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اين روزها برخالف جريان فشارهاي مختلفي كه احساس
ميكنيد انگيزه الزم براي انجام كاري را به دست آوردهايد
كهمدتهاذهنتانرادرگيركردهبودواگربخواهيددقيقتر
به نتيجه برسيد ،توصيه ميكنم با ماليمت پيش برويد
و اجازه ندهيد كه توجه به س��رعت عملكرد ،هدفتان را
تحت تاثير قرار دهد .در ضمن خيالتان راحت باش��د كه در مسير نامشخص
پيش رو ،شما دچار بحران نخواهيد شد كه امتياز متعلق به شماست!

ب��ه دنياي اطرافتان بس��يار س��اده و البته دوس��ويه نگاه
ميكنيد ،يكسو زيبا و متفاوت و سوي ديگرش حساب نشده
و خطرناك كه فاصله اين دو به مويي بسته است و اگر
متوجه خطاي خود نش��ويد ،كنترل عوارض آن براي
شما بسيار سخت خواهد بود .در ضمن بايد تاكيد كنم
كه هنوز در ابتداي راه هس��تيد و ماجراهاي مثبت بسياري براي شما در انتظار
وقوع است ،اما احتياط كنيد.

قبول دارم كه اين روزها ذهنتان درگير موضوعي ش��ده و
احس��اس ميكنيد كه چيزي اشتباه است،اما نميتوانيد علت
آن را بيابيد ،درحاليكه خودتان بهتراز هر كسي ميدانيد،
اينگونه فشارها نميتوانند شما را با انرژيهاي منفي همراه
كنند و قبال هم موفقيتتان را در موارد مشابه به خوبي
نش��ان دادهايد و ميدانيد كه روي كمك ديگران هم نميتوانيد خيلي حس��اب
كنيد .پس ابتدا ابهام را از ذهنتان دور سازيد و حتمًاحرفتان را بزنيد.

اي��ن روزها با وجود ش��نيدن اخبار متفاوت و لحظه به لحظه،
قرار گرفتن در مركز توجه كار آساني نيست ،ولي شما اين گزينه
را هن��وز از ذهنتان بيرون نكردهاي��د .درحاليكه بايد گفت
خونسردي و حفظ موقعيت موجود برايتان بيشترين لطف
را به همراه دارد ،اگر به واكنشها توجه و به حس درونيتان
اعتماد كنيد .البته اميدوارم بتوانيد تعادلي را حفظ كنيد كه ميدانيد كار س��ادهاي
نيست ،ولي بدانيد كه ابزار الزم براي اين كار را در اختيار داريد.

به خوبي پيداست كه اين روزها برقراري تعادل در برنامه
هايتان كمي س��خت ش��ده و به دنبال راه حلي ميگرديد تا
ش��رايط را به قبل بازگردانيد ،اما ذهنتان آنقدر شلوغ
اس��ت كه امكان تصميم گيري درست را نداريد .پس
اميدوارم بيش ازاين به خودتان فش��ار نياوريد و سعي
كنيد از ׳׳او׳׳ ياري بجوييد و كمي به زندگي و خودتان فرصت بدهيد تا آرامش
حاكم شود و نگران نباشيد چون تنها نيستيد.

خواس��تن در زندگي شما برابر با توانس��تن بوده و هست ،اما
ش��ما مدتي است كه در اين باره دچار ترديد شده ايد ،درحاليكه
بايد بدانيد قرار نيست هر چيزي را كه ميخواهيم در برابر
چشمانمان مهيا باش��د و تالش هميشه زيباتر از رها كردن
كارهاس��ت و يقين بدانيد كه زحماتتان هدر نخواهد رفت
و زمان به نتيجه رس��يدن بس��يار ديدني و زيباست و ش��ما فرصتهاي ويژهاي را در
زندگيتان خواهيد داشت كه اثبات ميكند تواناييهايتان متفاوت و ارزشمند است.

اينكه اجازه نميدهيد مانعي بر س��ر راهتان قرار گيرد
بس��يار ارزشمند است ،چون خوب ميدانيد كه اين روزها
روز عمل در عين هوشمندي است .پس حاال كه قدم
اول را برداش��تهايد تمام جوانب را بس��نجيد و سعي
كنيد به گونهاي عمل شود كه منطقي باشد ،چون هر
حركت يك طرفهاي ميتواند با حواشي محاسبه نشدهاي همراه باشد و در
نقطه مقابل وسعت بخشيدن به زاويه ديدتان تعيين كننده است.

اين روزها از آنجا كه سعي ميكنيد بدون ذهنيت حرفهاي
ديگران را بشنويد ،ميبينيد كه از موج تنشهاي ذهنيتان كم
ش��ده است .البته استقالل در انجام كارها هميشه مهم و
ض��روري بوده ،اما گاهي كارها به مرحله اي ميرس��ند
كه براي برداشتن قدمهاي بزرگ بعدي مجبوريم روي
كمكهاي اطرافيان حساب باز كنيم و در حال حاضر بهترين كار پيش بردن كارها
بدون شك به خودتان و ديگران است و اين شيوه بسيار كارساز خواهد بود.

جزو افرادي هس��تيد كه تجربه كرده ايد ،احساسات تا
چه حد ميتواند شما را فريب دهد و البته قبول دارم كه گاه
اجراي تصميمهاي منطقي هم بس��يار سخت به نظر
ميرسد ،اما بپذيريد كه اين شرايط نيز ميگذرد و از
آنجا كه برخالف ديگران ش��ما با سرعت عمل بهتر
واكنش نشان ميدهيد بايد فضاي تنشي را از خود دور سازيد و در شرايطي
تحت كنترل عمل كنيد.

ممكناستكهاحساسكنيددرموضوعيكامالمتفاوتبازيچه
دست طرف مقابل شده ايد ،اما بازيچه بودن وقتي اتفاق ميافتد كه
انسان بداند در حال انجام خطاست و بر اجراي آن سماجت داشته
باشد درحاليكه شمااينگونه عمل نكرديد و مثل هميشه اجازه
نداديد كه براي هيچكس و هيچ چيز قرباني ش��ويد و حاالهم
اگر فكر ميكنيد كه رفتارتان باعث ناراحتي اطرافيان شده اشتباه ميكنيد ،چون شما
هيچ گاه براي دفاع از حق كوتاه نيامدهايد و اين بسيار ارزشمند است.

ب��ا كمي درنگ به دنياي پيرامون خود و اتفاقاتي كه در
حال رخ دادن اس��ت نگاه كنيد .از هيچ چيز بيخبر نيستيد
و حتي براي رفتارتان هدفهاي��ي را مد نظر داريد ،اما
بدانيد هميش��ه برداشتهاي ما نسس��بت به ديگران
درس��ت نيس��ت و حتما اگر به ذهنتان استراحت كوتاه مدت بدهيد
درخواهيد يافت كه ميش��ود ش��رايط را تغيير داد و تسليم لجاجت نشد
هرچند كه گاه به نظر ناممكن بيايند.

اين درست است كه انسانها بر اساس مقتضيات زندگي تغيير
ميكنند و خيلي با نوع نگرش ما همس��و نيستند ،اما اين را
هم بدانيد كه ما مسئول قضاوت در اين باره نيستيم و بهتر
اس��ت كه سعي كنيم خودمان را اثبات كنيم! همانطور كه
تمام موجودات فقط داشتههاي دروني شان را بروز ميدهند و ميبينيم كه گلها
خاك و كود را به عطر ولطافت بدل ميس��ازند .در ضمن شما به هر سو كه نگاه
كنيد در حال پيشرفت هستيد هرچند كه شرايط و خبرها خالف آن را بگويند!
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