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مهني��ًا: القمر يف برجك مع م�شه��د فلكي كامل، يجعلك 
حمط االنظ��ار واهتمام املقربني واملحي��ط، فال ت�شغل 
بال��ك كثرياً عاطفيًا: ال ت�شع حدوداً لعالقتك مبن حتب 
وت�رّصف على طبيعتك املعهودة وكن لينًا يف التعاطي

مهني��ًا: تتخذ قرارات مهم��ة، ويلم�س الزم��الء تاأثريك يف 
العمل وت�شرتد �شلطة غابت وتعّو�س عن الوقت ال�شائع

عاطفي��ًا: توق��ع قلق��ًا و�شع��وراً بتغي��ريات تط��ال بع���س 
نواح��ي احلياة العاطفية، قد تتخذ ق��رارات فجائية وتطراأ 

م�شتجدات تثري الده�شة

مهني��ًا: اأن��ت مدع��و ه��ذا الي��وم اإىل عر���س اأف��كارك 
والتوا�شل اجتماعيًا ومهنيًا اأو القيام باأّي ن�شاط غري 
مهني عاطفيًا: الو�شع الدقيق يتطّلب اهتمامًا �شادقًا 

من قبلك، فال جتادل وال ترث موا�شيع ح�شا�شة

مهني��ًا: قد ت�شطدم مب�ش��اكل وببع�س الزم��الء الذين ال 
ي�شغ��ون اإىل توجيهات��ك ويت�رصف��ون بتم��رد عاطفيًا: 
با�شتطاعت��ك غ���سّ النظر ع��ن اأخطاء احلبي��ب وتاأجيل 

املواجهة كلّيًا، خّففا عنكما وابت�شما للحياة

مهني��ًا: اأن��ت قليل ال�ش��ر، ومتي��ل اإىل اإث��ارة العدائية 
والتوّت��ر اأينم��ا حلل��ت، ال ت��رث اي خ��الف واأدعوك اىل 
االن�شح��اب م��ن اي نزاع عاطفي��ًا: ت�شع��ر باالطمئنان 
اأك��رث بوج��ودك مع احلبي��ب، ال تكن مت�شنع��ًا وتعامل 

معه بعفوية

مهني��ًا: موق��ع جيد يحق��ق االأحالم، رمب��ا ت�شتفيد من 
بع���س االنتم��اءات االجتماعي��ة والفكري��ة والثقافية 
او م��ن بع���س املوؤ�ش�شات التي تعم��ل واياها عاطفيًا: 
ت�شم��ع اأخباراً �ش��اّرة من احلبيب الي��وم تدخل ال�رصور 

اإىل قلبك وتقربك منه اأكرث
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بهذه الخطوات فقط تتغير حياتك إلى األبد

لكن ال ميكنن��ا اأن نتجنب االأحداث غري املتوقعة )االأزمات( 
يف حياتن��ا الأن ه��ذه االأحداث هي التي تغ��ري اجلمود الذي 
نعي���س به حياتن��ا. ما ميكنن��ا التحكم به عندم��ا منر بهذه 
االأحداث ال�شعبة، هو كيفية اختيارنا للطريقة التي نتفاعل 
به��ا معه��ا. ق��وة االختيار الت��ي منلكه��ا هي الت��ي متكننا 
م��ن اإح��داث تغيري اإيجاب��ي يف حياتن��ا. اإن ا�شتغاللنا لقوة 
االختي��ار تتي��ح لنا فر�ش��ة اأكر لتغي��ري حياتن��ا لالأف�شل. 
كلما هياأنا املزيد من الفر�س لتغيري حياتنا، كلما اأ�شبحت 

حياتنا اأكرث �شعادة.
فيم��ا يلي  خطوات ميكن اأن تق��وم بها يف حياتك �شتغريها 

اإىل االأبد:
اأن جتد معنى للحياة 1 - حاول 

ام���س بع���س الوق��ت يف حماول��ة حتديد امله��م يف حياتك 
و�شب��ب اأهميته. ما ال��ذي تريد اأن حتققه يف حياتك؟ ما هي 
اأحالم��ك؟ ما الذي يجعلك �شعيدا؟ املعنى الذي جتده للحياة 
يعطي��ك غر�شا حم��ددا ويحدد اجتاه الطريق��ة التي تريد اأن 
تعي���س بها احلي��اة. دون وجود معنى للحي��اة، �شتم�شي ما 
تبق��ى من حيات��ك يف حالة من الت�شو���س دون وجود اجتاه 

حمدد اأو تركيز اأو غر�س.
2 - اكتب اأحالمك

عندما كنا اأطفاال، كنا نحلم اأحالم اليقظة طوال الوقت. كنا 
جنيد احلل��م وتخيل ما الذي �شنفعله عندما نكر. كنا نعتقد 

اأن كل �ش��يء ممكن. وعندم��ا اأ�شبحنا بالغني، فقدنا قدرتنا 
عل��ى احلل��م. اأ�شبح��ت اأحالمنا خمفي��ة. ومبج��رد اأن بداأنا 
ن�شع��ر اأننا ب�شدد اإجناز ما، ب��دت اأحالمنا م�شتحيلة. كتابة 
اأحالم��ك على ورقة كبرية تراها كل يوم طريقة رائعة حتى 
توؤمن باأحالمك مرة اأخرى. ت�شبح اأحالمنا حقيقة ونبداأ يف 

االإميان باإمكانية حتقيق تلك االأحالم.
اأهدافك 3 - حدد 

لتحق��ق اأحالمك مبجرد اأن تعرف م��ا املهم يف حياتك وما 
ه��و �شكل حياتك الت��ي تتخيلها من خالل االأحالم، عليك اأن 
تتخ��ذ خطوات ملمو�شة وحت��دد اأهدافا على امل��دى الق�شري 
واملتو�ش��ط والطوي��ل. حماول��ة حتقي��ق هذه االأه��داف هي 
الت��ي متكنك من حتقيق اأحالمك. تذك��ر اأن اأهدافك ميكن اأن 
تتغ��ري، فك��ن مرنا دائما يف حتديد االأه��داف وحتقيقها الأن 
االأو�شاع تتغري يف احلي��اة والبد اأن تكون اأهدافك انعكا�شا 
لتل��ك التغي��ريات. اإن اخلط��وات ال�شغرية الت��ي تتخذها هي 

التي حتقق دفعة حتى يحدث التغيري يف حياتك.
4 - دع الندم جانبا

النتيج��ة الوحيدة للندم هي اأنه �شيعوقك يف حياتك. فالندم 
يحدث على اأ�شياء وقعت يف املا�شي واإذا اأم�شيت كل وقتك 
يف التفك��ري يف املا�ش��ي، �شيفوتك احلا���رص وامل�شتقبل. ال 
ميكن��ك تغي��ري ما فعلت��ه اأو ما مل تفعل��ه يف املا�شي. لذلك، 
دع��ك منه. ال�شيء الوحيد الذي تتحكم به االآن هو اأن تختار 

اأن تعي�س حياتك يف احلا�رص وامل�شتقبل.
5 - اخرت بع�س االأن�شطة املخيفة ونفذها

يتعل��ق االأم��ر باختي��ار اأن تخ��رج م��ن نطاق احلي��اة الذي 
اعت��دت عليه. اإلقاء كلم��ة اأمام احل�شور م��ن اأكرث التجارب 
ت�شبب��ا يف اخل��وف. اأع��د قائم��ة باالأن�شط��ة الت��ي حت��ب اأن 
توؤديه��ا لكن خوفك مينعك. �شع خط��ة ثم نفذها. ال تتوقف 

عن اأداء كل ما يخيفك.
 6 - ع�س حياة متوازنة

�شحتنا ال تظل كما هي. اإذ تتغري حالتنا البدنية واالنفعالية 
والروحية كلما تقدم بنا العمر. لكن ما نتحكم به بالفعل هو 
الطريقة التي نغذي بها عقولنا واأج�شامنا. احلياة املتوازنة 
ال�شحي��ة ت�شاعدن��ا عل��ى ال�شم��ود يف مواجه��ة امل�ش��اكل 
ال�شحي��ة. التمرينات الريا�شية اأف�شل طريقة ميكن اأن تولد 

لدينا موقفا اإيجابيا ومتفائال جتاه احلياة.
 7 - واجه خماوفك

م��ن ال�شه��ل اأن تتجاهل خماوفك وتتمن��ى اأن تتال�شى. لكن 
لالأ�ش��ف ه��ذا ال يحدث على اأر���س الواقع. اإذا كن��ت تريد اأن 
تغري حياتك، تعلم اأن تتحكم يف خماوفك بدال من اأن تتحكم 
ه��ي ب��ك. خماوفنا ه��ي جم��رد اأف��كار يف عقولن��ا ولي�شت 
حقيقي��ة. لكن مبرور الوق��ت، اأ�شبحنا نعتق��د اأنها حقيقية. 
خماوفن��ا يف احلي��اة ه��ي التي ت�شيط��ر على حياتن��ا الأننا 

ن�شعر بعدم الر�شا وعدم حتقيق الذات.
8 - تقبل نف�شك كما هي

ال�شخ���س الوحيد الذي �شيحدث تغي��ريا يف حياتك هو اأنت! 
والإح��داث هذا التغيري، الب��د اأن حتب نف�ش��ك. �شتكون هناك 
بع���س االأوقات يف احلياة �شت�شعر فيه��ا بالرف�س و�شيكون 

هن��اك اأ�شخا���س ال يحبون��ك كث��ريا. عندم��ا تتقب��ل نف�شك 
وحتبه��ا كم��ا هي، �شي�شاع��دك هذا على التق��دم يف حياتك. 
اإحباط نف�شك ب�شكل دائم وال�شعور باأنك من املمكن اأن تكون 

اأف�شل �شيجعلك تع�شا وغري را�ٍس.
9 - ع�س اللحظة الراهنة

 يعتق��د بع�شن��ا اأنه يفوت��ه اأ�شياء كثرية، وكث��ريا ما نحاول 
جتربة ما كنا نظن اأنه يفوتنا فنجد اأن كل هذا �رصاب. اإن ما 
يحفزنا لتغيري حياتنا هو رغبتنا يف اأن نكون �شعداء. كثريا 
م��ا نن�شغل بالرتكي��ز على �شعين��ا لل�شع��ادة لدرجة جتعلنا 
نه��در متعة اللحظ��ة الراهنة. رغبتنا يف ال�شع��ور بال�شعادة 
يف حياتن��ا هي رغب��ة متعلقة بامل�شتقب��ل ولي�س احلا�رص. 
ت�شتهلكن��ا كل م�شاكلن��ا ون�شع��ر بعدم الر�ش��ا من احلا�رص 

لدرجة اأن جمال اللحظة الراهنة يفوتنا.
10 جرب متعة التعلم

يف كل م��رة تتعل��م فيه��ا �شيئا جدي��دا، تكت�ش��ب املزيد من 
املعرف��ة الت��ي حتق��ق املزي��د م��ن الثق��ة بالنف���س. التعل��م 
ي�شاعدن��ا على اأن نكون اأكرث قدرة على التكيف مع الظروف 
واأك��رث مرونة مع املواقف املختلفة. التعلم ي�شجعنا على اأن 
نك��ون اأكرث اإبداع��ا وابت��كارا يف تفكرينا. وبالت��ايل، ن�شعر 

براحة اأكر مع كل ما هو جمهول بالن�شبة لنا.
ق��راءة الكتب طريق��ة رائعة للتعلم، وحت��ى ت�شتمتع بالتعلم 
ب��كل ما حتمله الكلمة من معن��ى، ال تتوقف اأبدا عن القراءة 
اأو البحث عن املزيد من املعرفة. التعلم يعطي احلياة معنى 

وهذا هو ما يجعل حلياتنا قيمة.

متابعة –الجورنال 

طريقة عمل سلطة السيزر 

كيفية عالج الكلف المصاحب للحمل 

أسرع الطرق وأفضلها لتبييض اليدين 

املقادير 
5 اوراق خ�س

مكعبات تو�شت ابي�س مقطع
�شدر دجاج م�شلوق ومقطع

ليمونه
1/2 ملعقه �شغريه ملح

2 ملعقة اكل مايونيز
2 ملعقة اكل لنب

حبة الركة
طريقة التح�شري 

يف��رم اخل�س ب�ش��كل �رصائح رفيعة ويو�ش��ع يف كا�شة وتقلى 
مكعبات التو�شت وتن�شف م��ن الزيت وتو�شع فوق اخل�س ثم 
ميل��ح �شدر الدجاج قلياًل ويو�شع يف الفرن ملدة 10 دقائق 
ثم ي�ش��اف خلليط اخل���س والتو�شت بعدها يخل��ط املايونيز 
والل��نب وع�ش��ري الليمونه واملل��ح مع ملعقت��ني زيت زيتون 

ثم ي�شاف فوق اخلليط ال�شابق ويزين بحبة الركة ويقدم .

تراف��ق فرتة احلمل عن��د املراأة ظهور بع���س االأعرا�س 
االأخ��رى والت��ي ق��د تك��ون مزعجًة ب�ش��كل موؤق��ت لها 
كزي��ادة ال��وزن والغثي��ان والق��يء وا�شط��راب املزاج 
وانحبا�س ال�شوائل، اإ�شافًة لذلك فقد تظهر على وجهها 
ومناطق من ج�شدها بق��ٌع داكنٌة �شغرية احلجم تعرف 

ب"الكلف" خ�شو�شًا منذ بداية ال�شهر الثالث من 
احلم��ل وحت��ى نهاي��ة احلمل، وق��د تثبت هذه 

البق��ع ملا بع��د احلمل م�شّبب��ًة اإحراجًا كبرياً 
للم��راأة . ويح��دث الكل��ف اخلا���س باحلمل 
 " االأنثوي��ة  الهرمون��ات  ارتف��اع  نتيج��ة 
االأ�شرتوجني والروجي�شتريون" اأثناء هذه 
املرحل��ة مّم��ا يت�شّبب بزي��ادة وا�شحة يف 

�شبغة امليالن��ني، وهي عبارة عن هرمون 
ملّون مينح الب���رصة لونها االأ�شلي ويحميها 

م��ن االأ�شّعة ف��وق البنف�شجية . وت��زداد ن�شبة 
ظه��ور كلف احلمل عند املراأة ال�شمراء ب�شكل 
اأعلى منه عند امل��راأة ذات الب�رصة البي�شاء؛ 
حي��ث تظه��ر ه��ذه البقع عن��د ال�شم��راوات 

بدرج��ة اأفت��ح من الل��ون االأ�شل��ي للب�رصة، كم��ا يزداد 
الكل��ف كّلما تعر�شت املراأة احلام��ل ب�شكل اأكر الأ�شّعة 
ال�شم�س يف وقت ال��ذروة فتظهر البقع وا�شحًة جداً، لذا 
��ل تغطية ه��ذه البقع اأثناء اخلروج م��ن املنزل اأو  يف�شّ
ا�شتخ��دام الواقي ال�شم�شي اأو ك��رمي اأ�شا�س ملّون ب�شكل 
منتظ��م حت��ى ال ت��زداد امل�شكل��ة �شعوب��ًة. 
وغالب��ًا ما تختف��ي بقع الكل��ف تدريجيًا 
بع��د م��رور ثالث��ة اأ�شه��ر بعد ال��والدة، 
كما جتدر االإ�ش��ارة اإىل اأّن التعجيل يف 
معاجلة كلف احلمل ي�شاهم يف عالجه 
ب�ش��كل اأ�رصع واأك��رث فعالّي��ة، و�شنذكر 
فيما يلي عدد من الطرق الطبيعّية التي 
ت�شاه��م يف ع��الج ه��ذه امل�شكل��ة. عالج 
كلف احلم��ل بطرق طبيعّي��ة قناع الفول 
ال�شوداين: وذلك بخلط ملعقتني من الفول 
ال�ش��وداين املطح��ون م��ع ملعقة 
كب��رية من الع�ش��ل الطبيعي، 
ث��ّم تو�ش��ع ه��ذه اخللط��ة 

على الوجه اأو على مكان الكلف يف اجل�شم ملّدة تقارب 
30 دقيقة، ثّم يغ�شل الوجه باملاء الفاتر وين�شف جيداً 
. قناع احللبة: وفيه تخلط ملعقة من احللبة اإ�شافة اإىل 
ملعقت��ني م��ن دقي��ق االأرز و3 مالعق من امل��اء البارد 
وملعق��ة جلي�رصي��ن، ث��ّم ُتده��ن بها مناط��ق الكلف يف 
الوجه اأو اجل�ش��م ثّم يتم عمل م�شاج باالأ�شابع بطريقة 
دائرّي��ة ملّدة رب��ع �شاعة لتن�شي��ط ال��دورة الدموية، ثم 
ُيغ�شل الوجه باملاء الدافئ ثّم املاء البارد . قناع الع�شل 
وال��كاكاو: وفيها تخلط ملعق��ة من الكاكاو واأخرى من 
الع�ش��ل الطبيعي حّتى ي�شبح كالكرمي ويدهن به الوجه 
با�شتثن��اء املنطق��ة ح��ول العين��ني، وت��رتك مل��ّدة 20 
دقيق��ة، ثّم يغ�ش��ل الوجه باملاء الداف��ئ . لتجنب ظهور 
كلف احلم��ل ال بد من املراأة االإهتم��ام بتح�شني نوعية 
غذائه��ا اإذ يج��ب اأن تك��رث م��ن اخل���رصاوات اخل�رصاء 
والفواك��ة الغنية بحم�س الفوليك الذي يقي الب�رصة من 
ظه��ور الكلف خ��الل احلمل اإ�شاف��ة اإىل �رصورة جتنب 
التعر���س الأ�شع��ة ال�شم���س يف ف��رتة الظه��رية وتناول 

املكمالت الغذائية اإن لزم االأمر .

تعت��ر الي��دان االأك��رث عر�ش��ة للعوامل اجلوي��ة والأ�شعة 
ال�شم���س ال�ش��ارة، ولذلك ُت�شاب��ان باال�شمرار واجلفاف 
اأكرث م��ن املناط��ق االأخ��رى يف اجل�ش��م، باالإ�شافة اإىل 
اأن ا�شتخ��دام املنظفات وامل��واد الكيميائية قد تزيد من 
تفاق��م احلالة اأكرث. تع��د م�شكلة ا�شم��رار اليدين مزعجة 
ج��داً بالن�شبة للمراأة، نظراً الأن اليدين هما اجلزء الظاهر 
وامللف��ت عن��د امل��راأة، لذل��ك ومن خ��الل املق��ال �شوف 
نقدم ل��ك �شيدت��ي بع�س اخللط��ات الطبيعي��ة الب�شيطة، 
والت��ي تعمل على تبيي�س اليدي��ن والتخل�س من م�شكلة 
ا�شمرارهم��ا. خلط��ات تبيي���س اليدي��ن اأه��م اخللط��ات 
الطبيعية التي ت�شاعد على تبيي�س اليدين ب�شكل �رصيع، 
وهي كالتايل: الطماطم والليمون حُت�رص عن طريق مزج 
ثالث مالعق �شغرية من اجللي�رصين مع ع�شري حبة من 
الطماط��م وحبة من الليم��ون، وبعدها يتم تدليك اليدين 
بلط��ف باخللط��ة مل��دة خم�س دقائ��ق، ثم ُتغ�ش��ل اليدان 
بامل��اء الداف��ئ، وتك��رر اخللط��ة يوميًا حت��ى احل�شول 

عل��ى النتائ��ج املطلوب��ة. ع�ش��ري البطاطا تك��ون مبزج 
كمي��ة مت�شاوي��ة من ع�ش��ري البطاطا وع�ش��ري الليمون، 
ثم تدلك الي��دان جيداً وُيرتك املزيج الأطول فرتة ممكنة، 
وميك��ن و�شع اخللط��ة قبل الن��وم وتركها ط��وال الليل، 
ويف ال�شب��اح ُتغ�شل اليدان بامل��اء الفاتر، وميكن تكرار 
الو�شفة الأكرث من مرة يوميًا لنتائج اأف�شل. الع�شل وماء 
الورد ُت�شخن ملعقة ون�شف من الع�شل الطبيعي يف وعاء 
عل��ى الن��ار، ثم مُتزج م��ع ع�رص مالعق �شغ��رية من ماء 
ال��ورد واأرب��ع مالعق �شغ��رية من اجللي�رصي��ن، ون�شف 
ملعق��ة �شغرية من اخلل، ث��م يوزع املزيج م��ع التدليك 
على اليدين، وبعده��ا يتم ارتداء قفازات اأو اأكيا�س ملدة 
ن�ش��ف �شاعة، ثم ُتغ�ش��ل اليدان بامل��اء الدافئ، ويف�شل 
تك��رار الو�شفة يوميًا فهي فعال��ة للغاية وتعطي نتائج 
مر�شي��ة. احللي��ب وزي��ت الل��وز حُت�رص مب��زج كوب من 
احللي��ب ال�شائ��ل كامل الد�شم مع ملعق��ة كبرية من زيت 
الل��وز، وملعق��ة كب��رية من ال��ورد املطح��ون البلدي، ثم 

ندخ��ل املزي��ج اإىل امليكرووي��ف ملدة دقيق��ة واحدة، 
ث��م نخرج املزي��ج ون�شيف له ملعق��ة �شغرية من 

اجللي�رصي��ن، ثم تو�شع الي��دان يف املزيج ملدة 
ع�رص دقائق، وبعده��ا ُتغ�شل باملاء البارد، فهي 

خلط��ة رائعة لتبيي�س وتنعي��م اليدين ب�رصعة فائقة 
وُتع��رف اأي�ش��ًا بحمام احللي��ب، وميكن تك��رار الو�شفة 
يوميًا للح�شول عل��ى النتيجة املطلوبة. بيا�س البي�س 
وال�شع��ري ذلك مب��زج بيا���س بي�شة مع ملعق��ة �شغرية 
من اجللي�رصين وملعق��ة �شغرية من الع�شل، والقليل من 
م�شح��وق ال�شعري، ثم ي��وزع املزيج عل��ى اليدين وترتك 
لربع �شاعة، ثم ُتغ�شل باملاء الفاتر جيداً، ويف�شل تكرار 
الو�شف��ة ثالث مرات اأ�شبوعيًا. الزب��ادي والكركم مُيزج 
الزب��ادي مع كمية منا�شبة من الكركم، ثم يوزع اخلليط 
على اليدين ويرتك ملدة ع�رصين دقيقة، ثم ُتغ�شل باملاء 
الدافئ، وتكرر الو�شفة يوميًا، كما وميكن تطبيقها على 

الوجه والرقبة اأي�شًا قبل اال�شتحمام بن�شف �شاعة.

مهني��ًا: الوق��ت منا�ش��ب للمغام��رة، لك��ن اإنتظ��ر حتى 
تنق�ش��ع الغيوم، و�شت�ش��ل اإىل نتيج��ة اإذا بذلت اجلهود 
املطلوب��ة عاطفي��ًا: تعرف كي��ف تخاط��ب احلبيب، ما 
يزي��ل اأي توتر بينكما، فت�شعر بال�شع��ادة الكبرية التي 

تزيل عنك الهموم

مهنيًا: حتاول اأن تقنع روؤ�شاءك باتخاذ قرارات جديدة 
يف العمل تع��ود بالفائدة على اجلميع عاطفيًا: خ�شارة 
احلبي��ب ال ميكن اأن تعّو�س، كن حذراً يف تعاطيك معه 

وخفف من كريائك

مهني��ًا: ثقت��ك بالنف���س تب��دو قوي��ة ج��داً ول��و م��ررت 
ببع�س املزاجي��ة اأحيانًا، ال تكن من اأ�شحاب الرتاخي 
وال�شعفاء عاطفيًا: �شع هواج�شك ال�شخ�شية جانبًا وال 
ت�شمح الأي متطفل بالتاأثري �شلبا يف عالقتك بال�رصيك

مهني��ًا: ي��وم مري��ح يخلق لك اأعم��ااًل كث��رية وتتح�شن 
االأجواء املهني��ة، وقد تنهمك ب�ش��وؤون مرتاكمة تن�شيك 
الواجب��ات االأخرى عاطفيًا: ق��د تعي�س واقعًا اأو تخ�شع 
لبع���س ال���رصوط الت��ي كن��ت ترف�شه��ا يف ال�شاب��ق، 

وتتكيف مع بع�س االأو�شاع وقواعد اللعبة

ميكن اأن يحدث التغيري يف 
حياتنا نتيجة اأزمة ما اأو 

نتيجة اختيار اأو بال�صدفة. 
وباأي حال، نواجه جميعا 

مواقف يتعني فيها علينا 
االختيار، فهل نوافق على 
التغيري اأم ال؟ .. ب�صراحة 
التغيري يف حياتك اأمر يف 

�صاحلك دائما عندما تختار، ال 
عندما تكون جمربا عليه.

مهني��ًا: ال تلعب بالن��ار الأنك لن تكتفي بح��رق اأ�شابعك 
عاطفي��ًا:  وا�شتق��رارك  اأع�شاب��ك  �شت�شع��ل  ب��ل  فح�ش��ب 
تفي�س حيوي��ة وتتخل�س من م�ش��كالت اأزعجتك طوياًل، 

با�شتطاعتك اإيجاد حلول مر�شية ومقنعة مع ال�رصيك

مهني��ًا: يتجّل��ى احل��ظ ويكون منا�شب��ًا ل��ك والأعمالك اأو 
لدرا�شات��ك واأبحاثك العلمية عاطفيًا: تناق�س مع ال�رصيك 
م�شاأل��ة �شخ�شي��ة عالقة منذ �شن��وات وتلق��ى الدعم منه 

والوقوف اإىل جانبك


