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مهني��ًا: الأناني��ة ت���ؤّدي اإىل �ص��دامات مع حميط��ك، وهذا 
ي���ؤّدي اإىل ع�اق��ب غ��ر مت�قع��ة م��ع الزم��اء يف العم��ل 
عاطفي��ًا: احل��ذر واجب م��ع ال�رشيك، وخ�ص��ص��ًا اأّن �ص���ء 

التفاهم يف حال تكراره يعيق تط�ر العاقة بينكما

مهني��ًا: بع���ض الأم���ر التقني��ة تعيق تقدم��ك يف العمل، 
لكنك قادر على تخطي امل�صاعب مهما بلغ حّدها

عاطفي��ًا: كرثة التاأجي��ل يف بّت الأم�ر امل�ص��رية تهدد 
عاقت��ك بال�رشيك، وتدف��ع اإىل مزيد من الت��اأزم والت�تر 

غر املربر

مهني��ًا: تعاين ابتعاد الزماء رّبا لأ�ص��باب ق�رشّية ل 
عاقة لك بها، فيزداد �صع�رك بال�حدة وبعدم القدرة 
عل��ى م�اجهة ي���م جديد عاطفيًا: م�اق��ف مرّبرة من 
ال�رشي��ك، ب�ص��بب ردات الفعل التي ظه��رت اأخراً منك، 

عليك اإ�صاح ال��صع ب�رشعة والتفاهم

مهني��ًا: تتف��اءل يف بداية تنفيذك مل���رشوع جديد وت�كل 
اإليك بع�ض املهام ال�صعبة ول تعرف من اأين تبداأ التنفيذ 
عاطفي��ًا: علي��ك اأن تعت��ذر اإىل ال�رشي��ك فاأنت ت��درك اأنك 
املخطئ و�ص��بب ما و�ص��لت اإليه العاقة م��ن تاأزم وعدم 

ا�صتقرار

مهني��ًا: بانتظارك هذا الي�م بع�ض التغير اأو امل�ص��اريف 
غراملت�عقة، وت�ص��حح اخلطاأ وترى اأن املعاجلة الهادئة 
هي الأن�صب عاطفيًا: ل تدع ال�رشيك يفاجئك بقرار حا�صم، 
ب��ل �ص��ارع اإىل الطاع على كامل التفا�ص��يل، وادر�ص��ها 

بروية واتخذ القرار املنا�صب ب�صاأنها

مهنيًا: ل ت�صتخف بالن�صيحة التي قد يقّدمها اإليك الزماء 
فهم ي�ؤّدون دوراً يف ت�جهاتك، ربا ت�ص��اركهم اهتمامات 
م�ح��دة عاطفيًا: ال�رشيك ينتظر منك مب��ادرة خمتلفة عما 
اعتاده منك ل��ص��ع الأم�ر يف نطاقها ال�ص��حيح وت��صيح 

الكثر من النقاط العالقة بينكما
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أفضل 8 طرق للتخلص من مشكلة الخجل نهائيًا

تخلي عن كل القي�د الجتماعية العقيمة التي زرعت فيك، 
ويف كث��ر من الفتيات، �ص��فات الرهب��ة واخل�ف والت�تر 
غ��ر امل��ربر. واعلم��ي اأن الت�ا�ص��ل م��ع النا���ض للحي��اة 
واكت�ص��اب اخلربة ه��� حق، واأنت بخاوفك تدفنني نف�ص��ًا 

جميلة حية بحرمانك لها من هذا احلق.
نقدم اإليِك بع�ض الن�صائح لنتجاوز معًا اأ�ص�ار خماوفك:

1. واجهي نف�صك
اأول خط���ات التغلب على خجل��ك ورهبتك اأمام النا�ض ه� 
العرتاف باأنك تعانني من خجل مبالغ وان تتخذي القرار 

باأنك �صتتجاوزين هذه املرحلة.
ك���ين متفائلة باأنك قادرة عل��ى التغلب على رهبتك اأمام 
النا�ض وار�صمي لنف�صك �ص�رة ذهنية ملا حتلمي اأن تك�ين 

عليه.
2. حددي نقاط �صعفك

ف��اإن كان هن��اك م�ق��ف مع��ني ه��� مايثر خ�ف��ك اأمام 
النا���ض، يج��ب اأن حتدديه حتى ت�ص��تطيعي حتقيق هدفك، 

فمثًا: "اأنا اأخاف من اإبداء راأيي و�صط جمم�عة"، وبالتلي 
يك�ن هدفك ه� اجلراأه على م�صاركة راأيك و�صط اأ�صدقائك. 
ففكرة التغلب على خ�فك وت�ترك ب�صكل عام لن ت�صتطيعي 

من خالها النجاح اإل بالتحديد.
3. تفاعلي مع جمم�عات �صغرة

ابدئ��ي بالتفاعل مع اأقاربك وجران��ك للتخفيف من حدة 
اخل�ف يف البداية.اأديري معهم نقا�صات ب�صيطة يف الأم�ر 
احلياتيةلك���رش حاجز الرهبة ه��ذا، وحاويل عر�ض وجهة 

نظرك اإن �صمح ن�عية امل��ص�ع بتعدد الآراء.
4. ابحثي عن �صخ�ض ي�صبهك

وميك��ن اأن ُتقبلي على التعامل مع من هم مثلك خج�لني، 
وابدئ��ي اأطراف احلدي��ث معهم، فعادة ال�ص��خ�ض اخلج�ل 
جتدين��ه جال�ص��ًا وح��ده وبجان��ب احلائ��ط،اأو يف نهاي��ة 
ال�صف، واإن مل ت�صتطيعِي حتديد ال�صخ�صية اخلج�لة ميكن 
اأن تبحث��ي عن زميل��ة هادئ��ة، واإن اأخفقتاأي�ص��ًا يف ذلك 
ابحثي عن زميلة ت�صبهك يف ماب�صك مثًا، �صتجدين �صيئًا 

م�صرتكًا بينكما.
5. ا�صتعدي للمنا�صبات ال�صغرة

درب��ي نف�ص��ك عل��ى الت�ا�ص��ل وذل��ك م��ن خال حت�ص��ر 
كلمة لإلقائها يف منا�ص��بة �صغرة ت�ص��تعدين حل�ص�رها. 
وميك��ن اأن تب��ادري وتذهب��ي للحديث مع اأكرث �صخ�ص��ية 
لها ح�ص���ر، واكتف بالأ�صئلة الب�ص��يطة مثل كيف حالك؟ 
وكي��ف حال اأ�رشت��ك؟ وبالتدريج �ص��تتغرين وتكت�ص��بني 

مهارة الت�ا�صل مع النا�ض.
واظب��ي على مداومة الت�ا�ص��ل مع النا�ض ب�ص��كل مبا�رش، 
فال�ص��تمرارية هي التي �ص��تحررك من كل املخاوف التي 

ت�صعرين بها عند التعامل مع النا�ض.
6. ثقفي نف�صك

ع�دي نف�ص��ك على قراءة امل��ص���عات الت��ي تتنناولآراء 
خمتلف��ة لت�ص��اعدك على تك�ي��ن وجهة نظ��ر كاملة جتاه 
الأم���ر احلياتي��ة، �صت�ص��اعدك الق��راءة عل��ى الدخ���ل يف 

نقا�صات مع من ح�لك دون رهبة.
اأفكارك ال�صلبية 7. واجهي 

يج��ب اأن ت�اجه��ي كل الأفكار ال�ص��لبية التي ت�ؤث��ر عليِك، 
فمث��ًا ل� كنِت بدينة وي�ص��بب لك �ص��كلك عدم ثقة بنف�ص��ك 
وخ�ف��ًا من التعام��ل مع الآخرين، ح��اويل اأن تنظري اإىل 

نف�ص��ك ب�ص��كل اأكرث اإيجابية فهناك بدين��ات ناجحات يف 
حياتهن.

تاأكدي اأن ال�صع�ر بالر�صا �صيحررك من الهتمام املبالغ 
ملا �صيق�له النا�ض عنِك وعن �صكلك واأ�صل�بك، وكل الأ�صياء 

التي تزعجك نف�صيًا.
اإىل الطبيب 8. الذهاب 

اإن عجزت عن التخل�ض من �ص��ع�رك باخل�ف اأمام النا�ض 
اذهب��ي اإىل طبي��ب نف�ص��ي لي�ص��اعدك عل��ى تخط��ي ه��ذه 

املرحلة.
تق�ل د.عفاف حامد، اأ�ص��تاذة الطب النف�صي بجامعة عني 
�ص��م�ض،اإن ال�صع�ر بالرهبة واخل�ف الجتماعي يرجع اإىل 

نق�ض مادة ال�صروت�نني.
اجلدي��ر بالذك��ر ان ال�ص��ح�ض ال��ذي يع��اين م��ن اخل���ف 
الجتماعي يخ�ص��ع اإىل العاج بالأدوية لزياة نق�ض هذه 
امل��ادة يف اجل�ص��م، اإىل جانب خ�ص���عه للعاج النف�ص��ي، 
ويت�ص��من العاج النف�صي جل�ص��ات للتدريب على مهارات 
اجتماعي��ة وتدريبات ا�ص��رتخاء وتنف�ض تقل��ل من الت�تر 

لفرتة زمنية معينة.

متابعة ــ الجورنال 

خاص

طريقة عمل عرايس اللحم

أضرار التدخين على الحامل 

طريقة استعمال زيت الحشيش للشعر

رب��ع  املكّ�ن��ات  اللح��م  عراي���ض 
كيل�غرام من اللح��م املفروم ناعمًا. 
�صّمة بقدون�ض مفروم ناعمًا. طماطم 
مقّطعة اإىل مكّعبات �ص��غرة. القليل 
م��ن البه��ارات. ملعقت��ان كبرت��ان 
من زي��ت الزيت���ن. حّبة من الب�ص��ل 
املف��روم. كمّي��ة م��ن اخلب��ز العربي. 
كاّف��ة  نخل��ط  التح�ص��ر  طريق��ة 
البع���ض،  بع�ص��هم  م��ع  املكّ�ن��ات 
��ل خلطهم يف حم�رشة الطعام  ويف�صّ
للح�ص�ل على مزيج ناعم جداً. نفتح 
��ل اأن  اخلب��ز من جه��ة واحدة، ويف�صّ

يك���ن اخلب��ز م��ن الن���ع ال�ص��ميك. ن�ص��ع 
الداخ��ل  ونف��رد يف  اخلب��ز  داخ��ل  اللح��م 
بالت�ص��اوي. نده��ن اخلب��ز بجهتي��ه بكمّية 
قليل��ة من زي��ت الزيت�ن. نقّط��ع اخلبز اإىل 
اأربع��ة اأق�ص��ام. نغّلف كل قطع��ة من اخلبز 
بالق�ص��دير. ن�ص��ع القط��ع يف الف��رن على 
درجة حرارة مت��ّص��طة. ننتظر حّتى حتمّر 
قط��ع اخلبز لنق���م بعد ذلك با�ص��تخراجها 
وتزيينه��ا لت�ص��بح جاهزة ل��اأكل. ميكننا 
�ص�ي العراي�ض على الفحم حيث ن�صع قطع 
اخلبز على امل�صبك ونغلقه، ثّم ن�ص�ي اخلبز 

من اجلهتان.

  اإذا مل ت�ص��ُعر امل��راأة احلامل بالقلق على �ص��ّحتها 
ج��راء التدخني، عليه��ا على الأقل التفكر ب�ص��حة 
ِطفله��ا. التدخني خال فرتة احلم��ل ي�ؤّثر على الأم 
والطف��ل قب��ل واأثن��اء وبع��د ولدت��ه؛ فالنيك�تني 
) امل��ادة امل�ص��ببة لاإدم��ان يف ال�ص��جائر (، واأول 
اأك�ص��يد الكرب�ن، والعديد من ال�صم�م الأخرى التي 
يتم ا�صتن�صاقها خال التدخني جتري خال جمرى 
الدم وتذهب مبا�رشًة اإىل اجلنني، وُت�صبُب لُه العديد 
من امل�ص��اكل ال�صحّية. اأ�رشار التدخني خال فرتة 
احلم��ل خف���ض كمي��ة الأك�ص��جني الّت��ي يحتاُجها 
���ض  التنُفّ �ص��يق  اإىل  بالإ�ص��افة  للنم���،  اجلن��ني 
للم��راأة احلامل. زيادة مع��دل �رشبات قلب اجلنني 
والأم مع��ًا. يزيُد م��ن فر�ض الإجها���ض اأو ال�لدة 
امُلبّك��رة وغ��ر ال�ص��حّية. يزي��ُد م��ن خط��ر اإجناب 
طف��ل ب���زٍن ُمنخف�ض. زيادة امل�ص��اكل يف اجلهاز 
التنُف�ص��ي لدى الطفل حّتى قبَل خروجِه اإىل احلياة، 
وبالأخ���ض م�ص��اكل الرئت��ني. يزي��د م��ن خماط��ر 

الإ�ص��ابة بالعي���ب اخللقي��ة. يزي��د م��ن خماط��ر 
متازمة م�ت الر�ص��يع الفجائي. ُكّلما زادت كمّية 
ال�ص��جائر الّت��ي ُتدّخنه��ا امل��راأة احلام��ل يف الي�م 
زادت املخاطر ال�ص��حّية الّتي قد ُي�صاب بها الطفل 
قب��َل ال�لدة وبعدها؛ فا ي�جد اأي معيار للتدخني 
ف ُمنُذ حلظة  خ��ال احلمل، لذلك على امل��راأة الت�ُقّ
معرفتها بحملها، بالإ�ص��افة اإىل وج�ب ابتعادها 
ع��ن اأماك��ن ت�اجد امُلدخن��ني. كيفّي��ة الإقاع عن 
التدخ��ني خال احلم��ل ُهناِلَك العدي��د من الربامج 
امُلتاح��ة مُل�ص��اعدة امل��راأة لاإقاع ع��ن التدخني، 
د من  ومن اجلّيد ال�صتف�صار عن هذِه الربامج والتاأُكّ
فعاليتها عن طريق �ص�ؤال الطبيب ال�صخ�صّي، وهنا 
بع�ض الن�ص��ائح التي قد ت�ص��اعد على الإقاع عن 
ه��ذه العادة: اإخفاء املراأة اأع�اد الثقاب اأو ال�لعة، 
��ة به��ا. جع��ل املن��زل  ومنف�ص��ة ال�ص��جائر اخلا�صّ
منطق��ًة مُينع التدخني فيها من قب��ل اأفراد العائلة 
وال�ص��ي�ف. طلب املراأة من الأ�صخا�ض من ح�لها 
ع��دم التدخني. التقليل من ���رشب امل�رشوبات التي 
حتت���ي عل��ى الكافيني، فه��ذِه امل�رشوب��ات تعمل 

عل��ى حتفي��ز الرغبة يف التدخ��ني، وجتُنّب الكح�ل 
اأي�ص��ًا، لأنها قد تزيد اأي�صًا من هذِه الرغبة وميكن 
اأن تك���ن �ص��ارة للطفل. تغير الع��ادات املرتبطة 
بالتدخني، ف��اإذا كانت املراأة ُتدخ��ن اأثناء القيادة 
اأو عند �ص��ع�رها بالت�تر، عليها حُماولة ممار�ص��ة 
اأن�ص��طة اأخ��رى لتح��ل حم��ل التدخ��ني. الحتف��اظ 
ب�ص��كاكر النعناع اأو العلكة )ويف�صل اأن تك�ن دون 
�ص��كر( بتناول اليد حّت��ى تتناولها امل��راأة عندما 
ت�ص��ُعر برغب��ة يف التدخ��ني. حُماولة امل��راأة البقاء 
ن�ص��طة والقيام ُبختلف الأم�ر حّت��ى ُتبقي عقلها 
م�ص��غ�ًل ع��ن التدخ��ني، وللُم�ص��اعدة يف تخفي��ف 
��ر، وم��ن ه��ذِه الأن�ص��طة: امل�ص��ي، ومُمار�ص��ة  الت�ُتّ
متارين ريا�ص��ّية خفيفة، وق��راءة كتاب، اأو جتربة 
ه�اي��ة جدي��دة. البح��ث عن الدع��م م��ن الآخرين، 
ع��ن طريق الن�ص��مام اإىل جمم�ع��ات الإقاع عن 
التدخ��ني ودعمها. عدم الذه��اب اإىل الأماكن التي 
يت�اجد فيها الكثر من امُلدخنني، مثل احلانات اأو 

الأندية، واأق�صام التدخني من املطاعم.

 زي��ت احل�ص��ي�ض اأو كم��ا يطل��ق علي��ه زي��ت القنب 
الهن��دي ه��� ذل��ك الزيت ال��ذي يت��م ا�صتخا�ص��ه 
م��ن نبات القن��ب ، و ذلك عن طري��ق اإتباع طريقة 
كيماوي��ة يف ذل��ك ، و تعد الهند م��ن اأكرث املناطق 
الت��ي تق���م باإنت��اج زيت احل�ص��ي�ض ، و ه��� يتميز 
بفائدت��ه العالي��ة لل�ص��عر ، و ذل��ك راجع��ًا اإىل م��ا 
يحت�يه من م�اد غذائية هامة لب�ص��يات ال�ص��عر ، 
حيث تعمل تلك امل�اد على تق�ية ال�صعر ، و تكثيفه 
، و زيادة ط�له ، و احلد العايل من تق�صفه ، و تلفه 
. اأهم الف�ائد ال�ص��حية اخلا�ص��ة بزيت احل�صي�ض :- 
ي�جد لزيت احل�ص��ي�ض العديد من الف�ائد ال�ص��حية 

العالية لل�صعر ، و من بني تلك الف�ائد :-
اأوًل :- يق�م زيت احل�صي�ض بعملية الفرد لل�صعر ، و 

ب�صكًا طبيعيًا ، و جيداً .
ثاني��ًا :– يعم��ل زي��ت احل�ص��ي�ض على زي��ادة ط�ل 
ال�صعر ، و زيادة الكثافة اخلا�صة به ، و ذلك بن�صبة 

) 10 �صم(  بال�صهر .
ثالث��ًا :- يق�م زيت احل�ص��ي�ض بتن�ص��يط ب�ص��يات 

ال�صعر غر الفعالة .
رابعًا :- يعمل زيت احل�ص��ي�ض على اإذابة الإفرازات 

الدهنية الناجتة من الغدد الدهنية .
خام�ص��ًا :- ميتل��ك زيت احل�ص��ي�ض الق��درة العالية 

على التخل�ض من ال�صيب املبكر يف ال�صعر .
�صاد�ص��ًا :– زيت احل�ص��ي�ض يعمل كم�صاعد 

جيد للدورة الدم�ية .
�ص��ابعًا :– يعد زيت احل�صي�ض مغذيًا جيدا لفروة 

الراأ�ض .
ثامن��ًا :- يعم��ل زيت احل�ص��ي�ض على منع ت�ص��اقط 
ال�ص��عر ، و ال��ذي يك���ن ناجتًا لع��دة اأ�ص��باب مثل 
الع�ص��بية الزائ��دة اأو امل�ص��اكل اخلا�ص��ة بالغ��دد 
اأو الناجت��ة ع��ن التاأثر م��ن بع�ض اأن���اع الأدوية 
اخلا�ص��ة بع��اج بع���ض الأمرا���ض مث��ل مر���ض 

ال�رشطان ، و مر�ض احل�صا�صية .

مهني��ًا: عبارات الثناء والتن�يه تك�ن عن���ان املرحلة املقبلة 
يف حيات��ك العملية، وخ�ص��ص��ًا بعد اجلهد ال�ص��تثنائي الذي 
بذلت��ه عاطفي��ًا: ل حتك��م عل��ى ال�رشي��ك بت�رّشع، فه� �ص��فاف 
وح�ّص��ا�ض اإىل ح��ّد كبر، لذا علي��ك اأخذ هذه الأم���ر بالعتبار 

لتعرف كيفية الت�رشف معه يف امل�صتقبل

مهنيًا: بانتظارك هذا الي�م بع�ض التغير اأو امل�صاريف 
غراملت�عقة، وت�صحح اخلطاأ وترى اأن املعاجلة الهادئة 
ه��ي الأن�ص��ب عاطفي��ًا: ل ت��دع ال�رشي��ك يفاجئ��ك بقرار 
حا�ص��م، بل �ص��ارع اإىل الط��اع على كامل التفا�ص��يل، 

وادر�صها بروية واتخذ القرار املنا�صب ب�صاأنها

مهني��ًا: القم��ر املكتم��ل يف ب��رج اجل��دي يعر�ص��ك لبع�ض 
الذبذب��ات املهني��ة وبع���ض ال�هن، وق��د ت�ص��عر بالت�تر اأو 
تقلق ب�صاأن و�ص��ع ل تفهم اآفاقه عاطفيًا: اإذا اأردت امل�صّي 
يف عاقت��ك اجلدي��دة، عليك اإنه��اء عاقت��ك بال�رشيك لئا 

تبقى اأ�صر ال�صياع وال�صال

مهنيًا: تنعم بي�م جّيد من املزاج الرائع يزيدك اناقة 
وجاذبية، فتعي�ض حالة من الن�صجام عاطفيًا: احلظ 
يف طريقه اإليك ويزّودك قدرات معن�ية وثقة بالنف�ض 

فتتحرك م�صاعرك على نح� مميز

مهني��ًا: ل حدود لطاقت��ك ول من يقف ب�ج��ه اإبداعك، 
لكن كن حذراً يف خط�اتك التي تتخذها فالعي�ن عليك
عاطفي��ًا: تزده��ر حيات��ك العاطفي��ة ولدي��ك قناع��ات 
معّينة ل ي�ص��تطيع احلبيب اأن يغره��ا، ومع هذا يبقى 

التفاهم �صيد العاقة الناجحة

للتغلب على خجلك �أمام 
�لنا�س هو �العرت�ف باأنك 

تعانني من خجل مبالغ
و�جهي نف�سك وبادري �إىل 

�لتغيري من حالة �خلجل 
و�لرهبة �لتي تنتابك 

وتزعجك �أثناء �لتعامل مع 
�لنا�س، وتاأكدي �أن جتربة 

�لتحرر من كل قيود �لتوتر 
�سهلة وب�سيطة، فقط �إن 
�أعلنت قر�رك �الإيجابي 

ببد�ية مرحلة �جتماعية 
جديدة يف حياتك تت�سم 

بالعزم و�لثقة و�لتو��سل.

مهنيًا: زيارات عمل ت�ؤ�ص�ض ملرحلة جديدة، وتك�ن 
حاف��زاً لتحق��ق خط�ات��ك امل�ص��تقبلية وم�ص��اريعك 
املهمة عاطفيًا: التدخات ت�ؤدي اإىل اإ�صكال وخاف 
ق�ي مع ال�رشيك، وهذا بثابة اإنذار للم�صتقبل بغية 

اأخذ احليطة واحلذر لتفادي الأ�ص�اأ


