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مهنيًا: الكثري من الن�ساطات الواعدة يزدهر بها م�ستقبلك 
املهن��ي، وتتلق��ى عرو�س��ًا مغري��ة ت�ستطيع م��ن خاللها 
ال�س��اأن  اأم��ورك يف  املهن��ي عاطفي��ًا:  حت�س��ن و�سع��ك 
العاطف��ي الي��وم ت�س��ري كم��ا حت��ب، ح��اول اأن ت�ستغله��ا 

مل�سلحة العالقة

مهني��ًا: يخ��ف ال�سغ��ط ويتح��دث ه��ذا اليوم ع��ن جتارب 
جدي��دة م�سوق��ة ج��داً وع��ن �سف��ر حمتم��ل م��ع جمموع��ة 
م��ن النا���س ت�ستع��ذب وجوده��م. عاطفي��ًا: احلوافز كثرية 
واملحي��ط داعم، تقدم على حت�سينات وتعديالت وترتيبات 

كثرية و�سفر

مهني��ًا: ال ب��ّد م��ن اأن��ه ي��وم غن��ي وحاف��ل بالتق��ّدم 
والنجاح، خطواتك وجهودك تاأخذك اىل مواقع عالية 
م��ن امله��ارة وال�سه��رة عاطفي��ًا: ت�سمح ل��ك الظروف 
بالتوا�س��ل البّن��اء م��ن خ��الل تب��ادل االآراء واحلوار 
اىل  االإ�س��اءة  دون  م��ن  وامل�سارح��ة 

ال�رشيك

مهني��ًا: يك�سب��ك اإح��داث بع�س التغي��ري يف حميط عملك 
حما�سة اأكرب الإجناز مهماته

عاطفي��ًا: تتجّن��ب مناق�سة بع���س االأم��ور احل�سا�سة مع 
احلبيب ما ي�سعره بغ�سب كبري

مهني��ًا: ت�س��ع برناجمًا وخّطة جديدة للعم��ل على اأمل اأن 
يتح�ّس��ن الو�س��ع املهني ق��در االإم��كان عاطفي��ًا: ال تكن 
متك��رباً وتوا�سع اأمام احلبيب فه��و يحبك كثرياً، قد ت�سعر 

بالتعب ب�سبب تقلبات مزاجك

مهنيًا: اأدعوك اىل اإع��ادة النظر يف بع�س القرارات 
ال�سابقة اإذا كنت جتد قراراً اأف�سل واأ�رشع حالّيًا

عاطفي��ًا: تتقبل اأفكار ال�رشيك ومالحظاته حتى لو 
كانت هذه االأخرية قا�سية اأحيانًا وتاأخذ بها
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تعرفي معنا إلى األطعمة المضرة والمفيدة للحصول على أجمل بشرة 
اكت�سف��ي اأه��م االأطعم��ة التي يجب جتنبه��ا للحف��اظ على ب�رشة 

ن�رشة و�سحية.
1 - القهوة

يف�سل اأغلب االأ�سخا�س تناول القهوة بكميات زائدة خالل اليوم 
للتغل��ب على ال�سغوط اليومية وزي��ادة الرتكيز. لكن هل تعلمن 
اأن��ه مع تناول 3-2 اأك��واب من القهوة ب�سكل يوم��ي يوؤدي ذلك 
ل�سح��وب الب�رشة وظه��ور التجاعيد املبكرة. كم��ا تت�سبب القهوة 
يف تعري���س الب�رشة للجفاف نتيجة لتاأثريه��ا الفّعال يف زيادة 

اإدرار البول.
2 - رقائق البطاط�س

نع�س��ق جميًعا تن��اول ال�سيب�س ورقائق البطاط���س ك�سناك خالل 
الي��وم اأو اإىل جان��ب الوجب��ات ال�رشيع��ة. تلك االأطعم��ة من اأكرث 
املاأك��والت غ��ري ال�سحية الت��ي ال توؤثر فقط عل��ى �سحة اجل�سم، 
لكنه��ا ت�رش كذل��ك ب�سحة الب���رشة. فهي غني��ة بالكربوهيدرات 
والده��ون امل�سبعة التي تزيد من فر���س ظهور حب ال�سباب، كما 

تعر�سك الأمرا�س القلب واالأوعية الدموية.
3 - م�رشوبات ال�سودا

م�رشوب��ات ال�سودا وم�رشوبات الطاق��ة من امل�رشوبات اخلطرية 
الت��ي تتل��ف ب�رشت��ك �رشيًع��ا. فتجعل الب���رشة معر�س��ة للعدوى 
البكتريي��ة، وظه��ور ح��ب ال�سب��اب نتج��ة الحتواءها عل��ى ن�سبة 

هائل��ة من ال�سكري��ات، مما يوؤثر عل��ى ت��وازن الهرمونات داخل 
اجل�سم.

4 - امللح
ال �س��ك اأن املل��ح ي�سف��ي م��ذاق مميز للطع��ام، لك��ن االإفراط يف 
تن��اول االأغذي��ة الغنية باالأمالح كاملخلالت واأن��واع ال�سل�سات 
ا  يت�سب��ب يف احتبا�س املاء حتت اجللد. كما قد يت�سبب امللح اأي�سً
يف احمرار والتهاب��ات اجللد. االإفراط يف تناول االأمالح من اأهم 

االأ�سباب وراء انتفاخات اجلفون.
5 - اخلبز االأبي�س

يحتوي اخلبز االأبي���س واملنتجات امل�سنعة من الدقيق االأبي�س 
عل��ى ن�سب��ة هائل��ة من اجللوت��ن، والتي ت���رش ب�سح��ة الب�رشة. 
فيت�سب��ب اجللوت��ن يف ظه��ور حب��وب الب���رشة والبق��ع الداكنة، 

خا�سًة يف حالة الب�رشة الدهنية املعر�سة حلب ال�سباب.
6 - ال�سوكوالتة

عل��ى الرغم م��ن الفوائد ال�سحي��ة املختلفة لل�سوكوالت��ة، اإال اأننا 
ال ميكنن��ا جتاه��ل اأثاره��ا ال�سارة عل��ى الب�رشة كذل��ك. االإفراط 
يف تن��اول ال�سوكوالت��ة ال يت�سب��ب يف تل��ف االأ�سن��ان فقط، لكن 
ي�رش كذل��ك ب�سحة الب�رشة. حيث تعمل على تقليل مناعة اجل�سم 

ملكافحة العدوى البكتريية وامل�سببة حلب ال�سباب.
7 - منتجات االألبان

تناول احلليب والزبادي خ��الل النظام الغذائي اليومي اأمر جيد، 
لك��ن االإفراط يف تناولها قد يوؤدي للعدي��د من امل�سكالت ل�سحة 

ب�رشت��ك. فه��ي من اأهم العوام��ل وراء تلف الب���رشة. حيث تت�سبب 
منتج��ات احلليب يف حتفيز اإفراز ده��ون الب�رشة، مما يت�سبب يف 

ظهور حب ال�سباب.
اما اف�سل االأغذية املفيدة للب�رشة :-

1 - الطماطم : غنية بفيتامن اأ الذي يعد اأهم فيتامن ل�سحة 
الب���رشة ون�سارته��ا ، وفيتام��ن �س��ي ال��ذي ي�ساع��د يف �رشع��ة 
التئ��ام اجل��روح واخلدو���س باجللد ، كم��ا اأنها ت�ساع��د على فتح 
امل�سامات وتنقيتها من ال�سوائب مما ي�ساعد الب�رشة على التنف�س 

ب�سكل جيد و�سحي .
اأ وعن���رشي  فيتام��ن  عل��ى  : حتت��وي  احلل��وة  البطاط��ا   -  2
حمارب��ة  عل��ى  يعم��ل  وجميعه��م   ، وال�سودي��وم  البوتا�سي��وم 
التجاعي��د ال�سيخوخ��ة وجت��دد خالي��ا الب���رشة مم��ا ي�ساعد على 
اإزال��ة البقع وطبق��ة اجللد امليتة مما يظهر الب���رشة ب�سكل �سحي 

وجميل .
3 - املك���رشات : اأنواعه��ا عدي��دة مث��ل اجل��وز والف�ستق وعن 
اجلم��ل والكاج��و والل��وز وجيمعهم غن��ي بفيتام��ن اإي واحلديد 
واملاغن�سيي��وم والكال�سي��وم والكث��ري م��ن الزي��وت الت��ي تعم��ل 
عل��ى نعومة الب���رشة ونقاوتها وا�ستعادة لونه��ا الطبيعي ، لذلك 
تعم��ل ���رشكات التجميل على ا�ستخ��راج الزي��وت الطبيعية منها 
الإ�ستخدامه��ا يف تركيب��ات كرمي��ات تنظي��ف الب���رشة وكرميات 

تغذيتها .
4 - الث��وم : يعترب الثوم م�س��اد حيوي طبيعي قوي لكثري من 

االأمرا���س وياأتي على راأ�سها التهابات الب���رشة . فهو دواء فعال 
جم��رب حل��ب ال�سب��اب اذ اأنه ي�ساع��د على قت��ل البكرتيا وتطهري 

الب�رشة . وللذلك ي�ستعمل كقاب�س ومطهر مو�سعي .
البي���س : غني بالربوت��ن والزنك وفيتامن اإي و اأ و د وكم كبري 
م��ن الربوت��ن اجليد والزن��ك وجميعهم يعمل عل��ى جتديد خاليا 
الب���رشة . وبفي��د البي���س اجل�س��م بتناول��ه كغ��ذاء اأو با�ستعماله 
كاأقنع��ة ل�سد الب���رشة والتخل�س من الرته��الت والتجاعيد . وهو 

يعمل ب�سكل قوي على غلق امل�سام وخ�سو�سا للب�رشة الدهنية .
العن��ب االأحم��ر : فاكه��ة غنية بكم كبري م��ن م�س��ادات االأك�سدة 
الت��ي تعال��ج التجاعي��د وحت��ارب ال�سيخوخ��ة . مم��ا يعمل على 
نقائها ون�سارتها . كما يلعب العنب دورا هاما يف التخل�س من 

االلتهابات اتي ت�سيب الب�رشة .
�سم��ك ال�سلمون : غن��ي باأوميجا 3 الذي يحف��ز انتاج الكوالجن 
ال��ذي يعمل على جتديد الب�رشة وعالج ما ي�سيبها من تلف ، كما 
يحت��وي على ال�سيلينيوم وفيتامن د امل�ساد لالأك�سدة الذي يقي 

من االإ�سابة بال�رشطانات .
االف��وكادو : غني باالأحما���س الدهنية التي تعم��ل على ترطيب 
الب�رشة وت�ساعد على التخل�س من التجاعيد. باالإ�سافة الإحتوائه 
عل��ى فيتامن �سي و اإي الل��ذان يعمالن على جتدد خاليا الب�رشة 
وزيادة نعومتها . واالأفوكادو ي�ستعمل كغذاء كم اأنه ي�ستخدم يف 
عمل االأقنعة اخلارجية للعناية بالب�رشة لتنعيمها والتخل�س من 

طبقة اجللد امليت مما ي�سفى على الب�رشة تعومة ونقاء .

متابعة  ــ الجورنال 

طريقة عمل البورك 

أسهل طريقة للحفاظ على لمعان المالبس

أفضل 5 فيتامينات لشعر صحي

املقادير 
ورق )جال�س(

كيلو حلم مرثوم
ب�سلتن 

باقًة بقدون�س
باقًة نعناع اخ�رش

كركم كاري ملح فلفل ا�سود
ملعقة كوب دب�س رمان

طريقة التح�سري 

يف مق��الة يو�س��ع اللح��م والب�سل واملل��ح والبهارات 
ويقل��ب وعندم��ا ميت���س مائ��ه ن�سي��ف دب���س رمان 
ونقلب��ه وقبل ان نرفع��ه من النار ن�سي��ف البقدون�س 
والنعن��اع امل��رثوم ناعم��ًا ونطف��يء علي��ه ليربدث��م 
ناخ��ذ العجين��ة ونقطعه��ا قط��ع م�ستطيل��ة او مربعة 
ح�س��ب الرغبة ون�س��ع احل�سوة ونطويه��ا من اجلوانب 
ث��م نربمها على �سكل ا�سط��واين ثم ن�سعها يف �سينية 
الف��رن ونده��ن الوج��ه بزبدة ث��م ندخلها الف��رن على 

١٨٠ ملدة ١٥ دقيقة وممكن نقليها بزيت غزير.

 ك��رثة الغ�سي��ل تت�سب��ب يف جع��ل املالب�س تب��دو باهتة 
وقدمي��ة و تخ���رش لونه��ا اال�سل��ي، لذلك ي�سط��ر الكثري 
م��ن النا�س ل���رشاء املالب�س اجلديدة مم��ا يكلفهم الكثري 
م��ن النفقات خالل فرتة ق�سرية، فم��ن االأف�سل اأن يّتبع 
االأ�سخا���س بع���س اخلط��وات الت��ي ت�ساه��م يف العناية 
باملالب�س عن��د غ�سلها، وتثبيت األوانه��ا وعدم تعر�سها 

للتلف، فتظهر دائمًا وكاأنها جديدة مل ُت�ستهلك.
خطوات غ�سل املالب�س يف الغ�سالة

اإذا اأراد ال�سخ���س غ�سل مالب�س��ه الأول مرة قبل ارتدائها، 
فف��ي البداي��ة يجب اإزال��ة اأي اأوراق ال�سق��ة بها حتى ال 
ت��ذوب يف م��اء الغ�سي��ل، فتلت�س��ق باملالب���س و تتلفها 
بالوب��ر والقط��ن. يج��ب احلر���س عل��ى �سبط اإع��دادات 
الغ�سالة على الو�س��ع املنا�سب لقطعة املالب�س، وجتنُّب 
ا�ستخ��دام املاء الدافئ اأو املغلي عند غ�سل القطعة للمرة 
االأوىل، وذل��ك الأن��ه يذي��ب االألوان. و�سع رب��ع كوب من 
امللح املعالج باليود فوق املالب�س مبا�رشًة يف الغ�سالة، 
وذلك حتى يثبت االألوان ويحافظ على حيويتها. ومُيكن 
ا�ستخ��دام اخل��ل اأو �س��ودا الطعام بداًل م��ن امللح، ولكن 
يف ه��ذه احلال��ة يتم ا�سافة ربع ك��وب منهم عند �سطف 

الغ�سي��ل. �سب��ط الغ�سال��ة عل��ى �رشعة متو�سط��ة خا�سًة 
اإذا كان��ت امل��رة االأوىل لغ�سي��ل القطع��ة، وذل��ك حتى ال 
يتل��ف القما�س واالأل��وان. يجب جتفي��ف قطعة املالب�س 
يف اله��واء الطل��ق بعيداً عن احل��رارة الأنها ُتتل��ف األوان 
ل ن�رشها يف الليل اأو يف اأوقات ال�سباح  املالب�س، فيف�سَّ

الباكر.
للمحافظة على ملعان لون املالب�س

ق��راءة االإر�س��ادات : يج��ب ق��راءة االإر�س��ادات املكتوبة 
عل��ى املالب�س، والت��ي تو�سح الطريق��ة االأن�سب لغ�سلها، 
فبع�س املالب�س حتتاج اإىل املاء البارد، واأخرى يتطلب 
جتفيفه��ا طريق��ة معين��ة، باالإ�ساف��ة اإىل وج��ود بع�س 
ل اأن ينظفها ال�سخ�س تنظيف جاف  االأقم�سة الت��ي ُيف�سَّ
وذلك لتجنب تغرّي لونها. غ�سل املالب�س الغامقة بحرارة 
منخف�س��ة : عن��د غ�س��ل املالب�س الغامقة، يج��ب مراعاة 
�سبط الغ�سالة على درج��ات حرارة منخف�سة والتي من 

�ساأنها اأن حتافظ على لون املالب�س مع تكرار الغ�سيل.
ف��رز املالب�س قبل غ�سلها : البد من القيام بفرز املالب�س 
قب��ل غ�سلها، ويتم ذلك من خالل ف�سل املالب�س الفاحتة 
ع��ن املالب�س ال�سوداء، وغ�سل كل منهما على حدة، كذلك 

ف��رز املالب�س ح�سب نوعية االأقم�سة، فمثاًل ال يجب غ�سل 
ال�سوف م��ع القطن، الأن القطن يحتاج اإىل درجة حرارة 
عالي��ة، بينما ال�س��وف ال يتحّملها. ا�ستخ��دام م�ساحيق 
غ�سي��ل خا�س��ة باملالب���س ال�س��وداء : دائم��ًا م��ا تك��ون 
املالب���س الغامق��ة ه��ي االأك��رث عر�س��ة للبهت��ان، لذلك 
يج��ب اأن ُي�ستعم��ل معها م�ساحيق غ�سي��ل معينة حتافظ 
ل القي��ام ب�سطف هذه  عل��ى لونها وتثّبت��ه، كما اأنه ُيف�سَّ
املالب���س بعد االإنتهاء من غ�سله��ا الإزالة ما تبقى عليها 
من م�ساحيق الغ�سي��ل. ا�ستخدام م�ساحيق غ�سيل خا�سة 
باملالب���س البي�ساء : ا�ستعم��ال م�ساحيق غ�سيل خا�سة 
م��ع املالب�س البي�ساء اأي�س��ًا، والتي تك�سبه��ا مزيداً من 
اللمع��ان وت�ساع��د عل��ى احلف��اظ عل��ى ن�سارته��ا. قلب 
املالب���س عل��ى ظهره��ا : عندما يت��م غ�س��ل املالب�س اأو 
جتفيفها يجب مراعاة اأن يتم قلبها على ظهرها، لي�سبح 
اجلان��ب الداخلي من اخل��ارج، وذلك حتى ال تتغري األوان 
املالب���س وتبقى كما هي. و�س��ع القما�س على املالب�س 
قب��ل كّيها : عندما يتم كي املالب�س ال�سوداء من االأف�سل 
و�سع قطعة من القما�س القطنية بن املالب�س واملكواة، 

وذلك حتى ال تتاأثر األوانها باحلرارة. 

 فق��دان ال�سع��ر باالأ�سا���س ميكن اأن يع��زى اإىل بع�س احلاالت 
الطبي��ة مث��ل داء الثعلبة، كما انه جزء طبيعي من املتزايد يف 
كب��ار ال�سن. ولكن هناك اأ�سياء �سغ��رية ميكنك القيام بها كل 
ي��وم ميكن اأن ت�ساعد. واإليك ه��ذه املعلومات يف االأ�سفل على 
اأعل��ى 5 فيتامين��ات التي ميك��ن اأن ت�ساع��د يف احلفاظ على 
�سع��رك �سحي وق��وي، وي�ساعد عل��ى خف�س خماط��ر ت�ساقط 

ال�سعر املحتمل.
البيوتن: واحد من الفيتامينات االأكرث �سيوعا املعروف باأنه 
يجع��ل ال�سع��ر قويًا ه��و البيوت��ن، فيتام��ن ب املركب الذي 
ي�س��ار اإلي��ه اأحيانا على اأن��ه يعزز فيتام��ن ه البيوتن يجعل 
ال�سع��ر �سح��ي م��ن خالل زي��ادة مرون��ة ال�سع��ر ويحميه من 
اجلف��اف، مما ي�ساع��د اأي�سا يف منع ك�رشال�سع��ره.  باالإ�سافة 
اإىل ذلك، البيوتن ي�ساعد اإنتاج الكرياتن، وهو مكون اأ�سا�سي 
ل�سعر �سح��ي. حتى يعتقد اأن البيوتن يبط��ئ ال�سيب املرتبط 

بالعمر.

 فيتام��ن اأ:فيتام��ن اأ ه��و اأحد م�س��ادات االأك�س��دة . وتتمثل 
مهمت��ه يف املق��ام االأول  بتعزي��ز �سحة العين��ن . ومع ذلك، 
ي�ستخ��دم عل��ى نط��اق وا�س��ع كو�سيلة لتعزي��ز �سح��ة ال�سعر. 
فيتامن اأ ي�ساعد على اإنتاج الزهم ب�سكل �سحي و�سليم، وهي 
مادة زيتية تفرزها فروة الراأ�س، والتي حتافظ على ال�سعر من 
اجلف��اف والتك���رش. وباالإ�ساف��ة اإىل ذلك، فيتام��ن اأ يحارب 
اجل��ذور احلرة الت��ي تثقل �سعرك با�ستم��رار.  ويوجد فيتامن 

اأ يف االأطعمة التالية:
 زي��ت ال�سمك،اجلزر،ال�سبانخ،اخلوخ. ويجب اأخذ احلذر اذا اخذ 
فيتام��ن اأ بكمي��ات كبرية ميكن اأن ي��وؤدي اإىل �سمية ونتائج 
عك�سية،مثل ت�ساقط ال�سعر.فلحد االأق�سى للجرعة اليومية هي 

25000 وحدة دولية.
فيتام��ن E:فيتام��ن E هو مانع للتاأك�سد ال��ذي ي�ساعد على 
حتيي��د اجل��ذور احلرة، فيتام��ن E ي�ساعد اأي�س��ا على تن�سيط 
ال��دورة الدموي��ة يف اجل�س��م م��ن خ��الل زي��ادة امت�سا���س 

االأوك�سج��ن، وهذا ب��دوره ي�ساعد اجل�س��م يف اإنتاج �سعر 
اأن  البع���س  يعتق��د  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�ساف��ة  جدي��د. 
فيتامن E له تاأثري على وظيفة املناعة يف اجل�سم، 

مم��ا ي�ساع��د يف احل��د م��ن ت�ساق��ط ال�سع��ر . و يوجد يف 
االأطعمة التالية:

الفا�سوليا  فول ال�سويا
اخل�سار الورقية

زيت  القمح
اجلوز

و اجلرعة املو�سى بها من فيتامن E ال يقل عن 400 وحدة 
دولي��ة يومي��ا. ومع ذلك، يج��ب توخي احلذر عن��د اأخذ مكمل 
فيتام��ن E بكمي��ة كبرية  يت�سب��ب يف حدوث نزي��ف ب�سبب 
ترقق الدم. ملا له من خ�سائ�س ترقق الدم، و من املهم اأي�سا 
اأن نتذك��ر اأنه يج��ب وقف ا�ستخدام فيتام��ن E قبل اأي نوع 

من اجلراحة.

مهني��ًا: ت��وؤدي الن�سيحة املفي��دة للزم��الء وت�ساركهم 
اهتمام��ات موح��دة وحت��اول ح��ل م�ساكله��م العالقة 
عاطفي��ًا: ال�رشي��ك ينتظ��ر من��ك مب��ادرة خمتلف��ة عما 

اعتاده منك لو�سع االأمور يف نطاقها ال�سحيح

مهنيًا: تنتظر اليوم �سدور بع�س القرارات املهمة 
الت��ي قد حتدد م�س��ري م�ستقبلك املهن��ي عاطفيًا: 
تب��دو متحم�س��ًا للقائ��ك م��ع احلبي��ب، وتخبئ له 

مفاجاأة جميلة ت�سعده فيزداد حبه لك

مهني��ًا: تعي���س الي��وم بداية جدي��دة وانظالق��ة مميزة، 
فح��اول اأن تبتع��د عن اأجواء العم��ل ال�ساخبة عاطفيًا: 
تتلق��ى الكثري من الدع��وات تلتقي من خاللها ال�سخ�س 

املنا�سب الإقامة عالقة جدية معه

باأعمال��ك  تتعل��ق  �سدي��دة  نقا�س��ات  تث��ار  مهني��ًا: 
وم�ساريع��ك، وقد يتحدث هذا اليوم عن اأ�سفار ورحالت 
وحت��ركات كث��رية عاطفي��ًا: اإذا اأردت الن�سيح��ة يجب 
اأن تتعام��ل م��ع ال�رشيك به��دوء، واأن تتجّنب النزاعات 

العقيمة باحثًا عن حلول مقبولة من الطرفن

ق��د ت�سم��ع بف�سائ��ح مالي��ة وتناق���س املو�س��وع مع 
ح��ذار  عاطفي��ًا:  اإليه��ا  تنتم��ي  وموؤ�س�س��ات  ���رشكاء 
التّي��ارات ال�سلبي��ة الت��ي تدفع��ك اإىل القي��ام باأعم��ال 

طائ�سة تثري غ�سب ال�رشيك

من املعروف عن تاثري 
التغدية على ج�سم 

االن�سان من حيث ال�سحة 
و اجلمال و لهذا يجب 

اختيار االغذية املنا�سبة 
لكل �سخ�ص ح�سب نوع 
ب�سرته فتابعنا ح�سريا 
على جملة رجيم االوىل 
عربيا يف عامل الر�ساقة 
ال�سحة و اجلمال عرب 
مقال ي�سمل 7 اأطعمة 

م�سرة بالب�سرة.

مهني��ًا: قد تنقل��ب االأو�س��اع وجتعلك م�ست��اء اأو حزينًا، 
اأت��رك اأفكارك لنف�س��ك وال تعرّب عنها منتق��داً اأو حما�سبًا  
عاطفي��ًا: جتد حل��واًل م�سرتكه تر�سي��ك وتر�سي احلبيب 

وتنتقالن معها اإىل بداية �سحفة جديدة من العالقة


