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گاه با خود می اندیش��ید که کار هایتان در قبال دیگران و مسئولیت هایتان 
بی مزد و پاداش می ماند، در حالی که بهتر از هر کسی می دانید که نتیجه تالش 
ش��بانه روزی خود را تاکنون هم دریافت کرده اید و همین موضوع بوده که از 
ش��ما فردی خاص با داشته های متفاوت ساخته و دامنه موفقیت هایتان بیشتر 
هم ش��ده است و اگر روز ها را با ش��ادکامی و نگاه مثبت تر به پایان برسانید با 

خاطره های خوش ماندگاری روبرو خواهید شد. 

می دانید که باید از چه چیز هایی محافظت کنید و چطور می توانید با خیال 
آس��وده س��ر بر بالین بگذارید، اما رویارویی همزمان با چند موضوع منجر به 
بروز نوع خاصی از فش��ارها در مورد شما شده كه اگر بر قوای درونی تان تکیه 
نکنید با خطا های بس��یاری روبرو خواهید ش��د و نتیجه آن ش��ما را به انسانی 
غیرقاب��ل اعتماد تبدیل خواهد ک��رد پس احتیاط را مدنظر قرار دهید و اجازه 

ندهید که مشکالت قدیمی شما را سرد کند! 

اسرار زیادی را در دل دارید و همیشه سعی می کنید به گونه ای عمل کنید که در 
آینده آرامش ذهنی تان مهیا شود، اما در موردی خاص احساس می کنید تالش های 
شما بی نتیجه بوده و هدفی که مورد نظر شماست حتی پی ریزی هم نشده، در حالی 
که واقعیت چیزی دیگر را عنوان می کند و گذر زمان به شما اثبات خواهد کرد اینکه 

بر اساس داشته ها و امکانات حرکت کردید کاملًا بجا و منطقی بوده است! 

معمول��ًا در بهترین حالت فرصت ها را درمی یابید و از مش��اجره گریزان 
هس��تید و س��عی دارید میانه کار ها را بگیرید تا بعد با نقصی روبرو نشوید، اما 
اخیرًا با حالتی روبرو ش��ده اید که به شما اجازه انتخاب نمی دهد و این موضوع 
بر تمام عملکردتان تاثیر گذاش��ته و در حالی ک��ه می دانید وفای به عهد یک 

اصل است و باید بر گذر زمان تکیه کنید و صبور باشید تا این نیز بگذرد! 

این روز ها با وجود اینکه برنامه های زیادی را برای بهبود روحیه تان در نظر 
گرفته بودید در تنگنا هستید و این موضوع می تواند تا حدودی بر آینده تان هم 
تاثیر بگذارد، پس قبل از اینکه این رویکرد شما را به فردی بی مسئولیت تبدیل 
کن��د تالش کنید و اجازه ندهید فرصت های باقی مانده تحت تاثیر گذر زمان 
فراموش شوند. در مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم که به جای سردرگمی، 

با آرامش و منطق عمل کنید. 

فردی هس��تید که دوس��ت دارید هنر و اس��تعداد خود را ثابت کنید و از 
فرصت ها به بهترین ش��کل ممک��ن کمک بگیرید، اما در مس��یر حرکتتان با 
مخالفت هایی روبرو شده اید که به خوبی پیداست میزان تحمل و صبوری شما 
در بوته آزمایش اس��ت و امیدوارم حرکتی را انج��ام دهید که بعد ها ذهنتان 
بتواند در آرامش باش��د و بدانید که بهترین ن��وع عملکرد، حرکت روی خط 

منطق با تکیه بر گفت و گو است. 

فردی هس��تید که انب��وه ایده ها و عملکرد ها را پی��ش روی خود دارید و 
در این مس��یر با خیل عظیم موانع هم روبرو هس��تید و از آنجا که وعده های 
توخالی را برنمی تابید باید به همراه تالش درجهت رش��د س��الم، اندوختن 
تجربه های ارزشمند را هم در برنامه تان داشته باشید و بدانید که فرصت ها 
وقت��ی به واقعیت بدل می ش��وند که ما بتوانیم با ذهن ب��از و به دور از پیش 

داوری حرکت کنیم! 

فردی هس��تید که وقتی در مورد موضوعی تصمیم می گیرید و از درست 
ب��ودن آن یقین پی��دا می کنید، هیچ چیزی نمی توان��د مانع حرکت پرفراز و 
نشیبتان شود و اتفاقًا از آنجا که انرژی بسیاری را در وجودتان حس می کنید 
زندگی پرس��ود و فایده ای را هم تجربه خواهید کرد، اما این به معنی درست 
بودن تمام ایده های ش��ما نیست و توصیه می کنم بدون هراس، اما با احتیاط 

کامل حرکت کنید و به حرف های دیگران کاری نداشته باشید. 

به خوبی می دانید که اگر آرام باشید و با اعتماد پیش بروید در هر شرایطی 
با پشتیبانی ارزشمندی روبرو خواهید شد، اما گاه دچار خطا می شوید و با وجود 
اینکه می دانید بهترین حرکت انتخاب ماندگارترین گزینه هاست پس توصیه 
می کنم در چنین شرایطی حداقل اجازه ندهید عوامل بیرونی برای زندگی تان 

تعیین کننده باشند و بدانید حاال این شما هستید که باید صبوری کنید. 

برای جلوگیری از عواملی که ذهنتان را درهم می پیچند به هر کاری دست 
می زنی��د، اما باز ه��م در بزنگاه های مهم گاه دچار تردید می ش��وید و به واقع 
نمی دانید یا نمی توانید با قاطعیت بگویید که حرکتتان درست است، مگر اینکه 
پایه تفکر را بر لجاجت بگذارید و سعی کنید کاستی ها را با واکنش های چکشی 

جبران کنید که البته خوب می دانید این حرکت آرامش به همراه ندارد! 

در جوش و خروش هس��تید ت��ا نگذارید عواملی ک��ه پایه های آرامش 
زندگی تان را مس��تحکم می کند دچار تردید ش��وند، ام��ا در عمل کردن ها 
احس��اس می کنید که با خطا روبرو هس��تید و واقعیت این است که هر کس 
وقتی ذهنش را در فشار بگذارد دچار اشتباه می شود و به همین دلیل بهترین 
گزینه برای ش��ما پرداختن به کار هایی است که آرامش می آورند، به شرط 

اینکه با تمام هوشتان عمل کنید و عجله نداشته باشید! 

فردی مس��ئولیت پذیر هستید و از هر فرصتی کمک می گیرید تا بتوانید 
اطرافیانتان را به آرامش برسانید، اما مدتی است که ذهنتان درگیر حساب 
و کتاب هایی ش��ده که می دانید منش��ا آن ها چیس��ت و از آنجا که می دانم 
عالقه مند به تغییرروحیه هستید، توصیه می کنم در عین اینکه سعی می کنید 
حریم ها را مشخص کنید، مسایلی که از نوع نگاه شما نیست را کنار بگذارید 

و خاطرجمع باشید که حقوقتان پایمال نمی شود. 
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