پيغامهاي روشنايي

از :د کتر نوید خد اد وست

ارديبهشت
با توجه به بحرانهايي پي در پي كه مدتي پيش داشتيد ،در حاضر احساساتتان
برانگيخته شده و كوچكترين موضوعي ميتواند تمام معادالت ذهنيتان را بر هم
بريزد ،اما اميدوارم درباره ادامه راه دچار ترديد نشويد كه برخي ترديدها ريشه
زندگ��ي را نابود ميكن��د و فرصتهايي كه به خودتان و ديگران ميدهيد ميتواند
بسيار تعيين كننده باشد ،حتي اگر سكوت كنيد!

خرداد
تم��ام مدت ذهنتان درگير موضوعي اس��ت كه براي آن دليل قانع كنندهاي
هم كنار گذاش��تهايد و عوامل موجود نشان دهنده موفقيت شماست ،هرچند كه
قصد كردهايد تا از حقيقت چيزي اطمينان كامل پيدا نكردهايد آن را نپذيريد ،اما
دوست خوبم! با تمام اين حرفها اميدوارم انعطاف پذيري الزم را داشته باشيد تا
در صورت مواجهه با تغييرات نشكنيد!

تير

اين روزه��ا بارفتاره��اي غيرعادي هم
خودتان و هم ديگران را متعجب كرده اس��ت ،زيرا ش��ما فردي نيس��تيد كه در
حالت معمولي نس��بت به مس��ايل بيتفاوت رفتار كنيد و به همين خاطر است كه
با قاطعيت ميگويم احتياط كنيد و طوري پيش نرويد كه در آينده مجبور شويد
خيل��ي محتاطان��ه تر از آن چيزي كه ديگ��ران فكر ميكنند عمل كنيد كه در اين
شرايط ،فرصتهاي ارزشمندي را از دست خواهيد داد.

درست در روزهايي كه فكر ميكرديد محال است در مورد كارتان به نتيجه
برسيد ،با شكلي متفاوت از نوع تفكرتان روبرو شديد ،البته خودتان بهتر ميدانيد
كه نبايد دس��ت از تالش برداريد كه در اين صورت تمام افكار و نقش��ه هايتان
بيثمر خواهد بود و اميدوارم متوجه قدرت جادويي تالش ش��ده باش��يد و يادتان
نرود كه اين شرايط هميشگي نيست.

شهريور
اميدوارم اين روزها هيچ فرصتي را براي ترميم احساس��تان از دس��ت ندهيد،
چون همانطور كه متوجه ش��دهايد اينكه به راحتي خواس��ته هاي ما به كرس��ي
بنش��ينند هميش��گي نيست و اينكه توقع داشته باشيم ديگران فكر ما را بخوانند و
طبق آن عمل كنندهم تعيين كننده نيس��ت پس بدانيد ارزش��ها موقعي پايدارند
كه ابتدا ما از آنها محافظت كنيم.

آبان
اين روزها در حال بررس��ي يكي از فرصتهاي فوق العادهاي هس��تيد كه انتظار
روبرو ش��دن با آن را نداش��تيد ،اما اميدوارم اين نوع نگرش باعث فاصله گرفتن
ش��ما از زندگي عادي نش��ود كه بعدها پيش رفتن بر اس��اس آنچه برايتان اتفاق
مي افتد خوشايند نخواهد بود ،البته خوب ميدانيد كه توكل به حضرت دوست
باعث ميشود از نگراني ها فاصله بيشتري بگيريد.

آذر
بهتر از هر كس��ي درك ميكنيد كه راه پيش��رفت در برابر ش��ما باز اس��ت،
اگر در نقش��ههاي ذهنيتان ايدههاي گذش��ت و ياري رس��اندن به ديگران هم
گنجانده باش��يد ،گذش��ته از اينكه خودتان درك ميكنيد  ،وقتي ما كاسه داغتر از
آش ميش��ويم،ديگر جايي براي قضاوتهاي درست باقي نميگذاريم ،پس دقت
كنيد!

دي

ب��هطوركليكهدق��تميكنيداينروزها
براي ش��ما با اس��ترس و نگرانيهاي گذشته همراه نيست ،اما وقتي روي موضوعها
ريز ميش��ويد ،دوباره فرصت و ايدههاي پيش بيني نش��ده ابراز وجود ميكنند و
اگر هوش��مندانه عمل كنيد بدون محدود ك��ردن تفكرتان ميتوانيد به نقطهاي
برس��يد كه تا مدتها آرامش داش��ته باشيد ،به شرط آنكه شما هم به وعده هايتان
وفادار بمانيد.

بهمن
اينطور كه پيداست ،زمان بيش از حد تند پيش ميرود و هر لحظه با خودش
پيغام��ي را ب��ه همراه دارد ،اما وقتي آرام و دقيق تر ميش��ويد ،درك ميكنيد كه
تاكنون با توكل به ׳׳او׳׳ نش��دنيهاي بس��يار شدني شده اند ،پس نگران افكار منفي
نباش��يدوبهجايهماهنگش��دنبامشكالت،شرايطرابرايبروزاتفاقاتپيش
بيني نشده تغيير دهيد.

اسفند

اينك��ه گزينههاي متفاوت��ي را پيش رو
داريد ،محصول نوع نگرش ش��ما نس��بت به بحرانها اس��ت و اميدوارم همانطور
ك��هآمادهروبروييباآيندههس��تيد،نگاهت��انراازدنيايپيرامونتانبرنداريدو
بپذيريد كه نشدنيها شما وقتي شدني شدند كه به حضرت دوست توكل كرديد
و بداني��د ك��ه در حال حاضر تنها نيس��تيد و اين يعني فرصت براي ياري گرفتن و
ياري رساندن هست!
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اشنباخ

مرداد

در حال حاضر ادامه روندي را پيش گرفتهايد كه در كوران مشكالت روزهاي
گذشته ناممكن ميپنداشتيد پس قدر شرايط را بدانيد و روي كارها تمركز كنيد
و خودتان را چنان درگير كليشهها نكنيد كه بعد نتوانيد از بند آنها خالص شويد.
در ضمن يادآوري ميكنم كه هر چيزي بهايي دارد و اگر هماهنگ نباشيد ممكن
است دچار مشكلي شويد كه براي رفع آن زمان نياز خواهد داشت.

برای کسی که شگفتزدهی خود نیست معجزهای وجود ندارد		

هرچه زمان به موعد تعيين ش��ده نزديك
فروردين
ميش��ود به نظر ميرسد راه پيش روي شما تا
رسيدن به هدفي كه داريد روشن تر نمود پيدا ميكند ،اما اميدوارم اين موضوع
اين چنين برداشت نشود كه هيچ مانعي بر سر راهتان نداريد كه هيچ دليلي براي
هدر دادن وقت نيس��ت ،به ش��رط آنكه عجله هم نكنيد و طبق نقشههاي از پيش
تعيين شده ذهنيتان حركت كنيد كه تا مدتها خيالتان راحت خواهد بود و اين را
خودتان بهتر از هر كسي ميدانيد.

مهر

