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الجزایری

لباس های  پوشیدن  معنای  به  بودن  شیک 
رسمی نیست. عنصر شیک بودن را باید 
استایل  برد.  کار  به  استایل ها  تمام  در 
باید  هست  که  چه  هر  شما  شخصیتی 
لباس های مناسب و باکیفیت  به دنبال 
باشید. استایل رسمی و غیررسمی را با 
هم ترکیب کنید تا یک ظاهر متعادل 
برای  بسازید و  برای خودتان  و راحت 
را  مناسبی  اکسسوری های  باید  این کار 

انتخاب کنید.
لباس های اندازه انتخاب کنید:

 لباس های اندازه ناخودآگاه استایل تان را 
لباس هایی  بنابراین  می دهد؛  نشان  خوب 
تنگ  زیاد  یا  بلند  زیاد  که  کنید  انتخاب 
نباشد و برای این کار باید تیپ بدنی خود 

را بشناسید.
اگر لباسی که خریده اید بلند یا گشاد است آن 

را به خیاط بسپارید.
همیشه قبل از خرید لباس آن را پرو کنید حتی اگر 
کرده  پرو  قباًل  را  آن  باید  می کنید  خرید  آنالین 

باشید.

لباس های خوش دوخت بخرید: 
هنگام خرید لباس به تمیز بودن دوخت آن دقت کنید و مراقب باشید 

روی لباس جای لکه نباشد.
پارچه لباس باکیفیت باشد: 

روی اتیکیت لباس به جنس پارچه اشاره می شود. پس پارچه هایی را 
باشند مثل پارچه های نخی، پشم،  انتخاب کنید که ماندگاری داشته 
چرم، لینن، ابریشم. هرگز پارچه های مصنوعی مثل پلی استر یا ریون 

نخرید.
لباس هایی انتخاب کنید که دیربه دیر از مد می افتند:

خارج  رده  از  نسل ها  که  استایلی  یعنی  درجه یک  و  شیک  استایل 
نمی شوند. در کنار لباس های ترند باید یکسری لباس های اصلی هم 

داخل کمدتان داشته باشید. بعضی استایل های کالسیک شامل:
بلیزر،  کت  فون،  پیراهن  یقه دار،  تیشرت  دامن،  و  پارچه ای  شلوار 

جین، پلیور یا ژاکت بافت، طرح های راه راه، هندسی و شطرنجی.
و ست  ترکیب  را  آن ها  بتوانید  که  کنید  انتخاب  خنثی  رنگ های 

کنید: 
رنگ های خنثی را با خیلی از رنگ های دیگر می توان ست کرد. مثل 
مشکی، سفید، قهوه ای، خاکی و آبی دریایی. رنگ های خنثی استایل 

غیررسمی شما را زیباتر و متفاوت تر نشان می دهد.
به جای سویشرت کاله دار ژاکت یا پلیور بپوشید: 

سویشرت به اندازه ژاکت کشباف یا پلیور دکمه دار شیک و کالسیک 

نیست.
پلیورهای دکمه دار را می توانید روی پیراهن فون، بلوز و کراوات و 

یا شلوار پارچه ای بپوشید.
ژاکت از روی لباس یقه دار یک استایل شیک و کالسیک می سازد.

شلوار جین تیره انتخاب کنید: 
شلوارهای جین روشن فرسوده تر از شلوارهای تیره نشان می دهند. مثل 

آبی تیره، مشکی و یا رنگ های خنثی تیره.
لباس های زاپ دار و پاره نپوشید: 

برای این که در لباس های غیررسمی شیک و کالسیک به چشم بیایید 
باید لباس ها کثیف و چروکیده نباشند. شاید لباس های پاره و زاپ دار 

مد باشند اما انتخاب باکالسی برای لباس های غیررسمی نیستند.
شلوار جین با یک بلوز مناسب بپوشید:

شلوار جین ازجمله لباس های همیشه مد است و بسته به لباسی که با 
آن ست می کنید هم می تواند غیررسمی باشد و هم کالسیک. شلوار 
هر  شایسته  دار  طرح  پیراهن  یا  و  دکمه دار  پیراهن  با  همراه  جین 

مناسبتی است.
تیشرت و شلوار زمانی شیک و مناسب است که تیشرت اندازه، تمیز 
و بدون چین وچروک باشد. تی شرتی که انتخاب می کنید ساده باشد 

بهتر است.
با  همراه  پارچه ای رنگ خنثی  غیررسمی شلوار  استایل  برای یک 

پیراهن بپوشید:

لباسی که همراه با شلوار پارچه ای می پوشید می تواند لباس دکمه دار 
باشد یا پیراهن یقه هفت، یقه گرد بسته، یقه چین دار و جلیقه.

در سرما از روی ژاکت پالتو بپوشید: 
که  زمانی  و  بپوشید  ژاکت  و  آستین بلند  بلوز  روی  از  می توانید 

می خواهید از خانه بیرون بروید روی آن ها کت یا پالتو بپوشید.
همراه با شلوار پارچه ای پالتو کوتاه تر بپوشید.

انتخاب یک جفت کفش مناسب: 
کفشی که انتخاب می کنید چه صندل باشد و یا اسنیکر باید حتمًا تمیز 
باشد. کفش های غیررسمی و شیک شامل کتانی پارچه ای کانواس، 

کالج چرم، بوت چرم و کفش های تخت است.
از  تیره تر  کمی  یا  و  همرنگ  باید  یا  می کنید  انتخاب  که  کفشی 

لباس ها باشد.
برای رنگ دادن به لباس ها می توانید کفش های رنگی مثل قرمز یا 

زرد بپوشید که با رنگ های خنثی مثل آبی و مشکی ست می شود.
کفش های قهوه ای، آبی و سفید با هر استایلی قابل ست کردن است.

انتخاب شال، کراوات و کمربند مناسب: 
این اکسسوری ها را باید در رنگ ها و طرح های بولد انتخاب کنید و 

طوری آن ها را ست کنید و استایل تان را تکمیل کنند.
انتخاب کیف مناسب: 

در مورد کیف ها کیفیت حرف اول را می زند. پس در انتخاب کیف 
به کیفیت آن دقت کنید.

نکاتی برای با کالس بودن در لباس های غیررسمی

کاماًل طبیعی و سالم است که زن و شوهر با هم بحث کنند، اما بعدازاینکه جروبحث کردید باید 
نکاتی را رعایت کنید.

جوری رفتار نکنید که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده 
اینکه وانمود کنید هیچ دعوایی بینتان نبوده کار عاقالنه ای نیست. درست مثل این است که اتاقی 
را جارو کنید و آشغال ها را زیر فرش مخفی کنید. مهم این است که تالش کنید ارتباط دوباره 
خوبی با همسرتان برقرار کنید، کلید موفقیت همین است. با همسرتان در مورد چیزهایی که از 
مشاجره تان یاد گرفته اید حرف بزنید؛ این کار کمک می کند آسیب هایی که حین دعوا به شما 

واردشده ترمیم شود.
اشتباه نکنید؛ همیشه بعد از هر جروبحثی آسیب هایی به جا می ماند. اگر اجازه ندهید همسرتان بداند 
چیزی که در موردش بگومگو کرده اید آزارتان داده، خشمتان در آینده چند برابر شده و ممکن 
است ناگهان منفجر شوید! چیزی که در موردش بحث کرده اید باید حل شود. فراموش نکنید؛ اگر 
بحث شما نیاز دارد که بعدًا پیگیری شود حتمًا با هم زمان مناسبی را برایش در نظر بگیرید، اگر 

هم فکر می کنید آن قدر مهم نیست که ادامه پیدا کند، بازهم باید هردوی شما موافق باشید.
در مورد دعوای تان به دیگران چیزی نگویید و در شبکه های اجتماعی آن را جار 

نزنید 
این طبیعی است که بخواهیم خانواده، دوستان و یا هر کس دیگری که به حرف های ما گوش 
می دهد احساس ما را تائید کنند، اما دعوای زن وشوهری چیزی است که باید خصوصی بماند. اگر 
به اعتمادی که همسرتان به شما دارد ضربه بزنید هر دوی شما آسیب می بینید. اگر ماجرایی را به 
بیرون از چهاردیواری خانه تان ببرید دیگر نمی توانید آن را برگردانید! دیگران هم رابطه شما را 
قضاوت خواهند کرد و این هیچ کمکی به حل مشکالتتان نمی کند. آنها فقط چیزهایی را می دانند 
که شما گفته اید و برای همین سخت تر می توانند جور دیگری ببینند و قضاوت کنند. دعواها و 
اختالف هایتان را پیش خودتان نگه دارید. آیا واقعًا نیاز دارید در موردش با کسی حرف بزنید؟ 
پس کسی را انتخاب کنید که کاماًل به او اطمینان دارید و می تواند توصیه های منطقی و صادقانه 

به شما بکند.
نگذارید مشکل تان مدت زیادی حل نشده بماند 

اختالف های شما دو نفر هر چه بیشتر حل نشده بماند، احساس خشم و نارضایتی تان بیشتر خواهد 
کنترل  بعدها  و  کند  رشد  می تواند  نکرده  پیدا  التیام   ِ آزردگی  احساس  و  نشده  حل   ِ شد. خشم 

بحث های تان را دشوارتر کند، استرس تان بیشتر شده و سالمت رابطه به خطر خواهد افتاد.
ضمنًا باگذشت زمان، به یادآوری آنچه گذشته نیز سخت می شود و ممکن است دیگر به راحتی 
نتوانید روی فاکتورهای اصلی اختالف تان توافق کنید. پس بعد از دعوا بعدازاینکه خونسردی تان 
را به دست آوردید، موضوع را به میان بکشید و روی آن کارکنید. این وقفه خصوصًا برای مردها 
مفید است، چون یک مرد وقتی که کمی استراحت می کند مغزش برای مدتی از آن موقعیت رها 
می شود. سپس می تواند با ذهنی بازتر و احساسی گرم تر به موقعیت برگردد و نگاه منطقی تری به 

آنچه روی داده داشته باشد و راه حل را همراه با همسرش پیدا کند.
یک دنده نباشید و عذرخواهی همسرتان را بپذیرید 

شما  از  صادقانه  و  صمیمانه  او  اگر  ببخشید.  را  همسرتان  و  ندارید  نگه  دل تان  در  را  عصبانیت 
عذرخواهی کرد آن را بپذیرید تا احساسات منفی بیشتر از حد الزم باقی نمانند. بخشش یک رفتار 
بسیار خوب برای یک رابطه بلندمدت است. این را قبول کنید که هیچ کس کامل نیست و اگر شما 
هنوز هم عصبانی و دلخورید، لجبازی شما و رد عذرخواهی تنها شرایط را بدتر کرده و مشکالت 

عمیق تری ایجاد می کند. رابطه زناشویی، بردوباخت ندارد و هردوی شما در یک جبهه هستید.

بعدها دوباره این دعواها را پیش نکشید 
اگر زوج ها مدام دعواهایی که داشته اند را یادآوری کنند، ناراحتی و اختالف هرگز پایان نیافته و 
زمانی برای عشق ورزیدن باقی نمی ماند. ضمنًا اگر اختالفی واقعًا حل شده باشد پس چرا باید دوباره 
بحث آن را پیش بکشید؟ یادآوری مداوم اختالف های گذشته، رفتاری مهربانانه نیست و رابطه را 
خراب می کند. اجازه ندهید روزهای و لحظه هایتان گرفتار این چرخه معیوب شوند. با پیش کشیدن 
دعواهای قدیمی تنها کاری که می کنید این است که جنگ را دوباره شروع می کنید و به همسرتان 
هم نشان می دهید که حل اختالف های پیشین هیچ ارزشی نداشته اند. پس یادتان باشد با طرح مجدد 

دعواهای گذشته، دعوای جدیدی را شروع خواهید کرد.
برای دعوای تان بهانه نتراشید 

استرس، گرمازدگی، ترافیک و...، چیزهایی نیستند که بتوانید دعوا و جروبحث هایتان را گردنشان 
بیندازید. اگر برای عذرخواهی تان از کلمات »اما« و »ولی« استفاده کنید دیگر عذرخواهی نیست. 
اگر بابت اتفاقی که در محل کارتان افتاده ناراحت و عصبانی هستید بگذارید همسرتان را هم این 
را بداند نه اینکه از آن به عنوان بهانه ای برای دعوا استفاده کنید. معمواًل آدم هایی اهل بهانه تراشی 
هستند که مسئولین پذیر نیستند. پس در مورد علت بگومگوهایتان روراست باشید تا بهتر هم به 

راه حل برسید.
نگویید که منظوری نداشته اید 

نه.  داشته اید و چه  منظوری  ناراحت کرده، دیگر زده شده؛ چه  را  حرفی که زده اید و همسرتان 
پس اینکه بگویید منظوری نداشته اید نه تنها احمقانه است بلکه می تواند همسرتان را عصبانی کند 
و اتفاقًا نشان می دهد که خوب هم منظور داشته اید و این اصاًل راه منصفانه ای برای بحث و دعوا 
کردن نیست. ضمنًا اگر بگویید منظوری نداشته اید یعنی آن را حل نمی کنید و ممکن است در 
آینده دوباره پیش بیاید. این را درک کنید که کلمات شما این قدرت را دارند که طرف مقابل 

را برنجانند.
رابطه جنسی را به عنوان جبران دعوای تان استفاده نکنید 

این خیلی خوب است که جنگ ودعوای تان را تمام کرده اید اما اگر واقعًا می خواهید فضا را تغییر 
دهید بدانید که االن وقت رابطه جنسی نیست. رابطه جنسی باید از روی عشق، صمیمیت و توجه 
باشد. برای اینکه یک رابطه جنسی لذت بخش و راضی کننده باشد باید زمانی انجام شود که هیجان 
به همسرتان،  نزدیک شدن  با  دارید  نیاز  احساس می کنید  اگر  باشد.  مناسب آن  احساس شما  و 
ارتباط صمیمی را دوباره برقرار کنید می توانید او را در آغوش بگیرید و نوازشش کنید. ممکن 
است گاهی رابطه جنسی به عنوان جبران دعوایی که از سر گذشته مفید باشد و آن زمانی است 
که هر دوی شما واقعًا آن را بخواهید. استفاده ابزاری از رابطه جنسی تحت هر شرایطی بد است 
و  هراس  مرز  به  کند  تداعی  را  و عشق  از صمیمیت  نوعی  است  قرار  را که  می تواند چیزی  و 

سوءاستفاده بکشاند.
روی علت دعوا خیلی متمرکز نشوید 

کردن  پیدا  برای  را  انرژی تان  کنید،  مرور  مدام  سرتان  در  را  داده  روی  ماجرای  اینکه  به جای 
اگر  اما  بدهند  تسکینتان  موقتًا  شاید  پنهان  و علت های  راه حل صرف کنید. کندوکاو مشکالت 
رهایشان نکنید ممکن است پیچیده تر شوند. اگر مثاًل به این نتیجه رسیدید که همسرتان تازگی ها 
فراموش کار شده با او حرف بزنید و راه حل ارائه بدهید: من متوجه شدم وقتی از تو می خواهم درراه 
برگشت به خانه چیزهایی بخری، تو فراموش می کنی، من چکار می توانم بکنم که به تو یادآوری 

کنم چه چیزهایی باید بخری تا تو فراموش نکنی؟ همسرتان را قضاوت نکنید، حمایتش کنید.
بعد از دعوا قهر نکنید 

این خوب است که بعد از دعوا مدتی در سکوت و آرامش باشید؛ اما نادیده گرفتن همسرتان و قهر 
کردن فقط آزردگی و خشم را بیشتر می کند و او احساس می کند می خواهید تنبیهش کنید. قهر 
کردن یا نادیده گرفتن طرف مقابل نوعی سوءاستفاده عاطفی است که بی احترامی، خوار و خفیف 
آرامش و  تا  بدهید  فرصتی  به خودتان  می توانید  می شود. شما  نیز محسوب  و دغل کاری  کردن 
خونسردی تان را به دست بیاورید اما همزمان می توانید با همسرتان با احترام و نیکی نیز رفتار کنید. 
به او توضیح دهید که به زمانی برای آرام شدن نیاز دارید تا بتوانید منطقی تر فکر و گفتگو کنید.

بابت دعوایی که داشته اید خودتان را سرزنش نکنید 
الزم نیست خودتان را سرزنش کنید؛ چون اعتمادبه نفستان و احترامی که برای خود قائلید لطمه 
خواهد خورد. دو نفر لزومًا قرار نیست مثل هم باشند، بلکه مهم این است که هر دوی شما با کشف 

چیزهایی که برای طرف مقابل مهم است به هم نزدیک تر شوید. 
و  ندارد  فایده ای  خودتان  سرزنش  و  می آید  پیش  هم  رابطه ها  بهترین  در  اختالف  و  جروبحث 
وقت تان را هدر می دهد. بگومگو کردن خوب است و نشان می دهد به رابطه تان اهمیت می دهید. 

درواقع اگر عاقل باشید می توانید از بحث هایتان برای نزدیک تر شدن به هم استفاده کنید.
از کلمات آزاردهنده استفاده نکنید 

و  کلمات  از  کنید  حل  و  بررسی  را  اختالف تان  تا  می نشینید  گفت وگو  به  همسرتان  با  وقتی 
عبارت های نامناسب برای خطاب کردن او استفاده نکنید و او را نرنجانید. بهتر است جمله هایی 
که استفاده می کنید ساده و قابل فهم باشد، مثاًل می توانید بگویید: وقتی به خانه برمی گردی و به من 

بی اعتنایی می کنی، من احساس تنهایی می کنم.

بعد از دعوا با همسرتان هرگز این کار ها را نکنید

باید  شیک پوشی  اصول  بداند.  را  آن  باید  هرکسی  که  دارد  رازی  و  رمز  شیک پوشی 
متناسب با فرم بدن تان و این که چاق یا الغر هستید باشد. اگر شما هم جزو دسته افراد 

الغراندام هستید با ما همراه شوید تا ترفندهای شیک پوشی را به شما بگوییم.
ترفندهای شیک پوشی برای شما که الغر هستید!

در وانفسایی که بسیاری از مردم به دنبال رژیم های الغری هستند، افرادی که الغرند هم 
گاهی برای انتخاب لباسی که به اصطالح به تنشان بیاید، دچار چالش می شوند. دراین بین 
برخی افراد از جثه خود راضی نیستند و ترجیح می دهند کمی توپرتر به نظر برسند. اگر 
شما هم جزو این افراد هستید و می خواهید شیک تر لباس بپوشید، این نکات را رعایت 

کنید.
لباس هایی با طرح شلوغ بپوشید

دقت  لباس  انتخاب  در  باید  دارید،  الغری  اندام  اگر 
در  بی دقتی  کوچک ترین  زیرا  باشید،  داشته  زیادی 
خرید می تواند فاجعه به بار بیاورد. بکوشید لباس هایی 
با طرح های شلوغ را انتخاب کنید. این قبیل طرح ها 

روی لباس، اندام شما را پرتر نشان می دهد.
لباسی با خطوط راه راه و افقی

یکی از راه هایی که با آن می توانید ذهن اطرافیانتان 
را منحرف کنید، انتخاب لباس های راه راه و 

با پوشیدن این لباس  خطوط افقی است. 
شما در دید اطرافیان درشت تر به نظر 

می رسید.
سایز مناسب بخرید

که  کنید  دقت  لباس  خرید  هنگام 
حتمًا سایز لباس کاماًل اندازه باشد، 
شما  اندازه  که  لباس هایی  زیرا 
نباشد ممکن است شما را الغرتر 
لباس،  پرو  در  اگر  دهد.  نشان 
سایز  باشد،  آویزان  سرشانه ها 
لباس مناسب نیست و ظاهر شما 

را نازیبا می کند.
لباس های گشاد بپوشید

استفاده از سبک لباس های گشاد 
یکی از راهکارهای خالص شدن 
و  لباس  است.  الغر  ظاهر  از 
تیشرت گشاد گزینه مناسبی است 

اما شلوار گشاد نپوشید، زیرا شما را 
و  لباس  می دهد.  جلوه  قدکوتاه تر 
تیشرت گشاد، شما را تپل تر نشان 

می دهد.
لباس  روی  اضافه  یک الیه 

بپوشید
این که کمتر الغر  برای  کنید  سعی 
یک  لباستان  روی  برسید،  نظر  به 
یا دوالیه دیگر هم استفاده کنید و 
یا  این الیه، یک  زیر  در  می توانید 

دو لباس گشادتر بپوشید.
یقه هفت نپوشید

پوشیدن لباس های یقه هفت شما را 
الغرتر جلوه می دهد؛ اما در عوض 
می توانید لباس هایی را با یقه گرد 
سرشانه های  زیرا  کنید،  انتخاب 
نشان  شکل  مربعی  را   شما 

می دهد.
لوازم تزئینی بزرگ ممنوع
دستبند،  انواع  دنبال  به  اگر 
ساعت و انواع زیورآالت برای 
ست کردن بالباسی هستید که 

ظریف،  انواع  از  پوشیده اید 
سنتی و زیبا استفاده کنید.

گوناگون

رازهای شیک پوشی 

مخصوص افراد الغر


