید ،بهتر
است خود را در آینده و سالهای
بعدتصورکنید.حاالکهمیترسید
نمره خوبی در امتحان نیاورید،
بــه این فکــر کنید کــه نمره
پایین امتحــان ریاضی ،در
 60ســالگی چه تاثیری بر
زندگی شــما میگذارد .از
نظر محققان با فکر کردن
به آینــده ،میتوانید تاثیر
مخرب اتفاقات را کوچک
جلوه دهیــد و خودتان را
تسکیندهید.

آسانترین راه برای پیشگیری از سرطان
نام آشــنایانتان را در ذهن مــرور کنید؛ قطعا در میان آنها
نام چند بیمار سرطانی را به یاد میآورید .سرطان ،بیماری
عصر ماســت .بیماری که مدام قربانیان تــازهای را به دام
خود میاندازد و محققان هنوز راه دقیقی برای پیشگیری
از آن و حتی درمان قطعیاش پیدا نکردهاند .شاید قاطعانه
سخن گفتن از راههای پیشگیری از سرطان آسان نباشد.
اما پژوهشگرانی که عمر خود را وقف شناخت این بیماری
کردهاند ،میگویند با ایجاد برخی تغییرات ساده در سبک
زندگی ،میتوان احتمال ابتال به این بیماری جانفرســا را
کاهش داد .از نظر آنها ،مصرف ویتامینهای گروه  Bیکی
از راههای ســاده و کمهزینه پیشــگیری از سرطان است.
به گفته پژوهشــگران این ویتامینهــا نهتنها خلق و خو را
بهبود میبخشند ،بلکه احتمال ابتال به سرطانهایی مانند

سرطان ریه را هم کاهش میدهند .با توجه به پژوهشهای
انجام شــده ،اگــر ویتامین  B6و  B12بیشــتری مصرف
کنید ،مغزتان بیشتر سروتونین ترشح میکند و افسردگی
سراغتان نمیآید .گذشته از این ،با مصرف کافی ویتامین
 B6احتمال ابتالی شــما به سرطان ریه هم کاهش پیدا
میکند .محققان در بررسیهایشان دریافتند افراد  50تا
76سالهای که طی 10سال به اندازه کافی از این ویتامینها
تغذیه کردهاند و در صورت نیاز ،ســراغ مکملهای حاوی
ویتامینهای گروه  Bنیز رفتهاند ،حدود 40درصد کمتر از
افراد دیگر ،با خطر ابتال به سرطان ریه روبهرو میشوند .پس
تا کار از کار نگذشته ،با یک آزمایش خون سطح ویتامین B
بدنتان را اندازه بگیرید و در صورت کمبود آن در بدنتان،
مصرف مکملها را آغاز کنید.

مواد الزم برای داشتن
مغز سالم
یخچال شــما ،میتواند آینــه مغزتان را فاش
کند .آنچه که امروز در ســفرهتان میچینید،
میتوانــد عمــر مغز شــما را تخمیــن بزند و
احتمال دچار شــدنتان بــه آلزایمر را تعیین
کند .محققان میگویند خوراکیهایی که میل
میکنید ،بر حافظه ،توانایی شناختی و قدرت
پردازش اطالعات شــما در ســالهای آینده
تاثیر میگذارند .پس اگر نگران ابتال به آلزایمر
هســتید ،به جای حل کردن جدول سودوکو،
سراغ این خوراکیها بروید.
کرفس
برای اینکه مغزتان دچار التهاب و عواقب تلخ
ناشــی از آن نشود ،به مادهای به نام لوتئولین
نیاز دارد .این ماده سرعت پیر شدن مغز را کم
میکند و نمیگذارد که تواناییهای ذهنیتان
در ســالهای آینــده کمتر شــوند .محققان
میگویند کرفس میتواند به مغز شما لوتئولین
برساند و نهتنها در درازمدت بلکه در کوتاهمدت
هم عملکرد مغزتان را بهبود ببخشد.
گوجهفرنگی
لیکوپــن ،آنتیاکســیدان قوی اســت که در
گوجهفرنگــی میتوانید آن را پیــدا کنید .این
آنتیاکســیدان از مغز و جســم شــما در برابر
آسیب رادیکالهای آزاد محافظت میکند و
نمیگذاردکهبازوالسلولهایمغزتان،گرفتار
آلزایمر شــوید .از ســوی دیگر ،گوجهفرنگی
سرشار از کولین و ویتامینهای گروه  Bهست
و به همیــن دلیل قدرت یادگیــری و حافظه
شما را تقویت میکند و حتی خوابتان را هم
تنظیممیکند.
تخمهکدو
یزند،
وقتی هوس خوردن تنقالت به سرتان م 
بــه جای چیپــس و پفک ،ســراغ تخمهکدو
بروید .این دانه کوچک که سرشــار از امگا 3و
اسیدهای چرب غیراشباع است ،روان شما را
سالم نگه میدارد .تخمهکدو ،منیزیم فراوانی
دارد و بــه همیــن دلیل عالوه بــر آرامبخش
بودن ،قدرت مغز ،تمرکز و حافظه شما را هم
تقویت میکند.
کلم بروکلی
سبزیجاتی مثل بروکلی ،ترکیبات سولفورفان
را در خــود دارند و بــه همین دلیل به تجدید و
ترمیم بافت عصبی مغز کمک میکنند .کلم
بروکلی ،مقدار قابــل توجهی ویتامین  Kهم
دارد و از همین رو نهتنها به تقویت مهارتهای
شناختی شــما کمک میکند ،بلکه احتمال
ابتال به آلزایمر را هم کاهش میدهد.
زردچوبه
اگر به مشکالت گوارشــی مانند سوزش سر
دل یا نفخ مداوم دچار هستید ،سراغ زردچوبه
برویــد .اگر هم میخواهید مغــزی توانمند و
سیستم عصبی سالم داشته باشید ،باز هم از
زردچوبه کمک بگیرید .این ادویه پرخاصیت،
سموم بدنتان را دفع میکند ،التهاب بدن و
مغزتان را کاهش میدهد و به همین دلیل از
جسم شــما در برابر سرطان و مغزتان در برابر
زوال محافظت میکند.
روغن نارگیل
شــاید برای حفظ طراوت پوست و مویتان از
روغن نارگیل کمک گرفته باشید ،اما فراموش
نکنید که ایــن روغن ،امگا 3فراوانی دارد و به
مغز شــما هم خدمت میکنــد .روغن نارگیل
ضدآلزایمر است و میتواند اختالالت خفیف
شناختی را هم درمان کند.
چغندر
همیــن چغندری کــه میلی بــه وارد کردنش
بــه یخچالتــان نداریــد ،میتوانــد عملکرد
مغزی شما در سالهای پیری را تقویت کند.
بزرگســاالنی که چغندر را به غذاهایشــان
اضافــه میکنند یــا آب آن را مینوشــند ،به
خون خود اکسیژن بیشتری میرسانند و نیاز
مغزشــان به گردش خون و اکسیژن را تامین
میکنند.
آب قلم
اضافه کردن آب قلم به سوپ و خورشت ،برای
مغز شما مفید است .به شرط آنکه بعد از پخت،
چربی جمع شــده روی آب قلم را دور بریزید.
از نظر محققان این مــاده پرخاصیت ،نهتنها
میتواند به کاهش اسید معده شما کمک کند
بلکــه فعالیت رودهها و البته مغز شــما را هم
بهبود میبخشد.

