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از اين موضوع ناراحت هس��تيد كه در ميان معادالت ذهنيتان
براي انتخاب يك موضوع دچار ترديد هس��تيد و اين موضوع مدام
ب��ه پر و پاي ذهنتان ميپيچد و ميخواهيد راه گريزي براي آن پيدا
كنيد ،اما محاس��بات مختلف راه ش��ما را ميبندد ،ولي اگر بخواهيد
واقع بين باش��يد عقل هميشه محدوديتهايي را تعيين ميكند و اين
موضوع بسيار ارزشمند است چون شما فردي نيستيد كه بخواهيد
از چارچوب عقل بگريزيد .پس از خودتان و از واقعيت دفاع كنيد.

بهمن

شهريور

فردي حواس جمع و پرانرژي هس��تيد و جس��ارت منحصر به
ف��ردي در افكارتان موج ميزند ،اما نبايد اجازه بدهيد اين كيفيت
بينظير هدر برود .چون شما وقتي به كارها فكر ميكنيد ايدههاي
فوق العادهاي به ذهنتان ميرسد و كافيست به گونهاي عمل كنيد
كه غافلگير نشويد .در ضمن تغييري را در زندگيتان ايجاد كردهايد
كه بايد از آن پاسداري كنيد و اجازه ندهيد سر و كله افكار منفي در
رفتارتان پيدا شود كه آنگاه ميتواند برداشتها اشتباه باشد.

فروردين

مهر
آبان
آذر

باي��د ب��ه خودت��ان بباليد كه در ش��رايط حاكم ب��ر اوضاع
پيراموني تان ،همه چيز را در كنترل داريدو اميدوارم به گونهاي
عمل كنيد كه بعدها متهم به كم كاري نش��ويد .در مورد سوال
ذهنيتان هم بايد بگويم ،به ذهنتان فرصت بدهيد تا خودش را
دريابد چرا كه شما ثابت كردهايد تغييرات را سخت ميپذيريد،
اما وقتي پذيرفتيد به س��ادگي از آنها كوت��اه نميآييد .بنابراين
سعي كنيد قدم نخست را متفكرانه برداريد.

ارديبهشت

اسفند

مدتهاس��ت موضوع��ي را در ذهنت��ان حالج��ي ميكنيد و
نميخواهي��د با واقعيتهاي آن كنار بيايي��د ،درحاليكه اگر واقع
بين باش��يد ،خودتان واقعيت را ميدانيد و كافيست در شرايطي
كه ميدانيد درس��ت است ،تصميم بگيريد و فقط دقت كنيد كه
حركتتان به گونهاي باش��د كه بعدها امكان دفاع از آن را داشته
باش��يد ،هرچند كه اين موضوع در ابتدا سخت و ناممكن به نظر
برسد و اميدوارم فرصتها را خوب بسنجيد.

گاه��ي در فعاليته��اي روزان��ه دچار ترديده��اي گذرا
ميش��ويد و خوب ميدانيد كه در چنين مواقعي با يك تامل
ساده ميتوانيد اوضاع را در كنترل داشته باشيد ،اگر جزييات
را در نظر بگيريد و ش��جاعت پذيرش خطا را در خود تقويت
كنيد.در مورد س��وال ذهنيتان هم باي��د تاكيد كنم با ياري
گرفت��ن از انرژيهايي كه داريد پيش برويد و از بيقراري دور
باشيد كه قدرت ذهني شما خود ميتواند كارساز باشد.
اين روزها بدون آنكه بخواهيد ،درگير موضوعي ش��دهايد و
برخالف گذشته كه رفتارتان با اشتباهاتي محاسبه نشده همراه
بود ،عالي عمل كردهايد و بايد به خودتان گوشزد كنيد كه حس
همدردي هميشه ميتواند تفكرات مخالف را دور كند ،پس اگر
نميخواهيد در مورد موضوعي قضاوت كنيد ،توصيه ميكنم ،تا
حدي كه ميدانيد درگير ناراحتي عميق نميشويد ،آرام بگيريد
چون به شما ثابت شده كه ايدههاي افراط گرايانه غلط است.
ش��ايد افكاري كه داريد به ش��ما كمك كرده تا مسيري
طوالني را با كمترين خطا طي كنيد ،ولي حاال وقت آن رسيده
ت��ا در ايده هايت��ان تغييراتي را به كار ببنديد و س��عي كنيد،
كنجكاويهاي ماجراجويانه را ازخودتان دور سازيد و خودتان
را از دام ركوده��اي بعدي آن نجات دهي��د .پس اميدوارم
از روحيه مس��ئوليت پذيري خودت��ان كمك بگيريد و اجازه
ندهيد كه حواشي ،اصل زندگيتان را تحت تاثير قرار دهد.
اين روزها به چالش كش��يدن افكارتان كاري بيهوده اس��ت،
چ��ون قدرت��ي بينظير را در پس افكار خود به كار بس��تهايد و به
اطرافيان ثابت كردهايد كه بيهوده حرف نميزنيد ،البته بايد توجه
داش��ته باش��يد كه در به كرسي نش��اندن حرفهايتان زياده روي
نكنيد و در مقابل س��عي داشته باشيد به وعدههايي كه به خودتان
دادهايد عمل كنيد و بدانيد هيچ انس��اني ممكن نيست كنترل تك
تك لحظاتش را داشته باشيد ،مگر اينكه به ׳׳او׳׳ توكل كند.
كاري را آغ��از كردهايد كه خيلي براي انجام آن آمادگي
كافي نداش��تيد ،اما همه چيز خ��وب پيش رفت چون حس
دودلي را از خودتان دور ساختيد و در حال حاضر هم بدانيد
ميتواني��د به گونهاي عمل كنيد كه به جاي قرباني ش��دن،
شرايط را در كنترل داش��ته باشيد .در ضمن بدانيد هميشه
فرار كردن وسوس��وه انگيز تر از ماندن و جنگيدن است ،اما
يافتن راه حل چالشها از انسان يك فرمانده ميسازد
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برخالف كس��اني كه تصور ميكنند در مرداب گير افتادهاند
و دس��ت و پا ميزنند شما ،مسير زندگيتان را انتخاب كردهايد و
از آرامش مثال زدني برخوردار هستيد ،اما گاهي تالش ميكنيد
ب��راي نمايش بيروني هم كه ش��ده روحيه خودتان را ش��كننده و
متفاوت نش��ان دهيد كه اميدوارم مواظب باش��يد ،چون شما از
قدرت تلقين بااليي برخوردار هستيد و اين موضوع ميتواند ،ذهن
خودتان را هم دچار چالش كند كه اميدوارم ريسك نكنيد.

گاهي در قالبي ميرويد و تمام تالشتان را به كار ميبنديد
تا حرفتان را به كرس��ي بنش��انيد ،درحاليك��ه ميدانيد خيلي
منطق پش��ت اين افكار نيس��ت ،پس اميدوارم در مواقعي كه
اوض��اع به وفق مرادتان نيس��ت روي مس��ايل تاكيد نكنيد تا
حداقل خودتان زندگي آرامتري داشته باشيد .در مورد عقايد
و نظراتتان هم تنها كافيست آنها را بعد از بررسي مجدد به كار
ببنديد چون گاه ،رگههاي طاليي در آنها موج ميزند.

المارتين

اگ��ر با خودتان صادق باش��يد ،ميپذيريد كه زندگي ممكن
اس��ت خيلي به كام ش��ما نبوده ،ولي همين كه وجدانتان آسوده
اس��ت ،بس��يار ارزش دارد و در مورد موضوعي كه ذهنتان را به
خود مشغول كرده هم بايد بگويم ،شما جزو كساني هستيد كه از
قدرت تفكرتان خوب استفاده ميكنيد و همين موضوع ميتواند
ثابت كند كه ميدانيد چه ميكنيد و در چنين شرايطي كافيست،
كمي به ذهنتان فرصت بدهيد و آنگاه شگفتياش را دريابيد.
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