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مهنيًا: حت�س��ل على اأرباح نتيجة ا�ستثماراتك، وتعتمد 
عل��ى احلقائ��ق وال تتبع حد�س��ك فقط عاطفي��ًا: تناق�ش 
بع�ش االأمور املادي��ة مع ال�رشيك على �سوء ما ح�سل 

اأخرياً ب�ساأن امل�ساريف غري املجدية

مهني��ًا: تق��وم بامل�ساعي احلميدة من اأج��ل توقيع عقد، اأو 
التو�سل اإىل تفاهم واتفاق، اأو من اأجل �سفر يبدو مهمًا

عاطفي��ًا: علي��ك تق��ومي االأو�ساع و�س��ط بلبل��ة اأو عدائية، 
وت�رشفات نابية ت�سدر عن ال�رشيك

الته��ّور،  �سببه��ا  حم��دودة  مادي��ة  خ�سائ��ر  مهني��ًا: 
لك��ّن االأي��ام املقبلة تفتح ل��ك عدة جم��االت من اأجل 
التعوي���ش عاطفي��ًا: مالق��اة ال�رشي��ك عن��د منت�سف 

الطريق مهمة، وت�سكل خطوة اإ�سافية نحو اال�ستقرار

مهني��ًا: ال ت�سّي��ع وقت��ك على االأم��ور التافه��ة وا�ستغله 
الإجناز امله��ام املوكل��ة اإليك وحتقيق النج��اح املنتظر 
عاطفي��ًا: انتقل فينو���ش اإىل برج االأ�سد وه��ا اأنت تتلقى 

العرو�ش العاطفية اجليدة وتنفتح على اآفاق واعدة

مهنيًا: تقابل �سخ�سية مهمة يف العمل اليوم، حاول اأن 
ت�رشح لها اأفكارك واآراءك وم�ساريعك امل�ستبقلية

عاطفي��ًا: تفهم م�ساع��ر احلبيب وال ت�سغ��ط عليه اأكرث، 
فهو مير بو�سع مقلق وم�سطرب بع�ش ال�سيء

مهني��ًا: جتتاز هذا اليوم ب�سالم، وت�سري االأمور بطريقة 
اأكرث اإيجابي��ة، ويحمل اإليك بع���ش امل�ساريع اجلديدة 
والنتائ��ج املر�سي��ة عاطفي��ًا: يط��راأ جدي��د فيح��د من 
بع���ش الطموح��ات واحلما�س��ة، ويجعل��ك مي��ااًل اإىل 

الرتابة والهدوء ومراوحة املكان
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إليكِ  هذه الخلطات الممتازة لتنعيم وترطيب الشعر الجاف
 وال��ذي يحت��اج عناي��ة خا�س��ة لتنعمي��ه وترطيبه، ومما 
ال �س��ك اأننا جن��د يف املتاجر واأماكن الت�س��وق، العديد من 
املنتج��ات الت��ي تعال��ج م�سكل��ة اجلف��اف، ولك��ّن اأغلبها 
مكّلف��ة، ف�ساًل عن اأّن تاأثريها ي��زول بعد اإيقاف ا�ستعمال 

املنتج.
ل��ذا ال مانع من جتريب املنتج��ات الطبيعية، والتي ميكن 
عملها ب�سكل �سهل يف املنزل، وتكلفتها قليلة، وتعترب اأقل 
�رشعة من املنتجات الكيميائية، ولكّنها تعطي فائدة اأكرب 
وت�ستم��ر ملدة زمني��ة اأطول. لذا �سنتن��اول يف هذا املقال، 
جمموع��ة م��ن اأهم اخللط��ات الطبيعي��ة لتنعي��م وترطيب 
ال�سعر اجلاف، والتي تعترب حاًل عمليًا جلعل ال�سعر اجلاف 
ناعمًا، و�سهل الت�رشيح، وميّكن ال�سيدة من الظهور باأف�سل 

�سكل.
 اخللطة االأوىل: البي�ش وزيت الزيتون

كما هو معروف لدى اأغلب النا�ش، اأّن �سفار البي�ش يعترب 
عالج��ًا فع��ااًل لل�سع��ر اجلاف، وذل��ك نظ��راً الحتوائه على 
اللي�سيث��ن والربوت��ن، والذي ي�ساع��د يف تعزيز وترطيب 
ال�سع��ر، ويحت��وي اأي�س��ًا على ن�سب��ة كبرية م��ن الكربيت، 
وال��ذي ي�ساع��د يف جعل ال�سع��ر اأكرث ليون��ة ونعومة، كما 

اأّن��ه يحتوي عل��ى فيتامين��ات اأ و ه و د، والتي ت�ساعد يف 
احلماية من العوامل البيئية، مثل االأ�سعة فوق البنف�سجية، 

وحت�سن قدرة ال�سعر على اإنتاج الرطوبة الطبيعية.
 ويت��م يف ه��ذه اخللطة، م��زج �سفار بي�ست��ن، مع ن�سف 
كاأ���ش من زيت الزيت��ون، وبعدها يتم و�س��ع املزيج على 
ال�سع��ر، وتغطيته بقبعة ليعطي املفعول املطلوب، ونرتكه 
مدة �ساعة واحدة فق��ط. وهناك طريقة ثانية، وهي و�سع 
م��ا مق��داره ن�س��ف كاأ�ش م��ن احللي��ب كامل الد�س��م، مع 
بي�ست��ن ون�سف ملعقة م��ن زيت الزيتون، بع��د ذلك يتم 
و�سع املزيج على ال�سعر، وتدليكه جيداً، ثّم نغطيه بفوطة 

ملدة ن�سف �ساعة، واأخرياً لنقوم بغ�سله باملاء الفاتر.
اخللطة الثانية: املايونيز

يحت��وي املايوني��ز عل��ى البي���ش، وال��ذي يق��ّوي ال�سعر، 
وذل��ك ب�سبب احتوائه عل��ى ن�سبة كبرية م��ن الربوتينات، 
كم��ا يحتوي عل��ى الزيوت، والت��ي تفيد يف تنعي��م ال�سعر 
االأميني��ة  االأحما���ش  عل��ى  اأي�س��ًا  وترطيب��ه، ويحت��وي 
وم�س��ادات االأك�س��دة. لذل��ك ُي�ستعم��ل املايونيز يف عالج 
ال�سع��ر اجل��اف، وترطيب��ه، حي��ث يت��م و�س��ع م��ا مقداره 
فنج��ان م��ن املايونيز، عل��ى ف��روة الراأ���ش وال�سعر، ومن 
ث��ّم القيام بلفه جيداً ملدة �ساع��ة، بعدها يتم غ�سله باملاء 
الدافئ وال�سامبو، وللح�سول على �سعر �سحي ورطب، يتم 

تكرار هذه العملية مرة واحدة كل اأ�سبوع.
اخللطة الثالثة: زبدة ال�ّسيا واالألوفريا

كثري مّن��ا لي�ش لديه اأية معلومات عن زب��دة ال�ّسيا، والتي 
ُت�ستخ��رج من �سجرة ال�سيا االإفريقي��ة، اأو ُيطلق عليها ا�سم 
�سج��رة الكاريت، اأو �سج��رة احلياة، وقد �سميت بهذا اال�سم، 
نظراً الحتوائها عل��ى خ�سائ�ش عالجية ا�ستثنائية، ويتم 
ا�ستخدامه��ا من قبل ال�سكان االإفريقين يف عملية الطهي، 
مل��ا لها من فوائد غذائي��ة كبرية. هذا وتعت��رب زبدة ال�ّسيا 
ذات تاأث��ري مرط��ب على ال�سع��ر والب�رشة، وه��ي تدخل يف 
تركي��ب م�ستح�رشات التجمي��ل، والكرمي��ات واملرّطبات. 
وه��ي م��ن اأف�سل اخللط��ات الطبيعي��ة، والت��ي ت�ساعد يف 

ترطيب وتقوية ال�سعر، وا�ستعادته نعومته الطبيعية.
وتوجد نبتة طبية وهي االألوفريا، والتي مّت ا�ستخدامها منذ 
ق��دمي الزم��ان، اأيام امل�رشين القدم��اء، اأي منذ مايعادل 
ح��وايل �ستة اآالف �سنة، وتعت��رب من اأف�سل احللول، لتنعيم 
وترطي��ب الب���رشة، وقد مّت ا�ستخدام ه��ذه النبتة اأي�سًا، من 
قب��ل اليونانين القدم��اء، لعالج ال�سلع وع��الج كل �سيء 
تقريب��ًا، لذا قاموا بت�سميته��ا بع�سا اجلنة. فلو قمنا بخلط 
كمي��ة منا�سب��ة من زب��دة ال�ّسيا، مع هالم نبت��ة االألوفريا، 
�سنح�س��ل عل��ى خلط��ة فعال��ة، تفي��د يف ترطي��ب وتقوية 
ال�سعر، وا�ستعادة نعومته الطبيعية، ويتم ا�ستعمال املزيج 

على ال�سعر، ويتم و�سع��ه مدة كافية حوايل ن�سف �ساعة، 
ثّم ُيغ�سل جيداً باملاء وال�سابون.

اخللطة الرابعة: احلليب والع�سل
يتميز احلليب باحتوائه على العديد، من العنا�رش الغذائية 
املهم��ة للج�سم، فهو يحت��وي على الفيتامين��ات، وبع�ش 
اأن��واع املع��ادن، مث��ل: الفو�سف��ور، واحلدي��د والكال�سيوم، 
ويحت��وي اأي�س��ًا عل��ى الربوت��ن، ويفيد يف ع��الج ال�سعر 
واإعطائ��ه النعومة والرتطيب. بينما الع�سل فهو عبارة عن 
�سائ��ل لزج، ُي�ستخرج من رحيق االأزهار عن طريق النحل، 
ويحت��وي اأي�سًا على الكثري م��ن العنا�رش الغذائية املهمة 
للج�سم، مثل: الربوتينات، والفيتامينات، والكربوهيدرات، 
والت��ي متن��ح للج�س��م الطاق��ة، ويدخ��ل اأي�س��ًا يف تركيب 

م�ستح�رشات التجميل، وُي�ستعمل يف تنعيم الب�رشة.
ويت��م خلط ما مق��داره ن�س��ف كاأ�ش من احللي��ب ال�ساخن 
قلي��اًل، وتو�سع فيه ملعقة واحدة كبرية من الع�سل، بعدها 
يت��م و�سعه على ال�سعر ملدة ن�سف �ساعة، ثّم ُيغ�سل ب�سكل 
جي��د با�ستخ��دام ال�سامبو، ويجب تكرار ه��ذه العملية مرة 
واح��دة كل اأ�سب��وع، و�ستتم مالحظة الف��رق خالل اأ�سابيع 
قليلة، و�سي�سبح ال�سعر اجلاف اأكرث نعومة واإ�رشاقة، ولكن 
يج��ب اال�ستم��رار يف ه��ذه اخللط��ة، م��ن اأجل بق��اء ال�سعر 

ب�سكل جميل و�سحي.

متابعة –الجورنال 

طريقة عمل عجينة السمبوسك

أقنعة منزلية للعناية بالبشرة

تصغير الشفاه باستخدام المكياج

املقادي��ر:  2 ك��وب دقي��ق بي�س��ة ملعقة زب��د ذرة ملح كوب 
�سغ��ري زبادي اأو ل��ن رائب اأو ماء )ي�ستخ��دم تدريجًيا اأثناء 

العجن(
الطريقة: 

1 - اغ�سلي يديك جيًدا
2 - افرك��ي بيدي��ك البي�ش مع الزب��د والدقيق حتى ي�سبح 

ذرات متناثرة

3 - اأ�سيف��ي امل��اء اأو اللن اأو الزب��ادي تدريجًيا واعجني 
حتى ت�سبح العجن متما�سكة

لين��ة  لت�سب��ح  ذرة  اأو  زيت��ون  زي��ت  ملعق��ة  اأ�سيف��ي   -  4
ومتما�سكة يف الوقت نف�سه

5 - اتركيه��ا ترت��اح مل��دة ن�س��ف �ساعة، ث��م �سكليها على 
�سكل كرات متو�سطة احلجم

6 - اف��ردي كل ك��رة على �سكل دائ��رة و�سعي احل�سو الذي 

تف�سلين��ه، ث��م اأغلقيه��ا لت�سب��ح عل��ى �س��كل ن�س��ف دائ��رة 
و�سفري اأطرافها باأ�سابعك

7 - اقليها يف زيت غزير اأو ر�سيها يف �سينية فرن مفرود 
عليه��ا ورق خبز وادهني وجهه��ا ببي�سة خمفوقة واأدخليها 
الف��رن * ميكنك ح�سوها باأنواع خمتلف��ة مثل اللحم املفروم 
اأو الدج��اج اأو ال�سو�سي�ش اأو اخل�رشاوات مثل البازالء واجلزر 

وغري ذلك.

 قناع احلليب واخلم��رية ُت�ستخدم اخلمرية للعديد من 
االأمور التي ُتفي��د الب�رشة، فهي حتتوي على فيتامن 
"ب" املهم لن�سارة الب�رشة، كما حتتوي على فيتامن 
" ب5" ال��ذي ُيقل��ل م��ن التجاعيد ويق��اوم عالمات 
تق��ّدم ال�سن، وُنقّدم هنا خلط��ة لتق�سري الب�رشة مكّونة 
م��ن اخلم��رية واحلليب وم��اء الورد ويت��م حت�سريها 
ح�س��ب الطريق��ة التالية: ُتخلط ملعقت��ن من اخلمرية 
مع ملعقتن من احللي��ب املجفف يف فنجان يحتوي 
عل��ى ماء الورد. ُيوّزع اخلليط على الوجه وُيرتك ملدة 
ن�س��ف �ساعة، ث��م يغ�س��ل بامل��اء الدافئ، ُتك��ّرر هذه 
الطريقة مّرة واحدة يف ال�سهر. خلطة اخليار والزبادي 
ُي�ستخدم اخليار يف االأقنعة املنزلية اخلا�سة بالب�رشة 
من��ذ زمٍن بعيٍد، فهو ميت��از بفعالية كبرية حيث ُيقلل 
من اله��االت ال�سوداء حت��ت العينن، كم��ا اأّنه ُيخفف 
م��ن االحمرار واحلروق التي ق��د تتعّر�ش لها الب�رشة. 
مُيكن عم��ل خلطة اخليار والزب��ادي من خالل االآتي: 
يت��م بر�ش ثمرٍة من اخليار يف كوٍب من الزبادي ومن 
ث��م ُيوّزع على الوج��ه وُيرتك ملّدة رب��ع �ساعة. ُيغ�سل 
الوج��ه بامل��اء البارد. قن��اع الن�سا ه��ذا القناع مينح 

الب���رشة الن�س��ارة واالنتعا���ش ويزيل البق��ع الّداكنة 
يف الوج��ه، كما اأّنه ُين�ّسط ال��دوّرة الدموّية يف الب�رشة 
مما يجعله��ا تبدو اأكرث جمااًل ونعوم��ًة، ونحتاج فيه 
اإىل: املكون��ات. عب��وٍة من م��اء ال��ورد االأ�سلي. كوب 
�سغ��ري م��ن الن�س��ا. الطريق��ة: ُيو�سع الن�س��ا يف عبوة 
ماء الورد. ُت��رج العبوة جيًدا حتى يذوب الن�سا. ُتوؤخذ 
ملعقة كب��رية من هذا املزيج �سب��اح كل يوٍم وُيوّزع 
عل��ى الوجه وُي��رتك مل��دة 15 دقيقة وبعده��ا يغ�سل 
الوج��ه باملاء البارد. قن��اع ال�سوف��ان والع�سل يعمل 
هذا القن��اع على تق�سري الب���رشة؛ اإذ يجب عمل تق�سرٍي 
للب���رشة مّرة واح��دة اأ�سبوعًي��ا، للحفاظ عل��ى نظافة 
الب�رشة وتخلي�سها من ال�سوائب، وكذلك التخّل�ش من 
خالي��ا اجللد امليت، ولعمل قن��اع تق�سري الب�رشة فاإّنه 
يلزمن��ا م��ا ياأتي: املكون��ات ملعقة كب��رية من دقيق 
ال�سوف��ان. ملعقة كبرية من الع�سل. الطريقة: يتم خلط 
املكونات وتوزيعه��ا على الوجه. ُيدلك الوجه بحركٍة 
دائريٍة مل��دة ع�رش دقائق، وبعدها يت��م غ�سله باملاء. 
قن��اع الع�س��ل والقرف��ة ُي�ستخ��دم ه��ذا القن��اع ملن��ح 
الب���رشة اللون الوردي وكذل��ك تخلي�سها من احلبوب، 

ويت��م ا�ستخدام��ه ح�س��ب الطريق��ة االآتي��ة: املكونات. 
اأربع مالعق كبرية م��ن الع�سل ال�سايف. ملعقة كبرية 
م��ن القرف��ة املطحون��ة. الطريق��ة: ُتخل��ط القرفة مع 
الع�سل جي��ًدا حتى تتجان�ش املكون��ات. ُيوّزع املزيج 
عل��ى الوجه والرقبة وُيرتك ملدة ن�س��ف �ساعٍة. قناع 
الطحينّية يعمل هذا القناع على منح الب�رشة االإ�رشاقة 
والنعوم��ة، وُي�ستخ��دم ح�س��ب الطريقة االآتي��ة: ُتوؤخذ 
ملعقة من الطحينّية وُت��وّزع على كامل الوجه. ُترتك 
الطحينّية على الوجه حتى جتف، ُثم يتم تدليك الوجه 
بلطٍف ومن ث��م غ�سله. قناع امل��وز والبطيخ ُي�ستخدم 
هذا القناع يومًيا لتبيي�ش الب�رشة وترطيبها وجعلها 
�سافي��ًة ونقي��ًة، كما اأّن��ه مفيد يف اإزال��ة خاليا اجللد 
املّيت��ة، ونحت��اج يف ه��ذا القن��اع اإىل: املكونات ُلب 
ق���رشة ثمرة من املوز. قطعة من لب البطيخ. الطريقة: 
يت��م نزع لب البطيخ االأبي�ش بوا�سطة ال�سكن، ثم يتم 
بر�سه ويو�سع جانبًا. ُيوؤخذ اللب الداخلي لثمرة املوز 
ويتم هر�سه. يتم خل��ط املكونات حلن احل�سول على 
عجين��ٍة متما�سكٍة، ومن ثم ُتطّبق العجينة على الوجه 

وُترتك ملدة ربع �ساعٍة. ُيغ�سل الوجه باملاء البارد.

 ميك��ن ت�سغري ال�سف��اه عن طريق املكي��اج، وذلك باخلطوات 
االآتي��ة: با�ستخ��دام كرمي االأ�سا�ش: يف البداي��ة يجب اأن تكون 
ال�سف��اه نظيف��ة متاًم��ا من املكي��اج، ومن ث��م ُي�ستخدم كرمي 
االأ�سا���ش من خالل و�سع��ه على اال�سفنج��ة املخ�س�سة لهذا 
الكرمي، وُيوزع جيًدا على ال�سفاه، وُيرتك ليجف ملدة دقيقتن 
قب��ل البدء بو�سع املكياج، فه��ذه الطريقة يتغري لون ال�سفاه، 
وُتخف��ى احل��واف الغامق��ة الت��ي ُتظه��ر ال�سفاه بحج��ٍم اأكرب. 
با�ستخ��دام قل��م حُمدد ال�سفاه: حيث يت��م ر�سم خط داخل خط 
ال�سف��اه، بحيث يو�سع اخل��ط داخل بطانة ال�سفة بعيًدا مبقدار 
1 ملم عن احلافة الطبيعية لل�سفة، كما يجب اأن يكون اخلط 
دقيًقا وغري وا�سح، ومن االأف�سل اأن يتم ا�ستخدام لون حمايد 
ملح��دد ال�سفاه. من االأف�سل عدم ا�ستخ��دام ملمع ال�سفاه الأّنه 
يجعلها تب��دو اأكرب حجًما، واإن كان هناك حاجة ال�ستخدامه 
تو�س��ع كمي��ة �سغ��رية يف املنطق��ة و�س��ط ال�سف��اه فقط، مع 
االبتع��اد ع��ن تطبيقة عل��ى كام��ل ال�سفاه، ومُيك��ن ا�ستخدام 
الظ��ل االأبي���ش غري الالم��ع لو�سعه عل��ى ال�سف��اه من خالل 

و�سعه على منت�سف ال�سف��اه وتوزيعه على ال�سفاه بالكامل. 
ا�ستخ��دام اأحمر ال�سفاه ذو اللون الهادئ والبعيد عن اللمعان، 
وم��ن ه��ذه االألوان اللون ال��وردي، بحيث يت��م و�سع خط من 
اأحم��ر ال�سف��اه على ال�سف��ة العليا م��ن املنطق��ة يف منت�سف 
ال�سف��اه، ومن ثم يتم توزيعه با�ستخ��دام فر�ساة خا�سة على 
اجلانب��ن، وبنف���ش الطريقة ُي��وزع اأحمر ال�سف��اه على ال�سفة 
ال�سفلي��ة. با�ستخدام خايف لون الب�رشة يو�سع خط رفيع على 
احلواف العلوّية وال�سفلية، ومن ثم ال�سغط بوا�سطة االإ�سفنجة 
اخلا�سة باملكياج على اخلط الذي مت و�سعه لتحديد ال�سفاه، 
وحتري��ك اال�سفنجة �سعوًدا ونزواًل حتى تظهر حواف ال�سفاه 
طبيعي��ًة وذات حج��ٍم اأ�سغ��ر. ت�سغ��ري ال�سفاي��ف ع��ن طريق 
اجلراح��ة اأما ع��ن طريق��ة ت�سغري ال�سف��اه بوا�سط��ة عمليات 
التجميل عند املخت�سن، والت��ي قد تلجاأ لها بع�ش ال�سيدات 
كَح��ٍلّ ُيعطي نتيجًة �رشيع��ة فاإنه يتم من خالل اإحدى الطرق 
االآتي��ة: اجلراحة من داخ��ل الفم: ويتم يف هذه العملية تخدير 
املري�س��ة تخديراً كاماًل اأو من خ��الل التخدير املو�سعي مع 

اإعطاء املري�سة ُمهّدٍئ، وتتم العملية من خالل اإزالة 
جزء م��ن االأن�سج��ة املخاطية والع�سل��ة على طول 

اأو عر���ش ال�سفة، وهذا يتحدد ح�س��ب االجتاه املطلوب 
لت�سغ��ري ال�سفاه ويت��م تقريب حواف اجل��رح بوا�سطة الغرز 

اجلراحي��ة التي تذوب تلقائًيا بع��د اأ�سبوع من اإجراء العملية. 
اجلراح��ة من خالل جلد ال�سفاه: حيث يتم اإزالة جزء من جلد 
وع�سلة ال�سفاه، عن طريق عمل جرح بالعر�ش ما بن ال�سفة 
واالأن��ف، ُث��م يتم عمل ُغ��رز جراحية لتقريب ح��واف اجلرح، 
وهن��ا حتت��اج املري�س��ة اإىل اإزالة الغ��رز خالل اأ�سب��وع بعد 
العملي��ة. بعد اإج��راء العملية ف��اإن هناك ف��رتة نقاهة والتي 
يح��ُدث فيها م��ا يلي: مُيك��ن لل�سيدة ممار�س��ة حياتها ب�سكٍل 
طبيع��ي بع��د �ساعتن م��ن اال�ستيقاظ من العملي��ة. قد تظهر 
بع�ش الكدمات اأو التوّرمات خالل اأ�سبوع بعد العملية. يجب 
تن��اول طعام ط��ري حتى ي�سُه��ل التئام اجل��رح يف االأ�سبوع 
االأول بع��د العملية. يجب ا�ستخدام غرغ��رة للفم وفق ما يراه 

الطبيب منا�سًبا.

مهنيًا: لقاءات وم�س��اورات تنعك�ش اإيجابًا على �سعيد 
العم��ل، وه��ذا يعزز موقع��ك من اأج��ل م�ستقب��ل اأف�سل 
واأك��رث اإ�رشاق��ًا عاطفي��ًا: ت�سعر بالثقة الكب��رية ويوؤدي 
ال�رشي��ك دوراً اإيجابي��ًا يف اإيج��اد املخ��ارج واحلل��ول 

لبع�ش العراقيل

مهني��ًا: ال ت�ست�سلم اأم��ام العقبات التي تعرت�ش طريقك 
وتاب��ع م�سريتك املهني��ة الناجحة واملتاألق��ة عاطفيًا: 
حتاول اأن تقنع احلبيب ببع�ش االأمور التي تهم م�سري 

عالقتك به وا�ستمرار جناحها

مهني��ًا: حيويتك م��ا تزال يف اأوجه��ا وتنجز الكثري من 
االأعمال، لكن ال ت�ستل��م اأي اأعمال جديدة قبل اأن تنهي 
اأعمال��ك القدمية عاطفي��ًا: يب�رشك هذا الي��وم بازدهار 
عل��ى ال�سعي��د العاطف��ي، وتت��اح ل��ك فر�س��ة جديدة، 

وتن�سجم مع ال�رشيك اإىل اأق�سى درجة

مهنيًا: تتلطف اأجواء املفاو�سات واال�ست�سارات وتكون 
االأجواء جّيدة اأو على االأقل لن تكون معاك�سة اإطالقًا

عاطفي��ًا: ت�ستم��ر الظ��روف االإيجابي��ة خمّيم��ة عل��ى 
�سمائك، وحتديًدا حتى تاريخ بداية ف�سل ال�سيف

�إّن �ل�سعر هو �سّر جمال �أي 
�مر�أة على وجه �لأر�ض، ولكل 

نوع من �أنو�ع �ل�سعر طريقة 
للعناية به، و�إ�سفاء مل�سة 

�سحرية، تك�سب �ملر�أة مزيدً� من 
�جلاذبية و�جلمال، حيث توجد 

ثالثة �أنو�ع من �ل�سعر وهي: 
�ل�سعر �جلاف، �ل�سعر �لدهني، 
و�ل�سعر �لعادي. وكما نعلم �أّن 
�ل�سعر �جلاف، هو من �أ�سعب 

�أنو�ع �ل�سعر،

مهني��ًا: لي�ش مطلوبًا منك دعم اأط��راف م�سبوهة �سّد من 
معه��م احلق، فح��ذار عاطفيًا: ال تفهم االأم��ور باملقلوب، 
ف��ال ال�رشي��ك ي�س��ّكك يف �س��دق عواطف��ك وال اأن��ت م��ن 

اأ�سحاب الهواج�ش

مهني��ًا: ك��ن منتبه��ًا ومتيقظًا، يح��اول اأح��د االأ�سخا�ش 
اإيقاع��ك يف اخلط��اأ للح��ّد من تقدم��ك عاطفي��ًا: اأنت غري 
مباٍل مبح��اوالت ال�رشيك لفت نظ��رك، امنحه املزيد من 

االهتمام


