
Mon. 7 Aug. 2017 issue no 399نواعم10
االثنين 7 آب 2017 العدد 399

مهني��ًا: ا�س��تثمارات واأموال وبع���ض املفاجاآت ال�س��اّرة، 
وتع��ّ� عن رغبات��ك اأمام بع�ض املراج��ع النافذة وتتلقى 
اأجوب��ة منا�س��بة  عاطفيًا: حتق��ق اليوم خط��وة مهمة يف 
عالقت��ك العاطفي��ة، وال تدخ��ل يف نقا�س��ات تع��رف اأنها 

تزعج احلبيب

مهني��ًا: يرب��كك هذا الي��وم ولو اأّن��ه يحمل بع���ض الفر�ض 
جدي��ة،  اأم��وراً  تناق���ض  عاطفي��ًا:  واملهني��ة  ال�سخ�س��ية 

وتخو�ض عالقة جدية، اأو تفكر يف م�رشوع مع ال�رشيك

مهني��ة  فر�س��ة  ع��ن  الي��وم  ه��ذا  يتح��دث  مهني��ًا: 
واهتمام��ات كث��رة تتعل��ق بالعم��ل يف ه��ذا الي��وم  
عاطفي��ًا: ُخذ بع��ن االعتبار احتمال تاأّزم االأو�س��اع 

فال ُتازف با�ستمرار العالقة

مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فر�سًا لل�سفر واحلب والتوا�سل 
املمّيز واملفاجاآت احللوة  عاطفيًا: اأنت على قناعة باأن 
احل��ب هو حجر االأ�س��ا�ض لبن��اء عالقة متين��ة وناجحة 

تنتهي باال�ستقرار

مهني��ًا: حتّف��ْظ وال تع��ِط ثقة غ��ر مبنية عل��ى ار�ض 
�س��لبة، قد تفّكر يف بيع عقار اأو منزل، ورمبا تتلقى 
عر�س��ًا اأو تو�ّسع عماًل يتعّلق ب�س��اأن منزيل  عاطفيًا: 
ت�س��عر بالتوت��ر ب�س��بب بع�ض ت�رشف��ات احلبيب وال 

تعرف كيف تتعامل معها

مهني��ًا: علي��ك ال��روي يف اتخ��اذ اأح��د الق��رارات 
اإذا كن��ت ت��د اأن من االأف�س��ل عدم اتخ��اذه حاليًا 
عاطفي��ًا: فّكر وحّلل، حان الوقت لتج�س��يد اأمنياتك 

وحتقيق رغبة املحيطن بك باالرتباط ر�سميًا
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طرق الكتساب الطاقة اإليجابية
الأنها ت�س��يطر على ما ُي�س��مى “الالوعي” ل��دى الفرد وهي 
م�س��اعر داخلية ي�س��عب التحكم بها فهي ُمكت�سبة اأكرث من 
اأن تكون ُمفتعلة.واجلدير بالذكر اأن الطاقة املكت�سبة توؤثر 
ب�س��كٍل كبر على احلي��اة اليومية لدى االأف��راد، لذلك يجب 
االبتع��اد ع��ن كل ما مين��ح الطاق��ة ال�س��لبية، والبحث عن 
املحي��ط الذي مينح الطاقة االإيجابي��ة الكامنة والتي تولد 

االإرادة واالإ�رشار يف حتقيق االأهداف.
طرق اكت�ساب الطاقة االإيجابية

االإبت�س��امة، وهي اأُوىل االأمور الكت�ساب الطاقة االإيجابية، 
فاالبت�سامة يف وجوِه االأ�س��خا�ض االآخرين مينحهم طاقة 
قوي��ة الإكم��ال االأعمال اأو امل�س��رة اليومي��ة دون تهكٍم اأو 
ملل، وقد ورد يف احلديث ال�رشيف اأن ر�س��ول اهلل �س��ل اهلل 

َدقة”. عليه و�سلم قال: “تب�سمك يف وجه اأخيَك �سَ
اجللو���ض يف االأماك��ن الهادئة، ول��و كان ل�س��اعاٍت قليلة، 

فالعقل بحاجٍة ما�س��ة للراحة والتنف�ِض بعيداً عن االإزعاج 
وال�سو�ساِء وكل ما يوتر التفكر.

التاأم��ل يف الطبيعة اخلالب��ة، فمع التق��دم الكبر والتطور 
التكنولوج��ي الوا�س��ع اأ�س��بح م��ن ال�س��عب الرج��وع اإىل 
الطبيع��ة والب�س��اطة، ف��ال ُب��د م��ن الذه��اب اإىل الغاب��ات، 
وامل�س��ي على الراب واجللو�ض عل��ى االأر�ض دون حاجب، 
والذهاب اإىل البحر اأمٌر مهم فهو اأف�سل االأماكن التي ُتعزز 

الطاقة االإيجابية.
ممار�س��ة الريا�س��ة، فالريا�س��ة ُتعزز طاقة اجل�سم وتدد 
الن�ساط واحليوية، ومتنح اجل�سم مزيداً من القوة بتخلي�سِه 
م��ن ال�س��حنات ال�س��لبية وتفريغها،والتخل�ض م��ن القلق و 

االكتئاب.
ال�س��جود، يجب اإطالة ال�س��جود اأثناء ال�سالة، فاالأر�ض لها 
القدرة على �سحب الطاقة ال�سلبية وت�سفية الذهن. اجللو�ض 
امُلنفرد مع النف�ض لت�س��حيحها وم�س��احلتها وت�سجيعها، 
فال ُبد من تفريغ القلب من االأ�س��غان واحلقد والراكمات، 

والبدء بامل�س��احمة والتي تزيد من ثقة ال�س��خ�ض بنف�س��ِه، 
وتغي��ر الكث��ر م��ن طريق��ة واأ�س��لوب تعام��ل الف��رد م��ع 

املجتمع.
الر�س��ا بق�س��اء اهلل وقدره، وهو االإمي��ان القوي باهلل الذي 
يع��زز التفائل وجلب اخلر. التخل�ض من العادات ال�س��يئة، 
كامل��زاح الزائ��د، واال�س��تهزاء باالآخرين، والن��وم الطويل، 
وال�س��هر ل�س��اعات ُمتاأخ��رة، ويج��ب التخل�ض م��ن كلمات 

معينة وا�ستبدالها باالأف�سل.
ت�س��جيع النف�ض ومدحها، وحتديد االأهداف، وو�سع اخلطط 
وتنفيذه��ا ب�رشية وخ�سو�س��ية حتى متن��ح الدافع االأقوى 
لالإجن��از. اللعب مع االأطفال ومداعبتهم، فهي اأرواح بريئة 
متن��ح الطاقة االإيجابية با�س��تمرار. احل�س��ول على حيوان 
األي��ف كق��ٍط لعوب يبعث الطاقة وامل��رح يف املنزل. تناول 
االأع�س��اب الطبي��ة، مث��ل اإكليل اجلب��ل والذي يرف��ع الروح 
املعنوي��ة ل��دى االأفراد مما يزي��د من ق��درة التحمل، وحب 

احلياة.

متابعة  ــ الجورنال 

طريقة عمل تشيز كيك الفانيليا

كيف يتعامل خبراء العناية بالشعر التالف

طرق التغلب على النعاس أثناء الدراسة

١٥ ب�سكوت دايج�ستيف ٢ ملعقة زبد ذائب ٤ عبوات جنب 
مطبوخ غر مملح )يف�س��ل الفيالديلفي��ا( ١ و ٢/١ كوب 

�سكر ٤/٣ كوب حليب
٤ بي�ض ١ كوب ق�سطة

١ ملعقة فانيلي
�سخني الفرن.

ادهني قاع �سنية للفرن بالزيت.
يف اإن��اء عمي��ق، اخلطي ب�س��كوت الداجي�س��تيف مع الزبد 

الذائب ثم قومي بفردها على قاع �سنية الفرن.

يف اإناء عميق اخلطي اجلنب املطبوخ مع ال�سكر.
اأ�سيفي احلليب ثم ا�سيفي بي�سة تلو االأخرى.

ا�س��يفي الق�س��طة واخفقي برفق. ) ملحوظة: اخلفق الزائد 
�سيت�سبب يف ت�سقق الت�سيز كيك(ز

افرغي اخلليط فوق الب�سكوت.
 �سعيها يف الفرن ملدة �ساعة.

اطفئ��ي النار ولك��ن اتركيها ت���د يف الف��رن ملدة ٢-٣ 
�ساعات حتى ال تت�سقق.

�سعيها يف الثالجة ملدة ٢-٣ �ساعات قبل التقدمي.

  تعان��ى الكث��ر من الن�س��اء من م�س��كلة ال�س��عر التالف ، 
فيلجئ��ن اإىل املواد الكيميائية من لعالج هذه امل�س��كلة ، 
و الت��ى تعط��ي نتائج ممي��زة و لكنها و مع م��رور الوقت 
تت�س��بب يف اأ���رشار بالغ��ة لل�س��عر و الت��ي قد ت��وؤدي اإىل 
خ�س��ارته ، و لك��ن االأف�س��ل اللج��وء اإىل ال�س��بل الطبيعية 

لعالج ال�سعر التالف ،
كيفية العناية بال�سعر التالف

فم�س��كلة ال�س��عر التالف توؤدي اإىل اإف�ساد ت�سفيفات �سعر 
الن�س��اء باالإ�س��افة اإىل امل�س��اكل االأخ��رى مثل ت�س��اقط 
ال�س��عر و تق�س��فه و تلفه و الذي يظهره ب�سكل غر �سحي 
، و من هنا نخ�ك باأف�س��ل طرق العناية بال�سعر التالف 

املاأخوذة من خ�اء العناية بال�سعر .
كيفية العناية بال�سعر التالف

يوجد بع�ض املواد الطبيعية التي يف�س��ل املداومة عليها 
للح�سول على اأف�سل النتائج و هي :

االأفوكادو
من اأهم املواد املفيدة لل�سعر لعالج التلف .

 قوم��ي بهر�ض ثمرة من ثمار االأف��وكادو �رشط اأن تكون 
نا�س��جة ، ث��م اأ�س��يفي اإليه��ا ملعق��ة �س��غرة م��ن زيت 
الزيت��ون و قوم��ي بخلط املزيج جيدا ، ثم قومي بو�س��ع 
اخللي��ط على خ�س��الت ال�س��عر ملدة ن�س��ف ال�س��اعة ، ثم 
يغ�سل ال�سعر جيدا با�ستخدام ال�سامبو و با�ستخدام مرطب 

لل�سعر .
زبدة ال�سيا

زبدة ال�س��يا من اأف�س��ل ط��رق العناية بال�س��عر التالف و 
حماية ال�س��عر من التق�س��ف و التهي�ض ، فهي من اأف�س��ل 
اأن��واع مرطب��ات ال�س��عر ، و ميكن ا�س��تخدام زبدة ال�س��يا 

نف�سها اأو ا�ستخدام مرطبات ال�سعر التي حتتوي عليها .
ق�رشة ال�سعر

من اأكرث م�س��ببات تلف ال�سعر و ميكن عالجها با�ستخدام 
ن�س��ف كوب من خل التفاح و خل�س��ه م��ع ربع كوب من 

املاء و ي�سطف به ال�سعر بعد غ�سله مرتن اأ�سبوعيا .
تق�سف اأطراف ال�سعر

يجب ق�ض االأطراف املتق�سفة اأوال ثم ا�ستخدام مرطبات 

ال�سعر ملنع عودة التق�سف مرة اأخرى .
املواد الكيميائية

تزيد من م�س��كلة تلف ال�سعر ، البد من االبتعاد عنها قدر 
االإمكان .

�سبغات ال�سعر
يف�س��ل تنب �س��بغ ال�س��عر ب�س��كل متكرر الأنها من اأهم 
م�س��ببات تل��ف ال�س��عر ، و يج��ب اال�س��تعانة مبنتج��ات 
العناي��ة بال�س��عر امل�س��بوغ لتجنب اأ�رشار ال�س��بغة قدر 

االإمكان .
 تنب العادات ال�سيئة

يوجد بع�ض العادات التي تت�س��بب يف تلف ال�س��عر ، مثل 
لف ال�س��عر على االأ�سابع اأو النوم على و�سادة خ�سنة مما 
تزيد من ت�س��ابك ال�س��عر و خ�س��ونته ، فيف�س��ل ا�ستخدام 

الو�سائد امل�سنوعة من القطن اأو احلرير .
يج��ب مت�س��يط ال�س��عر برفق ، حت��ى و اإن كان به ت�س��ابك 
ميكن ا�ستخدام اأم�ساط ذات �سنون وا�سعة حتى يتم تنب 

تقطع ال�سعر و تق�سفه .

يع��اين العديد من الطالب من م�س��كلة ال�س��عور بالنعا�ض 
يف اأثناء الدرا�سة خا�سة عند اقراب موعد االمتحانات، 
وغالبا ما يكون ال�س��بب وراء ال�س��عور بالنعا�ض يف هذه 
احلالة هو الك�سل وعدم الرغبة يف الدرا�سة، وينتهي االأمر 
عادة اإىل النوم والراحة اأو التغلب على امل�س��كلة ودرا�سة 
املادة، وقد كرثت االآراء واالأ�س��ئلة واال�ستف�س��ارات فيما 
يخ���ض الط��رق التي ميكن اتباعها من اأج��ل التغلب على 

النعا�ض اأثناء الدرا�سة، وهو م�سمون هذا املقال.
اإن اجللو���ض على ال�رشير يجعل ال�س��خ�ض ينتابه �س��عور 

النعا�ض والرغبة يف النوم.
ميكن��ك اتخاذ الو�س��عيات املختلف��ة عند الدرا�س��ة مثل 
اجللو���ض عل��ى املكتب اأو امل�س��ي يف اأثناء الدرا�س��ة وما 

�سابه ذلك.
تنب مذاكرة املواد ال�سعبة يف اأثناء الليل

الأن اجل�سد والدماغ يكونان اأكرث خموال يف اأثناء الليل.
يجب درا�س��ة املواد ال�سهلة التي تثر االهتمام والدرا�سة 

يف اأثناء الليل.
يف�سل اأن تتم درا�سة املواد ال�سعبة يف اأثناء النهار.

التحرك يف الغرفة
 اإن االنتق��ال م��ن مكان اإىل اأخر ي�س��اهم يف التغلب على 

�سعور اخلمول والنعا�ض والكل.
امل�س��ي اأو التح��رك ي�س��اعد على ن�س��اط ال��دورة الدموية 
يف اجل�س��م، و بالت��ايل يوؤث��ر اإيجاب��ا على عم��ل الدماغ 

وا�ستيعاب املعلومات.
االبتعاد عن امل�رشوبات الغازية وم�رشوبات الطاقة

 الأن امل�رشوبات الغازية تعل الطالب ذو انتباه وتركيز 
اأقل يف اأثناء الدرا�سة.

ميكن ا�س��تبدال ال�س��اي والقهوة بالع�سائر الطازجة ذلك 
اأنها مفيدة ب�سكل اأك� ولها اآثار �سلبية اأقل.

الدرا�سة ب�سوت عال
اإن اال�ستماع ل�س��وتك يف اأثناء التحرك يلعب دورا فعاال 

يف زيادة تركيزانتباه الطالب يف اأثناء الدرا�سة.
الدرا�سة ب�سوت عال ي�ساعد كثرا عند درا�سة املواد التي 

حتتاج اإىل الركيز و احلفظ.
تناول الطعام ال�سحي

ين�سح بتناول خم�ض اإىل �سبع وجبات �سغرة يف احلجم 

عل��ى م��دار الي��وم الواح��د وذلك ب��دال من تن��اول ثالث 
وجبات كبرة يف اليوم.

مند هذه الوجبات اجل�سم باملواد املغذية والفيتامينات 
وه��ذا ما ي�س��اهم يف اإبق��اء الركيز، ويجب اأي�س��ا 

االبتع��اد عن تناول الوجبات الد�س��مة والثقيلة، 
حي��ث اأن ذل��ك ي�س��اهم يف جعل العقل واجل�س��م 

بطيئا وي�سعره باخلمول.
تناول اأوميجا ومكمالت املغني�سيوم

اإن اأوميجا 3 ت�ساهم يف احلفاظ على ال�سخ�ض م�ستيقظا 
غر نائما.

ين�س��ح اخل�اء بتناول االأطعمة الغنية باأوميجا 3 ومن 
اأ�سهر االأمثلة عليها االأ�سماك وزيت ال�سمك وال�سلمون.

باالإ�س��افة اإىل الركي��ز عل��ى تن��اول االأطعم��ة الغني��ة 
بالفيتامين��ات واملع��ادن املختلفة يف اجل�س��م خا�س��ة 

معدن املغني�سيوم.
يتم اللجوء اإىل املكمالت الغذائية حتت ا�ست�س��ارة طبيب 
خمت���ض اإذا م��ا كان الطالب يعاين من نق�ض �س��ديد يف 

هذه العنا�رش االأ�سا�سية.

مهني��ًا: يخّف��ف هذا الي��وم من ال�س��غوط وياأتيك بدعم 
من قبل امل�س��وؤولن اأو النافذين، اأو م�ساعدة يف الوقت 
املنا�س��ب  عاطفيًا: تهتم باحلبيب وتغدق عليه الوعود 

والهدايا، لكن ال تقدم على اأمر اإال اإذا كنت مقتنعًا به

مهنيًا: اأو�س��اعك يف العمل م�س��تقرة حاليًا حاول 
اأن ت�س��تفيد من هذا الهدوء لتطرح اأفكار م�ساريعك 
على اأرب��اب العمل  عاطفيًا: تعم��ل لراحة احلبيب 
وتغمره باحلنان الذي ي�ستحق، فيبادلك من جهته 

اأ�سدق امل�ساعر

مهني��ًا: يغّذيك هذا اليوم باالأم��ل ويجعلك م�رشقًا، وقد 
تق��ّدم الن�س��ائح لالآخري��ن اأو الدعم وترف���ض اأن تظهر 
مبظه��ر ال�س��عيف عاطفي��ًا: علي��ك اأن تع��زز عالقات��ك 
بال�رشيك ب�س��كل اأك� كي ت�س��تطيع العمل معه كاأنكما 

فريق واحد

مهنيًا: يدع��وك هذا اليوم اإىل التاأم��ل والتفكر واإعادة 
النظ��ر، اأو االن�س��حاب م��ن بع���ض االأماكن اخلط��رة اأو 
االنتم��اءات الدقيق��ة  عاطفي��ًا: رّك��ز اهتمام��ك عل��ى 
احلبي��ب، وح�ّس�س��ه بالراح��ة واالأم��ان، واأف�س��ح له عن 

مكنونات قلبك واأحا�سي�سك تاهه

مهني��ًا: ي��وم جميل واإيجاب��ي، يقّدم لك بع���ض التقّدم 
والتفّوق ورمّبا يف�سح لك جمااًل وا�سعًا الإظهار مواهبك 
اجلديدة  عاطفيًا: لتكن خياراتك بّناءة تخدم م�س��لحة 
العالقة، اأما اإذا اأردت االرتباط فمن امل�ستح�سن اختيار 

يوم جّيد

اإن تطوير وتعزيز الطاقة 
الإيجابية لدى الأفراد تتوجب 

دقة عالية يف اختيار الأ�شخا�ص 
والأماكن املحيطة، والتي يتاأثر 

الأفراد بها ب�شكٍل كبري ووا�شح، 
ويتم اكت�شاب الطاقة من املحيط 

�شواء اإيجابيًا كان اأم �شلبيًا 
فالتاأثري واقع بال �شك، 

مهني��ًا: كن متحفظًا يح��ّذرك هذا اليوم من التطاول على 
�س��لطة م��ا اأو رف��ع التحديات، وق��د يتحدث ع��ن ظروف 
عام��ة ترب��كك  عاطفي��ًا: ت��د نف�س��ك جم�اً عل��ى تنفيذ 
الوع��ود الت��ي قطعته��ا لل�رشي��ك، واإن كان��ت ت�س��بب لك 

االإزعاج وال�سيق


