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کارهای زیادی روی س��رتان آوار ش��ده، اما می دانید که از پس تمام آنها 
بر می آیید و همانطور که زمس��تان را پشت سر گذاشتید، بهار را هم مقتدرانه 
پش��ت سر خواهید گذاشت و باید خوش��حال باشید، چون این شما هستید که 
تعیی��ن می کنید زمانه چگونه با ش��ما کنار بیاید. در ضم��ن درآینده فرصتی 
ش��گرف برایتان مهیا خواهد شد و می توانید دس��تی به سر و روی آرامشتان 

بکشید، اگر بتوانید بر کم حوصلگی تان مسلط شوید! 

در ش��رایطی که اوضاع اصلًا به نفع ش��ما نبود، به هر قیمتی که شده تمرکز 
خود را بازیافتید و توانس��تید بر اوضاع به گونه ای مس��لط شوید که شادکامی، 
مهرورزیتان به چش��م بیاید. در ضمن برگه��ای زرینی در دفتر زندگیتان ورق 
خواهد خورد و امیدوارم بتوانید به آنچه اعتقاد دارید و می دانیددرس��ت هست 

عمل کنید و در مورد سوال ذهنیتان هم نگران نباشید! 

فردی دنیا دیده و باتجربه هس��تید و با کوله ب��اری از تجربه می دانید 
دقیق��ا چه رفت��اری را بروز دهید تا حداقل با واکنش��های مخالف کمتری 
روبرو ش��وید، ولی حتمًا دنیای ش��یرین و آرامش بخ��ش پیش رویتان را 
خودتان باید بسازید و اجازه ندهید که مسایل کم اهمیت بر کل روابطتان 
س��ایه بیفکند. در ضمن بدانید که زحمتهایتان را قدر خواهند دانس��ت و 

شاد باشید! 

می دانی��د ک��ه در این س��ال پی��ش رو بیش از گذش��ته بای��د مواظب 
دستاوردهای زندگیتان باشیدو شش دانگ حواستان را جمع کنید تا بتوانید 
با احتیاط کامل روزها را پش��ت سر بگذارید و اگر دقت کنید می پذیرید که 
آنچه می کارید را در آینده، برداشت خواهید کرد و البته برخالف برداشتتان 
روزه��ای آرام و خاطره انگیزی را پیش رو دارید و اگر باتامل و هوش��مندانه 

پیش بروید نگرانی ندارید! 

س��عی دارید در کنار رعایت محدودیتهای ذهنیتان و با محبتی که در دلتان موج 
می زند، حرفی را به کرس��ی بنشانید که خودتان هم می دانید بسیار پیچیده است، ولی 
بدانید در سالی که از راه می رسد با اوضاع متفاوتی روبرو خواهید شد و نتیجه تالشتان 
به بار خواهد نشست به شرط آنکه شما هم در نگاهتان تعدیل را به کار ببرید و اجازه 

ندهید از دست توانای شما برای یاری رساندن به گونه ای دیگر تعبیر شود!

به خوبی می دانید باید مواظب چه چیزهایی باشید و چه مسایلی هستند که 
آینده و ارزشهای آنها را تضمین می کنند و حاال که بخت با شما یار است باید به 
گونه ای قدم بردارید که بتوانید در مس��ایل با مهرورزی تعیین کننده باشید نه 
تحکم و در مورد اطرافیانتان هم بدانید که گریزان بودن از مسایلی که آزارمان 
می دهند قابل قبول نیست و برخالف این شیوه باید حرف بزنید و اجازه ندهید 

که تلخیها بر شیرینی ها غالب شوند که سردرگمی را به همراه دارد! 

جزو افراد ش��فاف و روش��ن روزگار خود هس��تید و می دانی��د می توانید 
آینده ای تکرار نش��دنی را پیش روی خود ببینید، اما وقتی تالش می کنید که 
زودتر از زمانی که الزم است به هدف برسید، مسایل غیرمنتظره و حتی پیش 
بینی نش��ده پیش رویتان دیواری از نشدنها را می کش��ند که اگر دقت نکنید 
وارد چاهی عمیق از ناش��ناخته ها خواهید ش��د در حالی که می توانید شگفتی 

ساز شوید! 

جزو افرادی هس��تید که معمولًا کارهای زیادی روی س��رتان تلنبار ش��ده و به قول 
خودتان حتی فرصت استراحت ندارید، اما نقطه قابل تامل این است که بخوبی می توانید 
مسایل را پشت سر بگذارید و اتفاقًا سربلند هم باشید به شرط آنکه کنترل رفتار را در هر 
شرایطی پی ریزی کنید و بدانید در دنیای سختی ها تنها نیستید. در مورد سوال ذهنیتان 

هم باید بگویم که شش دانگ حواستان باشد که محاسبه نشده عمل نکنید! 

دغدغه های زیادی را در زندگیتان پش��ت سر گذاش��ته اید و اجازه نداده اید 
که مس��ایل روی ریش��ه های درخت زندگیتان تاثیر بگذارد اما مدتی اس��ت که 
رویکردی را پیش گرفته اید که خودتان هم می دانید به صالح شما نیست و حاال 
وقت تصمیم گیریست، چون این روزها عوامل مختلفی هستند که به حرکت شما 
به س��مت هدف کمک می کنند و می دانید که اگر کوتاهی کنید در آینده خودتان 

را نخواهید بخشید، پس حساب شده و منطقی و به دور از احساس عمل کنید! 

جزو افرادی هس��تید که بی گدار به آب نمی زنید و همیش��ه محاسبات در 
زندگیتان جای خاصی خودش��ان را دارند و همین که قبل از اجرا فکر می کنید 
ارزشمند است، به شرط آنکه در مسایل مربوط به دیگران هم از این خصیصه 
ی��اری بگیرید و بپذیرید ک��ه آنچه امروز پیش روی شماس��ت حاصل تفکر 
گذش��ته است و مهم این اس��ت که از اتفاقات درس می گیرید و این موضوع 

قطعا در آینده برایتان خبرهای خوبی را به همراه می آورد! 

نگرانیهایی که از لحاظ مالی داشتید تا حدود زیادی رفع شده و حاال به یک سکون نسبی 
رسیده اید و فکر می کنید که فقط باید تالش در حفظ موقعیت کنونی را در برنامه بگنجانید. 
در حالی که آینده برایتان شگفتیهای بسیاری را به همراه دارد و وضعیت به گونه ای خواهد 
ش��د که برای ترسیم موفقیت دچار کمبود وقت می شوید به شرط آنکه از سوءبرداشتهای 

همیشگی دست بردارید و سعی کنید گذشته را در گذشته جا بگذارید! 

ش��ما جزو افرادی هستید که قبل از اینکه زیر بار مشکالت کمر خم کنید 
فکری به حال آرامشتان می کنید و در این مسیر هم برای فراگیری مهارتهای 
جدی��د نیاز به تالش زی��ادی ندارید وهمین که بتوانی��د انرژیهای منفی را از 
خودتان دور کنید یعنی رشد در برنامه هایتان گنجانده شده و به محض تغییر 
نگ��رش، تفکرات جدی��د را در زندگیتان خواهید دید به ش��رط آنکه از حال 

فروافتادگان غافل نشوید! 
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