
ارتباط با ضمير ناخودآگاه 

آشنايي با هيپنوتيزم
اغلب وقتي در مورد بعضي علوم شناخت و 

آگاهي كافي نداشته باشيم تصورات خاصي از 
آنها در ذهن مان خواهيم داشت؛تصوراتي كه گاه 
درست و در بسياري موارد هم نادرست هستند. 
يكي از اين علوم هم »هيپنوتيزم« است...  صفحه3

نگرانی ها و توصيه های مظفر 
شيروانی متخصص و مشاور 

بين المللی جنگل و محيط زیست

جنگل ها را به حال 
خود بگذاريم تا 

خود زاداوری کنند

سالمندی طبيعی 
چيست؟

هم زمان با باال رفتن سن، می توانيد با يادگيری 
گام های ساده، سعی كنيد تغييرات سنی را به 

تأخير بياندازيد يا از شدت تغييرات بكاهيد و از 
داشتن يک بدن سالم تر لذت ببريد... صفحه11

 صفحه14

چطور از سالمت »سيستم 
قلبی« مطمئن شویم؟

خودارزيابی »قلب«
در جوامع امروز، با توجه به شيوه زندگی مدرن كه 

با مصرف غذاهای فست فود، استرس و كم تحركی 
همراه است، احتمال ابتال به بيماری های قلبی-

عروقی افزايش يافته است...  صفحه4

8 باور نادرست در مورد 
داشتن فرزند شاد و خوشحال 

دور نگه داشتن کودک 
از هرگونه استرس 
امکانپذير نيست!

8 توصيه کليدی برای 
مبتالیان به کروناویروس 
در دوران قرنطينه شخصی

قند، نمک و چربی تان 
را محدود کنيد!

ميسالر واتر مايعی بی رنگ و اغلب بی بو است كه 
نرمی و لطافت خارق العاده ای به پوست می بخشد. 
با اين حال خيلی از ما خريد اين محصول آرايشی-

بهداشتی را پول دور ريختن می پنداريم... صفحه13

ميسالر واتر چيست و چرا 
باید از آن استفاده کنيم؟

محلولی برای 
زدودن آلودگی ها

وقتی كودكی پا به اين دنيا می گذارد با خود شادی 
به همراه می آورد. هر نگاه كودكانه اش قلب 

پدر و مادرش را می لرزاند و آنها را وامی دارد 
تمام تالش شان را برای شاد و خوشبخت زيستن 

فرزندشان به كار ببندند اما به راستی شادی و 
خوشبختی يعنی چه؟... صفحه5

تغذيه سالم برای سالمت حياتی است، خصوصا 
در مواقع ابتال به بيماری های خاص مانند 

كوويد-19 كه سيستم ايمنی بدن بايد با عوامل 
بيماری زا مبارزه كند.... صفحه7

گزارش »سالمت« از تالش های 
جهانی برای توليد واکسن کرونا

بيـم و اميـدها 
همچنان ادامه دارد
شيوع كرونا و شدت گرفتن آن در جهان، محققان و 
شركت های داروسازی متعددی را درگير ساخت 

واكسن كوويد- 19 كرده و يک مسابقه جهانی برای 
توسعه واكسن راه افتاده اما همچنان بسياری از 

محققان هشدار می دهند تا زمانی كه پادتنی برای 
اين ويروس تهيه نشود، ديگر زندگی روزمره به 

حالت عادی برنخواهد گشت... صفحه2
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پرسشی از دکتر حسين رضایی زاده
رئيس دانشکده طب ایرانی  دانشگاه علوم پزشکی تهران

طب سنتی تا چه حد می تواند 
به درمان و پيشگيری 

از کرونا کمک  کند؟
 صفحه 8

برگزاری مراسم مذهبی 
در زمان کرونا

برگزاری مراسم مذهبی 
در زمان کرونا

برگزاری مراسم مذهبی 
در زمان کرونا

برگزاری مراسم مذهبی 
در زمان کرونا

شيوع بيماری كرونا تأثير عمده ای در برگزاری مناسبت های ورزشی، فرهنگی، مذهبی و سياسی داشته است و 
تعداد زيادی از رويدادها لغ يا  به تعويق افتاده اند. در منطقه خاورميانه، ايران يكی از اولين كشورها بعد از چين 
بود كه بيماری كرونا در آن شيوع پيدا كرد. به دنبال اولين موج آلودگی، طبق دستورمقامات ايران در ورودی 
تمام مساجد و زيارتگاه ها در سراسر كشور بسته شد. شيوع بيماری همه گير كوويد-19 در ايران و افزايش 

هشداردهنده موارد ابتالی جديد، مقامات را وادار كرده است كه برگزاری بسياری از وقايع مذهبی را هم لغو كند 
اما  به دنبال افت ابتالی عفونت در ماه خرداد، مجدداً مساجد بازگشايی شد... صفحه10


