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سبکزندگی 

اگر کسی روی اعصابمان راه رفت ،چه کنیم؟
دنیای امروز جوری شده که خیلی از ما بیشتر اوقات استرس داریم و با افرادی برخورد میکنیم که
عمدا یا غیر عمد ،روی اعصاب ما راه میروند« .اعصاب ما» آن نواحی هستند که کسی در ارتباط خود با
ما آنها را تحریک میکند و وادار میشویم واکنش نشان دهیم.
بعضی از افراد نسبت به بقیه اعصاب آسیبپذیرتری دارند ،اما به هر حال هم ه آدمها این آستان ه عصبی
را دارند و وقتی کسی روی اعصابشان راه میرود ،نیاز دارند به ابزارهایی برای مقابله به آن مجهز باشند.
شما برای خودتان ایدهها یا تفکراتی دارید که باعث میشوند به روش خاص خودتان رفتار کنید .همه
ما حساسیتهای مخصوص خودمان را داریم و مطمئنا خوب میدانیم چه هستند .این حساسیتها
و آستانهها فقط مال شما هستند و یک سری از حساسیتها نیز عمومی و همگانیاند .شما باید
حساسیتهای خاص خودتان را بشناسید و بررسی کنید که چرا به وجود آمدهاند.
شاید زمانی که بچه بودید ،بابت یک ویژگی خاص خودتان ،شما را مسخره میکردند یا شاید هم کسی
که در حال گفتوگو با او هستید ،در گذشته باعث آزار و رنجش شما بوده است .به جای اینکه تمام دردها
گذشته را مرور و مزه مزه کنید ،سعی کنید در زمان حال بمانید .هر ارتباط فردی را به عنوان اتفاقی جدید
تلقی کنید و سعی کنید بفهمید طرف مقابلتان قصد دارد چه چیزی به شما بگوید ،نه اینکه بدون درک
حرفهای او ،فقط واکنش نشان دهید.
وقتی در شرایطی هستید که فرد مقابل ،در حال وارد شدن به منطق ه خطر (حساسیتهای شما) است،
کار هوشمندانه این است که گفتوگوی خود را از آن موضوعات دور نگه دارید .این مهارتی است که
میتوانید آن را یاد بگیرید تا در هر مکالمهای به شما قدرت بدهد .خیلی از آدمها ممکن است بیتوجه
باشند و ناخواسته اعصاب شما را بهم بریزند ،در چنین شرایطی شما میتوانید با تغییر دادن موضوع ،با این
رفتارها کنار بیایید .مثال اگر کسی موضوعی را پیش کشید که شما به آن حساسیت دارید و میرنجید،
زودتر بحث را عوض کنید؛ میتوانید از طرف مقابلتان در مورد خودش سوالی مطرح کنید ،ترجیحا
چیزی که مورد عالق ه او باشد .آدمها دوست دارند در مورد خودشان حرف بزنند و خواهید دید که موضوع
مورد حساسیت شما کامال فراموش میشود!
یک کار خوبی که میتوانید در شروع هر رابطهای انجام دهید ،مثال در ابتدای دوران نامزدی ،این
است که بنشینید و در مورد چیزهایی که رویشان خیلی حساس هستید صحبت کنید .با این کار هم
طرف مقابلتان متوجه میشود در ارتباطات خود با شما چه حد و مرزهایی را باید رعایت کند و هم شما
میفهمید در رابط ه خود با او ،از حساسیتهای خاص طرف مقابلتان اجتناب کنید .بنابراین احتمال
عصبانیت و برآشفته شدن برای هر دوی شما به حداقل خواهد رسید .میتوانید با هم توافق کنید که
هرگز این موضوعات را پیش نکشید و طرف مقابلتان را آزار ندهید.
گاهی با وجود تمام رعایتها ،به هر حال این اتفاق ممکن است بیفتد و کسی اعصاب ما را بهم بریزد و
دست روی نقاط حساس ما بگذارد و ما هم به سختی بتوانیم به اعصاب خود مسلط بمانیم .بهترین کاری
که میتوانید بکنید این است که به یک گوش ه خلوت پناه ببرید و خودتان را آرام کنید .این کار برای این
است که وقتی شدیدا ناراحت و عصبی هستید ،واکنش نشان ندهید .صبر کنید تا آرام شوید و بتوانید
راهی خوب برای غلبه بر ناراحتیتان پیدا کنید .با واکنش نشان دادن عجوالنه و بدون تفکر ،چیزی جز
تنش دستگیرتان نمیشود .درد ،درد میآورد و ممکن است وسوسه شوید با آزرده کردن طرف مقابل،
تالفی کنید .در نتیجه چرخ ه معیوبی شکل میگیرد و همیشه حالتان را بد خواهد کرد .یک نفس عمیق
بکشید ،اشکهایتان را پاک کنید و برگردید.
در بیشتر موارد فرد مقابل منظوری ندارد و شما را هدف نمیگیرد .اگر این آدم کال ناخوشایند و بدرفتار
است ،پس واقعا کاری با شما ندارد ،بلکه فقط در دنیای خودش سیر میکند و ویژگیهای شخصیتی و
رفتاری دارد که از یک درد عمیق درونش نشات میگیرد.
بهترین کاری که میتوانید بکنید درک این موضوع است که این آدم بد رفتاری که جلوی شما نشسته،
وجود خارجی ندارد! فرض کنید عدهای دوروبرتان هستند که چنین ویژگیهایی دارند ،بهترین کار ،دوری

از آنهاست اما اگر امکان اجتناب از این افراد را ندارید تنها راه این است که هیچ چیزی را به خودتان نگیرید
و این اشخاص را آدم حساب نکنید!
اگر خیلی هم دلسوز و مهربان هستید میتوانید فراتر از رفتارهای زننده و آزاردهند ه این افراد را ببینید
و فرصتی بیابید تا به او کمک کنید مشکلش را حل کند .با آنها به گفتوگو بنشینید و نسبت به ریشهیابی
مشکلشان عالقه نشان دهید .اگر هم فرد مقابلتان خیلی عصبانی و پرخاشگر است ،بگذارید بداند که
شما سعی دارید کمکش کنید تا آرام شود و بتوانید گفتوگوی واقعیتان را شروع کنید .توانایی داشتن
در پیدا کردن مشکالت دیگران و کمک به آنها ،یک مهارت با ارزش است و اطرافیانتان شما را انسانی
محترم و مهربان تلقی کرده و برایتان ارزش زیادی قائل خواهند شد.
منظور ما بیشتر روابط فامیلی است .در روابط صمیمی و نزدیک ،درهای مشترکی وجود دارد و
حساسیتها از این دردها ناشی میشوند .همین دردها میتوانند الگوهای رفتاری شکل دهند که مخرب
هستند.
این را باور داشته باشید که صرفا به این دلیل که الگوهای رفتاری خیلی زود و در همان اوایل در
یک رابطه شکل گرفتهاند به این معنی نیست که حتما باید در ادامه نیز همانگونه باقی بمانند .آسیب
زنندهترین کاری که میتوانید انجام دهید این است که روی اعصاب همدیگر راه بروید؛ تنها چیزی که
نصیبتان میشود رنج و نارضایتی است.
سعی نکنید توضیح دهید ،رفتار خودتان را توجیه کنید یا به هر طریقی ثابت کنید که شما آدم خوب
و شایستهای هستید! چون این آدم به هر حال چیزی نخواهد دید زیرا تمام آن چیزی که او میبیند،
باورهای محدود خودش است .شما مسئول تعصبها و باورهای هیچکس دیگری نیستید ،رهایش کنید
و اهمیتی ندهید! بهتر است به دنبال افرادی باشید که عقایدشان شباهتهایی با شما داشته باشد .سعی
کنید با این افراد بیشتر آشنا شوید و از معاشرت با آنها بیشتر لذت ببرید.
نها
منبع:برتری 

ترفند اسکایپ برای افزایش امنیت خود
خیلی از معروفترین سرویسهای پیامرسانها همانند واتساپ یا فیسبوک مسنجرز
مدتهاست از الگوریتم سرتاسر ( )End-to-Endاستفاده میکنند و به نظر میرسد
که مایکروسافت هم باالخره برای افزایش امنیت اسکایپ میخواهد از همین روش
کمک بگیرد.
با توجه به اطالعات به دست آمده ،ردموندیها در همکاری با سیگنالخواهان
رمزنگاری پیامهای اسکایپ به صورت سرتاسر هستند .البته این قابلیت تنها برای بخش
«گفتوگوهای شخصی» ( )Private Conversationsکه فعال در مرحله بتا به سر
می برد ،فراهم است.
دسترسی به این قسمت نیز با آیکون  +اسکایپ ممکن میشود .بعد از کلیک روی
این آیکون و انتخاب  ،Private Conversationلیستی از مخاطبانی که میخواهید
ی است
توگوی شخصی داشته باشید ،به نمایش در میآید .حاال کاف 
با آنها یک گف 
مخاطب را انتخاب کنید تا دعوتنامهای مبنی بر حضور در چت شخصی برای او ارسال
میشود.
تاریخ انقضای دعوتنامه هفت روز است .بنابراین اگر در این مدت کاربر آن را قبول
توگو صورت گرفته و با کمترین نگرانی میتوانید به رد و بدل کردن اطالعات
کند ،گف 
بپردازید .البته بعد از اتمام چت هم قابلیت پاک کردن چت را دارید .هنوز مشخص

«اپ»تکار
ش

توگوهای شخصی چه زمانی از مرحله بتا خارج میشود و به
نیست که بخش گف 
نسخه پایدار میآید.
منبع:دیجیاتو

 ،2017بهترین سال تاریخ مرسدس بنز
زمان گزارش عملکرد فروش خودروسازان گوناگون در سال  2017فرا رسیده و
مرسدس بنز نیز اولین خودروساز آلمانی از بین سه تفنگدار مشهور است که آمار فروش
سال قبل خود را اعالم کرده است .مرسدس با افتخار از سال  2017به عنوان موفقترین
سال در تمام ادوار نام میبرد .در سال  2017تعداد  2,289,344دستگاه خودرو توسط
مرسدس به مشتریان تحویل داده شده که نسبت به مدت مشابه سال  2016رشد 9.9
درصدی را نشان میدهد.
بازار اروپا همچنان بزرگترین بازار این خودروساز بوده و تعداد 955,000
دستگاه از محصوالت مرسدس راهی خانه مشتریان اروپایی شدهاند که آنهم
رشد  6.4درصدی را نشان میدهد .تنها در آلمان بیش از  300هزار دستگاه
خودرو فروخته شده است .مرسدس بنز در بازارهایی همچون بریتانیا ،فرانسه،
ترکیه ،سوئیس ،لهستان ،پرتغال ،دانمارک ،جمهوری چک و… پیشروی کالس
خود بوده است.
دسامبر سال  2017بهترین ماه تاریخ کمپانی بوده و همچنین سهماهه پایانی این
سال نیز پرفروشترین سهماهه تاریخ مرسدس بوده است .نسخههای سدان و استیشن
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 Cکالس همچنان پرفروشترین محصول این برند بوده و بیش از  415هزار دستگاه
از آنها به مشتریان تحویل داده شدهاند E .کالس نیز بسیار پرفروش بوده و مقایسه
آمار فروش آن نسبت به سال  2016حاکی از رشد چشمگیر  40درصدی میباشد.
تنها در بازار چین فروش این خودرو بیش از دو برابر شده است .دتر زچه مرد همهکاره
مرسدس و دایملر میگوید« :سال پیش مرسدس بنز بیش از  2.4میلیون دستگاه
خودروی مرسدس و اسمارت در سراسر جهان فروخت؛ بنابراین ما از میزان فروش سال
قبلی خود عبور کردیم .بازهم مرسدس بنز در سال  2017عنوان پرفروشترین برند
آن خود کرد».
لوکس جهان را از ِ
البته آخرین جمله از گفتههای زچه را هماکنون نمیتوانیم تأیید کنیم زیرا هنوز
گزارش عملکرد فروش بامو ،آئودی و دیگر برندهای لوکس منتشر نشده است.
همچنین به بیانیه زچه باید این نکته را اضافه کنیم که مرسدس تنها خودروساز آلمانی
بوده که در کالس لوکسها رشد فروش بسیار باالیی را ثبت کرده است .بازهم میگوییم
باید منتظر آمار فروش آئودی و بامو بمانیم!
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