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مهني��ًا: ترغ��ب يف تق��دمي خدمات��ك وتنوب مب��لء اإرادتك 
عن زميل لتحّمل م�ص��وؤوليات كبرية و�صعبة عاطفيًا: يوم 
مرب��ك جداً وقد حتمل النقا�ص��ات تده��وراً يف العالقة وال 

�صيما اإذا كانت متاأرجحة اأو جديدة

مهني��ًا: جتّنب التط��رف فقد تواجه بع���ض االحتكاكات 
والت�ص��ارب بني بع�ض امل�ص��الح عاطفي��ًا: االنتظار لن 
يطول حتى تتمكن من حتديد اأولوياتك، وهذا اأف�ص��ل لك 

ولل�رشيك

مهني��ًا: ال��كل متعاطف معك ويحمل ه��ذا اليوم مفاجاآت 
�صعيدة، كن هادئًا وال تخ�ض اأي جديد يطراأ الأنه لن يخيب 
ظنك عاطفي��ًا: اإبحث عن الهدوء وال�ص��المة والتناغم مع 
ال�رشي��ك وثاب��ر عل��ى ما ب��داأت به من��ذ مدة، فه��و وحده 

القادر على االنتقال بك اإىل حياة جديدة

مهنيًا: ابتعد عن االإرهاق الأنه قد يت�ص��ّبب بتاأخر اإجناز 
مهام��ك وخذ ف��رة من الراحة عاطفي��ًا: على الرغم من 
و�صعك املتقّلب، مت�صي وقتًا هادئًا وممتعًا مع ال�رشيك

مهني��ًا: علي��ك اأن تكون اأك��ر ديبلوما�ص��ية يف العالقة 
بالزم��الء، وه��ذا ي�ص��من النج��اح للمجموع��ة عموم��ًا 
عاطفيًا: لن جتد اأف�صل من ال�رشيك ل�رشح الظروف التي 
تعاك�صك، ومن املوؤكد اأنه �صي�صاعدك على تخطيها كلها

مهني��ًا: عليك اأن تكون حذراً يف ت�رّشفاتك، فالكثريون 
يرقبون اأخطاءك وينتظرون الفر�صة املنا�صبة لت�صويه 
�ص��معتك عاطفي��ًا: ال ت�ص��عر باال�ص��تقرار يف عالقت��ك 
بال�رشيك، واإىل اأين �ص��تقودك هذه العالقة وخ�صو�ص��ًا 

اأّن اأفقها غري وا�صح
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فوائد كريمات أحماض الفواكه للبشرة

اأهم الفوائد اخلا�صة بكرميات اأحما�ض الفواكه :- يوجد لكرميات  
اأحما�ض الفواكه العديد من الفوائد اخلا�صة بالب�رشة ، و اجل�صم ، 

و منها :-
اأواًل :- تق�صري الب�رشة :- و ذلك راجعًا اإىل عمل كرميات اأحما�ض 
الفواكه على تق�صري الطبقة ال�صطحية ، و التي تكون حمتوية على 
يف  كبري  ب�صكل  و   ، ي�صاهم  مما  الب�رشة  من  امليتة  اخلاليا  تلك 

ت�صكيل جمموعة من اخلاليا الن�رشة ، و اجلديدة .
و   ، الناعمة  الب�رشة  تلك  مبنح  الفواكه  اأحما�ض  تقوم   -: ثانيًا 
املوحد  اللون  منحها  اإىل  باالإ�صافة  هذا  عايل  حد  اإىل  اللينة 
للب�رشة مما ي�صاهم بوترية عالية للغاية من زيادة ن�صبة جمال 

املظهر اخلا�ض بالب�رشة اخلارجية.
االأ�صا�ض على  بالفواكه يف  االأحما�ض اخلا�صة  :- حتتوي  ثالثًا 
جمموعة من الفيتامينات الهامة ، و ال�رشورية للج�صم ب�صكل عام 
، و للب�رشة ، و اجللد �صكل خا�ض ، و منها فيتامني )اأ( ، و فيتامني 

)ج( ، و فيتامني )ه��( اإذ تعمل هذه النوعية من الفيتامينات على 
تخفيف حدة املوؤثرات ال�صارة التي عادًة ما تتعر�ض لها خاليا 

اجللد ، و ب�صكاًل يوميًا .
الفواكه من جمموعة  رابعًا :- يتكون الكرمي اخلا�ض باأحما�ض 
من املواد امل�صادة لعملية االأك�صدة ، و التي تلعب دوراً حيويًا ، 
و عاليًا يف االإقالل من ن�صبة ظهور التجاعيد ، و عالمات التقدم 

يف ال�صن على الب�رشة .
من  التخل�ض  على  الفواكه  اأحما�ض  كرميات  تعمل   -: خام�صًا 
تلك الر�صبات املراكمة يف م�صام اجللد مما ي�صاهم يف ت�صييق 

امل�صام الوا�صعة .
الكثري من  الفواكه على عك�ض  اأحما�ض  تعد كرميات   -: �صاد�صًا 
ظهور  يف  تت�صبب  ال  اأنها  اإذ  بالب�رشة  العناية  كرميات  اأن��واع 

الزيوت اخلا�صة بالب�رشة ب�صكل عايل .
�صابعًا :- يتم ا�صتعمال كرميات اأحما�ض الفواكه ، و ب�صكل عايل 
املناطق  يف  ظهورها  ياأتي  التي  ال�صمراء  البقع  تلك  عالج  يف 

احل�صا�صة من اجل�صم .
نوعيات  اأح��د  م��ن  ه��ي  الفواكه  اأحما�ض  ك��رمي��ات   -: ثامنًا 

و   ، الدائم  اال�صمرار  عالج  يف  عايل  ب�صكل  و   ، اجليدة  الكرميات 
الناجت عن التعرق العايل لل�صم�ض عالوة على معاجلة ذلك النوع 

من اال�صمرار الناجت عن احلمل مثال الكلف .
و ذلك طبقًا   ، الفواكه  اأحما�ض  اال�صتعمال اخلا�صة بكرمي  طرق 

للغر�ض من اال�صتخدام :-
احلالة  تلك  يف  �صيتم   -: �صغرية  بقعًا  وجود  حالة  يف   -: اأواًل 
البقعة  على  رفق  بكل  و�صعه  مع  الكرمي  من  �صغرياً  مقداراً  اأخذ 
مع مراعاة اأال يو�صع الكرمي على تلك االأماكن الفاحتة ) االأماكن 
الطبيعية ، و التي ال يوجد بها بقع ( ، و من ثم نقوم برك الكرمي 
الوجه  �صطف  عملية  تاأتي  ثم  دقيقة   )30( قدرها  زمنية  ملدة 
باملاء ، و ذلك يكون من اأجل جتنب اأي احمرار للب�رشة ، و ذلك 
بقدر  ذلك  و   ، للب�رشة  احمرار  اإي  حدوث  جتنب  اأجل  من  يكون 

االإمكان .
تلك  يف  يتم   -: كامل  ب�صكل  الوجه  تنظيف  حالة  يف   -: ثانيًا 
احلالة اأخذ مقداراً �صغرياً من الكرمي مع و�صعه على الوجه بكل 
العايل  التجنب  ، و مراعاة ملئ م�صاحة الوجه كلها به مع  رفق 
يكون  و  الفم،  على  ع��الوة  االأن��ف  فتحات  و   ، العينان  ملنطقة 

الوجه  �صطف  بعدها  تاأتي  دقيقة   )30( قدرها  زمنية  ملدة  ذلك 
با�صتعمال املاء ، و ب�صكل جيد .

ثالثًا :- يف حالة الركب ، و االأكواع :- يتم القيام يف تلك احلالة 
بفرد الكرمي على املنطقة املراد تفتيحها فقط ، و يتم ترك الكرمي 

عليها ملدة زمنية قدرها )30( دقيقة .
تلك  يف  و   -: االإبط  ملنطقة  الكرمي  ا�صتعمال  حالة  يف   -: رابعًا 
احلالة �صيتم و�صع الكرمي بكمية ب�صيطة ، و لنف�ض املدة الزمنية 
اأن يكون و�صع الكرمي يف تلك  ال�صابقة لكن مع �رشورة مراعاة 
املنطقة من اجل�صم يف اأثناء فرة الليل فقط حيث اأن ذلك الوقت 
هو الوقت االأن�صب ، و املف�صل لذلك من ناحية جتنب اأ�صعة ال�صم�ض 
عالوة على اجلو احلار اإذ توؤدي تلك العوامل على احمرار اجللد ، 
و ب�صكل عايل.  اأهم التعليمات ، و الن�صائح الواجب اإتباعها عند 

ا�صتعمالنا لكرميات  اأحما�ض الفواكه:-
اأواُل :- احلر�ض على قراءة تلك التعليمات ، و املكونات املذكورة 
ال  اأن  مراعاة  يجب  حيث  بالب�رشة  العناية  كرميات  علب  على 
عن  املنتج  هذا  يف  املوجودة  الفواكه  اأحما�ض  ن�صبة  تتجاوز 
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متابعة –الجورنال 

طريقة عمل البقالوة

طرق الحصول على شفاه جذابة و ممتلئة بطرق منزلية

إليِك أفضل وصفات الصبار لتطويل الشعر

املقادير  1/2 كيلوغرام عجينة الفيلو )عجينة البقالوة( 
3/4 كوب زبدة 3 كوب ف�صتق حلبي، اأو جوز مطحون طحنا 

خ�صنا
القطر:

1/2 كوب ماء  1
1/2 كوب �صكر بودرة  2

2 ملعقة �صغريه ع�صري ليمون حام�ض
2 ملعقة �ص��غريه ماء الورد، اأو ماء الزهر طريقة التح�ص��ري  

40 دقيق��ة للقط��ر: ُيغلى املاء وال�ص��كر يف ِقدر وُيرك على 
نار متو�ص��طة اىل اأن ي�ص��تّد قلياًل، ثم ي�ص��اف ع�صري الليمون 
احلام���ض وماء الورد اأو ماء الزهر. ُي��رك جانبًا حتى يربد. 
للبق��الوة: ُتده��ن �ص��ينية )اأ�ص��غر م��ن حج��م ورق��ة عجينة 
البقالوة( بالزبدة. تو�صع ن�صف اأوراق البقالوة يف ال�صينية 
وُتده��ن كل منها بالزبدة بوا�ص��طة فر�ص��اة اأو رقعة مغم�ص��ة 
بالزب��دة. ُير�ض اجلوز اأو الف�ص��تق احللبي ب�ص��ورة مت�ص��اوية 
على االوراق. ثم تو�ص��ع اأوراق البقالوةاملتبقية فوق الف�صتق 

بعد ُدهنها بالزبدة اأي�ص��ًا. ُتقّطع طبقات البقالوة على �ص��كل 
ما�ص��ة، بح�ص��ب احلج��م املطلوب، م��ع احلر�ض عل��ى اخراق 
كاف��ة الطبقات بوا�ص��طة ال�ص��كني. ُيحّمى الف��رن على حرارة 
وُتخب��ز  فاهرنهاي��ت(،  درج��ة   350( مئوي��ة  180درج��ة 
البق��الوة فيه اىل اأن ترفخ وي�ص��بح لونه��ا ذهبيًا حواىل 30 
دقيقة. عندما جتهز البقالوة، يتم اخراجها من الفرن وُي�صكب 
عليها القطر البارد ثم ُترك لتربد قبل ف�ص��ل القطع بع�ص��ها 

عن بع�ض وتقدميها.

من اأكر االأ�ص��ياء التي تظهر جم��ال و جاذبية االأنثى ، اأن 
حت�ص��ل على �صفتني جذابتني و رائعتني ، و هذه اجلاذبية 
ت�ص��يع عندم��ا ، تك��ون ال�ص��فاه مق���رشة اأو جاف��ة فتلج��اأ 
ال�ص��يدات ، ال�صتخدام مرطبات ال�صفاة ، و لكن دون جدوى 
، و هناك بع�ض الن�ص��ائح و الطرق التي متكن املراأة ، من 

احل�صول على �صفاة اأكر جاذبية .
تق�صري ال�صفتني

ه��ذه اخلط��وة الكثري من ال�ص��يدات يغفل��ن عنها ، يف حني 
اأهميتها ال�ص��ديدة ، فهي ت�ص��اعد عل��ى احلفاظ على جمال 
ال�ص��فاة ، و ميك��ن القي��ام ببع�ض اخلطوات الب�ص��يطة ، من 
اأجل احل�ص��ول على �ص��فاه خالية من اجللد امليت ، فيمكن 
و�ص��ع كمية ب�ص��يطة من ال�ص��كر و زيت الزيتون ، و تدليك 
ال�ص��فتني به��ا من اأجل تق�ص��ري اجلل��د ، مع تك��رار ذلك كل 
م�صاء و ميكن اأي�صا فرك ال�صفايف ، بفر�صاة اأ�صنان نظيفة 
بعد تنظيف االأ�ص��نان ، حتى تكون ال�صفاة مبتلة و البد اأن 
يكون الفرك ، بطريقة دائرية لينة حتى ال تتاأذى ال�صفاة .

و�صع مرطب �صفاة جيد
– بعد اأن يتم تق�ص��ري ال�ص��فتني البد اأن يتم و�صع كمية ، 
من املرطب على ال�صفتني ، حتى ال تتح�ص�ض بعد تق�صريها 
، و ه��ذا الرطي��ب الب��د اأن يتم تطبيقه مرت��ني يوميا على 
االأقل ، على اأن يكون اأحد هذه املرات قبل النوم مبا�رشا .

– عند و�ص��ع اأحمر ال�ص��فاه البد من اأن يتم و�ص��ع طبقة 
م��ن املرط��ب ، قب��ل و�ص��ع اأحم��ر ال�ص��فاه ، حر�ص��ا على 
ترطيب ال�ص��فتني ، الأن اأغلب اأنواع اأحمر ال�ص��فاه تزيد من 

جفاف ال�صفتني .
ا�صتخدام واقي ال�صم�ض 

جميعنا ن�صتخدم واقي ال�صم�ض عند اخلروج من املنزل ، و 
لكنن��ا نغفل عن و�ص��عه على منطقة ال�ص��فاه ، يف حني اأن 
جلد ال�صفتني هو االأ�صعف يف الوجه ، و االأ�رشع ت�رشرا لذا 
البد من و�ص��ع واقي ال�ص��م�ض ، على ال�صفتني قبل اخلروج 
، و يت��م و�ص��ع كمي��ة م��ن مرط��ب ال�ص��فاه فوق��ه ، بعدها 
ميكن لل�صيدة و�ص��ع امل�صاحيق التجميلية باأمان ، و بهذه 
الطريق��ة ميكنها جتنب ت�ص��بغ ال�ص��فاة ، نتيج��ة التعر�ض 

لل�صم�ض .
االإكثار من تناول املاء

الكث��ري م��ن ال�ص��يدات ال يحاول��ن تن��اول املي��اه اإال بع��د 
ال�ص��عور بالعط�ض ، و هذا االأمر غاية يف اخلطورة حيث اأن 
قل��ة تن��اول املياه ، ت��وؤدي اإىل جفاف اجللد ب�ص��كل عام ، 
و جف��اف الفم على وجه اخل�ص��و�ض ، ل��ذا البد من تناول 
املياه بكمية ت�ص��ل اإىل ، ثماين اأكواب على االأقل من اأجل 

احل�صول على ، �صفاه براقة خالية من اجلفاف .
ا�صتخدام زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على ن�صبة مرتفعة ، من املرطبات 
الطبيعية لذا ين�صح بو�صع كمية من زيت جوز الهند ، على 
ال�ص��فتني قبل النوم من اأجل احل�ص��ول عل��ى اأكرب قدر من 
الرطيب ، و يف�ص��ل و�ص��عه بعد اخلروج من اال�صتحمام ، 
الأن الب�رشة ميكنها اإمت�ص��ا�ض الزيوت ب�صكل اأف�صل و هي 

مبللة 
ن�صائح البد من االعتناء بها

جتنب ق�صم ال�صفتني
الكث��ري من ال�ص��يدات يعملون ب�ص��كل م�ص��تمر ، على ق�ص��م 
ال�صفتني و تق�صريهم ، با�صتخدام االأ�صنان و هذا االأمر يزيد 
م��ن ت�رشر ال�ص��فتني ، و يزيد من كمية اجلل��د امليت اأعلى 
ال�ص��فاه ، ل��ذا يجب متام��ا التوقف عن هذا االأم��ر ، كما اأن 
االأمر قد ي�ص��ل اإىل بع�ض اجلروح على ال�ص��فتني ، لذا البد 

من التوقف عن هذه العادة ال�صيئة.
جتنب املبالغة يف و�صع حمدد ال�صفاة

الكثري من ال�ص��يدات يهتمون بو�ص��ع حمدد �ص��فاة ، ب�صكل 
قا�صي قبل و�صع اأحمر ال�صفاة بغر�ض تعديل حجم ال�صفاة 
، و احلر���ض عل��ى اأن تبدو اأكر ع�رشي��ة ، و هذا النوع من 
امل�ص��تح�رشات التجميلي��ة ي�ص��اعد على جفاف ال�ص��فتني 
، ب�ص��كل زائد مم��ا يوؤدي اإىل ت�رشر ال�ص��فاه ، ل��ذا البد من 
التوقف عن و�صع هذا النوع من امل�صاحيق ب�صكل مفرط .

و�ص��فات منزلية من ال�ص��ّبار لتطويل ال�ص��عر ه��ذه اأبرز 
الو�ص��فات التي ت�ص��اعد على تطويل ال�صعر وحتفيز منوه 
با�ص��تخدام هالم ال�صبار: ما�ص��ك هالم ال�صبار والبي�ض 
يع��د ه��ذا املا�ص��ك من اأه��م املا�ص��كات التي ت�ص��اعد يف 
تطويل ال�ص��عر، وطريقته: املكونات: �صفار بي�صة، هالم 
ال�ص��ّبار، زي��ت الزيت��ون اأو جوز الهند. طريقة التح�ص��ري 
واال�ص��تعمال: ُتخلط املكونات مع بع�صها البع�ض ب�صكٍل 
جي��ٍد للح�ص��ول عل��ى عجينة ناعم��ة ب��دون اأي كتل، ثم 
يو�صع املا�صك على ال�صعر وفروة الراأ�ض مع احلر�ض على 
تغطية جذور ال�ص��عر كاملًة، بعد ذلك ُيغ�صل ال�صعر باملاء 
البارد، ثم بال�ص��امبو اخلفيف ثم البل�ص��م. ما�ص��ك الب�صل 
وهالم ال�صبار ويتم هذا املا�صك من خالل الطريقة االآتية: 
املكونات: ع�صري الب�صل، هالم ال�صبار. طريقة التح�صري 
واال�ص��تعمال: ُتخلط املكونات مع بع�صها البع�ض ب�صكٍل 
جيٍد، ثم يو�صع املا�صك على ال�صعر وفروة الراأ�ض، ويرك 

ملدة �ص��اعة، بعد ذلك يغ�ص��ل ال�ص��عر بال�ص��امبو اخلفيف 
ث��م البل�ص��م. ما�ص��ك ه��الم ال�ص��بار والع�ص��ل وزيت جوز 
الهند اإّن زيت جوز الهند والع�ص��ل يعمالن كبل�ص��ٍم لطيٍف 
لل�ص��عر مما ي�ص��اعد على احلفاظ على رطوبة ال�صعر، كما 
اأّن هذا املا�ص��ك يحافظ على ال�صعر لدرجة اأّنه لن يجعلك 
تق���ض اأطرافه واحلف��اظ على طوله، ويكرر هذا املا�ص��ك 
م��رًة واح��دًة باالأ�ص��بوع للح�ص��ول على اأف�ص��ل النتائج، 
وطريقته: املكونات: 5 مالعق كبرية من هالم ال�ص��بار، 
3 مالعق كبرية من زيت جوز الهند، ملعقتان كبريتان 
من الع�ص��ل، غطاء ال�ص��عر البال�ص��تيكي. طريقة التح�صري 
واال�ص��تعمال: ُتخلط املكونات مع بع�صها البع�ض ب�صكٍل 
جي��ٍد حتى يت��م احل�ص��ول على خلي��ٍط ناعم، ثم يو�ص��ع 
اخلليط على فروة الراأ�ض ويتم القيام مب�ص��اٍج بدءاً بفروة 
الراأ���ض انته��اًء باأطراف ال�ص��عر مع الركي��ز عليهم، بعد 
ذلك ُيغطى ال�ص��عر بغطاء ال�ص��عر ويرك ملدة 25 دقيقة، 

ث��م يغ�ص��ل ال�ص��عر باملاء الب��ارد وال�ص��امبو، ثم 
البل�صم. ما�ص��ك هالم ال�صبار وخل التفاح يعمل 

هذا املا�ص��ك على حت�ص��ني ف��روة الراأ���ض والتخّل�ض 
م��ن بع�ض امل�ص��اكل مثل الق���رشة وتهّيج ف��روة الراأ�ض، 
باالإ�ص��افة اإىل �صمان �ص��المة ب�صيالت ال�ص��عر لتحفيز 
منوه بال�ص��كل ال�ص��ليم، وين�ص��ح بعمل هذا املا�ص��ك مرة 
واح��دة كل اأ�ص��بوعني للح�ص��ول عل��ى اأف�ص��ل النتائ��ج، 
وطريقت��ه: املكونات: كوب من هالم ال�ص��بار، ملعقتان 
كبريتان من خل التفاح، ملعقة كبرية من الع�صل. طريقة 
التح�ص��ري واال�ص��تعمال: ُتخل��ط املكون��ات مع بع�ص��ها 
البع�ض ب�ص��كٍل جيٍد حتى يتم احل�صول على خليٍط ناعٍم، 
ثم يو�ص��ع اخلليط على فروة الراأ�ض ويتم القيام مب�ص��اج 
لعدة دقائق بدءاً بفروة الراأ�ض انتهاًء باأطراف ال�صعر، ثم 
ي��رك على ال�ص��عر ملدة 15 دقيقة، بعدها يغ�ص��ل باملاء 

وال�صامبو اخلفيف، واأخرياً البل�صم.

مهنيًا: االأجواء �ص��احرة واللقاءات م�ص��وقة وم�صاحلات، 
اإنه ي��وم جيد تكر خالله االت�ص��االت الناجحة  عاطفيًا: 
العاطف��ة  م��ن  املزي��د  اإىل  بحاج��ة  باحلبي��ب  عالقت��ك 

واحلنان من قبلك قبل اأن ت�صوء

مهنيًا: حاول اأن تظه��ر ليونة ودماثة اأخالق، وال تنفذ 
اأف��كاراً واأعم��ااًل غ��ري اآمن��ة عاطفي��ا: يحم��ل اإليك هذا 
اليوم و�ص��عًا عاطفيًا مميزاً يف كل �صيء، وت�صيطر على 

انفعاالتك وتبدو واثقًا بنف�صك

مهني��ًا: طموحاتك تكرب فتتطلع اإىل من�ص��ب جديد لتعزيز 
موقع��ك يف العمل، وخ�صو�ص��ًا اأن الظروف مالئمة للقيام 
بخطواتك عاطفيًا:ال تدع ان�صغاالتك املهنية تنعك�ض �صلبا 
على عالقت��ك بال�رشيك، ومن االأف�ص��ل ان تلتزم مواعيدك 

حتى ال تفقد م�صداقيتك

مهنيًا: تخ�صع لهّزات متتالية وقوية تدفعك نحو قرارات 
مهم��ة عل��ى اأث��ر بع���ض التب��ّدالت والظ��روف املفاجئة 
عاطفيًا: امنح احلبيب فر�ص��ة كاملة ليعرّب عن راأيه قبل 
اتخاذ قرارات حا�صمة، وناق�صه يف خمتلف املو�صوعات 

التي قد يثريها

تعد �أحما�ض �لفو�كه من �أف�ضل 
تلك �لعنا�ضر �أو �ملو�د �لتي توفر 

عناية جيدة ، و خا�ضة للب�ضرة 
حتديدً� ، و ذلك من �أحد �أكرث 

�لأ�ضباب �لتي جعلتها ت�ضتخدم ، 
و ب�ضكل عايل للغاية يف �ضناعة 
جمموعة من �لكرميات �خلا�ضة 

بالعناية بالب�ضرة �إذ حتتوي هذه 
�لنوعية من �لكرميات على ن�ضب 

عالية من  �أحما�ض �لفو�كه �إذً� 
فما هي جمموعة �لفو�ئد �لكبرية 

�ملوجودة يف  �أحما�ض �لفو�كه 
، و �لتي جعلتها ت�ضتخدم بذلك 

�لقدر �لعايل يف �ضناعة كرميات 
�أحما�ض �لفو�كه .

مهني��ًا: الت���رّشف بفظاظ��ة م��ع الزم��الء تك��ون ل��ه 
انعكا�ص��ات �ص��لبية غري م�ص��مونة النتائج، فكن اأكر 
ليون��ة عاطفيًا: مهم��ا عاندتك الظروف م��ع ال�رشيك، 
ال ت�صت�ص��لم لتتمكن من مترير االأمور ال�صعبة، واالأيام 

املقبلة تكون اأف�صل

مهني��ًا: يرب���ض ب��ك بع���ض الزم��الء بغي��ة ت�ص��ويه 
�ص��فحتك  الأّن  �ص��يخيب  م�ص��عاهم  لك��ّن  �ص��ورتك، 
النا�ص��عة اأك��رب م��ن خمططاته��م عاطفيًا: ب��ادر اإىل 
م�صارحة ال�صخ�ض الذي تفّكر فيه بحقيقة م�صاعرك، 

فهو ينتظرك


