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مهني��ًا: ال تبت اأي اأمر قبل در�س قراراتك جيداً، 
وت���رف م��ع امل�س��تجدات وامللف��ات الكبرية 
به��دوء عاطفي��ًا: ال تل��ق الل��وم عل��ى ال�ري��ك 
جزافًا، الأنه بريء من التهم التي توجهها اإليه، 

وقد تعجز عن اإ�سالح ما دمرته

م��ن  دقيق��ة  مبرحل��ة  مت��ر  الي��وم  ه��ذا  يجعل��ك  مهين��ًا: 
االختب��ارات، لك��ن النج��اح يك��ون حليفك عاطفي��ًا: تفرح 
كثرياً فاحلظوظ ترافقك على ال�س��عيد العاطفي، ومت�س��ي 

اأجمل االأيام واأمتعها مع ال�ريك

مهنيًا: اإ�س��تفد من فر�س �سانحة واو�ساع وظروف 
منا�سبة جداً تطراأ، اإذ تلتقي فئات موؤثرة اأو حت�سل 
على عر�س ا�ستثنائي اأو تنجز عماًل يثري االإعجاب

عاطفيًا: العن��اد لن يفيدك، فتب��ادل اخلربات يعزز 
اأوا���ر العالق��ة بال�ري��ك ويرف��ع من�س��وب الثقة 

بينكما

مهني��ًا: اإنتبه لبع�س التفا�س��يل وال تهملها، ويحمل 
اإليك هذا اليوم خرباً جيداً ويتحدث عن �سفر وتوا�سل 
خ��ارج حميط��ك عاطفي��ًا: علي��ك اأن تراع��ي ظروف 
ال�ريك واأو�س��اعه العائلية، وذلك يوفر عليك الكثري 

من امل�سكالت

مهني��ًا: تنع��م بتناغ��م فلكي ب��ن مار���س وجوبيتري 
تدخ��ل  اأو  املا�س��ية،  م�س��اعيك  نتائ��ج  فتح�س��د 
مفاو�سات جديدة، ويوؤدي معارفك دوراً يف اإجناحها 
عاطفيًا: ال�ريك يحتاج اإىل حنانك على الدوام، وهذا 

اختبار ملدى جدية العالقة بينكما

مهنيًا: ال تخالف االر�س��ادات وال ترتك عملك ناق�س��ًا، 
اأنت معر�س للمحا�س��بة وهيئ عمل��ك جيداً وال ترجتل 
موقف��ًا! عاطفي��ًا: العناي��ة الت��ي يوفره��ا ل��ك ال�ريك 
ت�س��اعدك كثرياً لت�س��تعيد عافيتك، وذلك دين عليك اأن 

ت�سدده يف الوقت املنا�سب

مهنيًا: ي�س��اعدك هذا اليوم على اأن جتد طريقة 
�ريع��ة للتخل���س م��ن امل�س��كالت الت��ي ق��د 
تواجهها عاطفيًا: ال حتاول ا�س��تغالل �س��عف 
�سخ�س��ية ال�ري��ك لتحقيق اأهداف��ك، فقد يجد 

نف�سه مرغمًا على مواجهتك
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10 نصائح تجعلك تتخلصين من طاقتك السلبية 
1 - م�ساعدة االآخرين:

اإن االبت�س��امة ف��ى وج��ه االآخري��ن جتعله��م 
ي�س��عرون بالراحة وال�س��عادة ، ف��ال ميكنك اأن 
تبت�س��مي م��ن نف�س��ك دون اأن ي�س��اركك اأح��د 
ابت�س��امتك واأن تبت�س��مي له ، فاأحر�س��ي على 
االأبت�س��امة الدائمة مع االآخرين فهذا ي�ساعدك 
يف ال�س��عور بال�سعادة و�س��عور االآخرين اأي�ساآ 

بالتفائل وال�سعادة .
.“ “م�ساعدة االأخرين جتعلك �سعيدة 

"اأنا حزينة" 2 - قويل 
ال ت�س��تغربن عندما ت�س��عرين باحل��زن عليك 
اأن تقويل ب�س��وت ع��ايل انا حزين��ة فمن هنا 
تخرج��ن احل��زن ال��ذي بداخلك ، كم��ا ميكنك 
اأن تق��ويل ذل��ك م��ع اأق��رب اأ�س��دقائك حت��ى 
تتخل�سن من هذا ال�سعور فالكالم واخراج ما 

بداخلنا يجعلنا ن�سعر بالراحة بعد ذلك .
3 - حتديد هدفك:

اإذا كن��ت حزينة ب�س��بب عدم وج��ود هدف يف 
حيات��ك للو�س��ول الي��ه ، ميكنك و�س��ع هدف 
ت�س��عن للو�س��ول له وحتقيقة وتتخيلن عند 

حتقيقة م��دى �س��عادتك و�س��عورك باالأرتياح 
فم��ن هنا تقوم��ي بب��ذل اجلهد للو�س��ول اإىل 

حتقيق هدفك .
املف�س��لة  املو�س��يقى  اىل  ا�س��تماع   -  4

وممار�سة االألعاب املف�سلة :
عندما ت�س��عرين باحلزن فهذا يرجع اإىل وجود 
كب��ت داخل��ك وطاقة �س��لبية داخلي��ة بحاجة 
اإىل اأن تخ��رج فه��ذا يت��م ع��ن طريق ممار�س��ة 
لعبة مف�س��لة وم�س��اركة االأخرين هذه اللعبة 
اأو االأ�س��تماع اإىل املو�س��يقى املف�س��لة ، اأي��ا 
كان نوع هذه املو�س��يقى كما ميكنك ممار�سة 
الرق�س على �س��وت لتجددين طاقتك ال�سلبية 
الداخلي��ة باالأيجابية لكي تتخل�س��ن من هذا 

ال�سعور .
: اإىل اجليم  5 - الذهاب 

عندما تذهبن اإىل اجليم وممار�س��ة التمارين 
وال�رع��ة  احلرك��ة  طري��ق  ع��ن  الريا�س��ية 
وال�س��حك �س��وف ت�س��عرين بالراحة وتغريين 
اف�س��ل  ب�س��عور  الداخل��ي  احلزي��ن  �س��عورك 
وبفرح��ة وجتددي��ن طاقتك ال�س��لبية الداخلية 
، الأن م��ن اأف�س��ل فوائ��د ملمار�س��ة التماري��ن 
الريا�سية هي جتديد الطاقة ال�سلبية الداخلية 

بطاقة اإيجابية بجانب تن�سيط الدورة الدموية 
باجل�سم مما يوؤدى اإىل �سعور بالراحة بعدها .

6 - ممار�سة امل�سي:
اله��واء النقى ميكن اأن يفعل املعجزات بتغيري 
امل��زاج ، فه��و يجعل��ك ت�س��عرين باالأرتي��اح 
واالأم��ل والبهجة ويغ��ري مزاجك اإىل االأف�س��ل 
اله��واء  امل�س��ي يف  ، علي��ك ممار�س��ة  متام��اآ 
الطلق مب��كان يحيط به اخل�رة مع اأ�س��تماع 
املو�س��يقى الهادئة ملدة �س��اعة يومياآ و�سوف 

ت�سعرين بالفرق بنف�سك .
7 - الرك�س:

اإذا كان امل�س��ي لي���س كايف الأخ��راج طاقت��ك 
ميكنك ممار�س��ة الرك�س ، اأثناء الرك�س �سوف 
تعرق��ن فه��ذا الع��رق يج��دد م�س��ام ب�رت��ك 
ويخرج كل طاقتك ال�س��لبية ويجعلك ت�سعرين 
بالتغ��ري والتجديد ، فاله��واء الطلق النقي مع 
الرك�س ي�س��اعدك فى تغري حزنك اإىل �س��عادة 

فى نف�س الوقت .
8 - التحدث مع االأ�سدقاء:

اإن التح��دث م��ع �س��ديق موثوق ب��ه ميكن اأن 
يجعل��ك ت�س��عرين ب�س��عور اآخ��ر بع��د التح��دث 
مع��ه ، ميكنك اأخراج كل م��ا بداخلك من حزن 

وكالم ل�س��ديق تثق��ن به وتعرف��ن جيدا اأنه 
�س��وف يبذل ق�س��ارى جهده يف ا�سعادك ويف 
حل م�ساكلك واأنه ال يرتكك بهذا ال�سعور ويظل 
بجانب��ك فهذا يجعلك ت�س��عرين اأن��ه يوجد من 
يحبك ويفعل كل ما ي�س��عدك فيجعلك ت�سعرين 

بال�سعادة .
9 - اجللو�س يف ال�سم�س:

من اأف�سل الطرق لرفع حالتك املعنوية وتغري 
حالتك النف�س��ية اإىل االأف�س��ل هي اجللو�س فى 
ال�س��م�س واجل��و امل�س��م�س اجلمي��ل ، حي��ث اأن 
فيتامن " D " الذي يوجد فى اأ�س��عة ال�سم�س 
ي�س��اعدك ف��ى التخل�س م��ن االأكتئاب ب�س��كل 

طبيعي ويجعلك اأكرث تفائل باحلياة .
10 - التاأمل :

اجللو���س يف م��كان طبيعي يحيطه االأ�س��جار 
واخل�س��ار وبجانبه �ساطئ هذا يكفي يف تغري 
مزاجك اإىل االأف�س��ل ، حي��ث اجللو�س مبفردك 
للتاأم��ل يف جم��ال الطبيع��ة و ت�س��فية الذهن 
م��ن التفكري ف��ى االأف��كار ال�س��لبية واملواقف 
باحل��زن  ت�س��عرين  جتعل��ك  الت��ي  املحبط��ة 
وال�س��عادة  باالأرتي��اح  ت�س��عرين  و�س��وف   ،

والتفائل .

بغداد -هيفاء القره غولي 

خاص

اإذا كنت ت�شعرين باحلزن 
واالكتئاب، وتريدين 

اأن تعودي مرة اأخرى 
�شعيدة وت�شتمتعي 

بحياتك ؟؟ اليوم اأقدم 
لِك ن�شائح ت�شاعدك يف 

التخل�ص من هذا ال�شعور 
احلزين وي�شاعدك يف اأن 

تكوين �شعيدة مرة اأخرى 
تعريف عليها معنا ...

حيل ذكية لالستفادة من طالء 
األظافر القديم

تعرفي على أبرز فوائد القهوة للشعر 

عملي��ا يج��ف ط��الء االظاف��ر 
اأو يق��ارب عل��ى  خ��الل �س��نة 
االنتهاء مما يجعله �س��ميكا ال ي�سلح 
لال�س��تخدام ، قبل اأن تفك��ري يف اإهدار 
زجاج��ة الطالء القدمي��ة والتخل�س منها 
اقرئ��ي مع��ي جمموعة م��ن احلي��ل الذكية 
وغري التقليدية لال�ستفادة من طالء االظافر 

القدمي .
تثبيت الكتابة ومنعها من ال�سيالن وامل�سح :

حن ن�س��تخدم قلم املارك��ر للكتابة على بع�س 
االأ�سطح اأو اخلامات نالحظ اأن ما كتبناه مي�سح 
ب�س��هولة مث��ل الكتاب��ة عل��ى اأكيا���س املالب�س 
املخزن��ة اأو اخل�س��ب اأو كتابة اأ�س��ماء االأطفال 
عل��ى عالم��ات مالب���س املدر�س��ة ، ميكن��ك 
ا�س��تخدام ط��الء االظاف��ر ال�س��فاف ملنع 

م�سح هذه الكتابة .
تغطية اخلدو�س :

باإمكانك تغطية اخلدو�س الب�سيطة على بع�س قطع 
الزينة اأو االأثاث واالك�س�س��وارات امللونة واملجوهرات املزيفة 
اأو حت��ى �س��يارتك با�س��تخدام ط��الء االظافر الق��دمي من نف�س 

اللون .
وقف التن�سيل من االأن�سجة عموما :

نع��اين جميع��ا من تن�س��يل اجلوارب واالي�س��اربات و حت��ى بع�س املالب�س 
مبج��رد اأن تخد���س من اأظافرنا اأن تعلق باأي �س��يء حاد كاخلوامت وغريها 
وما اإن يكر اخليط حتى ي�س��تمر يف التن�س��يل اإىل ماال نهاية ، دعينا ن�س��لح 
ه��ذه املاأ�س��اة بب�س��اطة ، يف اجلوارب مث��ال قومي بتمرير الطالء ال�س��فاف 
فوق اجلزء الذي كر منه اخليط ودعيه يجف و �س��تالحظن توقف كر اخليط 

وتغطية موؤقتة ملكان القطع .
بالن�س��بة للمالب�س اأو االي�س��اربات �س��عي نقطة �س��غرية من طالء االظافر 
بنف�س لون الن�سيج على ظهر املالب�س من نقطة بدء ال�سد و�سيمنعها هذا من 

اال�ستمرار و لن تكون ظاهرة على اأي حال.
ا�ستخدام الفوارغ :

زجاجات طالء االظافر الفارغة ميكنك اإعادة ا�ستخدامها للتزين والديكور 
لك اأو الأطفالك ، قومي بتنظيف الزجاجة جيدا بنقعها يف اال�سيتون واإعادة 
طالئها مرة اأخرى بلون جذاب اأو الر�س��م عليها كما حتبن و �س��جعي ابنتك 
على تنمية ح�س اجلمال لديها بتزين منزل دميتها املف�سلة ببع�س فازات 

الورد ال�سغرية التي تعدها بنف�سها .
تلوين املفاتيح :

لبع���س االأ�س��ياء املت�س��ابهة الت��ي حتت��اج اإيل التميي��ز بينه��ا كاملفاتيح 
مث��ال ميكنك تلوي��ن اأطراف املفاتيح اأو قعر بع���س الربطمانات الزجاجية 

املت�سابهة مثال وعلب االك�س�سوارات .
تزين بع�س االأواين لتجديدها :

اأواين املطبخ اخلزفية البي�ساء ميكنك اإ�سافة بع�س التجديد اإليها بتلوينها 
بطالء االأظافر من اخلارج طبعا فقط للحفاظ على �سحتك .

تتج��اوز اأهمي��ة القه��وة اأنه��ا اأ�س��هر املنبه��ات الطبيعية 
واأكرثها �س��عبية على مدار التاريخ اإىل كونها عالجًا فعااًل 

 ، ال�س��عر  وتطويل��ه لتل��ف  وبهتان��ه 
ن��ا  حيا اأ ، و �س��بغه 

فالفيتامين��ات التي حتتوي عليها حب��وب القهوة تعد من 
الكن��وز الطبيعي��ة املهم��ة ج��دا ل�س��حة ال�س��عر ، وللعناية 
ب��ه ، وم��ن هنا نقدم ل��ك يف فوائ��د القهوة لل�س��عر وبع�س 
الو�سفات التي تقوم على القهوة للح�سول على �سعر المع .

القهوة لعالج ت�ساقط ال�سعر :
تعد القهوة اأحد اأكرث املواد فعالية للحد من ت�س��اقط ال�سعر 
و يرجع هذا الأن الكافين املوجود يف حبوب النب له تاأثري 
كبري على منو جذور ال�س��عر ومفعول موؤثر على الهرمونات 
امل�س��ببة ل�سقوط ال�س��عر ، كما اأنها تدعم اإفراز االدرينالن 
وتعزز اأداء املخ وتن�س��ط الذاكرة والف�سل يف ذلك يعود اإىل 
مادة الكافين املنبهة  .  ولذلك ين�س��ح اأخ�سائيو التجميل 
بو�س��ع القه��وة مبا���رة وف��رده على ال�س��عر ب��داًل من 

احت�سائها للح�سول على النتائج املرجوة
 �سريوم القهوة لقوة ال�سعر و�سحته :

امزج��ي 4 مالع��ق �س��غرية م��ن حبيب��ات القهوة 
املطحون��ة م��ع ملعقت��ن كبريت��ن م��ن الع�س��ل 
االأبي���س م��ع اأربع مالعق م��ن املاء ال�س��اخن 
لك��ي ي��ذوب الع�س��ل ، واخلط��ي املزي��ج جيداً 
حتى يتح��ول اىل ما ي�س��به العجينة اخلفيفة 
، ثم �س��عي هذا ال�س��ريوم على ال�سعر الرطب 
اأو اجل��اف ملدة م��ن -15 20 دقيقة. وبعد 

نهاي��ة الوقت قومي ب�س��طف �س��عرك بال�س��امبو . فالقهوة 
�ست�س��يف القوة وال�س��حة جلميع اأنواع ال�س��عر، و�ست�ساعد 
على زيادة تعزيز لون ال�سعر ، كما اأن الع�سل �سيرتك �سعرك 

المعًا وبراقًا ملدة يومن على االأقل.
خلطة القهوة للعناية بال�سعر وعالجه :

املكونات:
- 5 مالعق �سغرية من بقايا و روا�سب القهوة امل�روبة.

- ملعقة �سغرية من زيت اخلروع .
. argan oil ملعقة �سغرية من زيت االأرجان -

- ملعقة �سغرية من زيت اللوز احللو .
طريقة العمل :

 قوم��ي مبزج جمي��ع املكونات معًا ثم �س��عي هذه اخللطة 
على ف��روة الراأ�س فق��ط  ولي�س على ال�س��عر باأكمله ودلكي 
راأ�س��ك مل��دة 5 دقائ��ق به��ذه اخللط��ة ب�س��كل دائ��ري . ث��م 
غطي �س��عرك بالغطاء البال�س��تيكى املخ�س�س لل�سعر ملدة 
�س��اعتن وميكن��ك تغطية �س��عرك بفوط��ة دافئ��ة اأو حتفيز 
امت�س��ا�س الف��روة للزيوت با�س��تخدام ال�سي�س��وار وقومي 
بعدها ب�سطف ال�س��عر باملاء البارد. ثم بعدها خففي كوب 
م��ن خل التفاح بو�س��عه يف لرت من املاء ثم قومي ب�س��به 
عل��ى ال�س��عر للتخل�س م��ن اآثار وبقاي��ا القهوة والإ�س��افة 

الربيق.

مهني��ًا: اح��ذر مواجه��ات وحروب��ًا �ر�س��ة وال 
اأوراق��ك  راِج��ع  معق��دة،  ق�س��ية  يف  تت��ورط 
وم�س��تنداتك، وانتظر بع�س ردات الفعل املتعلقة 
بق�س��ية مالي��ة عاطفي��ًا: تعي�س مغازل��ة جميلة 
اأو تلتق��ي بع�س االأحباء اأو تعي�س تعوي�س��ًا عن 

خ�سارة عاطفية �سابقة

مهني��ًا: عدم الرغبة يف ت�س��ارك العمل مع زمالء 
جدد، نتيجته امتعا�س كبري جتاهك وال�س��ك يف 
قدرتك وبراعت��ك عاطفيًا: قد تخيب��ك التطورات 
العاطفي��ة والرومان�س��ية، ياأخ��ذ علي��ك ال�ريك 
بع���س الت�رفات املا�س��ية، ويعي��د اىل طاولة 

البحث ما اعتربته قد م�سى

مهني��ًا: يجعل��ك ه��ذا اليوم ت�س��ع ب�سخ�س��ية مميزة، 
لك��ن ثم��ة م��ا يتطل��ب احل��ذر يف عالقات��ك املهنية 
وخ�سو�س��ًا مع بع�س الزمالء اجلدد عاطفيًا: حتديد 
امل�س��تقبل مع ال�ريك يتحدد يف االأيام املقبلة، ذلك 

يبقى رهنًا مبا تنتج منه املفاو�سات بينكما

مهنيًا: ال تكن متطلب��ًا كثرياً، وخفف التاأفف 
م��ن االأعمال املوكلة اإليك، فه��ذا املجال اأنت 
من اخرتته بنف�س��ك عاطفيًا: ال تدع الهواج�س 
تتحك��م يف عالقتك بال�ريك، فهذا يوؤدي اإىل 

مزيد من امل�سكالت بينكما

مهنيًا: تفرح النفراج م�س��األة، تت�سارع االأحداث وتتالحق، 
تتحقق اأمنيتك اأو تتلقى نتيجة كنت ت�سعى لها منذ مدة

عاطفي��ًا: ال تعامل ال�ريك بجف��اء، فالتطورات كثرية يف 
العالقة بينكما وخ�سو�سًا بعد االأجواء االإيجابية ال�سائدة 

حاليًا


