پيغامهاي روشنايي

از :د کتر نوید خد اد وست

طي روزهاي گذشته ،تجربه حركتي را كه ميدانيد نتيجه
خوبي در آينده ندارد به چشم ديديد و اميدوارم درك كنيد
كه مجبور نيستيد با اين روال پيش برويد و توصيه ميكنم با
تفكري منطقي سعي كنيد محدوديتهاي مثبت زندگيتان را
نشكنيد وبه دور از خيال پردازيهاي منفي پيش برويد ،چون
خوب ميداني��د از زندگي واقعي دور ش��دن يعني نزديك
شدن به پيش داوريهايي كه ميتواند درست نباشد.

از وقتي كه تصميم گرفتيد گوش��ه گيري را كنار بگذاريد و
خودي به ديگران نشان دهيد ،جسته و گريخته با موارد منفي
متفاوتي روبرو شديد ،اما همين كه اجازه نداديد اين انرژيهاي
منفي بر روي شما تاثير عميق بگذارند ،جاي شكرش را دارد و
حاال بايد تالش كنيد تا احساس ناخوشايندي هم از سوي شما
به ديگران منتقل نش��ود ،در مورد مشكل ايجاد شده هم ،اگر
خودتان را درگير روزمرگيها نكنيد ،رفع خواهد شد.

خوب ميدانم كه از موضوعي نگران هستيد و اين موضوع
ميتواند ش��ما را به هاله تنهاييتان بكش��اند ،اما بپذيريد كه
گاه��ي بيتفاوتي ،نعمتي بزرگ اس��ت و ميتواند ش��ما را به
س��وي بهتر طي كردن شرايط س��وق دهد ،هرچند كه تغيير
رويه سخت باشد! پس سعي كنيد بين مسايل مختلفي كه در
ذهن داريد تقسيم بندي دقيقي را به كار ببنديد و بپذيريد كه
اين مراقبتها در نهايت به نفع شما تمام خواهد شد.

در مورد اجراي كاري دچار ترديد هس��تيد و اين موضوع
كمي آشفتگي را در ذهنتان ايجاد كرده است ،البته در توانايي
ش��ما شكي نيست ،اما تا از شرايطي كه ميخواهيد در آن قرار
بگيري��د ،اطمينان حاصل نكردهايد تام��ل كنيد ،چون خوب
ميدانيد كه در اين ش��رايط تصميمها هم براي شما و هم براي
اطرافيان ميتواند سرنوش��ت س��از باش��د .پس به جاي فرار
كردن از استرس ،علت آن را بيابيد و كنترلش كنيد.

اين روزها كه مجبوريد يك حركت را از بعد ديگرش تجربه
كنيد و اميد داريدكه بتوانيد مس��ير زندگيتان را تغيير دهيد و
مطمئنا جواب هم خواهيد گرفت .اما اينكه اين پاسخ شما را قانع
كند يا نه بستگي به گذر زمان دارد و اميدوارم بپذيريد كه وقتي
روزهاي پركاري را از نظر فكري پش��ت سر ميگذاريد ،آماده
خس��تگيهاي بعد آن هم باش��يد و بدانيد كه تغييرات بزرگ از
نظر مثبت و منفي هم بزرگ جلوه ميكنند.

جزء اشخاصي هستيد كه تا همه چيز برايتان روشن نشود،
دس��ت به اقدام نميزنيد و در موارد خاص و البته بسيار مهم
معمولًا درس��ت عم��ل ميكنيد،پس امي��دوارم درآينده هم
ش��رايط را در كنترل كامل خود داش��ته باشيد و به سادگي از
كوره در نرويد كه تكرار اين حالت هم براي ش��ما و هم براي
اطرافيانت��ان ب��ا رنجي عميق همراه اس��ت و بدانيد ،تغييرات
كوچك با نتايج چشمگيري درزندگيتان روبرو خواهيد شد.

با وجود خس��تگي كه اين روزها با آن دس��ت به گريبان
هستيد ،با روحيه بااليي از خواب بيدار ميشويد و اميدوارم
بتواني��د از اين انرژي براي ش��روع اهداف جديدتان كمك
بگيريد و بدانيد كه هميشه سختيها باعث بروز شكوفايي در
ذهن و افزايش س��رعت پيشرفت ميشود .بخصوص براي
افرادي چون ش��ما كه معموال افكارتان سازنده است و جاي
استفاده از واژه ׳׳من׳׳ و ׳׳تو׳׳ را ميدانيد.

فروردين

خوب ميدانم س��ختي بسياري را پشت سر گذاشته ايد ،اما
ش��ما هم ميداني��د كه در تمام مراحل آن ،خ��دا را در كنارتان
احساس كردهايد و شرايط ميتوانست بدتر از اينها باشد،هرچند
كه همين حاال هم در ش��رايط متفاوت از كوره درميرويد و اين
نوع زندگي را حق خود نميدانيد ،اما همين كه كارهايي براي به
نتيجه رس��اندن داريد و خيلي نگران آنها نيستيد يعني خواسته
هايتان رو به اجراست و لطف حضرت حق جاري!
در
در محيط��ي كه براي خودس��اختهايد ،هم اختالف نظر وجود
دارد و ه��م همراه��ي ،اما اگر منصفانه به موض��وع نگاه كنيد
بيشك شما خوب از عهده شرايط برآمده ايدو امروز نگراني
شما از مواردي كمتر شده و نوع آن تغيير كرده ،ولي همين كه
به ايده آلهايتان نزديك شدهايد جاي شكر دارد و به زودي با
مسألهاي تازه روبرو خواهيد شد كه پنجره جديدي را به روي
شما خواهد گشود.

با وجود اينكه در ش��رايط خوبي به س��ر ميبريد و طي
روزهاي گذش��ته آرامش��ي متفاوت داشتيد ،حس خوبي
در وجود ش��ما بروز نكرده و فكر ميكنيد ،خوشبختي با دو
قدم فاصله از ش��ما ايس��تاده ،اما به زودي اين حالت رفع
خواهد ش��د و بهتر اس��ت خيلي روي عوامل غيرمنتظره
حساب باز نكنيد و بدانيد به تدريج تاثير حركتهاي مثبت
را درزندگي خواهيد ديد.

مــهر

مش��كالتي را در مقابل خودتان ميبينيد كه منش��ا بروز
آنه��ا در زمان حال نيس��ت ،درحاليكه خ��وب ميدانيد بايد
تمركزتان روي مس��ايل پيش روي باش��د ،چ��ون لحظهاي
بيتوجهي با مس��ايل زيادي همراه خواهد بود كه كنترل آنها
از محدوده تحملتان بيرون هس��ت ،هرچند كه همين حاال هم
اگرخوب دقت كنيد نسبت به هم نسلهاي خود جلوتر هستيد
و مسئوليت بيشتري را مديريت مي كنيد.

ذات��ًا فردي محتاط هس��تيد وخيلي پرريس��ك عمل
نميكنيد ،ام��ا در موردي خاص كه خ��وب ميدانيد چه
چي��زي را ميگويم ،اي��ن قانون را كنار گذاش��تهايد و اين
موضوع ميتواند با حواش��ي غيرقابل كنترلي همراه باشد.
بنابراين اميدوارم سعي كنيد در مسيري قدم بگذاريد كه
هميشه بتوانيد از رفتار و نوع عملكردتان دفاع كنيد ،چون
گاه اشتباه هزينههاي تلخي را به همراه دارد.
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