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یك بیمار باربی محصول تربیت غلط والدین است

فرزندم! همه چیز تو زیباست مخصوصاً اخالقت

سبك تربیت

  مهدیه عظیم لو
»- خیلی وقته باشگاه میای؟

-  آره.
- مي خوای توی کوتاه تری�ن زمان بهترین نتیجه 

رو بگیری؟
- آره. مگه میشه؟ چطوری؟ منم مي خوام مانكن 

بشم. باربي بشم. اما نمي دونم چي کار کنم.
- وا مگه نمي دونی؟ من این مكمل های الغری رو 

به همه معرفی کردم.
- چه خوب، میشه منم از این ها استفاده کنم؟

- آره. بی�ا بری�م ت�و رختكن ت�ا در م�ورد نحوه 
استفاده اش برات توضیح بدم...«

این تنها بخش کوچكی از مكالمه ای اس�ت که در 
برخی باشگاه های زنانه در میان خانم ها رد و بدل 
مي شود و البته،  امروزه کمتر کسی پیدا مي شود 
که جمله »راه های کاهش وزن با مصرف داروها و 

مكمل ها مضر است« به گوشش نخورده باشد.
      

تب باربی- مانكن ش��دن از جمله مباحث بس��يار حائز 
اهميتي است که امروزه اکثر خانم ها با آن درگير هستند. 
انجام عمل های جراحي زیبایی مثل برداش��تن چربی، 
پيكرتراشی و ليپوساکشن و... به اپيدمي تبدیل شده و 
هزینه هنگفتی نيز بر دوش افراد خواهان این عمل های 
جراحی مي گذارد. جدا از عوامل مذکور، مراجعه به افراد 
غيرمتخصص در زمينه رژیم و تجویز مكمل های الغری 
را مي توان از جمله مسائلی دانس��ت که به این موضوع 

بيشتر دامن مي زند.
بعضاً در مواد تشكيل دهنده این مكمل ها دیده مي شود 

که از مواد مخدر هم استفاده شده است. مشاوره گرفتن 
از افراد غيرمتخصص باعث مي شود افرادی که تحت تأثير 
توصيه آنها قرار گرفته اند، دچار آسيب هایي جدی مثل 
از دس��ت دادن یكی از اعضای بدن خود شده اند. بيشتر 
هم کبد در معرض این گونه آسيب هاست. حتی ممكن 
اس��ت فرد با اس��تفاده از این قبيل مكمل هاي الغري 
سطح هوش��ياری حياتی اش را از دس��ت داده و زندگی 

نباتی پيدا کند.
شایان ذکر است این مس��ئله یا به تعبيري بهتر معضل 

اجتماعي بيش��تر خانم ها را تحت تأثير ق��رار مي دهد. 
عوامل مختلفي ني��ز در امر ترویج تب باربی ش��دن و یا 
خوش اندام��ي  در ميان اف��راد جامعه تأثيرگذار اس��ت. 
عواملي همچون کمب��ود اعتماد به نف��س، توجه بيش 
از حد به ظاه��ر، قرار گرفت��ن تحت تأثير رس��انه های 
جمعی، عدم آگاهی و یا تمایل به گرفتن س��ریع نتيجه 

در کوتاه ترین زمان.
در ميان عوامل ذکر ش��ده، ق��رار گرفتن تح��ت تأثير 
رسانه های جمعی مورد بسيار مهمي است و بيشتر به این 

مسئله دامن مي زند به طوري که امروزه کمتر کسی پيدا 
مي ش��ود که با تبليغات فضای مجازی یا وب سایت های 
اینترنتی که مكمل ها و عمل هاي جراحی الغری را تبليغ 
مي کنند، مواجه نشده باشد. افراد با مشاهده سلبریتی ها 
در فيلم ها تحریک ش��ده و به همسان سازی خود با آنها 
رو مي آورند اما باید به این نكته نيز توجه شود که آنها از 
شرایط و امكانات بخصوصی برخوردار بوده و مهم تر اینكه 
هميشه در معرض دید عموم هستند. اما نكته مهم تر این 
است که افرادی که از اعتماد به نفس کمتری برخوردار 
هس��تند و به حرف و توصيه دیگران گوش مي دهند تا 
ضعف های خود را جبران یا مخفی کنند در زمينه الغری 

اندام دچار مشكل مي شوند.
فرجام سخن اینكه مراجعه به افراد غيرمتخصص و تجویز 
و مصرف داروهای مخرب که هيچ کنترل و نظارتی روی 
آنها صورت نگرفته است، باعث مي شود افراد در ابتدا از 
آن جایی که سریع به نتيجه مي رسند و ماحصل آن را در 
کاهش وزن خود مشاهده مي کنند ترغيب به مداومت 
استفاده از این نوع مكمل ها شوند اما از این موضوع غافل 

هستند که به این چيزها اعتياد پيدا مي کنند.
بهتری��ن راهكار ب��راي این افراد این اس��ت ک��ه برای 
کاهش وزن به اف��راد متخصص تغذی��ه مراجعه کنند 
و با به کارگي��ری صحيح دس��تورهاي رژی��م غذایی و 
مكمل های دارویی ک��ه پزش��ک آن را تجویز مي کند 
به وزن ایده آل خود دس��ت پيدا کنند. فراموش نكنيم 
بهترین و س��الم ترین راه برای رس��يدن به کاهش وزن 
ورزش کردن است. پزشكان در این باره توصيه مي کنند 
با پياده روی روزانه 30 دقيقه، افراد مي توانند س��امت 

جسمي  و روانی خود را تضمين کنند.

مکملهاییکهناقصمانميکند
مراقب داروهای الغری باشید سبك مراقبت

   ساحل گرامی*
»ماش�ااهلل مس�افرت به�ت خ�وش گذش�ته ها... چاق ش�دی 
برگشتی...«، »باز دو جلسه باش�گاه نیومدم، یه کیلو وزنم رفته 
باال«، »چه کار کنم ش�كم و پهلوم آب بش�ه اما بقیه جاها همین 
طوری بمونه؟«، »یه رژیم چرب�ی و پروتئین پیدا کردم تضمینی 
وزنم را میاره پایین...« و... غیرممكن است تا به حال این جمالت 

به گوش شما نخورده باشد. افرادی هراس�ان که به دنبال نتایج 
معجزه آسا در کوتاه ترین زمان ممكن هستند و برای الغر شدن 

به هر راهی متوسل مي شوند. 
متأسفانه زمانی که هدف از کاهش وزن و یا رژیم غذایی مناسب صرفًا 
الغری باشد و برای تناسب اندام و سالمتی جایی در نظر گرفته نشود 
نتیجه همینی مي ش�ود که امروزه شاهد آن هس�تیم. زنان و مردان 

س�رگردان و آواره که در ابت�دا برای مدت کمي  کم خ�وری و ورزش 
را امتح�ان کرده اند اما چون در زم�ان کوتاه به ایده آل خود دس�ت 
نیافته اند چاره را در لیپوساکش�ن و پیكرتراشی یافته اند تا شاید از 
شر چربی های مزاحم خالص ش�وند. حال به دالیلی مي پردازیم که 
افراد را به این مسیر سوق مي دهد و باربی شدن را به هدفی رؤیایی 

برای آنها مبدل مي کند. 

   دکتر میترا نوری*
این روزها تب باربی ش�دن در بین زنان و دختران به طرز قابل مالحظه ای رواج یافته 
اس�ت. این نوع نگرش ریش�ه اي عمیق در ب�اور ذهنی اف�راد دارد. اف�رادی که حس 
درونی شان حقارت، زشتی، نقص و... بوده و اعتماد به نفس شان کم است خود را زشت 
و حقیر پنداشته و در نظر دیگران خود را کم و دارای نقص مي دانند. با اینكه این نقایص 
زاییده ذهن این افراد بوده و منطبق با واقعیت نیست اما چنان در فرد نهادینه مي شود 
که او را دچار درماندگی آموخته شده کرده و هر تالشی مي کند تا قضاوت و نظر دیگران 
را نسبت به خود عوض کند. این تفكر متأسفانه در بین زنان و دختران جامعه ما شیوع 

بیشتری داشته و ریشه در کودکی فرد دارد.

 مادرانی که با دختران ش��ان رفتار مناسب 
و صميمان��ه ای ندارند و بددهن��ی و انتقاد 
و س��رزنش گری ج��زء الینف��ک تربي��ت 
کودک ش��ان اس��ت حاصلی جز احس��اس 
ش��رم و حقارت برای کودک ش��ان ندارد و 
در بزرگسالی باعث بروز رفتارهای ناهنجار 

اجتماعی و عاطفی مي شود.
آنچه در این ميان به صورت مشهود خودنمایی 
مي کند رفتارهای افراطی است که این دختران 
در جه��ت گرفتن تأیيد و نظ��ر دیگران انجام 
مي دهند. تب باربي شدن نوعی واکنش است 
به احس��اس های ناخوش��ایندی که پایه آن 
خجالت و شرمي  اس��ت که در ناخودآگاه فرد 
ش��كل گرفته اس��ت و برای فرار از فشارهای 
درونی خود را زیبا مي کند تا تأیيد دیگران را به 

دنبال داشته باشد.
این افراد با تغييرات ظاهری در صورت و اندام 
خود، مي کوشند دوست داشتنی شوند و همين 
موضوع احساس امنيت خاصی را در آنها ایجاد 
مي کند. احساس عدم امنيت، حسی است که 
از کودکی همراه این افراد است و در مرکز توجه 
بودن تاشی دائمي  است برای مخفی کردن 

این احساس.
باربی ها غالباً افرادی کم حرف و منزوی بوده اما 
در ظاهر روابطی گرم و صميمانه را پایه ریزی 
مي کنند چراکه درون سرزنشگر و منتقدشان 
چنان عرص��ه را ب��ر آنها س��خت مي کند که 
چ��اره ای جز ف��رار از درونيات ش��ان ندارند و 
معموالً جذب افراد باه��وش و موفق و جذاب 
مي ش��وند، چون حس به درد نخور بودن شان 

را کمرنگ مي کند.
روابط عاطفی شان چنان است که افراد پایين تر 
از خود را بيش��تر مي پس��ندند و جذب ش��ان 
مي شوند، چون حس راحتی بيشتری دارند و 
بهتر مي توانند خود واقعی شان را هویدا کنند 
و بی نقاب زندگی کنند. تب باربی شدن گرچه 
در ظاهر امری خوش��ایند و زیباس��ت اما در 
درون چنان فرسایش به همراه دارد که بخش 
اعظم روان فرد را مخت��ل مي کند. رفتارهای 
آسيب زای این افراد و اغواگری هایی که در پس 
روابط شان قابل مشاهده است مي تواند زنگ 

خطری باشد برای روابط حاکم بر جامعه.
خانواده ها بای��د بدانند که پ��رورش و تربيت 
کودک چن��ان ریزه کاری هایی را مي طلبد که 
با نظاره دقيق در نوع نگ��رش و تفكرات غالب 
بر جوانان مي توان ب��ه اهميت آنه��ا پی برد. 
بی ثبات��ی در رفتاره��ای والدین ب��ا کودک و 
فضای سرد ارتباطی حاکم بر خانواده، سرکوب 
کردن نيازهای ک��ودک و انتقادهای بيش از 
حد و س��ختگيري ها باعث مي ش��ود کودک 
بر ناتوانایی هایش بي��ش از توانمندی هایش 
تمرکز کند و بكوشد درمانی بيابد تا دردهایش 
التيام یابد و اما این زخم ها بهبود نخواهد یافت 
و هر روز نمایشی جدید از فرد دیده مي شود تا 
این سناریوی غم انگيز را در صحنه زندگی اش 

به بازی بنشيند.
باید ب��ا توجه و پذی��رش بدون قيد و ش��رط 
فرزندان، ابتدا حس خودارزش��مندی و عزت 
نفس را در آنها پرورش دهيم و س��پس نقاط 
مثبت شان را. رشد صحيح شخصيتی کودک 
باعث مي شود در بزرگسالی خود را همان طور 
که هست بپذیرد و برای ارتقا و کمال بكوشد. 

پرورش فرزندان سالم جامعه ای سالم با افكار 
و عقاید س��الم را به همراه دارد و س��امت و 
بهداش��ت روانی سبب مي ش��ود آسيب های 

اجتماعی نيز کاهش یابند.
باربی هایی که دچار این تب شده اند از اعتماد 
به نفس کمي  برخوردارن��د و تاش مي کنند 
که با زور آن را به دس��ت آورند، ت��ا جایی که 
گاه خود را به دست تيغ های بّران جراحی نيز 
مي سپارند، چون ترس از دست دادن یا ترس 
تأیيد افراد دور و برشان را دارند. به همين علت 
نيز مضطرب و نگران، تنها ظاهرشان را ماک 
خواستنی بودن خود قرار مي دهند. به طرزی 
نامنصفانه خ��ود را در قياس با دیگ��ران قرار 
مي دهند و صدای والدین را مبنی بر کم ارزشی 
خود هميش��ه به هم��راه دارن��د. هرگز حس 
حقارت و حسادت ش��ان فروکش نمي کند و 
در واقع آنها با تغيير شكل و ظاهر خود درصدد 
تقاضای محبت هستند و مي خواهند از عشق و 
توجه و دوست داشتن اطرافيان نسبت به خود 

مطمئن شوند.
تب باربی ش��دن نتيجه تربي��ت ناصحيحی 
است که در روند رشد کودکان رعایت آن مد 
نظر قرار نگرفته و اضطراب حاصل از آن را در 
زیباسازی های افراطی و تصنعی مي توان دید 
و نكته اسفناک این اس��ت که زنان و دختران 
قربانيان اصلی این تفكر هس��تند. گرچه این 
روزها این تب در بين پسران و مردان نيز دیده 
مي ش��ود و تاطمي  عجيب خصوصاً در نسل 
جوان برای زیبا شدن راه افتاده است. زیبایی 
که حاصل اندیش��ه نازیبایی است که از روی 

احساسی به نام نقص و شرم برمي خيزد.
افرادی ک��ه در کودکی مدام مورد مقایس��ه 
و ارزیاب��ی واقع ش��ده اند و غرورش��ان نادیده 
گرفته ش��ده و احترام ش��ان حفظ نش��ده، از 
خود تصویر ناق��ص و ناصحيحی دارند و بنا به 
عيب جویی های��ی که از آنها ش��ده همواره به 
دیده شک و تردید به خود مي نگرند چراکه فكر 
مي کنند ارزش وجودی شان آن قدر نيست که 
بتوان روی آن حس��اب کرد. این افراد معموالً 
ته رنگ زندگی شان بویی از یأس و نااميدی و 
افسردگی مي دهد و به صورت وسواس گونه و 
افراطی سعی دارند بر بی ارزش های درونی شان 

به صورت بيرونی سرپوش بگذارند.
باربی ها غالباً افرادی عصبانی، خش��مگين و 
پرخاشگرند و روابط شان بر مبنای صميميت 
واقعی ش��كل نمي گي��رد چراکه پای��ه روابط 
تأیيد و توجهی است که این افراد انتظارش را 
دارند. تمایات خاص و  غير قابل پذیرشی در 
رابطه های این افراد مشاهده مي شود و معموالً 
در روابط اجتماعی ش��ان دچار سرخوردگی 
هس��تند. به همي��ن دليل با زیباس��ازی های 
ظاهری جبران این نقایص را به صورت مفرط 
انجام مي دهند. این افراد هميشه حالت های 
اضطرابی شدید را در خود احساس مي کنند و 
نگرانند که در نظر دیگران زیبا به نظر نيایند. 
مرکز ثقل شان بيرونی است و نخ احساسات شان 
در دست همگان، و هر کسی با هر نظر و عقيده 
مي تواند حالت های درونی و احساس ش��ان را 

دگرگون سازد.
ناشادی مزمن و مبهمي  در تمام لحظات شان 
قابل رؤیت است و هر گاه دیگران نگاهی از سر 
تأیيد و توجه به آنها مي کنند دنيایشان برای 
مدتی کوتاه تغيير مي کند و حس خوشایندی 
را تجربه مي کنند اما باز هم حس رش��د یافته 
ش��رم باال مي زند و آوای والدین در وجودشان 
طنين مي اندازد که تو نماین��ده افكار والدین 
هس��تی و همين درد دوب��اره را در فرد تكرار 
مي کن��د. به امي��د آنكه والدی��ن زیبایی های 
رفتاری و اخاقی کودکان شان را به آنها یادآور 
شوند و بدون هيچ قيدی آنها را دوست بدارند تا 

اندیشه هایی زیبا به جامعه تحویل دهند.
*روانشناس بالینی

افرادی که در کودک�ی مدام مورد 
مقایس�ه و ارزیابی واقع ش�ده اند 
و غرورش�ان نادیده گرفته شده و 
احترام ش�ان حفظ نش�ده، از خود 
تصوی�ر ناقص و ناصحیح�ی دارند

1. رسانه های جمعی
واقعيت این است که رسانه ها تأثير بسزایی بر احساس افراد 
از خود دارند. رسانه ها خوراک ذهنی افراد جامعه را فراهم 
مي کنند و هي��كل و اندام زیبا و جذاب مطابق خواس��ت 
آنها تعریف مي شود، دقيقاً مانند تأثيری که بر مد و فشن 
مي گذارند و نوع پوش��ش مردم را تعيين مي کنند. پس از 
تعيين ش��دن معيار زیبایی توسط رس��انه ها مردم سعی 
مي کنند تحت هر ش��رایطی به آن ایده آل ها دس��ت پيدا 

کنند تا از قافله خوش هيكل ها عقب نمانند.
طبيعتاً در ابتدا به راه های بی خطر متوسل مي شوند و اگر 
جواب نگرفتند گزینه های دیگری مانند رژیم های سفت و 
سخت، ورزش های شدید، عمل های جراحی و بعضاً مواد 
مخدری مانند شيشه روی ميز هستند. پذیرش بدون قيد 
و شرط مردم باعث مي ش��ود قدرت اندیشه از آنها گرفته 
ش��ود و هرگز چنين معيارهای زیبایی را زیر سؤال نبرند. 
در نتيجه کورکورانه از این معيارها پيروی و خود را مطابق 

آنها مي کنند.
2. اعتماد به نفس پایین

واقعيت این اس��ت که تب باربی و مانكن شدن بيشتر در 
افرادی دیده مي شود که اعتماد به نفس پایينی دارند و از 
راه های دیگر توجه مطلوب را دریافت نكرده اند. زمانی که 
شخص به یک حرفه مطلوب مشغول باش��د و از راه های 
صحيح و جامعه پسند تشویق دریافت کند، به هيكل خود 
توجه افراطی و وسواس گونه نشان نمي دهد و آن را اولویت 
و دغدغه زندگی قرار نمي دهد. پس باید در مدارس ما روي 
اعتماد به نفس کودکان به شدت کار شده و از دستاوردهای 
ارزش��مند آنان تقدیر ش��ود تا آنها برای به دست آوردن 

اعتماد به نفس، به بدن خود تكيه نكنند.

3. توجه به ظواهر
زمانی که به ظاهر افراد بيش از باطن آنها توجه شود این 
حجم از عمل زیبایی دور از ذهن نخواهد بود. متأسفانه 
در جوامع کنونی افراد بيش��تر از اینك��ه با ویژگی های 
اخاقی و شخصيتی ش��ان قضاوت ش��وند با اندام شان 
قضاوت مي ش��وند و این امر برای افراد چاق و یا خيلی 
الغر رنج آور اس��ت. در دهه های اخير ای��ن قدر در این 
زمينه پيشروی کرده ایم که اخاقيات در پس پرده قرار 
گرفته و برای امر مهمي  مانند ازدواج اگر شخص زیبایی 
ظاهری مطلوبی نداش��ته باش��د کار حتی به شناخت 
بيشتر هم نمي کش��د و از همان ابتدای امر افراد پا پس 
مي کش��ند. گویی این امر به یک مسابقه تبدیل شده و 
هر که بتواند همسر زیباتری داشته باشد امتياز رفتن به 
مرحله بعدی را کسب مي کند. پس این مسئله به عرضه 
و تقاضا مبدل مي شود و تا زمانی که تقاضا برای دختران 
الغر و زیبا بيش��تر باشد ما بيشتر ش��اهد جراحی های 
الغری مانند پيكرتراشی و عمل های زیبایی برای بينی، 
لب و... هس��تيم. چون خواس��ت جامعه به این سمت 
است و تا زمانی که تقاضا متوقف نش��ود جلوی عرضه 
را نمي توان گرفت. بنابراین لزوم فرهنگ سازی در این 
زمينه به شدت احساس مي ش��ود تا مردان هم به این 
امر واقف ش��وند و دخترانی با عمل های زیبایی فراوان 
را باکاس و جذاب تلق��ی نكنند. در ای��ن راه مي توان 
از س��تاره هاي فضای مجازی س��ود برد ت��ا امر خطير 
آگاه سازی و روشن کردن اذهان عمومي  را انجام دهند. 
چون متقاضيان جراحی های زیبایی جوان ها هستند و 
با توجه به همه گيری فضای مجازی و استقبال جوانان 

مي توان از این رسانه جمعی به خوبی بهره برد.

4. اختالالت روانی
گاهی اوقات وجود بعضی اختاالت روانی باعث مي شود فرد 
خود را چاق تر از حالت واقع��ی ببيند و همين باعث تاش 
برای الغری بيش از اندازه مي ش��ود. برای مثال در اختال 
بی اشتهایی روانی فرد به رغم اصرار دیگران بر مطلوب بودن 
وزن، همچنان رژیم های س��خت مي گي��رد، حجم غذای 
مصرفی را به شدت محدود کرده و شدیداً ورزش مي کند. در 
موارد شدید این اختال، فرد به دليل وخامت اوضاع مجبور 
به بستری و درمان روانشناختی مي ش��ود. در نوع دیگری 
از اختاالت خوردن، فرد به صورت دوره ای، مقدار بس��يار 
زیادی غذا و ش��يرینی جات مي خورد و بعد به دليل عذاب 
وجدان خود را وادار به باال آوردن مي کند تا بتواند وزن را در 
محدوده ایده آل نگه دارد. اکثر افراد در این شرایط، مشكل 
خود را از اطرافيان پنهان نگه مي دارند و از افش��ا کردن آن 
ش��رم دارند. در چنين مواردی مراجعه ب��ه کلينيک های 
روانشناس��ی ضروری اس��ت و با کمک حرف��ه ای مي توان 

حمات پرخوری را کنترل کرد. چون باال آوردن مواد غذایی 
باعث باال آمدن اسيد معده و خرابی دندان ها مي شود و بدن 

فرد نمي تواند مواد مغذی و ویتامين ها را جذب کند.
5.  کمال گرایی

متأسفانه بخش عمده ای از افراد جامعه ما کمال گرا و در 
عين حال تنبل هستند. کمال گرا از این نظر که هيچ یک از 
ما نمي خواهد معمولی باشد. در جامعه امروزی، ما انسان 
معمولی نداریم. همه مي خواهند در نوک قله باشند. چه 
از نظر ظاهر و چه از نظر هيكل و به متوسط بودن رضایت 
نمي دهند و تنبل از این نظر که مي خواهيم در کوتاه ترین 
زمان ممكن بهترین نتيجه را بگيریم. مثًا دو ماه باشگاه 
برویم و س��يكس پک درآوریم، دو هفته کم خوری کنيم 
و10 کيل��و وزن کم کني��م و نتيجه مي ش��ود نااميدی و 
جس��ت وجو برای راه های آس��ان تر، یعنی مصرف شدید 
مكمل و قرص های الغری و یا رژیم های غذایی عجيب و 
غریب و عمل های جراحی. یعنی ما سختی مسير را تحمل 
نمي کنيم و دنب��ال هزار ميانبر هس��تيم و فرقی نمي کند 
که در این راه ب��ه داروهای الغری که ح��اوی مواد مخدر 
شيشه هستند معتاد ش��ویم، یا بر اثر استفاده مكمل های 
ورزش��ی کبد خود را از دس��ت بدهيم یا زی��ر عمل های 
جراحی به کما برویم و تمام! چه ای��ن را قبول کنيم یا نه، 
هر جامعه ای به انسان های معمولی، هيكل های معمولی، 
شغل های معمولی احتياج دارد و همين است که موازنه را 
در جامعه ایجاد مي کن��د. وای به حال جامعه ای که روزی 
به دام کمال گرایی بيفتد و اعضای آن از معمولی بودن فرار 
کنند، نتيجه مي شود تب باربی شدن، رؤیای ریاست و فرار 

از مشاغل سخت و کارگری و...
*دکترای تخصصی روانشناسی

سبك نگرش

تب باربی و مانكن شدن بیشتر در افرادی 
دیده مي ش�ود که اعتماد به نفس پایینی 
دارن�د و از راه ه�ای دیگر توج�ه مطلوب 
را دریاف�ت نكرده اند. زمانی که ش�خص 
به یك حرفه مطلوب مش�غول باش�د و از 
راه های صحیح و جامعه پس�ند تش�ویق 
دریافت کند، به هیكل خود توجه افراطی 
و وس�واس گونه نش�ان نمي ده�د و آن را 
اولوی�ت و دغدغه زندگی ق�رار نمي دهد

 5 عاملی که ما را به رؤیای باربی شدن سوق مي دهد

در جست وجوی هزار میانبر برای فرار از معمولی بودن

تا زمان�ی ک�ه تقاض�ا ب�رای دختران 
الغ�ر و زیبا بیش�تر باش�د ما بیش�تر 
ش�اهد جراحی ه�ای الغ�ری مانن�د 
پیكرتراش�ی و عمل ه�ای زیبای�ی 
ب�رای بین�ی، ل�ب و... هس�تیم. چون 
خواس�ت جامعه به این س�مت اس�ت


