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دي

مرداد

حس عجيبي سراسر وجودتان را فرا گرفته و سعي ميكنيد با
ناديده گرفتن بر اوضاع كنترل داشته باشيد ،اما دوست خوبم! اين
ثابت ش��ده است كه احساس هميشه نميتوانند در هدايت ذهن
نقش موثر داشته باشند ،مگر اينكه منطق بر زندگي حاكم شده و
ترس را از حواش��ي آن دور كند .در ضمن اشتباه كردن مقولهاي
است كه انسان از طريق آن ميتواند با تجربه تر عمل كند و اگر از
تجربهها كمك بگيريد ،خيلي ساده تر عمل خواهيد كرد.

بهمن

شهريور

يكي از اطرافيانتان رفتاري را به نمايش گذاشته كه منجر
به تعجب شما شده درحاليكه خوب ميدانيد زندگي مقاطع
مختل��ف دارد و وقتي ذهنت��ان در كل روز درگير موضوعي
شود ،احتمال خطا بسيار زياد است .پس سعي كنيد در مقابل
رفت��ار طرف مقابلتان فقط رفتار خودت��ان را بروز دهيد ،نه
اينك��ه در مس��يري گام بگذاريد كه ش��رايط پرتنش آن را
ايجاب ميكند و مطمئن باشيد درست عمل ميكنيد.

فروردين

مهر
آبان
آذر

اينكه حرفهاي شما مورد توجه اطرافيان است ،يك لطف
الهي اس��ت ،امابدانيد كه ديگران با حرفهايمان ما را ارزيابي
كرده و وقتي عم��ل را در پي آن ديدند ،اعتماد ميكنند .در
ضمن وقتي تمايل به پاس��خ دادن نداريد الزم نيست سخت
بگيريد و بدانيدكه آرامش ش��ما ب��ه اطرافيانتان هم منتقل
ميش��ود ،اگر نحوه عملكردتان حساب شده و همراه تمرين
و تمركز باشد.

ارديبهشت

اسفند

ذهنت��ان به ش��دت درم��ورد يك��ي از نزديكانتان
درگير شده ،ولي خودتان خوب ميدانيد كه علت بروز
ماجرا چيس��ت و در اين مورد چشم وگوش بسته عمل
نكردهايد .همچنين بدانيد كه وقتي مس��تقيم به س��راغ
حقيقت برويد بهتر از آن است كه با مسكوت گذاشتن
آن ،علت را پي بگيريد .در ضمن مطمئن باش��يد مسأله
بسيار ساده است ،نه پيچيده.

اين روزها باز هم احساس��ات گذش��ته به ذهنتان هجوم
آوردهاند و عملكردتان به ش��كلي شده كه ميگوييد دليلش
را نميدانيد! درحاليكه اگر با خودتان صادق باش��يد ،ممكن
نيس��ت كه چنين پاس��خي نس��بت به عوامل پيرامونيتان
بدهي��د و توصي��ه ميكنم قبل از عمل ك��ردن حرف بزنيد
و نگذاريد يك انتظار طوالني مدت ،تمام رش��تههاي ذهني
شما را پنبه كند.
ذهنتان در مورد موضوعي درحال محاس��بات مختلف
اس��ت و امي��دوارم وقتي اطالعات الزم را به دس��ت آوريد
نتيجه سخت تر از آنچه كه انتظارش را داشتيد نشود ،چون
با اس��تفاده از اين ابزار ميتوانيد بهترين تصميمها را بگيريد.
در مورد عملكرد اطرافيانت��ان هم توصيه ميكنم ،صادقانه
عمل كنيد چون اين ش��يوه هميش��ه بهترين نتيجه را در پي
دارد .هرچند كه ساده نيست.
به ش��دت درگير اجراي پروژهاي هستيد كه مي گوييد
ميتواند آرامش محسوسي را برايتان به همراه داشته باشد،
اما دوست خوبم! همين روزهايي كه به شدت منتظر هستيم
بگذرند تا نقش��ه هايم��ان به نتيجه برس��ند ،همان فرصتي
اس��ت كه زندگي به ما بخشيده و ما ميتوانيم در مورد نحوه
سپري كردنش تصميم بگيريم و اميدواريم نتيجه كار باعث
دلگيريتان نشود.
وقت��ي قصد اج��راي تصميمي را داري��د ،توصيه ميكنم
ابتداخودتان را جاي طرف مقابل بگذاريد و اجازه ندهيد كه
مسايل مالي روي ذهنتان تاثير عميق بگذارد ،چون عملكرد
ما نش��ان ميدهد كه اطرافيانمان با ما چه برخوردي داشته
باش��ند و هميشه حقيقتها مي توانند بخش��ي از زندگي ما را
ب��ه خودا ختصاص دهند ،حتي اگر از ش��نيدن آنها ناراحت
و دلگير شويم.
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هر مقدار كه قناعت كني،كافي است

احساس اينكه نخواهيد اطرافيانتان را ناراحت كنيد بسيار
ارزش��مند اس��ت ،اما اينكه اين موضوع به نوعي حساسيت
بدل ش��ود و آرامش درونيتان با استرس همراه سازد ،يك
نقض بزرگ اس��ت و توصيه ميكنم ابتدا به خودتان گوشزد
كنيد كه ش��ما مسئول ش��اد بودن اطرافيانتان نيستيد و بعد
سعي كنيد قبل از هر اقدامي كمي تامل كنيد تا بعد از عمل،
حواشي آن منجر به تشويشتان نشود.

روزهايي را پش��ت س��ر گذاش��تيد كه هيچ انتظارش را
نداش��تيد و ديديد كه وقتي آرامش گم ش��ود چه ش��رايط
ناش��ناختهاي را برايتان رق��م زده و راهتان را تغيير ميدهد.
پس بدانيد اگر فردي خالف آنچه ش��ما ميپس��نديد عمل
كرد ،دليل بر بياهميتي نوع نگاه ش��ما نيس��ت ،چرا كه اگر
چنين عمل كنيد ،مجبوريد با عصبانيت ،انتقام اشتباه ديگران
را از خودتان بگيريد و نتيجه زيبا نخواهد شد.

حضرت علي(ع)

اين روزها باز هم ذهنتان درگير مسايلي شده كه ميدانيد
در م��ورد آنها بايد با احتياط عمل كني��د ،اما از آنجا كه راه
مش��خص اس��ت و امكان متقاعد كردن اطرافيان را داريد،
بهتر است از قدرت ايجاد تغيير كمك بگيريد و اجازه ندهيد
كه بخش��هاي گنگ زندگي براي ش��ما تعيين تكليف كنند
و مطمئ��ن ش��ويد كه وقتي همه چي��ز آرام ميگيرد ،عذاب
وجدان ،ذهنتان را درگير نميكند.

ذهنتان به شدت درگير حرفهايي شده كه ميشنويد و در پي
آن مجبور هس��تيد عملكردتان را هم متناسب با شنيدهها پيش
ببريد .البته اين هم به خوبي مشخص است كه وقتي شما گوشي
براي ش��نيدن حرفهاي ديگران نداشته باشيد ،نميشود انتظار
داش��ت كه آنها دقيقًا مطابق ميل ش��ما رفت��ار كنند .پس وقتي
تنها هس��تيد ،نقاط قوت و ضعف شخصيتتان را بهتر بشناسيد و
بدانيد عواطف مسيري جدا از واقعيتها دارند.

