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مهني��ًا: ال توؤج��ل �لعمل �ملطل��وب منك �إجنازه م��رة جديدة، 
فه��ذ� يوؤثر يف م�ستقبل��ك ويرتك �نطباعًا غ��ر �إيجابي حول 
قدر�ت��ك �لفعلي��ة عاطفي��ًا: �لت�سكيك يف م��دى جّدية �ل�رشيك 
لي���س جي��د�ً، الأنك ق��د تكت�سف يوم��ًا ما �أنه �أك��ر جدية منك 

و�أكر منك حر�سًا على م�سلحتك

مهني��ًا: تب�ست��م لك �الق��د�ر وحتمل �إليك خ��ر�ً �ساّر�ً �أو 
فر�س��ة ممت��ازة �أو ت�سحيح��ًا لو�سع �آمل��ك، قد ترتبط 
مبوعد مهم مع �سخ�س موؤثر ونافذ عاطفيًا: ال تت�رّشع 
يف �ملو�فق��ة على قر�ر مهم قبل �أن تدر�س �لو�سع من 

جو�نبه كافة، الأن �لندم قد ال يفيدك الحقًا

مهني��ًا: حتقق تقدم��ًا ملمو�سًا �لي��وم يف جمال �لعمل 
ي�ساع��دك عل��ى �أن ترتق��ي و تتاأه��ل ملن�س��ب جدي��د 
عاطفي��ًا: يوم مهم للعالق��ات �ملميزة. قد تعي�س ق�سة 

حب غريبة، لكن يف �جلو نقا�سات غينة ومفيدة جد�ً

مهني��ًا: تبد�أ هذ� �لي��وم بن�ساط وحيوّي��ة وتفرح لعودة 
�حلياة �ملهني��ة �إىل طبيعتها وع��ودة �لعالقات �لطيبة 
مع �لزمالء عاطفيًا: حتاول �أن تر��سي �حلبيب وتك�سب 

وده، فتوؤمنه �على �أ�رش�رك ال�ستعادة �لثقة بينكما

مهني��ًا: �الأجو�ء �الإيجابية هي �لف��ارق بالن�سبة �إليك، وهذ� ما 
ينعك���س �رتياحًا كب��ر�ً على �لعالق��ة بالزمالء وعل��ى �أجو�ء 
�لعمل ب�سكل عام عاطفيًا: ت�سود عالقات هادئة وتتو��سل مع 
�ل�رشي��ك، وتب��دي �إر�دة قوية و�سجاعة وتع��رف نقا�سًا حاميًا 

لكنه بّناء ومفيد

�أك��ر يف  �الأح��و�ل مينح��ك طاق��ة  مهني��ًا: حت�ّس��ن 
�لعم��ل، وحت�سد ثمار ذلك قريب��ا جّد�ً عر جناح �أحد 
م�ساريع��ك �لتي حاز ثقة �جلمي��ع  عاطفيًا: عليك �أن 
تبذل جهد�ً �أكر الإقناع �ل�رشيك، فهو ينظر �إىل �الأمور 
بجّدي��ة �أكر، ويفكر ملي��ًا قبل �ملو�فق��ة على كل ما 

تطرحه عليه
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إليِك أسباب التوتر العصبي في المنزل وطرق عالجه 

م�ساكل فرتة �لطفولة
من �أكر �الأ�سباب �لتي قد توؤدي بال�سخ�س �إىل �الإ�سابة بالتوتر 
ه��ي �لتعر�س لبع���س �مل�سكالت يف مرحلة �لطفول��ة �أو يف �سن 
�سغ��ر ب�سكل ع��ام ، فيكون �ل�سخ���س �سغر �ل�س��ن غر نا�سج 
بال�س��كل �لكايف حلل �مل�ساكل �لتي يتعر�س لها ، هذ� باالإ�سافة 
�إىل زيادة �حتمالية �الإ�سابة بالتوتر �إن مل يجد من ي�ساعده حلل 
تل��ك �مل�ساكل ، فحينما يتعر�س �لطف��ل للم�سكالت و ال ي�ستطيع 
حله��ا و ي�س��اب بالتوتر توؤثر تلك �مل�س��كالت على نف�سية �لطفل 

حتى مع �لكر لت�ستقر يف نف�سه .
�لف�سل يف �ختيار �ل�سديق �أو �رشيك �حلياة

عن��د �لتعر�س خليانة �ل�سدي��ق �أو �رشيك �حلياة بعد وجود �لثقة 
�أو �لتعر���س لبع���س �مل�سكالت �لتي جتع��ل �ل�سخ�س يخاف من 
�الرتب��اط مرة �أخرى �سو�ء كان �رتباط ب�سديق �أو ب�رشيك حياة 
يخل��ق لدي��ه خ��وف و �س��ك يف �لكثري��ن و بالت��ايل �لتوت��ر يف 

�لعالقات مع �الآخرين و عدم �ل�سعور بالثقة .
عدم �لثقة يف �لنف�س

عندم��ا يك��ون �ل�سخ�س فاق��د للثق��ة يف نف�سه يجع��ل ذلك منك 
�سخ���س قلق و متوت��ر ، في�سعر بعدم �لر�حة و ع��دم �ال�ستقر�ر و 

�لر�حة .
�لتعر�س للمر�س

م��ع تعر�س �ل�سخ�س ملر�س ما يوؤدي �إىل تعطيله عن �الأعمال 
�أو ع��ن �لدر��سة ، حينها ي�سعر �الإن�سان بالتوتر جتاه تعطله عن 
�أد�ء �أعمال��ه �أو تعطي��ل در��سته ، في�سع��ر بالتوتر و �خلوف من 
تاأث��ر �ملر���س عل��ى �سر حياته حت��ى و �إن كان ه��ذ� �ملر�س 

عابر .

�خلوف من �مل�ستقبل
مع تعر�س �الإن�سان للم�سكالت �أو لظروف �حلياة �ل�سعبة �أو حتى 
م�ساهدته��ا ي�ساب �الإن�سان باخلوف م��ن �حلياة و من �مل�ستقبل 

و ي�ساب �لتوتر و �لقلق على نف�سه �أو على �أهله �أو على �أوالده .
فقد�ن �سخ�س ما

عن��د �لتعر�س لفق��د�ن �سخ�س ما �سو�ء ب�سبب �مل��وت �أو �ل�سفر �أو 
�سب��ب �آخر قد يوؤدي �إىل بع��د �الأ�سخا�س ، حينه��ا ي�سعر �الإن�سان 

باخلوف من فقد�ن �ملقربني �إليه في�سعر بالتوتر و �لقلق .
تناول �ملنبهات

�ملنبهات مثل �لقهوة و غرها توؤدي �إىل �ل�سعور بالتوتر و �لقلق  
�خلوف من بع�س �الأ�سياء

ق��د يخاف �الإن�س��ان من بع�س �الأ�سي��اء مثل �لظ��الم �أو �الأماكن 
�ل�سيق��ة �أو بع�س �حل���رش�ت �أو �حليو�نات ، و حينها يتكون لديه 
هاج���س جتاه تلك �الأ�سي��اء و ي�ساب بالتوتر حتى يف حالة عدم 

تو�جدها .
�أعر��س �الإ�سابة بالتوتر

تختل��ف �الأعر��س من �سخ�س الآخ��ر طبقا لطبيعتهم ، فهناك من 
يك��ون لديه عر�س و�ح��د و هناك من يعاين م��ن �أكر من عر�س 
، ه��ا ه��ي �أعر��س �الإ�ساب��ة بالتوتر .  �ل�سعور بع��دم �لقدرة على 

�لرتكيز يف �لدر��سة �أو يف �لعمل و يف �حلياة ككل .
عالج �لتوتر �لع�سبي

�حلفاظ على قوة �ل�سخ�سية و �لثقة بالنف�س
يج��ب �ملحافظ��ة على ق��وة �ل�سخ�سي��ة و و�ثق من نف�س��ك و �آمن 
بنف�س��ك باأنك لديك �لق��درة على حتمل �مل�س��كالت و �ل�سغوطات 

�لتي نو�جهها حتى يتحملها �ل�سخ�س و ال ينهار �أمامها .
�أخذ ق�سط من �لر�حة

م��ع �لتعر���س ل�سغوطات �حلي��اة �ل�سديدة �س��و�ء كان �سغط يف 

�لعم��ل �أو يف �ملن��زل �أو يف �لعالقات ميكن حينه��ا �أخذ ��سرت�حة 
م��ن �لعمل �أو من م�سئوليات �ملن��زل �أو �البتعاد قليال عن �لنا�س 
حت��ى و �إن كانت تل��ك �لر�حة لفرتة ب�سيطة ، فيمكنك بتلك �لفرتة 

�أن ت�ستعيد ن�ساطك و يقل بها �ل�سغط و �لتوتر .
�الإميان بالقدر و �لن�سيب

م��ع �لتفك��ر فيما مت فقد�ن��ه �سو�ء كان �س��يء �أو �سخ�س ن�سعر 
بالتوت��ر و �خل��وف م��ن فق��د�ن غ��ره ، و لك��ن يج��ب �أال نطيل 
�لتفك��ر يف ذل��ك �الأم��ر و �أن نوؤمن بالن�سيب و �لق��در و �أن كل 
ما يوؤتيه �هلل لنا هو خر و لكننا ال نعلمه ، فقد نقلق من فقد�ن 
�سيء قد ال يحدث و ال نفقده �أو قد نفقده و لكن يكون يف فقد�نه 

خر لنا .
�جللو�س يف مكان هادئ لفرتة

و بخا�س��ة �أثناء �ل�سع��ور بال�سيق من �سيء م��ا ، فحينها يف�سل 
�جللو���س يف م��كان هادئ ي�سع��رك بالر�ح��ة و �لطماأنينة ، فذلك 

يخفف من حدة �نفعالك و يقلل من �سعورك بالتوتر .
ممار�سة �لريا�سة

�لريا�س��ة �ليومية �سو�ء كانت متاري��ن ريا�سية �أو حتى ريا�سة 
�مل�س��ي و بخا�س��ة �إن كان ذلك يف مكان ه��ادئ يبقيك ن�سيطا و 

ي�سعرك بالر�حة و عدم �ل�سعور بال�سيق .
�جللو�س مع من ي�سعرك بالر�حة

�إن كن��ت ترغب يف ع��الج �لتوتر ميكنك �جللو�س م��ع �الأ�سخا�س 
�لذين ي�سعرونك بالر�حة ، فباإمكانهم تقليل �لهموم عنك و تقليل 

توترك و قلقك .
تفاءل

�لتف��اوؤل و �لتعامل يف �حلي��اة بح�سن نية و عدم �فرت��س �الأمور 
�ل�سيئة ي�سعر �الإن�سان بالر�حة و �لطماأنينة .

�البتعاد عن ما يثر �لقلق و �لغ�سب

م��ن �أه��م خط��و�ت ع��الج �لتوت��ر ه��و �البتع��اد ع��ن �الأ�سي��اء �أو 
�الأ�سخا���س �أو �الأماك��ن �لت��ي تثر �لغ�سب �أو تزيد م��ن �لتوتر �أو 

ت�سعرك بعدم �لر�حة .
�البتعاد عن تناول �ملنبهات

�ملنبه��ات مثل �لقه��وة تت�سبب يف زيادة �لتوت��ر ، و لذلك يف�سل 
�البتعاد عنها قدر �الإمكان .

تناول �حلليب و �لع�سائر �لطبيعية
�حللي��ب و �لع�سائ��ر �لطبيعي��ة من �الأ�سي��اء �لتي ت�سع��ر �الإن�سان 

بالهدوء و �لر�حة ، و لذلك يف�سل تناولها .
تناول �لعلكة

�أثبت��ت بع���س �لدر��س��ات �أن م�س��غ �لعلك��ة يعم��ل عل��ى خف�س 
م�ستويات هرمون �لكورتيزول و هو �ملعروف بهرمون �لتوتر ، و 

لذلك عند �ل�سعور بالتوتر يف�سل تناول �لعلكة .
تدليك �ليدين

تدليك �ليدين من �خلطو�ت �لهامة يف عالج �لتوتر ، فاليدين من 
�ملر�كز �لهامة لعالج ت�سنجات �جل�سم ، و يعد تدليك �لع�سلة �لتي 

تقع �أ�سفل �إ�سبع �الإبهام من �خلطو�ت �لهامة يف عالج �لتوتر .
�ملاء �لبارد للمع�سم و خلف �الأذن

حتتوي منطقة خلف �الأذن و �ملع�سم على �رش�يني ، و عند تريد 
تل��ك �ملناطق توؤدي �إىل �ل�سعور باال�سرتخاء ، فيمكنك تريد تلك 

�ملناطق باملاء �لبارد و �ل�سعور باال�سرتخاء .
تناول �لع�سل

�لع�س��ل م��ن �الأطعمة �لت��ي حتتوي عل��ى مكونات هام��ة ت�ساعد 
يف ع��الج �لتوتر ، فتعمل تلك �ملكونات عل��ى �حلد من �لتهابات 
�لدم��اغ و بالت��ايل �حل��د م��ن �الكتئ��اب و �لتوتر ، فعن��د �ل�سعور 
بالتوت��ر �أو �ل�سعور بت�سنجات يف �جل�سم ميكنك تناول ملعقة من 

�لع�سل �لطبيعي .

متابعة  ــ الجورنال 

طريقة عمل كريم كراميل منزلي

7 وسائل للتخلص من رائحة القدمين الكريهة في الصيف

8 طرق إلزالة التاتو المؤقت

�ملقادير 
للكرمي كر�ميل::

1/2 كوب حليب �سائل  2
5 ملعقة كبرة �سكر

4 بي�س
1 ملعقة �سغره فانيليا

للكر�ميل::
1 كوب �سكر

1/4 ملعقة �سغره ع�سر ليمون حام�س
فاكهه مقطعة �رش�ئح ح�سب �لرغبة للتزيني

طريقة �لتح�سر 

يف ق��در عل��ى �لنار، ن�س��ع �ل�سك��ر و�لليم��ون ونقلب حتى 
ي�سبح لون �ل�سكر بني قلياًل.

يف �خل��الط، ن�س��ع �ل�سك��ر و�لبي���س ون�رشبه��م جي��د�ً ثم 
ن�سي��ف �حللي��ب ون�ستم��ر يف �خللط ث��م ن�سي��ف �لفانيليا 

ونخلط قلياًل.
يف �أكو�ب ت�سلح للفرن، ن�سكب قلياًل من �سو�س �لكر�ميل 

ثم منالأ �لكوب بخليط �لكرمي كر�ميل.
يف �سيني��ة عميقة ن�سبيًا، منلئه��ا حتى ن�سفها ماء، ن�سع 
�الك��و�ب فيه��ا وندخله��ا �لفرن عل��ى درجة ح��ر�رة 130 
مئوي��ة ملدة 45 دقيقة ثم تخ��رج وترتك لترد.تو�سع بعد 

ذلك يف �لثالجة ملدة �ساعتني قبل �ن تقلب يف �لتقدمي.

مع حل��ول ف�سل �ل�سي��ف يزد�د تع��رق �لقدمني وي�سدر 
عنهم��ا ر�ئح��ة كريهة ت�سبب �الإزع��اج ل�ساحبهما وملن 
حوله، وتزد�د هذه �مل�سكلة مع �رتد�ء �جلو�رب و�الأحذية 

لوقت طويل يف �لعمل خالل �لنهار.
وللتخل���س م��ن ه��ذه �مل�سكل��ة ال ب��د م��ن �تب��اع بع�س 
�الإج��ر�ء�ت �لت��ي ت�ساع��د عل��ى �لتخل���س م��ن �لر�ئح��ة 

�ملنفرة بح�سب ما �أوردت �سحيفة تاميز �أوف �إنديا.
1 - غ�س��ل �لقدم��ني بامل��اء و�ل�ساب��ون ب�س��كل جي��د 
وتنظي��ف ما ب��ني �الأ�سابع، وم��ن ثم ��ستخ��د�م من�سفة 

نظيفة لتجفيفهما
2  - ��ستخ��د�م م�س��اد منا�س��ب للتع��رق قب��ل �رت��د�ء 
�جل��و�رب، وي�ساع��د ذلك عل��ى قتل �جلر�ثي��م و�لبكتريا 

�مل�سببة للر�ئحة.
3 - ��ستخ��د�م بودرة للقدمني متت�س �لعرق وتقلل من 

�لر�ئحة �ملزعجة.
4 - �رت��د�ء �جل��و�رب �لقطنية �مل�سنوع��ة من �الألياف 

�لطبيعية �لتي ت�سمح مبرور �لهو�ء �إىل �لقدمني.
5 - تبدي��ل �جل��و�ر�ب م��ن وق��ت الآخر، وعن��د �ل�سعور 

بتعرق �لقدمني يف�سل �لتخل�س من �جلو�رب �مل�ستعملة، 
وغ�سل �لقدمني ومن ثم �رتد�ء جو�رب �أخرى نظيفة.

6 - نق��ع �لقدم��ني باملاء �مل�ساف �إليه �خلل ملدة 15 
دقيقة، حيث ي�ساعد �خل��ل على تق�سر �لطبقة �خلارجية 
م��ن �جللد ويقت��ل �جلر�ثيم و�لبكتري��ا �مل�سببة للر�ئحة 

�لكريهة.
7 - بق��اء �لقدمني حافيت��ني الأطول مدة ممكنة خالل 
�لنه��ار، وي�ساع��د �رت��د�ء �ل�سنادل و�الأحذي��ة �ملفتوحة 

على تنف�س �لقدمني و�لتخفيف من �لتعرق.

الإز�لة �لتاتو �سعي زيت �الأطفال �أو زيت �لزيتون
م��ا  كل  جترب��ة  �إىل  �ل�سب��اب  ي�سع��ى 

حتقي��ق  يف  ورغب��ًة  جدي��د  ه��و 
ذل��ك  يف  مب��ا  ��ستقالليته��م، 

عل��ى  موؤق��ت  تات��و  �مت��الك 
م��ن  خمتلف��ة  مناط��ق 

�أج�سامه��م، �إال �أن �ملز�ج 
�ملتقل��ب ل��دى �لكث��ر 

�لتغ��ر�ت  �أو  منه��م 
�الهتمام��ات  يف 

�لرغب��ة  �إىل  تدفعه��م 
يف �لتخل���س من هذ� �لتاتو 

باأية طريقة ممكنة.
 ن�س��ع بني يديك��م طرق 
ون�سائ��ح الإز�ل��ة �لتات��و 

�أن  نتمن��ى  �ملوؤق��ت، 
ت�ستفيدو� منها:

قطع��ة  تغم���س  �الأطف��ال:  زي��ت   -  1
م��ن �لقط��ن �لطب��ي بزيت �الأطف��ال ثم 

يف��رك مكان وج��ود �لتات��و �ملوؤقت بها 
حل��ني �ختفائ��ه، وميك��ن تك��ر�ر �خلطوة 
�لنتائ��ج.  �أف�س��ل  ع��دة م��ر�ت لتحقي��ق 

منتج��ات �إز�ل��ة �لتاتو �ملوؤق��ت، تتوفر 

يف �ل�سيدلي��ات �لعديد من �ملنتج��ات �لتي ت�ساعد يف 
�لتخل���س من �لتات��و �ملوؤقت ب�رشع��ة فائقة ومنها 
مناديل مبللة بال�سيليكون مي�سح بها على مكان 

وجود �لتاتو.
�لكح��ول  ي�ساع��د  �ملحم��ر:  �لكح��ول   -  2
�لتات��و  م��ن  �لتخل���س  يف  �ملحم��ر 
�أن��ه  �إال  ب�رشع��ة،  �ملوؤق��ت 
��ستخد�م��ه  بع��دم  ين�س��ح 
بن�سب مرك��زة وذلك لقدرته 
على �لت�سبب بحروق �سديدة للجلد.

3 - زي��ت �لزيت��ون: يده��ن زي��ت 
�لزيت��ون على م��كان وج��ود �لتاتو 
بكثافة، وي��رتك كذلك لدقيقة كاملة 
�أو �أكر حت��ى تتمكن م�سام �جللد من 
�مت�سا�س��ه، ثم ت�ستخ��دم �ملن�سفة �أو 
�ملح��ارم �خل�سنة يف فرك مكان وج��ود �لتاتو �إىل 

حني �ختفائه.
4 - �ل�رشي��ط �لال�سق: يف�س��ل ��ستخد�م �ل�رشيط 
�لال�س��ق �ل�سف��اف وذلك من خ��الل ل�سق قدر 
كاٍف من��ه عل��ى �لتات��و �إىل ح��ني تغطيت��ه 
�ل�رشي��ط  عل��ى  �ل�سغ��ط  ث��م  بالكام��ل، 
للم�ساع��دة يف �لت�ساق �لتاتو �ملوؤقت عليه، 
و�إز�لة �لتق�سر ب�رشعة كبرة لنزع �أكر قدر 

م��ن �لتاتو معه، وميكن تكر�ر ذل��ك حلني �لتخل�س من 
�لتات��و ب�سكل كامل، كما ميك��ن �ال�ستعانة بقطع �لثلج 

لتخفيف �حمر�ر �جللد.
5 - مزيل طالء �الأظافر: ويف�سل ��ستخد�م �لنوعيات 
�جلي��دة و�ملركزة من��ه وذلك من خالل نق��ع قطعة من 
قما���س �لقط��ن مبزي��ل �لط��الء، ث��م �لبدء بف��رك مكان 
�لتات��و �ملوؤق��ت به��ا �إىل ح��ني تق�س��ره، م��ع مر�ع��اة 
�إع��ادة و�سع مزيل �لطالء على قطعة �لقما�س يف حال 

جفافها.
6 - مزي��ل �ملكي��اج: ترط��ب �إ�سفنج��ة ناعمة مبزيل 

�ملكي��اج، ثم يفرك مكان وج��ود �لتاتو بها حلني 
�لتخل���س من��ه �أو بهت��ان لون��ه، م��ع تك��ر�ر 
�لعملي��ة لع��دد م��ر�ت �إىل حني �لو�س��ول �إىل 

�لهدف �ملطلوب.
7 - �مل��اء �ل�ساخن و�ل�ساب��ون: �سطف مكان وجود 

�لتات��و �ملوؤق��ت بامل��اء �ل�ساخ��ن و�ل�ساب��ون �لكثيف 
�لرغ��وة، وميك��ن �أن ت�ساع��د هذه �لطريق��ة يف تخفيف 
ل��ون �لتاتو م��ع �إمكانية �لتخل�س من��ه بعد عدة مر�ت 

من ��ستخد�مها.
تق�س��ر  مبنتج��ات  �ال�ستعان��ة  ميك��ن  �لتق�س��ر:   -  8
�جللد و�لب���رشة يف �لتخل�س من �لتات��و �ملوؤقت، وذلك 
بااللت��ز�م با�ستخد�مه��ا كما هو مو�سح عل��ى �أغلفتها 

�خلارجية.

مهني��ًا: �أن�س��ح ل��ك �لتحّل��ي باله��دوء و�سب��ط �لنف���س وعدم 
�الجن��ر�ر ور�ء �النفع��االت يف �لعم��ل، وت���رشف بوع��ي مع 
�لزم��الء فه��ذ� �أف�س��ل ل��ك وله��م عاطفي��ًا: �إذ� بات��ت مطالب 
�ل�رشي��ك ت�سّكل عبئًا عليك، فاإن و�س��ع حّد لذلك �أف�سل بكثر 

من عدم تلبيتها و�لدخول يف مهاتر�ت �سبه يومية

مهني��ًا: تبدو �الأعم��ال �ساغطة ومتعبة، لك��ن ال تف�سح يف 
�ملج��ال �أم��ام �أح��د ليخدع��ك �أو يغ��ّر ب��ك ويوقع��ك يف فخ 
�الحتي��ال عاطفي��ًا: ال ت�س��ع ح��دود�ً لعالقت��ك مب��ن حتب 
وت���رّشف على طبيعتك، فاأنت حمب��وب هكذ�، فحافظ على 

هذه �ل�سورة

مهني��ًا: يخ��رج مرك��ور م��ن برج��ك لينتق��ل �إىل �لع��ذر�ء، 
ويجعل��ك منكبًا �أك��ر على �سوؤون مادي��ة ومالية، وتتجّنب 
�الأخط��اء و�لتهور و�لت�رّشع عاطفيًا: �الأخطاء �لكبرة ميكن 
�أن توؤث��ر يف �لعالق��ة، ح��اول �لنهو�س جم��دد�ً، فاالأ�سلحة 

�لالزمة بني يديك

مهني��ا: دخل مركور برجك، فتقدم ه��ذ� �ليوم على عمل غر 
متوق��ع، ي�سم��ن لك م�ستقب��اًل م�رشقًا ويرفع م��ن معنوياتك 
ويزيدك ثق��ة بالنف�س عاطفيًا: تخّف �النفع��االت �لعاطفية، 
وتك��ون بحاج��ة �ىل �إحاطة نف�س��ك باالأ�سدق��اء و�ملقّربني، 

�لذين جتد بقربهم �الطمئنان و�لهدوء

مهنيًا: عر�قيل مفاجئة لن تثنيك عن �لقيام مبا تخطط 
له من��ذ زمن، لكن ت��رّددك يف �الإق��د�م يجعلك �سعيف 
�الإر�دة �أمام �ملحيطني بك، فكن جريئًا وغامر عاطفيًا: 
تغ��ر مفاج��ئ يف و�سعك �لعاطفي يقل��ب �الأمور ر�أ�سًا 

على عقب، و�أمر م�ستجد مينعك من متابعة م�ساعيك

التوتر من امل�شكالت التي 
يتعر�ض لها اجلميع , و لكن من 
ال ي�شتطيعون ال�شيطرة عليه و 

يتمكن القلق منهم يعانون من تلك 
احلالة لوقت طويل , لدرجة اأنه قد 
يوؤدي به ‘ىل اخلوف من كل �شيء 

, و قد يفقد ال�شخ�ض الرتكيز و 
عدم القدرة على احتمال االآخرين 

و يجعله يف �شباق دائم مع الوقت 
. بل و يفقده الرغبة يف احلياة 

لي�شل به احلال اإىل متني املوت .

مهني��ًا: ي��وم دّقيق ق��د يحمل خيب��ة لبع�سه��م وفر�قًا 
وبلبل��ة يف  ق��ر�ر  ع��ن  تر�جع��ًا  �أو  �الآخ��ر،  لبع�سه��م 
عاطفي��ًا:  �لزم��الء  ب��ني  تفاه��م  و�س��وء  �الت�س��االت 
ت�رشفات��ك �لطائ�س��ه ق��د تبع��د �حلبيب عن��ك فتتطور 

بع�س �الأمور يف �لعالقة نحو �ل�سلبية


