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در ش��رايطي كه فكر ميكرديد زمان كار كردن ش��ما گذشته ،يك دفعه
ب��ه فكر عملكرد در حوزهاي جديد افتادهاي��د و مانند يك فرد پرانرژي پيش
ميرويد .البته ممكن اس��ت در ابتداي مسير با موانعي گيج كننده روبرو شويد
اما پا پس نكشيد و سعي كنيد پيش رويتان را با نور ناشي از انرژيهاي مثبت و
خيرخواهي روش��ن كنيد و وقتتان را صرف اهدافي كنيد كه در آينده حسرت
نداشتن آنها را نخوريد.

س��رمايهاي ارزش��مند را در دل خود و در كنارتان داش��تيد و آن را
درك نكرده بوديد ،اما يك اتفاق نه چندان ساده همه آنچه را كه ميبايد
ميدانس��تيد ،رو كرديد و ديديد كه چقدر س��اده ميشود مسايلي را كه
همه پيچي��ده ميپندارند حل كرد و آرام گرفت و اعتماد كرد و به تلخي
كه بودند و نبايد ميبودند ،خنديد .البته به خودتان مغرور نشويد و سعي
كنيد همان كاري را بكنيد كه بايد انجام شود.

هميشه اينطور فكر ميكرديد كه كارهاي كوچك تمركز شما را ميگيرند
و به فكر انجام پروژههايي بوديد كه ارزش آنها را پيش از نامشان ميدانستيد،
اما حاال مدتي اس��ت ك��ه نوع نگاهتان تغيير ك��رده و دريافتهايد كه پايههاي
زندگي ما براس��اس همين كارهاي كوچك شكل گرفته و اگر حرف مرا تاييد
ميكنيد ،بايد بگويم مس��ير را درس��ت ميرويد و بدانيد كه بازتاب كارهاي
خودتان را به زودي خواهيد ديد.

اي��ن روزها از اينكه ميتوانيد از قدرت مثبت انديش��يتان لذت ببريد
خوش��حال هس��تيد و بايد بدانيد كه از اين هم بيش��تر ميشود طعم واقعي
آرامش را چش��يد و اتفاقا آن را هميشگي كرد .در ضمن از اينكه اين روزها
توانس��تهايد يكي ديگر از وجوه قدرت درونيتان را كشف كنيد به خودتان
بباليد و بدانيدكه هميش��ه راهي براي فرار از مشكالت و انرژيهاي منفي
وجود دارد ،اگر پلكهايتان باز باشند و تمام هوشتان ياريتان كند.

اگر از موضوعي ناراحت هس��تيد توصيه ميكنم ابتدا به خودتان نگاه كنيد
و وقتي كه داش��ته هايتان را باور كرديد ،همه چيز به بهترين شكل ممكن حل
خواهد شد ،اگر بخواهيد! پس به اين فعل آخر جمله خوب دقت كنيد كه اگر
بخواهي��د ميتوانيد تاثير عميقي بر زندگي خ��ودو اطرافيانتان بگذاريد و اگر
برخالف اين مسير رفتاري عجوالنه از خود بروز دهيد ،بدانيد با پيچيدگيهاي
پيش بيني نشده روبرو خواهيد شد.

در حال حاضر در شرايطي هستيد كه اگر بخواهيد به طور مستقيم به سمت
موضوع مورد نظرتان برويد و آن را جمع و جور كنيد ممكن نيس��ت ،پس حاال
كه شما هم به اين واقعيت رسيدهايد توصيه ميكنم سعي كنيد به جاي انتخاب
بين احساس و منطق از شعورتان كمك بگيريد و بدانيد كه تا ׳׳به خودتان׳׳ و ׳׳او׳׳
اعتماد نكنيد همه چيز به همين شكل باقي خواهد ماند و اگر تغيير را ميخواهيد،
بپذيريد كه حاال به بهترين شكل ممكن اتفاقات را پيش ميبريد ،باور كنيد!

امروز خود را بيشتر از هميشه به هدفي كه مدتها پيش نشانه گرفته بوديد
نزديك ميبينيد و اين يك موفقيت بس��يار ارزشمند است ،به شرط آنكه اين
نگاه عميق و منطقي را در طول مس��ير حفظ كنيد و اجازه ندهيد كه يك لبخند
يا يك حرف س��نجيده تمام معادالت را برهم زند .در ضمن از اينكه بين ش��ما
و زندگي داش��تههاي ارزشمندي رد و بدل ميشود شاد باشيد و بدانيد كه اگر
بخشش نبود ،نعمت نميآمد!

مدت زيادي اس��ت كه بي��ن انتخاب دو موض��وع كاملًا متفاوت در
ترديد هستيد اما اين روزها اولين قدم رابرداشتهايد و حاال بايد بدانيد كه
به زودي اتفاقات خوب براي ش��ما رقم خواهد خورد ،اگر احساس ناامني
نكنيد و به جاي اينكه خودتان را تحت فش��ار بگذاريد ،احساس��ات منفي
را دور بريزيد و بدانيد وقتي همه چيز سر جاي خودش قرار ميگيرد كه
آرامش حكم فرما شود ،همين!
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اي سالک ،فرصت زياد نيست ،راه با پيمودن پديد ميآيد

در مورد موضوعي كه مدتي اس��ت با آن دس��ت به گريبان هستيد نه تنها
تجربههاي جديدي را خواهيد داشت ،بلكه با عوامل تازهاي هم روبرو خواهيد
شد كه تابه حال فكر رسيدن به آنها را در ذهنتان هم نداشتيد .پس الزم است
فعال تغيير اساس��ي را در برنامهتان نداشته باشيد چون همانطور كه ميدانيد
حاال وقت اين كارها نيس��ت و فقط بايد با تمام وجود و البته با عش��ق كار كرد و
بعد از نتيجهاش لذت برد.

در مورد موضوعي نگراني داش��تيد كه گذر زمان واقعيت را روش��ن
كرد و ديد كه آنچه ميگويند با آنچه واقعيت هست فاصله بسياري دارد
و همي��ن كه دوباره راه افتاديد و با هيجان و ش��ور به س��مت موفقيت گام
برداش��تيد يعني اين همه مدت كه سختي كشيديد ارزشش را داشت ،اما
در مورد دلخوري ش��ما بايد بگويم كه مسير را اشتباه ميرويد و به زودي
اين حقيقت را هم كشف خواهيد كرد!

ارديبهشت

آبان

ماچادو

در ش��رايطي كه فكرش را هم نميكنيد با يك تغيير متهور كننده از سوي
فردي روبرو خواهيد ش��د كه در تصور خودتان از او انرژي مثبتي نميگرفتيد.
پس به اين اعتقاد برس��يد كه هميشه برداشتهاي ما صددرصد درست نيست
و ما بخشي از واقعيت را ميبينيم كه به سوي ماست و بخشهاي ديگر همچنان
مجهول باقي ميماند.در ضمن بپذيريد كه حاال زمان آن رسيده كه پروژه مهم
ذهنيتان را شروع كنيد و اجازه ندهيد حاشيه بر متن تاثير عميق بگذارد.

اين روزها فرصت خوبي اس��ت براي ش��ما كه به ذهنتان اس��تراحتي
بدهيد و از آن همه بحران كه جسم و روحتان را تحت فشار قرار داده بود
رها ش��ويد ،اما بدانيدكه اين تجربههاي ارزش��مند را بايد خوب به خاطر
بس��پاريد ،زيرا در آينده نزديك بس��يار به كارتان خواهد آمد و در مورد
سوال ذهنيتان هم بدانيد كه پرداختن به هنر ميتواند تمام استرسهاي
شما را به آرامش بدل كند!

