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 .ایدشما طالع عمر خيام جان را تقاضا کرده آقاي ابراهيم خيامي نيشابوري،

 ست.شماهم در دست  که آناست وجود ماز این دفتر فقط یك نسخه 

 

 :این دفترمقدمه  ●

كنم و به كجا ام؟ چرا زندگي ميبراي چه بدنيا آمده»كرده سؤال مي شبشر متفكر از ديرباز از خود

كنند. شانس، اقبال و تقدير، چگونه بر ها و عواملي سرنوشت مرا تعيين ميخواهم رفت؟ چه پديده

 «…ام تأثير مي گذارد و مسير زندگي

مسي و ميان اثرات كل عالم، كهكشان، سيارات منظومه ش ۀها طول كشيد تا انسان توانست به رابطقرن

بيني يا )ستاره« استرولوژي»شناسي( و )ستاره« استرونومي»چنين دو علم پي ببرد و هم شوجود خود

بيني( را بوجود آورد. بنابراين، چون ما جزيي از كره زمين هستيم و كره زمين نيز بخشي از منظومه طالع

باشند، پس ام عالم مياي از تمها زيرمجموعهشمسي است كه از كهكشان جدايي ندارد و كهكشان

گذارد و برعكس، هر اتفاقي كه در طبع، هر عمل ما در جهان اثر ميانسان جزيي از جهان است و به

طور گويند. مثالً همانبيني ميهستي بيفتد، بر ما نيز تأثير خواهد گذاشت كه به آن استرولوژي يا ستاره

 گذارد.تيجه بر ما نيز اثر ميدانيم، خورشيد بر تمام اجسام كره زمين و درنكه مي
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آورد و ما به چشم دو سوم كره زمين را آب فراگرفته است. جاذبه ماه، جذر و مد را بوجود مي

بينيم. حال با توجه به اين امر كه دو سوم بدن ما را نيز آب ، باال و پايين رفتن آب را ميمانخود

 ۀات ديگر منظومه شمسي چطور؟ پس بدانيد نحوگذارد؟  سياردهد، آيا ماه بر ما تأثير نميتشكيل مي

تواند بر شخصيت و سرنوشت او اثر قرار گرفتن سيارات در نقاط مختلف آسمان، هنگام تولد انسان مي

 بگذارد.

كند؛ بلكه به ما مان كمك ميتنها در خودشناسي و شناخت نقاط قوت و ضعف شخصيتبيني نهستاره

 آموزد.بهتر با آنها را نيز مي ۀگران و برقراري رابطراه و روش بهتر زيستن، شناخت دي

آيد و شمار ميترين علوم جهان بهعنوان يك علم، از جمله قديميبيني يا استرولوژي بهبايد گفت ستاره

قدمت آن به حدي است كه جزء معدود آثاري بر ديوار غارهاي قديمي، چيزي در تاريخ ثبت نشده 

شناسان و رياضيدانان تاريخ، از جمله جديد، برخي از بزرگترين ستاره است. با وجود ادعاهاي علوم

شناس(، نيوتن )رياضيدان معروف( و بقيه كساني كه اساتيد علوم زمان خود بودند، همچون كپلر )ستاره

ابوعلي سينا، ابومعشر بلخي، حكيم عمرخيام، ابوريحان بيروني و استاد بزرگش ابوالوفا بوزجاني )كه 

چهار دروازه ماه را بخاطر محاسبات بسيار دقيقش در تعيين فاصله زمين تا ماه، به نام او يكي از 

 اند.اشتغال داشتهنجوم احكامي دليل اعتبار اين علم به اند( بهگذاري كردهنام

 ۀهاي هنري( بستگي به مهارت منجم دارد كه در لحظعنوان هنر )مانند ساير رشتهبيني بهدرواقع ستاره

به زباني گويا و فصيح  همآن آسمان، ۀ، هنر او در ترجمه و تفسير نقشيخاص ديگر ۀد يا هر لحظتول

 است.

طور ايم و آنچه بهبيني از همين ديدگاه نگريستهروانكاوي، ما نيز به ستارهامروزه با پديد آمدن علم فرا

 عمر خيام گونگي طالع تولدحاصل اين ديدگاه فراروانكاوانه از چ كنيد،خالصه در ذيل مطالعه مي

سازد شما را با شخصيت و هويت او آشنا مي ،روانكاوي(بيني )با گرايش كاوش در فرااست. علم ستاره

آموزد چنين به شما ميد. همياش آگاه شويد و از آنها استفاده كنها و استعدادهاي نهفتهتا از قابليت

حل ترين راهحركت و مناسب ۀتان است، بهترين شيووجود ۀآنچه در نهانخان گيريِكارچگونه با به

 بگرديد. تشدنبال مشكالرا بيابيد و در كجا بايد به او مشكالت
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اي از درياي بيكران شخصيت او است، نشان دادن و ما از نوشتن اين مختصر كه تنها قطره ۀهدف اولي

بيني واقعي آشنا ا را با ستارهچنين شمهم باشد.هاي شخصيتي او از طريق طالعش ميتشريح توانايي

 كنيم.

 پسندانه( با طالعروانكاوي )و نه خرافات و اوهام عواماي است به شما تا از ديدگاه فرااين دفتر هديه

طور و روش برطرف ساختن آنها را بهاو ايم معايب آشنا شويد. در اينجا سعي كرده عمر خيام جان

او و بهبود وضع تمام افراد جامعه،  خترشماريم تا بتوانيم در شنارا نيز ب او مختصر بيان كنيم و محاسن

 تعهد و دِينِ خود را )هرچند بسيار اندك( ادا كرده باشيم.

تحليل وها تحقيق، بررسي، مطالعه و زحمات ما از طريق اين تجزيهسال ۀحال اميدواريم نتيجهربه

چنين كي از آن است( مفيد واقع شده باشد. همكوچ ۀ)كه اين دفتر تنها گوشدر صد دفتر فراروانكاوي 

 بيني تغيير دهيم.تفاوت يا منفي شما را نسبت به ستارهاميد داريم توانسته باشيم نظر بي

عمر در مورد طريقۀ استخراج طالع بدين صورت است كه ابتدا به كمك رايانه و اطالعاتي كه شما 

ل حنحوۀ قرارگيري، سرعت حركت، ميل و م ،د او(دهيد )مكان و زمان دقيق تولبه ما مي خيام جان

منظومۀ شمسي كه خورشيد، ماه، عطارد، زهره، مريخ، مشتري، زحل،  ۀقطبين و جاي هركدام از ده سيار

 كنيم.خاص در فضا تعيين مي ۀاورانوس، نپتون و پلوتو اجزاي آن هستند را در آن لحظ

كند. گام بعدي، ها، نمودار فلكي او را ترسيم ميسپس رايانه )كامپيوتر( با استفاده از اين داده

گيري مقدار تشعشعات و تأثير متقابل اين سيارات بر يكديگر و درنتيجه تأثير خاص هر كدام بر اندازه

هاي مختلف شخصيت اوست. در آخر، تمام اين اطالعات با هم تركيب و هماهنگ گيري بخششكل

صورت اني ساده و روان براي شما خوانندۀ مشتاق، بهشده و با رعايت حق تقدم هر شخص، به زب

 شود.هايي شرح داده ميمتن

توجه داشته باشيد که موارد تكراري در متن، تنها براي تأکيد بيشتر بوده؛ زیرا از چند جهت در 

او طالعش به آن اشاره شده است. اگر در طالعش مسایل ضد و نقيضي یافتيد، بدان معناست که 
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باشد و  يمتفاوت گونهاش بهگونه است؛ یعني شاید در هر دوره از زندگينه و گاهي آنگوگاهي این

 نسبت به مسایل مختلف، داراي دوگانگي است. شهایکه همزمان در واکنشیا این

هاي آن مختصر و بعضي قرارگيري سيارات در طالع تولدش، برخي فصل ۀبايد بگوييم بنا به نحو

 تك افراد، متفاوت است.يجه، حجم هر فصل در مورد تكتر هستند و درنتجامع

ما كه به عمق وجود شناسي یگرددوم دفتر توانيد به در پايان اگر مشتاق هستيد او را بهتر بشناسيد، مي

هاي شخصيتش بيش كند )بسته به پيچيدگيطور كامل بررسي ميپردازد و طالع او را بهو شخصيتش مي

طور شود را در دفتردوم بههر بخشي كه در اينجا بيان ميما وع كنيد. شود( رجاز صدها صفحه مي

عبارتي ديگر در وضوح مطرح شده است. بهاو به ايم و هزاران گوشه از زندگيجامع و دقيقي شكافته

، شناسيیگردفتر دوم دكه در ايم؛ حال آنگزينه اصلي انتخاب كرده 3000 اين دفتر، طالع او را از ميان

سيصد بالغ بر  كنند،ها را تكميل ميگزينهآن رسد. شروطي كه مي 430/383ها به رقم اين گزينه تعداد

دهد بتوانيم باشد كه سهم او نيز به مراتب بيشتر است و همين امر به ما امكان ميهزار عدد مي

تمام سؤاالت ، شناسيیگردفتر دوم دتفصيل شرح دهيم. اگر بگوييم در  هاي شخصيتش را بهكاريريزه

ولي گفتني است كه در آنجا، بسياري از  ،نظر آيدآميز بهايم، شايد اغراقشما را در مورد او پاسخ داده

ايم. البته در هر موشكافي و باز كرده تانطور مفصل براينكات الينحل و مشكالت زندگي او را به

 آن حفظ شود. حذف و تنوع ، تا جاي ممكنموارد تكراري كهدفتر، دقت شده است 

تان را به نكات زير جلب تر باشد، توجهاستفاده و كاربرد اين دفتر براي شما روشن ۀكه نحوبراي اين

 كنيم. اين دفتر از سه باب تشكيل شده است:مي

 كند.طوركلي بررسي ميپردازد و شخصيت او را بهبه تقسيمات كلي طالعش ميباب اول 

 دهد.را شرح مياي برجي كه در آن متولد شده هطور خالصه، ويژگيبهباب دوم 

صورت گزيده به و شود و تأثير ساير سيارات و رابطۀ آنها را با همبه دوازده فصل تقسيم ميباب سوم 

 كند.و مختصر براي شما بيان مي

●   ●   ● 
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 :كنيمتان را بازگو ميجا مطالبي كلي از شخصيتنخست در اين عمر خيام جان

 

 لطفاً به مطالب ذيل، توجه كنيد: ●

هيچ كنترلي بر آنهاا نادارد.    او خودبخود است و عمر خيام جان هاي فكري و عملكرداحتماالً حالت  

ار پاروا رفتا  جساور و باي   مردچنين هميشه مانند يك واكنش او نسبت به تمام مسايل، سريع است. هم

 كند.مي

بيش از حد لزوم مقصر بداند. بنابراين الزم است آگاهي و حساسيتش را نسابت باه   او خودش را شايد 

 ديگران بيشتر كند و ياد بگيرد صبور باشد.

    

 حيط اطرافش:م ●

ت. درضمن، زندگي خصوصي را آزادانه ابراز كند، آسوده اس شهاي راحتي كه بتواند خوددر محيطاو 

نداشاته باشاد، احسااس     شكاه منزلاي از آنِ خاود   تر از زندگي عمومي است و تا زمانياو برايش مهم

 كند.آسايش نمي

دادوساتدهاي   ةكاه در زمينا  تمايل دارد شغلي آزاد داشته باشد يا براي خودش كاار كناد و ياا ايان    او 

اسات و طارف مقابال را متقاعاد      يمااهر  ردما خصوصي يا كوچك به كار بپردازد. در صحبت كردن، 

 دارد.سادگي ابراز ميحساسات، عقايد و شخصيت خود را نيز بهو اكند. امي

 چنين :و هم 
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 حترام:ا ●

چناين مشاتاق   رفتاري مؤدبانه و اجتماعي داشته باشاد. هام   ظاهراً ،تمايل دارد نسبت به اولياي اموراو 

 درنظر بگيرد. شرا در جامعه بداند و سلسله مراتب را بنا به سن، رياست و مقام شاست موقعيت

بيند كه نيااز دارد مطياع و رام، مادني و خاانگي شاود تاا او       طبيعت را وحشي و غيرقابل كنترل مياو 

 احساس آرامش كند.

 زاج:م ●

هاايي  كند. او با مثاال راحتي ارتباط برقرار ميزاجي منطقي و اجتماعي است و بهوخو و مداراي خلقاو 

كاه ذهانش مادام    دهد. درضامن باراي ايان   را نشان مي اشزند، عقايد، اطالعات و دانش واقعيكه مي

لاذت ببارد و در مساايل     شمشغول باشد، نياز دارد با شخصي شريك يا سهيم شود، از بودن با دوستان

 اوي كند.جديد كنجك

 وابستگي: ●

الوقوعي كه در ها و امور محتملچنين تفاوتاي( دارد. همذهنيتي ادبي ا فلسفي )يا حرفه او احتماالً     

و كارده  كند. او مساايل را بررساي   خوبي درك مييك فرهنگ يا زيرمجموعه فرهنگي مجاز است را به

عباارت  باه  .مايل است تغييرات زيادي ايجااد كناد  او دهد. را با هر وضعيتي وفق مي شسرعت خودبه

ديگر، مانند سكان و سطوح كنترل هواپيمايي است كه با وجود موانع، كار هدايت را به عهده دارد و به 

ه هم اكنون وجود سازد و مسايل را وراي آنچوقايع را دگرگون مياو بخشد. هاي متغير، نظم ميجريان

 برد.دارد، پيش مي

  

 فتار:ر ●

خواهاد در  نظر برسد. معموالً دلاش ماي  زير و آرام باشد و كمتر متشخص بهسربه مرديتمايل دارد او 

 چناين . همبنشيندروند وقايع  به تماشاي ،كندكه مزاحمتي ايجاد ساكت بماند و بدون اين ،پشت صحنه
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كناد تاا   انتخاب مي را اي و زحمتكش، ساعي و كوشا باشد. بنابراين كار خاصيمايل است فردي حرفه

 رسد.در آن استاد شود و به مرحله استادي نيز مي

 یفا و اجرا:ا ●

اسات و   مساتعد همكااري باا ساايرين    او هاي مختلف هماهنگي تأكيد شده است. در زندگي او بر راه

ماردي  د. معماوالً ازنظار ديگاران    دها دخالت را اش دهد احساسات فرديگذارد در آنچه انجام مينمي

 گيرد.هاي فردي را نيز در نظر مياش تفاوتطرف است و اغلب در اهداف عموميصبور، بردبار و بي

احساسي زياد لطيف  بسيار آسوده است. برعكس، از افرادي كه ازنظر ،با اشخاص دقيق، آگاه و كاملاو 

عنوان شخصيتي شاناخته  خواهد بهكلي ميطورآيد و با آنها تضاد دارد. به، بدش ميهستندو خودمحور 

 شان كمك كند.تواند به سايرين در درك و انجام تعهداتشود كه مي

 رشت:س ●

مين علت براي پيروزي در كارهاا  هدهد و به، جسم يا روحش را پرورش ميشبخاطر بهبود وضعيتاو 

شاود؛  زياادي مواجاه ماي    ةطلبانهاي سخت و رقابتورزد. ضمناً در طول زندگي با وضعيتاصرار مي

 ي باشد.اطلب دارد و مصمم است براي ديگران شخصيت نمونهشدت استقاللاي بهچون روحيه

 شيوة زندگي: ●

باودن در درون   به احسااسِ  او كليطورهاي وابسته به او تأكيد شده است. بهاش بر ارزشدر زندگي   

كند كه به كماك و پشاتيباني او   شدت وقف افرادي ميرا به شنهد و خودارزش مي ،خانواده و جامعه

 اميد دارند.

ز قبيل افراد خاانواده و معلميانش(   اند )ااغلب با توجه به افراد شاخصي كه بر او تأثيرات مهمي گذارده

 هايي سنتي دارد و اهدافش در ارتباط با نتايجي ملموس و مادي است.كند. ارزشگيري ميتصميم

   

●   ●   ● 
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 گانه خورشيدي:متولدین بروج دوازده ●

 :مقدمه

تولد بروج ميليارد نفر جمعيت دارد و همگي م 0/3كنيم كه بيش از اي خاكي زندگي مير كرهما د

توان بين اين دوازده برج تقسيم نمود را ميكلي ساكنين آنطورخورشيدي فروردين تا اسفند هستند. به

ميليون نفر است. حال اگر هر گروه را به دو بخش زن و مرد قسمت  000كه سهم هر برج، حدود 

بندي در آغاز ترين تقسيمشود كه اين خود كليميليون نفر مي 240كنيم، هر يك داراي جمعيتي بالغ بر 

 بيني است.محاسبات ستاره

ايم. چون تنوع طور مختصر بررسي كردهرا به عمر خيام جانهمين دليل ما در اينجا شخصيت به

د خصوصيات فردي و يتوانبندي نميفقط از طريق اين تقسيمشما متولدين هر برج بسيار زياد است، 

كه ساعت و روز تولد او، قرارگيري سيارات منظومه شمسي و د. در اينجاست يتر او را بيابظريف

چنين تركيب خاص نيرو و انرژي هر كدام و مقدار و نوع خاص اين نيروها نسبت آنها با يكديگر، هم

ها و مقدار نيروي هركدام از در چگونگي عملكرد هريك از ما متفاوت است. پس بايد اين تركيب

كس جداگانه محاسبه نمود. وضعيت قرارگيري سيارات در لحظه سيارات منظومه شمسي را براي هر

باشد. هاي كاركرد جسم، ذهن، احساس و روح و روان در طول عمرمان ميتولد، بيانگر دستورالعمل

علت تفاوت افراد نيز همين امر است. حتي دو نفر كه در يك شهر، يك روز و در يك برج و يك سال 

خاص  هايشان به روشيكديگر متفاوتند و يا از امكانات بادودي متولد شده باشند، باز هم تا ح

 كنند.استفاده مي شانخود

مان تا اين زمان، تنها از خصوصيات عمده طالع ةدليل عدم آشنايي هر كدام از ما در محاسبمتأسفانه به

كليه كرديم. اند، استفاده ميشخصيتي كه توسط بروج مختلف خورشيدي در كتب مختلف ذكر شده



 
 

 
 

 

 

 

12 
 

 

اند، مربوط به بروج تولد است. درنتيجه بيني كه تاكنون در ايران منتشر شدهستاره ةكتب موجود در زمين

توانند از برشمردن خصوصيات كلي او فراتر روند. اما در اين دفتر، خصوصيات بيشتري از نمي

فقط از طريق تر وجود دارد كه تر و دقيقشخصيت او بازگو شده است؛ چون هزاران نكتة ظريف

دقت محاسبة طالع در زمان و مكان تولد، قابل بررسي است و اينجاست كه طالع هر فرد بايد به

 محاسبه، بررسي و تفسير شود.

ايم. اين دفتر، بخش مطالب شخصيتي و فردي او را برشمرده ةطور خالصه، عمدما در اين دفتر به

 شود.اچيز ارايه ميشمار اوست كه در چند برگ نكوچكي از خصوصيات بي

شناسي( آگاه شويد و از هزاران نكتة مهم يگر)د او دقيق جسم و روح« ريزيبرنامه»اگر مايليد از اين 

دفتر دوم شناسي ما را تحت عنوان كنيم حتماً دفتر جامع شخصيتدر مورد او مطلع گرديد، توصيه مي

 درخواست و مطالعه كنيد.دیگرشناسي 

توان از كه مطالب اين دفتر، بسيار كلي و مختصر است و با وجود دقيق بودن، نميكنيم مجدداً تأكيد مي

)عمرش( آن آن در مورد او صدق كند؛ زيرا تمام  %30كامل نام برد. شايد حدود دفتر عنوان يك آن به

دفتر دوم كند، در است. هر بخش از مطالب اين دفتر كه از چند سطر تجاوز نميرا اجرا نكرده 

هاي كوچكتر شود كه هر بخش آن، خود از تعدادي بخشبالغ بر چندين صفحه ميشناسي دیگر

 تشكيل شده و براي شخص او محاسبه گرديده است.

، نگاه كوتاهي اندتمام افرادي که با او در یك برج بدنيا آمدهمربوط به  ةدر ذيل به مطالب عمد

اش از سيارات منظومه شمسي و سهم شخصي قرارگيري ساير ةاندازيم و سپس مروري گذرا بر نحومي

آشنا كنيم. به  او طور مختصر با شخصيت درونيچگونگي اين تأثيرات خواهيم داشت تا شما را به

برج  هاي مختلف طالع او توجه نماييد و آنها را چند بار مرور كنيد. اما نخست به مطالبفصل

 پردازيم.خورشيدي او )برج تولدش( مي
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 ولدین اردیبهشت:شخصيت مت ●

شاان  طوركلي متولدين برج ارديبهشت افرادي مستقل، پابرجا و استوار هستند و هميشه در تصميماتبه

 گيرند.كار ميمصمم بوده و افكارشان را در جهات سودمندي به

آيند.  شمارگاه مناسبي بهشان تكيهتوانند اعتماد سايرين را جلب كنند و براي اطرافيانآنها خيلي زود مي

آياد و مبادل باه افارادي لجبااز و      گرايي و استبداد بوجود ماي البته در صورت منفي نيز در آنها تملك

 شوند.يكدنده مي

مصمم، پرقدرت و استوار است، يك ارديبهشتي « گاو»توان گفت مانند نماد برج ارديبهشت كه يك مي

هاا  همين دليل است كه اكثر ارديبهشتيبهباشد. شايد نيز از اين قدرت و نيروي خدادادي برخوردار مي

گزينند كه احتياج به قدرت، پشتكار و تصميم راساخ آنهاا   مشاغلي در مزرعه، بانك يا دفتر امالك برمي

قصابي، نانوايي و يا حتاي سالطنت   چنين انتخاب مشاغلي مانند مهندسي، باغباني، منشيگري، دارد. هم

 ه است.نيز در ميان متولدين اين برج ديده شد

دهاد؛ مگار   ماي « ناه »يا « بله»طوركلي يك ارديبهشتي، آرام و تقريباً ساكت است و كمتر جوابي بجز به

كه در لحظه تولدش تحت تأثير بارج فاروردين، خارداد ياا آذر باوده باشاد كاه در ايان صاورت،          اين

 تر خواهد بود.هايش كمي طوالنيجواب

دهد كاه هركجاا احتيااج باشاد،     سايرين اين اطمينان را مي چنين قيافه متفكرانه و نگاه مصمم او بههم

كه هرگز سعي نكنيد او را بر سر لج و لجبازي بيندازيد؛ چون در شرط اينتوان به وي اعتماد كرد. بهمي

توان در مقابل آن مقاومت اش را هم تحمل كنيد. خشمي كه كمتر مياين صورت، بايد خشم ارديبهشتي

آور است و بايد هرطور شده از سار راه او دور شاد. گااو خشامگين،     گاو، ترسكرد؛ چراكه عصبانيت 

كشد تا دوبااره آراماش خاود را    كند و مدت زمان زيادي طول ميهرچيزي را در سر راهش خراب مي

متهاور،  ضامن،  هاي فكري و تحمل جسمي زيادي است. درچه باشد، او داراي تواناييبدست آورد. هر

باشد. ازطرفاي ناوعي قادرت تسالط و نفاوذ در ديگاران در تماام        و لجباز مي سركش و حتي يكدنده
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شادت باساليقه،   دهاد. باياد گفات او باه    شود كه اطرافيان را تحت تأثير قرار ميها يافت ميارديبهشتي

تواناد  بارد، ماي  نواز و مهربان است و با مهارتي كه در آشپزي دارد و لذتي كه از اجتماعات ماي مهمان

خاصي بوده و هميشاه   چنين در انتخاب و پوشيدن لباس نيز داراي سليقهاي باشد. همالعادهوقميزبان ف

 قادر است با پول كمتر، لباس بهتر و زيباتري تهيه كند.

شان )حتاي  چنين شانه و سينه فراخنگاه آرام و ثابت ارديبهشتي و ضخامت گردن متولدين اين برج، هم

گاذاري  دهنده برج تولد آنهاست؛ برج تولدي كه با يك گااو عالمات  نشاناگر بدني الغر داشته باشند( 

جوناد و از دساتگاه هاضامه خاوبي     هاي كوچكي دارند و به آرامي غذا را ميها گوششده .ارديبهشتي

 اند.برده نظيري هم بهرهبرخوردارند. معموالً از قدرت حافظه بي

ها برج است. درواقع عالمت گاو، عالقه ارديبهشتي دهنده روحيه همانگويند عالمت هر برج، نشانمي

چنين قلب، همطوركلي او را بايد خدمتگزاري سودرسان، پرهيزگار، خوشرساند. بهبه كشاورزي را مي

ها از داري متخصص شناخت. گفتيم بيشتر ارديبهشتيجو، عاشق و باالخره در مسايل خانهصبور، صلح

شاان را فقاط در   هايشان بسيار مصمم هستند، ولي لجبازيتصميماتنوعي استقالل برخوردارند و در 

دهند. اما دركل، اگر بخواهيم شخصيت متولدين ارديبهشت را در يك كلماه  مواقع بخصوصي بروز مي

 خواهد بود.« ناپذيرثابت و انعطاف»بازگو كنيم، آن كلمه 

را كاامالً بدسات نيااورد.    گار آن يك متولد برج ارديبهشت، هميشه در پي آرامش و صلح است؛ حتي ا

ها يافت. گرچه بدن آنها نياز مقااوم و پرنيارو و    توان اين حالت را در نگاه صاف و زالل ارديبهشتيمي

ازانادازه چااق باشاد.    بينيد كه بايش آيد، ولي كمتر فرد ارديبهشتي را مينظر مياستخوان بهحتي درشت

 شان فرز و سبك است.گوشتالود دارند و حركات برعكس، اكثر آنها اندامي متناسب و شايد كمي

وقات از كاارش دلازده    دهد. بنابراين هيچيك ارديبهشتي كارش را با روش صحيح و درست انجام مي

 رساند.را به اتمام ميشود و هميشه آننمي

ديريت همين علت، مشاغل تجاري، حسابداري، مدليل دقتش در كارها باشد. بهاو بههاي شايد كُندكاري

 رسد.نظر مييا تدريس كه به دقت زيادي نيازمند است، براي يك فرد ارديبهشتي بسيار مناسب به
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كارگيري گياهان مختلف در تازيين خاناه، محايط زنادگي او را مشاخص      به منزل زيبا، تزيين باسليقه،

دهاد  زيارا او   سازد. درضمن، كمتر احتمال دارد يك متولد عالمت گاو، خانه و همسارش را تغييار   مي

چناين هنار در خاون متولادين ارديبهشات      وفادار است و هرگز مايل نيست آرامشش برهم بخورد. هم

شوند و اكثر آنها داراي صاداي دلنشايني هساتند و    جريان دارد. درنتيجه، بيشتر نقاش يا موسيقيدان مي

هم گفتيم، آنهاا بهتارين ميزباناان    طور كه قبالً توانند هنر خوانندگي را نيز فرا بگيرند. همانخوبي ميبه

برند، گرمي و محبتي كه در روابط عماومي خاود   كار ميشان بههاياي كه در پذيراييدنيا هستند. سليقه

ساازد. ياك   نظيار ماي  كنند و نيز مهارتي كه در آشپزي دارند، آنها را ميزبانااني عاالي و باي   استفاده مي

 د؛ زيرا خودش خيلي زود تحت تأثير حاال و هاواي اطاراف   كناش را دلپذير ميارديبهشتي محيط خانه

اي انادازد و باا چهاره   گيرد و اگر اين محيط، مناسب حال او نباشد، فوراً به ابروهايش گره ماي قرار مي

توان درباره آنهاا گفات ايان    نشيند. درضمن، نكته جالبي كه مياي ساكت مياخمو و عبوس، در گوشه

اي كنناد و باياد حولاه   شان را با حوله ديگران خشاك نماي  دست و صورت گاهاست كه اكثر آنها هيچ

 مخصوص خودشان داشته باشند 

شان خيلي زود تحات تاأثير احساساات، عواطاف و عشاق طارف مقابال قارار         دليل تأثيرپذيريآنها به

 .گيرند و در راه عشق، حتي ممكن است دست به كارهاي نادرست و روابط خالف اخالق نيز بزنندمي

متأسفانه در عشق، بسيار بدبين هستند و شايد بتوان گفات آنهاا ايان بادبيني را در بيشاتر مواقاع و در       

گيرند. بد نيسات بدانياد فقاط در ايان وضاعيت اسات كاه آنهاا آنچناان          كار ميمسايل كلي عاطفي به

معماوالً   طاوركلي متولادين ارديبهشات   كنند. بهدهند كه احساس بيماري ميشان را از دست ميروحيه

ها، گلاو، پوسات و وضاعيت جرياان خاون آنهاسات.       شان كليهافراد سالمي هستند. نقاط حساس بدن

شان باشند. ساتون فقارات و ماچ پااي آنهاا نياز بسايار        هاي بدنبنابراين بايد بيشتر مراقب اين قسمت

وارد نياياد.   شاان هاياي جدي بر اين قسمت از استخوانپذير است و بايد دقت كنند هيچ ضربهآسيب

ها به هواي تازه هواي تازه و ورزش هم براي متولدين اين برج بسيار ضروري است. آنها مانند خردادي

 و ورزش نياز دارند.
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هاا و  باياد باا يكدنادگي    بخواهد خودش را اصالح كند و بدون نقص شاود،  اگر يك ارديبهشتي واقعاً

 چنين ديگران را از روي بدبيني نفي نكند.بردارد. همتوزي هايش مبارزه كرده و دست از كينهلجبازي

گفتيم يك متولد ارديبهشت، صبر و حوصله زيادي دارد. بنابراين در مقام رئيس يك مؤسسه يا اداره نيز 

از اين صبر و تحمل برخوردار است. ولي واي به روزي كه اين شكيبايي و متانت را از دست بدهد. در 

كاري و صرف وقت بيشتر، ندانش اشتباهات خود را جبران كنند و با اضافهاين صورت، بهتر است كارم

راه سازند. رئيس آنها از ايشان همان دقت و مراقبتاي را انتظاار دارد كاه خاودش اعماال      بهكارها را رو

خرج داده است، اما آنها مادام در  كند و زيردستانش بايد بدانند كه او مدت زيادي صبر و حوصله بهمي

 اند.دقتي كردهان بيكارش

يك رئيس ارديبهشتي بيشتر اهل عمل است تا حرف و شايد هرگاز در ماورد مشاكالت اداري حرفاي     

هااي اداري در درجاه   نزند؛ بلكه ناگهان عمل كند. براي او موفقيت در كار و سرمايه و گسترش باازده 

مايشي، سعي و تالش زياادي در  اول اهميت قرار دارد. بنابراين بدون هيچ سر و صدا، خودنمايي و يا ن

 كند و رسيدن به هدف، آرمان اصلي اوست.پيشبرد مؤسسه مي

رجاوع، هرگاز آنهاا را باا     در مقابل، يك كارمند ارديبهشتي با وجود رابطه عالي باا مشاتريان و اربااب   

كنناده  كه عرضاه كند؛ زيرا قبل از ايناش نميزباني وادار به قبول وضعيت يا خريد كاالي توليديچرب

هااي او در خاود كااال نهفتاه اسات و      اطمينان كامل يافته اسات  بازارياابي  « جنس»باشد، از مرغوبيت 

 نقصش را به رخ ديگران بكشد.وعيباصراري ندارد كه كار بي

شوند. البته اگر تحت تاأثير بارج خارداد باشاند، از رواباط      هاي خوبي ميها بازارياباغلب ارديبهشتي

خوردارند. معامالت امالك، كارهاي بانكداري و كشاورزي، بهترين مشاغلي است كاه  عمومي بهتري بر

 آيد.اش برميكارمند ارديبهشتي از عهده

زنند و تا جايي كه در توان دارند، براي به قدرت كارمندان متولد اين برج، كمتر دست به تغيير شغل مي

احساس كنناد ديگار بيشاتر از ايان قاادر باه       كوشند. ولي اگر شان ميو ثروت رساندن مؤسسه و اداره

طور اصولي و بنيادي باراي  روند تا بتوانند بهوقت است كه به سراغ كار ديگري ميپيشرفت نيستند، آن

هاي مالي آنجا از هوش خود استفاده كنند. يك منشاي متولاد ارديبهشات باا صاداي      توسعه و موفقيت
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اش بسيار ماؤثر خواهاد   حتم در موفقيت رئيس و اداره طوربخش و دقت زيادش بهماليم، رفتار آرامش

 بود.

 

توانند والدين خوبي باشند، ولاي  ها ميسياره ونوس )زهره( حاكم بر برج ارديبهشت است.  ارديبهشتي

ها باه ياك ناوع    شان را دلزده كند و بچهازحد آنها، كودكانبيش «ديسيپلين»شايد نظم و ترتيب زياد و 

هماين  هرحال آنها دوست دارند هميشه طبق برنامه پيش بروناد. باه  چار شوند. بهاحساس عدم آزادي د

هاي آنها را بپذيرند. البتاه اگار ايان    ها و برنامهشان نيز بايد توصيهكنند فرزنداندليل است كه گمان مي

ها هم اكثراً دوست دارناد كماي   رود؛ چون بچههمه سختگير و جدي نباشند، همه چيز خوب پيش مي

 اهنمايي شوند.ر

كناد؛ زيارا والادين متولاد بارج      طوركلي فرزند يك ارديبهشتي، كمتر تحصيالتش را ناتمام رهاا ماي  به

دهند و راجع به آن نگرانند. شان بيشتر از هر مسأله ديگري اهميت ميارديبهشت به تحصيالت فرزندان

 فقيت برخوردارند.مو شان از بهترين امكانات و شانسآنها مايلند مطمئن شوند كودكان

 

ها در اشاعه و ترويج افكارشان اسات. باد نيسات بدانياد ياك متولاد ارديبهشات،        استعداد ارديبهشتي

درصورتي تمام صفات اين برج را خواهد داشت كه از پنجم تا دهم اين برج بدنيا آمده باشاد؛ چراكاه   

چناين  ردين قارار دارناد. هام   متولدين پنج روز اول ارديبهشت، هنوز تحت تأثير برج قبلي، يعناي فارو  

متولدين پنج روز آخر اين برج تحت تأثير برج بعدي، يعني خرداد قرار داشته و صفات اين برج را نيز 

 دارا هستند و درنتيجه از تأثيرات ارديبهشتي كمتري برخوردارند.

، قادري  خصوصيات او كه در ساير روزهاي اين برج بدنيا آمده است، بنا به دهه و روز خاص تولدش

كه چرا و در چاه  ها و دليل اين، به تفصيل راجع به اين تفاوتدفتر دوم دیگرشناسيمتفاوت است. در 

 ايم.مواردي با ساير متولدين اين برج تفاوت دارد، سخن گفته

ايم، راجع به طور كامل بيان كردهاست و خصوصيات او را به جامع دفتري كه آن دفتر عالوه بر اين، در

هاا و جاواهرات   دهاد و سانگ  هاايي كاه دوسات دارد و باه او آراماش ماي      اش، رنگعالقه گل مورد



 
 

 
 

 

 

 

18 
 

 

زخام و باروز حاواد     مخصوصش كه به عقيدة برخي، خاصيت شفابخشي دارند و ياا او را از چشام  

جالاب و   دفتار كنايم باه ايان    ايام. توصايه ماي   كنند، به تفصيل ساخن گفتاه  دليل حفظ ميناگوار و بي

انداز شخصايتش بگشااييد و هار چاه     هاي روشن ديگري را به چشميد تا دريچهاختصاصي مراجعه كن

 اش آگاهي يابيد.هاي درونيبيشتر از جذابيت

 قيافه ظاهري متولدین برج اردیبهشت:

القامه هستند، ولي بدني كشيده و بلندنما قد يا متوسطزنان و مردان متولد برج ارديبهشت، معموالً كوتاه

ن، چشمان براق و درخشان، گاردن تنومناد و قاوي و چاناة برجساته، از مشخصاات       دارند. پيشاني په

ظاهري متولدين اين برج است. درضمن آنها موهاايي تياره، رناگ و روياي تقريبااً كادر و نياز بادني         

 فرم و ورزيده دارند.خوش

 طوركلي بايد گفت قيافه ظاهري يك ارديبهشتي، بسيار زيبا و دلنشين است.به

 ني متولدین برج اردیبهشت:تمایالت ذه

كار، مصمم، خودرأي و لجوج است. قدم و نيز محافظهيك ارديبهشتي فردي پراستقامت، باپشتكار، ثابت

 باشد.طوركلي اجتماعي ميطلب و بهچنين قدرتهم

تواند بسيار منطقي و خردمندانه رفتار كند، ولي هرگااه عصاباني شاود،    او باعاطفه و مهربان است و مي

رود كه ديگر به سختي قادر است آرامش خود را بدسات آورد. او اگرچاه آرام و   ري از كوره درميطو

 تواند كارگر، كارمند يا رئيس منظم و بسيار دقيقي باشد.رسد، اما مينظر ميكُند به

 شخصيت مرد متولد اردیبهشت: ●

صابور، خشان و حتاي گااهي     نيز مانند اكثر مردان متولد برج ارديبهشات، پرطاقات،    عمر خيام عزیز

نباياد   باشاد. درضامن  پيشاه ماي  حال بسيار عاطفي، احساساتي و عاشقسنگدل و بيرحم است. درعين

است. درحقيقت، صفات  و بسيار محتاط« پيلهشيلهبي»چنين عمل، مصمم، هماهلآرام،  اوفراموش كرد 

را شناخت و در كنارش زنادگي شايريني    توان اوراحتي ميبه ،دليل داشتن صداقتمختلفي دارد ولي به

درستي داند تا چه اندازه مرد مشكل و درضمن، آساني است. فقط بايد او را بهخوب مياو را ادامه داد. 
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ازحاد و  هاايي بايش  شناخت و مطابق ميلش رفتار كرد. البته آنقدر منطقي اسات كاه امياال و خواساته    

 وغريب نداشته باشد.عجيب

يا دوستانش از او  همسرهايي كه داند رنجش و دلگيريآيد كه ميشمار ميمعدودي بهاز جمله افراد او 

پيشه است. روحيه لطيفي اند را چگونه برطرف سازد؛ زيرا مهربان، خيالپرداز، رمانتيك و عاشقپيدا كرده

د. البته ايان  را چطور ابراز كن شداند اين همه ظرافت را چگونه بر زبان آورد و محبتخوبي ميدارد و به

 گيرد.، منطق و هوشش سرچشمه ميحبلكه از لطافت رو ؛ها از زرنگي او نيستمهارت

طور غيرمنطقاي  رود كه كسي او را بر سر لج و لجبازي بيندازد و يا بهفقط زماني واقعاً از كوره درمياو 

لبتاه شاايد   شدت ساخت، ساركش و لجبااز شاود. ا    وقت قادر است بهبا او ضديت و مخالفت كند. آن

 شآنچنان مورد اعتماد اطرافياناو عنوان يك مرد ارديبهشتي، اين مسايل را نپذيرد. با وجود همه اينها، به

كنند كه در نظر آنها مانند كوهي از استقامت جلوه به او تكيه مي 0شوهرقدري نزديكان و قرار دارد و به

 آيد.شمار ميگاه مناسبي بهشان تكيهكند و برايمي

طور كه به لذاياذ و  باشد و همانپيشه است. او عاشق عشق ميخيالپرداز و عاشق عمر خيام جانگفتيم 

شدت نيز جذب جانس مخاالف   ورزد، بهچنين ادبيات عشق ميهاي طبيعي، هنر و موسيقي، همزيبايي

زياادي   شود و به راحتي، آسايش و دوستي با زنان عالقمند است. تا باه حاال ماجراهااي عاشاقانه    مي

نادرت ممكان اسات    ازدواج، بهبعد از است و البته از اين به بعد نيز خواهد داشت. ناگفته نماند داشته 

عناوان ياك مارد    باه اش است. اصوالً او د؛ زيرا حس همكاري دارد و عاشق زندگي خانوادگيجدا شو

باه   او  ل اعتمادي اسات. ستايد و مرد قابكند، او را ميمي 0شوهررا وقف  شراحتي خودارديبهشتي به

هاا، او را محباوب همسار و    دلباازي وهمين اندازه توجه دارد و اين وفاداري و دسات نيز بهش فرزندان

 سازد.فرزندانش مي

 

خاوب زنادگي كنناد و هميشاه ظااهر      خاوب بپوشاند،   اش افاراد خاانواده  دوست دارد  او طوركليبه

آيند، احساس سرافرازي كنناد. )البتاه مارد ارديبهشاتي     خوشايندي داشته باشند و هرگاه با او بيرون مي

هايش دلبازيوشانس است و دسترود.( خوشبختانه ازنظر مالي خوشجايي مي 0شوهرندرت بدون به
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دهد؛ چون فردي پركار و باپشتكار است و وقتي تصميم به در مورد خانواده نيز درآمد او را كاهش نمي

چنين ممكان نيسات كااري را    كشد. همبه نتيجه مثبت از آن دست نميگيرد، تا رسيدن انجام كاري مي

او در كاار،   ريزي نكرده باشد. شايد يكي از داليل موفقيات را با دقت برنامهشروع كند كه قبالً انجام آن

 همين امر باشد. خوشبختانه از سالمت جسماني خوبي هم برخوردار است.

اوسات. ايان عالقاه در كناار      هايآشپزي، يكي ديگر از جذابيتعالقه زياد او به طبيعت، گل و گياه و 

كند. باالخره باياد گفات   اش را حفظ ميهاي آرام و مطالعه درباره تاريخ، روحيه مردانهتوجه به ورزش

چنين دوست دهد. همزياد اهل معاشرت نيست و محيط آرام منزل را به هر جاي ديگري ترجيح مي او

اش فقط در منازل  ل كار او باشد و جسم خستهحم يش، استراحت و حتي گاهل آرامحم اشدارد خانه

 كند.و گل و گياه آرامش پيدا مي خانوادهو كنار 

  

 

  

 راه و روش اصالحي متولدین برج اردیبهشت:

 )اگر مايليد او در بعضي از رفتارش تجديدنظر كند، به اين قسمت توجه نماييد.(

چناين  تاوز باشاند. هام   دندگي و لجبازي را كنار بگذارند و كمتر كينهمتولدين برج ارديبهشت، بايد يك

شاان  هااي شان را براي مدت زماني طوالني در خودشان نگه دارند. بايستي مراقب حساادت نبايد خشم

 كه سايرين را نفي نكنند.باشند و باالخره اين

●   ●   ● 
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 تماايالت و  ،عمر خياام جاان   وخو و مازاج خواهيم راجع به عمق شخصيت، خلقدر اين فصل مي ●

ثير أوجود اوست كه ت« منِ»طوركلي اين فصل معرف ظاهري شخص او صحبت كنيم. به ةچنين قيافهم

 اش است.بزرگ يا بسزايي بر محيط اطرافش دارد و مبين وضعيت جسماني و سالمتي

وشاوق و مهرباان اسات و در    پرشور و حرارت است. بنابراين همواره گرم، باا ذوق  جودشو «منِ» ●

 ودلباز است.زندگي تحرك زيادي دارد. درضمن بلندنظر و دست

خواهد زياد به مسافرت برود و اصاوالً نيااز باه    آليست است. ازطرفي دلش ميايده بسيار آرمانگرا واو 

 درخشش و شكوفايي دارد.

 ها است.ي او شامل مشكالتي در مورد استخوان و كشاله ران، كبد و سياهرگهابيماري

 

تحليل نموده و باه  وبا اطمينان بيشتري تجزيهتواند حالتش را ايم كه او چگونه ميدر اين دفتر ذكر كرده

  بپردازد. شدجوو «منِ»ارزيابي خصوصيات 

ترساد و  ت و پرجرأت است و در شرايط نامطلوب از هيچ چيزي نميمردي با شهام عمر خيام جان ●

كناد.  عمال ماي  مساايل   عمياقِ  دهد. درضمن هميشه پس از بررسيِنفس خود را از دست نمياعتمادبه
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چنين شاد، بخشنده، نوعدوست و عاشق آزادي و استقالل فردي است و درحقيقت، يك آزاديخاواه  هم

 آيد.شمار ميواقعي به

صاميميت و چاابكي از جملاه خصوصايات اوسات. از طرفاي        گويي و نياز كنجكااوي،  رك صداقت،

طاوركلي  گاذارد. باه  خداشناس و مذهبي است و به مذهب، قانون، فلسفه و نظم و رساوم احتارام ماي   

 تحصيالت عاليه را دوست دارد.

نادارد و خيلاي    رود، ولي عصبانيتش دواميشود و از كوره در مياغلب ناگهان خشمگين مياو هرچند 

توان حتي مي .ها عالقمند استها و يا كلوپها، بازي در باشگاهزود آرام خواهد شد. او به انواع ورزش

 ترند.ها از زندگي خانوادگي نيز برايش مهمگفت اين

رساد، ولاي بااالخره    ردي پرهيزگار، باوقار و متين است. گرچه در زندگي قدري ديرتر به بلوغ مياو م

كند. است و با آنها دوستي مينسبت به جنس مخالف نيز مهربان و بخشنده او شود. فهميده ميعاقل و 

را باا هار    شپذير شود تا بتواند خاود همين دليل بايد نظمممكن است در منزلش زياد مستقل نباشد. به

 محيطي وفق دهد.

  

فرم، صورتي کشيده و بيضي و نيز پيشاني بلنادي دارد. او  وزون، اندامي خوشبدني ماو احتماالً  

چنين ابروانش پرپشت یا بلناد و بيناي او کشايده اسات.     رسد. همنظر ميبلندقد، الغر و باریك به

رناگ و  او باشاد.  چشماني روشن یا به رنگ عسلي و ميشي دارد که بسيار نافذ و تأثيرگاذار ماي  

طورکلي ظاهري جذاب دارد. احتماالً داراي غبغب است و چهره و سيماي به ي باز و روشن ویرو

 رسد.نظر ميبشاشش مهربان و دوستانه به
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اش از داراياي  عمر خيام جاان هاي ماالي  خواهيم راجع به آيندة اقتصادي و استفادهر اين فصل ميد ●

هااي او  هاي پولسازي و ارزشاموال و امنيت فردي، روش چنين به رفتارش در موردصحبت كنيم. هم

 آورد.ولي است كه بدست ميپطوركلي اين فصل معرف پردازيم. بهمي

شده و با روش و اصولي منظم بدسات  ريزيهاي برنامهود و درآمدش را از طريق كار و فعاليتاو س ●

 را كسب كند.همه چيز منظم و از قبل آماده باشد تا سود آن ،هايشچنين بايد در تمام كارآورد. هممي

او جرأت و شهامت خطر كردن و يكباره پولدار شدن را ندارد. درواقع بايستي قطره قطره جمع كند تاا  

 اقتصاد هم پشتكار زيادي دارد. ةموفق شود و از نظر روحي نيز آرامش داشته باشد. در زمين

 

طلب و بلندپرواز، بالياقت، مسؤول و اهال  جاه ،در مسايل ذيلاو چرا كه گويد مي شماين بخش به ا ●

باشاد.  اش چيست و يا چارا ايان هماه قابال احتارام ماي      عمل است. علت نگراني يا ترديد و لجبازي

 گويد.اش سخن ميدرضمن از ساير خصوصيات اخالقي

اسات   يقدرتمند مردشود. در بهترين حالت، مي موردهاي بيدچار افسردگي او معموالً در موارد ذيل،

. بنابراين در كارهاي عماومي باه   باشدمي هاي عملي برخورداركنترل نفس و توانايياي قوي، و از اراده

هااي سياساتمداران و ماديران    يابد؛ چراكه اين خصوصيات، از ويژگيمقام شاخص و مهمي دست مي

 دولتي است.

خاواهيم باه بخاش    ي فوق راجع به قسمتي از شخصيت او صحبت كارديم. اكناون ماي   هار بخشد ●

كند. در اين بخش اول و گاهي نيز بخش دوم شخصيتش را زندگي مي يگاهاو ديگري از آن بپردازيم. 
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گونه اش را بهاو نسبت به مسايل، همزمان دوگانه است. شايد يك دوره از زندگي هايصورت، واكنش

 صورت ذيل.اي ديگر را بهدورهفوق باشد و 

هاا،  كنيم، مربوط به كار، انضباط، محدوديتآن نوع نيرو و انرژي كه در اين بخش دربارۀ آن گفتگو مي

هاي او چاه بازرگ باشاد و چاه     هاي اوست. )تالشها و اجر سختكوشيها، نااميدييچنين دلخورهم

در است ( درضمن مباين زماان و تنظايم    كوچك، بستگي به اين دارد كه قسمتش چيست و حق او چق

تجرباه بدسات آورد و    او كناد تاا  براين كمك ميباشد. عالوهاش ميدقيق وقت در تمام مسايل زندگي

هاي سخت و نيز روابط دشوار، صبور و عاقل باشد. ازطرفاي چاون ايان    هنگام مواجه شدن با موقعيت

گيارد.  اش پاداش ماي از طريق انضباط شخصياو هاي زيادي است، نيرو در ارتباط با موانع و دلخوري

 .آيدميشمار شود و يا نوعي مانع بهالبته اين امر براي ابراز وجود او يا يك سرمايه محسوب مي

ريزي خوبي دارد. از آنجا كاه  خوددار است و قابليت برنامه نيز طلب و بلندپرواز وبلندهمت، جاه وا ●

 باشد، باالخره پاداشي كه حقش است را خواهد گرفت.سختكوش ميبسيار صبور و 

يابد كه گذشت زماان  صورت غريزي درميزندگي دارد، ولي به گرفتنِتمايل زيادي به جدياو هرچند 

تواناد  ساختي ماي  باشاد. ازساويي باه   دليل نيست و خوشبختي، آخرين هدف وجودي نماي و رنج، بي

را فقاط وقاف يكاي از ايان دو ماورد       شرو، خودقسيم كند و از ايننيروهايش را ميان كار و تفريح ت

 كند.مي

همين دليل تواند مطالب نامفهوم را با جمالتي خوب، ترجمه و تفسير كند. بهمياو جالب اينجاست كه 

گاذاري  قادر است مترجم و نويسنده ممتازي شود. اين توانايي را نيز دارد كه ماديري خاوب، سارمايه   

هااي  نشمندي برجسته و يا رياضيداني مشهور باشد. تادريس و ساخنوري از ديگار قابليات    نظير، دابي

باه   شدهاد در شاغل و ياا اهاداف ديگار     هاا باه او امكاان ماي    كلي اين ويژگاي طورخوبش است. به

احسااس تنهاايي ياا     اواحتمال دارد  گاهي ها باز هماين ةهاي بيشتري دست يابد. با وجود همموفقيت

پذيرا نشود، اعتبار و قبول شدن در جامعه برايش اهميت زيادي خواهاد   مرديتي كند. اگر كفايحتي بي

 دارد به ديگران خدمت كند.يافت. باالخره زندگي، او را وامي
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هاايش مشاكل پيادا كناد و دچاار آرتاروز مفصال و        ازنظر سالمتي ممكن است در رابطه با اساتخوان 

 استخوان شود.

 

مقتصد، مسؤول و اهل عمل است و تمايل زيادي به افسردگي دارد. مال و ثروت باراي او   او مردي ●

احتيااج   ،آورد تا شادي و شادماني؛ زيرا به كسب مال و تقسيم آن با ديگاران بيشتر نگراني به همراه مي

بادون شاك باراي    او ع اسات. درواقا  گرايي، اصرار و تأكيد زيادي داشته دارد. احتماالً تاكنون بر مادي

شاود، ولاي   پولادار نماي   او كند. منظور ما اين نيست كهكوشد و كار ميبدست آوردن پول، سخت مي

اي شاود،  طور ناگهاني پول كالني به او برسد و يا صااحب ارثياه  كه بهيا اين شاحتمال برنده شدن بليت

 خيلي ضعيف است.

تار از بيشاتر   گيرد. در اين صورت خيلي آهستهرا ميكند و يا جلوي آنها را فراموش مي شاحساساتاو 

 تر است.يابد، اما اين لذايذ براي او بادواممردم به لذايذ جسماني و شهواني دست مي

را نسابت باه ديگاران و     شچنين بايد حس ماالكيت هايش دارد. همنياز به بازنگري ارزشاو هرحال، به

صاورت باراي آن   هار كناد، اماا باه   ولي را برايش حل نميپل عزيزانش كنار بگذارد. البته اين امر، مساي

 ش خواهد كرد.تالسخت 

طور غيارارادي باه هماراه    اعتمادي و ترس ذاتي را بهبايد دوباره به مردم اعتماد كند؛ زيرا اين بي وا ●

اش را از هااي ماادي  راييدا همجبور شد او دارد. ازطرفي احتماالً در گذشته، شرايطي پيش آمده بود كه

 دست بدهد و با شخص مورد اعتمادش زندگي جديدي را آغاز كند.

به اموال ماادي اهميتاي ندهاد و در مقابال، تواناايي و       درسي كه بايد بياموزد، اين است كه در زندگي

يش هادارايي ،كار گيرد. فراموش نكند كه هيچ كس هنگام مرگرا در پيگيري مسايل معنوي به شقدرت

 را با خود به دنيايي ديگر نبرده است.

اش را بداناد.  اجتمااعي  هااي بايد ياد بگيرد از آنچه دارد لذت ببرد و ارزش اموال مادي و موفقيات او 

برداشت خوبي داشته باشد و هرگاه الزم شد، آنچه دارد را رها كناد و از   ،از جامعه شچنين در ذهنهم

 اين بابت غصه نخورد.
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مشكالتي پيدا  ش)بخصوص پدرش( و يا برخي از دوستان شوالدين با همكاران، جامعه، اواحتمال دارد 

 كند.

 

●   ●   ● 
 

بيناي  ين بخش از روحيه و خصوصياتي همچون دوستي، ابتكار، درك ذاتي و نيز فراست، عدم پيشا ●

 شناساند.ميشما به او را  ،گويد و از اين بابتسخن مي ،اش در موارد ذيلنشناسيو وقت

دنباال  طلاب و ساازگار اسات و مادام باه     صلح مرديشود، در مسايلي كه در ذيل بيان مياو هرحال به

 گردد.هاي جديد ميدانش

يرو و انرژي ذكر شده در اين بخش در ارتباط با شانس برتر اوست و مبين مسايل زيادي است كاه  ن ●

اش اسات و معارف افكاار برتار،     ضمن باعث ترقي و كارگشاي زنادگي دهد. دراش رخ ميدر زندگي

 باشد.طوركلي بيانگر ثروت او مي، ماديات و افزايش آن و بهحفاظت از روح

 سيار نوعدوست، مهربان و نيز پرتحمل و معاشرتي است و از قدرت دركاي مساتقيم برخاوردار   او ب ●

هااي  باشد. قادر اسات گاروه  آل مير و خالقي دارد و يك سياستمدار ايدهچنين ذهن مبتك. همباشدمي

 شديگر مجاز نيست تنها براي خودش زنادگي كناد و فقاط باه خاود      او مختلفي را اداره كند. درواقع

 كار گيرد.اش را در يك هدف خاص بهبلكه بايد ياد بگيرد نيرو و انرژي ؛بينديشد

اي بسيار ابتكاري شيوهرا به شخوبي برخوردار باشد. او تصورات فنييا از توانايي علمي  اواحتمال دارد 

شاوق  واز استعداد ادبي يا موسيقي برخوردار است، اما از اين بابت، جلوي شاور چنين همكند. مي ابراز

 گيرد.خود را مي

نتيجاه  د. درشوكار است، تمايالت انقالبي در او كمتر مشاهده مياز آنجا كه بخشي از وجودش محافظه

 رسد.مي اشآميز به اهداف نوعدوستانههاي صلحاز طريق روشاو 

نفاس  هاي او اعتمادبهبين و مهربان و معموالً ازنظر مالي موفق است. از جمله قابليتخوش او مردي ●

باازي، ربااخواري،   هااي ماالي از قبيال معاامالت زماين، سافته      گاذاري فراوانش است. احتماالً سرمايه
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باعاث ترقاي و پيشارفت او در كارهاا      ،ايسهام و ديگار معاامالت ريساكي و مخااطره     خريدوفروش

 كند.درستي ارزيابي ميشود؛ زيرا اوضاع را بهمي

اغلاب باراي   او چنين قادر است اعتماد سايرين را جلب كناد.  برد. هممنال لذت ميز داشتن مال و و اا

ولاي   ،بردكند و از اين بابت سود ميهاي مالي دريافت مياز ديگران كمك شپرورش عقايد و تصورات

 ازحدش باشد.هاي بيشها يا ولخرجيگوييبايد مراقب گزافه

هاي فلسفي نو دنبال ديدگاهچنين بهتالش كرده است. هم شصبر و تحمل براي تقويت و باال بردنِ وا ●

برگزياده   واقع، اين ياك موقعيات روحايِ   زندگي عجيبي دارد و در ،همين دليلگردد. بهو جديدي مي

 است.

ضامن،  رساد. در نظر ماي اش نيز بسيار عميق بهشخصيت بسيار جالب و جذابي دارد و عقايد فلسفي او

هاي تاازه  برد و جذب مكانچنين از تجارب جديد لذت ميكند. همنظريات ديگران را كامالً تحمل مي

 «چراهااي »هاي گوناگون، شود در موقعيتهاي جديد، باعث ميشود. نيازش به نظريهات نو ميو نظر

 سؤاالتي بپرسد. شپيوسته از خود ،هاي مختلفزيادي را پيش بكشد و در حالت

شاود؛ زيارا آنهاا باه او احسااس زنادگي و شاور و نشااط         بين و قابل توجه ماي جذب افراد خوشاو 

دوم عمار تضامين    ةبينش عميق و قضاوت صحيحي كه دارد، موفقيتش در نيم طوركلي بابخشند. بهمي

 شده است.

چنين در بدست آوردن يك مقام داراي حساسيت، محبوبيت فراوان و نيز قابليت رهبري است. هم وا ●

 برخوردار است. از قدرت زيادي ،دانش و دستيابي به بيشترين علوم مهم در دنيا و نيز كسب حداكثرِ

گيارد. ولاي   از ديد و بينش مثبت و واكنش فعالش نسبت به دنيا سرچشمه ماي  ،نياز او به كسب قدرت

مردم نيز با ذهني پذيرا توجاه كناد و حتاي بادون دلخاوري از       ةهرحال بايد بياموزد به نظريات عامبه

 ديگران فرمان بگيرد.

●   ●   ● 
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كنيم كه در ارتباط با كارها و معاامالت بازرگ،   ا صحبت ميشمو انرژي خاصي با جا از نيرو ر ايند ●

بار دنيااي جنايات،     وهاي پرجمعيت و نيز يك نوع رفتار سياستمدارانه افراطاي اسات   ها و دستهگروه

ثير مي گذارد. درضمن با عصر اتام مارتبط اسات و باعاث     أهاي بزرگ تسياست، گانگسترها و شركت

باشد. اين نيرو، نابودي باه  مي نيز پس از آن ةهاي علمي درطي جنگ و دورو كشفجنگ جهاني دوم 

همراه دارد، ولي حاكي از تولدي دوباره است؛ درست همانند ققنوس كه دوبااره از مياان خاكساترهاي    

ثير أشود. از آنجا كه اين نيرو و انرژي در تمام افراد زنده يكنواخت است، شايد تا اش متولد ميسوخته

جمعاي محساوب   طاوركلي نيروياي دساته   ن بر يك قوم، ملت، كشور يا يك قاره نيز يكسان باشد. بهآ

 شود.مي

 شود.م( مي2142تا  2123ه.ش ) 0421تا  0412این بخش شامل نسل متولدین  ●

ادري و بيداري د و شعور زندگي، برنبخشنش مهارت، زيركي و ابتكار را حياتي دوباره مياو و همنسال

 د.نانگيزنسبت به حقيقت را برمي

چناين در وجاودش   باشاد. هام  سنج ميصبور و نكته مرديگذاري است و داراي استعداد سرمايه وا ●

قدرت داوري خوب، نيرويي فراوان و نيز استعدادهايي غيرعادي نهفتاه اسات. معماوالً باراي بدسات      

داراي تواناايي   نياز  تياق و ذوق زياادي دارد. در داد و ساتد و كساب و كاار    اشا  ،آوردن مال و ثاروت 

 اي است.العادهفوق

اشاتياق   ،هاي ديگر اين دفتر مبين اين مسايل است، شايد به كاركردن در مشااغل آزاد اگر دركل، بخش

كه فقاط  يا اين عظيم را به راه اندازد« امپراطوري»از هيچ شروع كند و يك  او داشته باشد. احتمال دارد

هاوا  مقدار زيادي پول بسازد. معموالً قدرت تمركز او خوب است و شاايد ايان امار، قادري از ساربه     

آيد بيند پول ميمعني كه ميبدين ؛دست شدن پول را ببيندبهبودنش بكاهد. البته ممكن است فقط دست

ستفاده او از پول، ايان اسات كاه در    اهميتي خود را نشان دهد. بهترين و مؤثرترين راه ارود تا بيو مي

چنين بايد مراقاب  امانت و درستي او الزامي است. هم، همه چيز با ديگران شريك شود. در مسايل مالي

 در نياورد. شاش را به تملك خودباشد افراد مورد عالقه

●   ●   ● 
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، عمر خياام جاان  نيت، تحصيالت و ارتباطات خواهيم راجع به سفرهاي كوتاه، ذهر اين فصل ميد ●

صاحبت كنايم.    شچناين اقاوام نزدياك و همساايگان    اش با نزديكان )برادران و خواهران( و هام رابطه

 پردازيم.درضمن به افكار مادي، عملي و قابل قبولش و نيز نوشتن، انتشارات و مطالبي از اين قبيل مي

 .همواره رو به تكامال اسات  و عقايد و افكار متفاوت و جديدي دارد. ازنظر ذهني، ذهني روشن  وا ●

هااي  تازهقادر است شود و چنين جذب مسايل جديد ميباشد. همطلب ميبسيار تجدد عبارت ديگر،به

 دنياي اطرافش را درك كند.

جازو   ،اه و سيارات ديگار او طرفدار واقعي سفر با وسايل مدرن و سريع است. درنتيجه شايد سفر به م

هاي گروهي مانند راديو، تلويزيون و آرزوهايش باشد؛ زيرا به علوم تخيلي عالقمند است. اگر در رسانه

 غيره شغلي بدست آورد، بسيار موفق خواهد شد.
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زنادگي باا   در زنادگي خصوصاي، دوران اولياه     عمر خيام جاان  خواهيم از رفتاار ر اين فصل ميد ●

 چنين منزل او و تصميماتش در مورد اموال صحبت كنيم.، عواطف و روابط خانوادگي، هماشخانواده

ايان، راجاع باه    بار د. عالوهيخواناش در ملك و ساختمان ميگذاريسرمايه ةجا مطالبي نيز درباردر اين

كلاي ايان فصال در ارتبااط باا      رطوكنيم. بهگفتگو ميشما ( با شاحتمال زياد مادريكي از والدينش )به

 كانون خانوادگي، ريشه، اصل و نسب و نيز منزلش است.

. احتماالً در شرايط ناپايدار خاانوادگي بازرگ شاده    استتأثيرپذير و درنتيجه حساس  مردياتاً او ذ ●

 همسر  و كودكانشاست و خودش نيز در خانواده و ميان 

چنين از آيناده  كند. همدر منزلش احساس راحتي نمي او واقعكند. درثبات را تكرار ميبي اين شرايط ،

 وحشت دارد.

 نظر و فكر ديگران در مورد او بنا شده است. ةاش بر پايهرحال، ثبات و پايداري عاطفي و احساسيبه

 

ي از اين بخش نام برد. اين بخاش  هاي شروع براي ساختن يك شخصيت جديد، بايستر تمام نقطهد ●

كه چرا در ماوارد  طوركلي خصوصيات اخالقي او همچون قدرت، اراده، تأثيرش بر ديگران و راز اينبه

 ،گونه مسايلكند. او نياز دارد در اينذيل، هميشه بايد رئيس باشد و نيز بسياري مسايل ديگر را بيان مي

 را پرورش دهد. شرشد كند و خود

 شود.ي شروع مي«جديد»اش چيزهاي يل، هميشه در زندگيدر امور ذ
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كنايم، شخصايت، ساليقه و نياز غراياز و      كه در ادامه راجع به آن صاحبت ماي   وعي نيرو و انرژين ●

كند. اين بخش مبين دهد و در روابط عشقي و ازدواجش نقش مهمي ايفا مياحساساتش را توضيح مي

 ست.هنقش مادر او نيز 

اختيار، درستكار و چنين خودانگيخته، بيپروا، فعال، مبتكر و همصوصيات او عبارتند از: متهور، بيخ ●

بارد.  لذت ماي  شدتهعاشق مسافرت است و از سفر ب اوصورت آني و ناگهاني(. بايد گفت تندخو )به

مساايل غيرمعماول   و هاا  ر مااجراجويي گذاري نيز دشت و گشود هاي خالق او باعث ميالبته توانايي

 داشته باشد.

آنهاا اسات؛ يعناي     كند، اما ازطرفي بسيار مستعد كنارگذاشاتنِ آساني دوست پيدا ميبه عمر خيام عزیز

گذارد. كمتار  را كنار مي شراحتي دوستانكند، بهاش را جلب توجه ياي در جاي ديگرزماني كه مسأله

نتيجه از آنجا كه نيرو و انرژي عصبي فراواناي  اند و آرامش داشته باشد. درآيد او بتواند آرام بمپيش مي

صاورت ياا دچاار    ايان كمي فكر كند. درغيار   ،را كنترل نموده يا قبل از هر كاريدارد، بايد بياموزد آن

باا تجاويز    ویتاامين ب رسد  استفاده از انواع شود و يا با تالش فراوان به موفقيت ميسكته عصبي مي

 بخشد.كند و به او آرامش مياش را كنترل ميشك، سيستم عصبيپز

 

نوعي بر فضاا و  خوبي ايفا كند و بهعنوان يك مادر سنتي بهشايد مادر او هرگز نتوانسته نقش خود را به

 اشبه تمام امور منزل و يا كارهاي شخصيمادرش كل، حاكم بوده است. در« مادر ساالري» جو منزلش

پساند ياك زن را قباول نكارده و شاايد      گاه نقش جامعهعبارتي ديگر، مادر او هيچت؛ بهپرداخته اسمي

قادري  باه ماادرش  رفته است. احتمااالً  اش سر ميها از انجام وظايف مادرانه خود، حوصلهگاهي وقت

متكي باشاد. ايان    شكه به خوداي نداشته جز اينمشغول رسيدگي به كارهاي خودش بوده كه او چاره

 كند.اي به استقاللش در زندگي كمك ميگونهبهامر 

 

نفاس و اطميناان باه خاود را در دروناش      باه سيار باهوش و بافراست است. ازطرفي عدم اعتماداو ب ●

گردد. در سرنوشت او تغيير جا و مكان زياد است و دنبال صلح و امنيت ميكند و پيوسته بهاحساس مي
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تاالش او در   ةنتيجا  شجايي تزيينات داخلاي منازلش باشاد، ايان خاود     فقط جابه ،تغييرحتي اگر اين 

 اش را بسازد.خواهد زندگيريزي بناي محكمي است كه بر اساس آن، ميپي

 مادرش )چه مثبت و چه منفي( تاثير زيادي بر او داشته و دارد.

باياد تماام ايان انارژي      او بخشاد. انرژي فراواني ميوجود دارد كه به او نيرو و قدرتي در درونش  ●

اي هدايت كند و فقط از اين طريق، از آن استفاده نموده و قوه محركاه  احساسي را به مجراهاي سازنده

دهد تاا در  اش اين امكان را به او ميرا تحت كنترل درآورد. درضمن، مهارت و شهامت دروني اشآني

 ا به آينده بسپارد.زمان حال زندگي كند و آينده ر

از  شداشتني است، ولي ممكن است خودرأيي و استبداد ياا خاودبيني و انتقااد   گرم و دوست او مردي

 آنها را بيازارد. ،ديگران

نوعي هشياري بوجود بيايد تا بتواند بر احساساتش فايق آيد. احساس تنهايي، او را رناج  در او ايد ب ●

را به ديگران نشان دهد. اين حاس   شقع مشكلش اين است كه قادر نيست احساساتدهد، ولي دروامي

 است.كند از ديگران جدا افتاده قدري در وجودش شدت دارد كه اغلب فكر ميبه

اش خورده است. درنتيجه از ، اما شايد مدام دست رد به سينهدنبال عشق و احساسات بودهاو هميشه به

طور ناخودآگاه نگران اين است كه مباادا طارد   ترسد؛ زيرا بهشدت مين بهداشتعشق ورزيدن و دوست

 شاش سرشار از مهر و محبت بوده باشد، شانس بيشتري دارد كه بر اين ضاعف شود. اگر دوران كودكي

فرصت شادي و نشاط نداشته است، بايد بداند كه هنوز هم دير نشده  ،فايق آيد. حتي اگر در آن دوران

پيروز شود؛ اما بايستي نسبت به زندگي، ديدگاه مناسابي پيادا كناد و باراي      شبر اين ضعفتواند و مي

كاه فاردي اهال عمال اسات و      ايجاد احساس امنيت در وجودش به سايرين متكي نشود. باوجود ايان 

 درونش گرما، احساس و شور فراواني را زنداني كرده است.در كند، ولي خوبي كنترل ميرا به شخود

زيااد اسات.    ،)بخصوص مادرش( رناج بكشاد   شازنظر احساسي و عاطفي از والديناو كه ايناحتمال 

اش بخااطر  چنين شايد از كساني كه با آنها همخانه است )جدا از منزل پدري( يا از همكااران اداري هم

هاي فردي و يا دركل از جامعه، زجر و آزار ببيند. اغلب كسااني كاه داراي ايان حالات     كسب موفقيت

 اند.مادري كشيدهنوعي درد بياند و بهمادر يا دوري از او بودهفوت ستند، در كودكي شاهد ه
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يرو و انرژي اين بخش، مرتبط با خالقيت، اسرارآميز بودن و نيز حيله، فريب و خياالت باطل است ن ●

رتباط با رفتار او نسبت به بخاش معناوي   بخصوص در ا ؛كننده و يا بسيار واضح باشدتواند گيجكه مي

نتواناد   وشاود ا آورد، باعاث ماي  بوجود ميرا طور كه نيرنگ و حيله زيادي اش. اين نيرو، همانزندگي

 فرق بين اصل و بدل، واقعيت و رؤيا و نيز دوستان و دشمنانش را تشخيص دهد.

تا  0418چنين متولدین م( و هم 0813تا  0821ه.ش ) 0212تا  0233این بخش شامل متولدین  ●

 شود.م( مي 2144تا  2123ه.ش ) 0423

كند داراي رسالت هايش توجه زيادي دارد. احساس ميها و آرمانآلو ايده شبه خود عمر خيام عزیز

رساد.  اش الهامااتي باه او ماي   هاي افراطيها در مورد ايدهي است و حتي گاهي وقتاو مأموريت ويژه

 چنين قابليت انتشار عقايد و افكارش را نيز دارد.هم

شاان از  شاوند. آنهاا باراي رسايدن باه اهاداف      محسوب مي« تندرو»بعضي از افراد مانند او، اشخاصي 

اند. تجربه نشان داده است كه آنهاا باه آراماش، صافا و احسااس      ي استفاده كردهاهاي فريبكارانهروش

 ند.انرسيده شانرضايت از خود

كه از اين بابت شبيه او باوده ياا هساتند عبارتناد از: اوانجلاين       يدر غرب، برخي از مشهورترين افراد

 ريچارد اشتراوس )موسيقيدان(. -سازي آمريكايي( هنري فورد )مدير كارخانه ماشين -آدامز

در او زياد است. ازطرفي ناوعي   چنين اضطراب و نگرانيدم اطمينان دروني، ترس و وحشت، همع ●

اش دارد. شايد به فرزندي پذيرفته شده باشاد و ياا   رؤيايي ةمحيط زندگي و خان نِديدتمايل به آرماني 

اش او را بزرگ و تربيت كرده باشند. درنتيجه با والدين جديادش ناوعي   كساني بجز پدر و مادر واقعي

 افزايش يابد. ،درست وابستگي روحي دارد كه ممكن است در شرايط خوب و

نشايني كناد و شاايد وادار شاود     به حقيقت نپيوندد، دوسات دارد عقاب   اشاگر رؤياي او دربارة خانه

نشيني و عزلت را برگزيند. شايد هم به مراكز معنوي و يا مجامعي برود كاه در آنجاا مجباور باه     گوشه
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كناد امنيتاي دروناي را بار پاياه      مي هرحال، اين امر كمكنباشد. به اشزندگي در ميان اعضاي خانواده

عياب و نقاص كاه در ضامير     را در ماورد محيطاي باي    شباياد رؤياهااي  او حقيقت بدست آورد. ولي 

 خودآگاهش به تصوير كشيده است، رها كند تا مشكلش برطرف شود.يمهن

●   ●   ● 
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 فرزندان،   خواهيم راجع به روابط عاشقانهر اين فصل ميد ●

 به گفتگو بپردازيم.شما با  عمر خيام جان ها و نمايشاتها، سرگرميچنين پاتوقو هم 

بازي، معامالت سهام، احتكار، سفتهخريدوفروش نقش تئاتر، تلويزيون، سينما و نيز امورمالي او از قبيل 

يت و نحاوة اباراز آن   كنيم. در مورد ورزش، خالقتشريح مي تانزمين، معامالت قماري و قمار را براي

طوركلي اين فصل در ارتباط با زندگي عشقي و عاطفي، خالقيت و نيز افكاار و  گوييم. بهنيز سخن مي

 هايش است.انديشه

ازحادي دارد و معماوالً بادون هايچ دليلاي      شاود. شوروشاوق بايش   صورتي افراطي عاشق ميبه وا ●

سرعت توجه جنس مخالف را فردي برخوردار است و بهاز جذابيت منحصربه چنينهم پرتحرك است.

 كند.جلب مي

شاود و باه   بين و دورانديش نيست و احتماالً در يك نگااه عاشاق ماي   البته در مورد عشق، چندان واقع

 درآمده است. «عادت»صورت يك اين كار برايش به، مرور

 

 

نارژي وجاود دارد كاه مباين عملكارد، قادرت، تواناايي و ميازان         وعي نيارو و ا ، نا در بخش ذيال  ●

جاويي و پشاتكارش را   هاا، سالطه  ها و پرخاشگريعصبانيت وجوش،بودن اوست و نيز جنبتهاجمي

هاايي را در  ها و اضاطراب ضمن محرك اصطكاك، تضاد، جنگ و دعواست و نگرانيدهد. درنشان مي

 شهااي شور و هيجان او براي پيشرفت و رسيدن باه خواساته   آورد. اين انرژي بيانگروجودش پديد مي
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پرواياي از  چگونه قادر است با جسارت و بي، در مواقع لزوم كه اوكند براين، مشخص مياست. عالوه

اش بوده و مارتبط باا   محافظت و حمايت كند و حقش را بگيرد. اين بخش مبين نيروي جنسي شخود

دارد مايال  تكلي بيانگر اين است كه تا چه حد طوريت اوست. بهو ميزان آن در شخص «نرینگي»نيروي 

 اش رابطه برقرار كند يا هرچه دوست دارد را بدست آورد.با شخص مورد عالقه

گيرد. معموالً تحت آرام مي شبسيار پرتحرك و باذوق و شوقي است و كمتر در جاي مرد عمر خيام ●

هااي  كند. درواقاع اولاين پيشانهادكننده باراي برناماه     ني و بدون فكر قبلي عمل ميثير قواي انگيزة آأت

خواهاد را فاوراً و در   چه ميمايل است هراو صبر و تحمل ندارد.  ،وجوش است، ولي متأسفانهپرجنب

 شاو در كنترل خاود  كند، قدرت قوياسرع وقت بدست آورد. صفت خوبي كه به او كمك زيادي مي

 است.

بيشتر از هار كساي   او آورد؛ زيرا ي، احساس همدردي و همدلي، دوستان زيادي را گرد او ميغمخوار

كند و هميشه آماده و راغب است مشكالت سايرين را رفاع كناد.   به افرادي كه مشكل دارند، كمك مي

هني هاي جسماني و ذگفت فعاليتتوان ميحال هرشود. بهكردن، دچار سانحه مي معموالً بخاطر عجله

 او شديد است.

 چنين از استعدادهاي زيادي برخوردار اسات. باه ورزش  خالق است و آرزوي خالقيت دارد. هم وا ●

بااكي زياادي   تر، تهور و بيدر كارهاي مهماو شود. بسيار عالقمند است و در آن موفق مي شدتنيز به

رهبري دارد. بااوجوداين شاايد قماربااز شاود و شاب و      دهد. درضمن، توانايي زيادي نيز در نشان مي

 هاي اين دفتر نيز ذكر شده باشدبرانداز بگذارد  اگر در ساير قسمتروزش را بر سر اين تفريح خانمان

او طاوركلي  داراي استعداد هنري زيادي است، در استفاده از آن، صبر و حوصاله الزم را نادارد. باه    او

 حال چه در مسايل خالق باشد، چه غير خالق. ؛كندعاليقش مي را صرف ششوق و نيرويوشور

 برد.شدت لذت مياست به ها بودهكه عضو پيشاهنگي يا ساير گروهشايد در نوجواني از اين

 در زنادگي  اوشناسي و صداقت از جمله صفات بسيار پسنديده اوسات. احتماال دارد   وفاداري، وظيفه

 دل شودشان آزردهمهريدليل بيفرزندانش به و يا از مشكالتي را تجربه كند 

. 



 
 

 
 

 

 

 

38 
 

 

●   ●   ● 
 



 
  

 

 

 

39 
 

 
 

 

 

 

 

 عمر خيام جاان طوركلي نوع كاري كه خواهيم راجع به شغل، همكاران، زيردستان و بهدر اينجا مي ●

 صحبت كنيم.شما شود با جذب آن مي

اي هااي روزماره  اجبارها و عادتهاي دروني، امراض جزيي، سالمتي، بهداشت، اين فصل معرف تنش

ثير أاش تا آموزد. دركل، اين فصل بار زنادگي  سازد و به او صبر و تحمل مياست كه شخصيتش را مي

 عميقي دارد.

اش دقت و سختگيري فراوان است. بنابراين مشاغلي مانند كاار  كند كه الزمههايي كار مير زمينهاو د ●

سازي و غيره كه به دقت، توجه و سختگيري زياادي نيااز دارد،   اقتصادي، اداري، دولتي يا خانهبانكي، 

احتماال زيااد موفاق    نظر اسات و درنتيجاه، باه   دقيق و صاحب ش. البته او در كاراستبرايش مناسب 

 شود.مي

 

باوط باه غادد    هاايي مر درد و نااراحتي ممكن است مبتال به گلودرد، گردن اوازنظر سالمتي بايد گفت 

 اين، نوعي نيروي شفابخشي دارد و با لمس كردن افراد و كمي تمركز بار آنهاا  وجودتيروئيد نيز شود. با

 هاي غذايي باشد.بايستي بيشتر مراقب مسموميت او شان بكاهد. درضمناز درد و ناراحتيقادر است 

 

هاي او يقراري، از اين شاخه به آن شاخه پريدنجا از شخصيت دوگانه، هشياري يا ناآرامي و بر ايند ●

 گوييم.آيد، سخن ميكه در بخش ذيل مي شخصوصيات اخالقي ديگراز و بسياري 

 كنجكاوي و تحقيق در مورد مسايل ذيل، صفت بارز اوست.
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دهاد  ن مييرو و انرژي اين بخش با عشق، زيبايي، هنر، پول و شانسش در ارتباط است و به او نشان ●

كناد.  را اباراز ماي   شورزد و عشق و محبات آيد، چگونه عشق مياز چه چيز و يا چه كسي خوشش مي

هاايش را در ايان زميناه توضايح     لذت بردن او از هنرهاي ظريفه و استعدادها و توانايي ةدرضمن، نحو

 شي شانس و موفقيتها، نحوة پول درآوردن و چگونگبه سليقه، خواستهجا شما در ايندهد. درواقع مي

و ميازان آن در شخصايت اوسات و     «ماادینگي »د. نماد اين نيرو و انرژي مرتبط باا نياروي   يبرپي مي

 باشد.ترش ميطوركلي معرف احساسات عميقبه

طبع و گو، شوخبذله مردزبانزد خاص و عام است. او  عمر خيام جان هاي دوستانهجذابيت و حالت ●

را با عقال   شتواند هيجاناتتوانايي زيادي دارد. درضمن، مي شهاياست و در نشان دادن خوبي ينشيري

از استعداد هنري و ادبي زيادي برخوردار است. وابستگي خانوادگي نيز  او خوبي مهار كند.و درايت، به

درساتي درك  را باه  بيني كرده و آنهاخوبي قادر است مسايل را پيشچنين بهدر او بسيار قوي است. هم

يابد. همين نگرش، ميكند. ازطرفي رفتار ديگران را بادقت زيرنظر دارد و علت اعمال و رفتارشان را در

دهد كه از طريق نوشتاري و گفتاري، مساايل را بياان كناد و البتاه در ايان راه،      به او اين توانايي را مي

تواناد از طرياق   ي اسات و ماي  اساخنور برجساته   عبارتي، نويسنده ياآگاهي و استعداد زيادي دارد؛ به

خوبي توصيف كند تا ديگران نيز همان احساسات و رفتار آنها را ، هيجانات و رفتار مردم را بهشتجارب

 تجربه و تجسم كنند.

در سرگرم كردن مردم، استعداد فراواناي دارد و مجلساي نيسات كاه او در آن     او ها، عالوه بر تمام اين

هاا و هيجاناات پنهااني    شد و گرم نباشد. درضمن، خودش نيز از تفريحات، سارگرمي حضور داشته با

گيارد. او  ست و جلوي او را ماي هبرد، ولي ترس از تعهد و پيمان، هميشه در وجودش لذت زيادي مي

حتي اگر خودش هم درگيار عشاق نشاده باشاد و ايان باراي ديگاران         ؛كندخوبي عشق را درك ميبه

 تر باشد و در اين مورد بيشتر تالش كند.قدمدر زندگي ثابتاو زم است انگيز است. الشگفت

شادت او را دوسات   كاري واقعي و مثبت است. كارمندان و همكاارانش باه  ياستمدار و محافظهاو س ●

مساأله جازو   شود و اين كاري پيشقدم مي كه همواره براي ارتقاي آنها و پيشبرد شرايط بهترِدارند؛ چرا

 آيد. درنتيجه كار در كنار او لذتبخش است.حساب ميها و حتي آرزوهايش بهاهداف، برنامه
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سوءاساتفاده   شكه از جسممگر اين ؛او بايد گفت تقريباً خوب و سالم است در مورد وضعيت سالمتي

ضامن بايساتي از   ربايد از مصرف مواد قندي و نشاسته بپرهيازد؛ زيارا اساتعداد چااقي دارد. د    او كند. 

هااي بادن او   هاي آن بيشتر مراقبت كند؛ چون ايان قسامت  ها، گلو، پوست و جوشجريان خون، كليه

 ها دارد.مشكالتي هم در بيضه، تر هستند. احتماالًضعيف

 

با منِ برترش تالش كرده است، داناش و آگااهي او در ماورد     شبراي هماهنگ كردن خوداو ن چو ●

ادامه  اشسازد به فراگيريكند. همين امر نيز او را وادار ميمطالب فلسفي، مردم را به طرفش جذب مي

 دهد و احتماالً افكار فلسفي واالتري را تدريس كند.

چناين احتماال دارد   دهاد. هام  شدت وفادار است و به آنها اهميت زيادي ماي نسبت به دوستانش بهاو 

متشخص،  مردبراين، ذاتاً د داشته باشد كه بتواند آنها را دنبال كند. عالوهاستعدادهاي خالقي در او وجو

 امانتدار و درستي است.

بارد، چاه جساماني،    )يعني هر چيازي كاه از آن لاذت ماي     شهايتغيير اميال و خواسته ةدر زمين وا ●

يرين نياز كماك كناد تاا     باه ساا  قاادر اسات    چناين احساسي، ذهني يا معنوي( تالش كرده است. هام 

 را در دست نگيرد البته تا زماني كه كنترل آن ؛شان را تغيير دهندزندگي

هاايش دل ديگاران را   ي دارد و با چشام و ابارو و نگااه   اشخصيت جذاب و اغلب اغواگر و فريبندهاو 

د، بارايش  نحوي كاه او را اغناا كنا   شدت احساساتي است و ابراز اين احساسات بهبه چنينهم برد.مي

حاال باه مشاكالت    عاين هاي هنري زيادي است. درخودمتكي و داراي قابليتبه او مرديالزامي است. 

 گردد.دنبال محاسن آنها ميديگران توجه زيادي دارد و مدام به

●   ●   ● 
 

پذيري حوة عادتهاي ذهني و نيرو و انرژي ذكر شده در ذيل، مربوط به ارتباطات، سفرها، توانايين ●

باشد و نيز نماد نوشتن، صاحبت كاردن، بخصاوص طارز     كند ميرا ابراز مي شاي كه خوداو و طريقه

 دهد.را نشان مياش است و گفتار و ذهنيت او و چگونگي ابراز آنهاي ذهنيتفكر و برداشت
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ع و سرشار از طنز است و در يك لحظه طبذهن منطقي و روشني دارد. بسيار زيرك، شوخ عمر خيام ●

ايان  فكر و توجاه كناد. بااوجود    ،قادر است در مورد چند موضوع بحث كرده يا به چند مسأله مختلف

آساني مفهوم مسايل را بهاو پشتكار و استقامت الزم، احتياج به آموزش دارد. گرچه  براي بدست آوردنِ

گيرند مي تر فراكه مسايل را آرام يطاقتي، از سايرينكمصبري و كند، اما ممكن است در اثر بيدرك مي

 ( نياز دارد.شدنبال منطق است و به تبادل نظر با متفكران )همفكرانعقب بيفتد. او هميشه به

را  شكند. هميشه كنجكاو و نگران است و خاود طور انفرادي عمل ميسريع است و بهاو فعاليت ذهن 

 بي منفجر شود.كند كه ازنظر عصآنقدر خسته مي

، الكترونياك و  (كاامپيوتر رايانه )به  وانايي زيادي دارد. احتماالً با عشقِت ،تحليل مسايلودر تجزيهاو  ●

نااچيز باشاد،   ازحد درگير مساايل رياز و   كند. ازطرفي اگر بيشها و اختراعات زندگي ميانواع انديشه

چنين هرگونه ناراحتي و آيد. همسالمتي برايش مشكالتي بوجود ميشود و ازنظر اعصابش ناراحت مي

اش از انواع بيماري در او، نشانة افكار غلط و نادرستش است. درنتيجه بايد براي تقويت سيستم عصبي

باشاد و مادام    يبيقارار  مارد  )البته با تجويز پزشك( استفاده كند. درضامن، احتماال دارد   ویتامين ب

 د.را تغيير ده ششغل

 

هاا )مانناد   طاوري كاه باه همااهنگي و زيباايي در افكاار و اياده       به ؛فكرش را تصفيه كرده است وا ●

 هماهنگي اشيا( نياز دارد.

هاي هنري زيادي نيز داشاته باشاد. اگار هنرمناد     است. شايد خالقيت يبين و جذاببسيار خوشمردي 

ذوق زياادي   ،تزيينات و غياره  آيد و در هنر،شمار مييقه بهسلبسيار هنردوست و خوش نيست، مطمئناً

 دارد.

 ةدار شدتواند جنگ و جدال را آرام كند و بر احساسات جريحهذاتاً سياستمدار است و مي اوبايد گفت 

 مردم، مرهم بگذارد.

و قضاوت، بيشتر پرداخته است. در استدالل كردن  شهايبراي ايجاد تعادل و هماهنگي به توانايي وا ●

 اعتقاد دارد. ،اش به زندگي پس از مرگازطرفي بخاطر دانش حسي دروني
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 مردي برد. درضمنمسافرت برايش سودمند است؛ چراكه از يادگيري و آموزش مسايل جديد لذت مي

 يرد.كوشد جنبه مثبت هر چيزي را درنظر بگبراين، ميبين است. عالوهمهربان، پرتحمل و خوش

طاور  تواند افكاارش را باه  ريزي نيز بسيار توانا است و ميدر سازماندهي و برنامه اوباالخره بايد گفت 

 كامل به سايرين القا كند.

تواند راحتي ميبراي ارتقا و پيشرفت فكر و ذهن خود تالش فراواني كرده است، بهاو كه دليل اينهب ●

 شان تشويق كند.خودآگاهيمهو آنها را به پرورش ذهن و ضمير نمردم را جذب كرده 

خوب بنويسد، خوب قادر است رو چنين خالق است. از ايناو داراي دركي مستقيم، حسي، بصير و هم

در ماورد  او كلاي  طاور راحتي با ديگران ارتباط برقرار ساازد. باه  به شهايسخنراني كند و از طريق ايده

بين و پذيرا است. استعداد و عالقاه زياادي نياز باه     روشن مرديهاي جديد، موضوعها، افكار و نظريه

طاوري كاه   به ؛سازدچنين ابتكار و عقايد خوبش، او را از ديگران متمايز ميمسايل غيرمعمول دارد. هم

 اش استفاده كند.از تصورات ابتكاري ،تواند در مسايل هنري و خالق يا علميمي

تواند ميز آنجا كه او براي ايجاد هماهنگي بين منطق، درك مستقيم و بينش خود تالش كرده است، ا ●

شدت نيازمند است تا جاي ممكن در هر شغلي به او چنيندر مورد هر موضوعي به تحقيق بپردازد. هم

 به استادي و مهارت برسد.

هاا  انساان  ةبرانگيز باوده كاه چارا بقيا    سؤالاي كه به معما دارد، هميشه برايش بخاطر عشق و عالقهاو 

نفاس كاافي دارد، ولاي خاودبين ياا      بهاعتماداو زنند؟ درهرصورت، كنند يا حرف ميگونه رفتار مياين

اش معاروف  هااي ذهناي  شناسي، نظم شخصي و يا تواناايي دليل وقتبراين، بهخودپسند نيست. عالوه

 است.

قاادر اسات   آسااني  به ،و با بيان افكارش به شكلي ساده و منطقيدر نويسندگي استعداد زيادي دارد او 

 مورد توجه ديگران قرارگيرد.

نحاوي اجتمااع را   به انسانيت باعث شود شغلي را انتخاب كند كه در آن بتواند به او ممكن است توجه

 تغيير دهد و بازسازي نمايد.
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●   ●   ● 
 

در موارد ذيل تا چه حد قوي، آرام، بااحتياط و عاقل است و يا در او  او كهين بخش در رابطه با اينا ●

كناد و از ايان   صحبت ماي شما با  ،طلبي، افراط و حسادت وجود داردجويي، برتريچقدر حس سلطه

 شناساند.مي مابابت او را به ش

 هرحال او در مسايل ذيل، نماد سازندگي و باروري است.به

شاود. درضامن در   او معرفي مي طوركلي ذاتبخش، نيرو و انرژي، خودآگاهي، فرديت و به ر ايند ●

 كنيم.هايش يا عدم آن و نيز اراده، تواضع يا تكبر او در ذيل صحبت ميمورد شجاعت، قدرت، موفقيت

 «بهسازي» ●

را با آنها بهبود  شردي با ديگران، روابطتمايل زيادي دارد كه از طريق خدمت كردن يا همد عمر خيام

، شنوعي با تمايالتي ماليخوليايي از قبيل جلب ترحم و دلسوزي ديگران نسبت باه خاود  بخشد و يا به

 توجه آنها را جلب كند.

كاه باه   ايان  عنوان يك كارمند، فردي وفادار و باوجدان است. در كارش نيز مغرور اسات و باراي  او به

 اوكند. هرچند احتمال دارد ت يابد، هر نوع كمكي كه الزم باشد به همكارانش ميدس اشاهداف شغلي

كارمند، معاون و حتي كارمند زيردست و يك دهد به مقام رياست و مديريت نيز برسد، ولي ترجيح مي

 تأكيد زيادي دارد. ،شناسي و انجام امور روزمرهبر حس وظيفه او صورت،هرجزء باقي بماند. در

ها و حواد ، نجات پيدا سرعت از بيماريكند بهو قدرت بهبودي خوبي وجود دارد كه كمكش ميدر ا

خطر  شدت درحال، سالمت او بهعينها بيرون بكشد. دررا از ورطه مشكالت و بدبياري شكند و خود

ر كند فك شهايازحد به بيماريبيش او. احتمال دارد باشدمي اشبادقت مراقب سالمتي خودش است و

احسااس  »، «خودپساندانه »اش شود. شايد از روحيه دليل، نگران سالمت عمومي و رژيم غذاييو يا بي

جستجوگر محساوب   مرديچنين ممكن است برخوردار باشد. هم« عدم همكاري»و يا حتي « بيهودگي
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ش آيد و در مورد پيشرفت درست و بادون نقاص كارهااي   به ستوه مي ششود. گاهي نيز از دست خود

 شود.دچار نگراني، اضطراب و دلواپسي روحي مي

 

بسيار مستعد، مبتكر و مخترع  مردياش سازگار كرده و درنتيجه، را با خصوصيات دروني شخوداو  ●

است. براي كسب استقالل نيز نوعي حس بسيار قوي دارد. اين حالت از طريق نيروهاي ناشناخته شده 

بسيار هشيار اسات و نياروي    او بخشد. درضمني قوي و توانايي شفابخشي عجيبي را ميابه او جاذبه

 وغريبي ابراز كند.هاي عجيبرا به روشتحرك خاصي دارد كه شايد آن

●   ●   ● 
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ادهاا و  كااري، قرارد هاي زمينهخواهيم راجع به شراكت، چه در زمينه ازدواج و چه در اين فصل مي ●

چنين چگونگي برخوردش باا  ا صحبت كنيم. همشمبا  عمر خيام جاننيز امور كاغذبازي و اسناد مهم 

 كنيم.اين قبيل مسايل را تشريح مي

طوركلي ايان فصال در   پردازيم. بهاش نيز به گفتگو ميهاي شديد، رقبا يا دشمنان علنيدرباره جذابيت

 است. خيام جان عمرو دنياي اطراف « ديگران»ارتباط با 

ولي هميشاه   ،ناپايدار است« چه شغلي و چه در مورد ازدواج»در انواع شراكت و اتحاد، او تأسفانه م ●

 كند.يك رابطه ذهني و معنوي برقرار مي شبا شريك

ستحكام يك شراكت را تواند امسلماً نمي ،بسيار زيادي به كنجكاوي و تغيير دارد و اين تمايل عالقهاو 

 كند.صورتي ناگهاني قطع ميبه ،را در شراكت اشهميشه رابطهاو تضمين كند. 
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رساد و نياز   ، ار  و ميراثي كه به او ميعمر خيام جان راجع به درآمدشما خواهيم با جا مير ايند ●

 صحبت كنيم. 0شوهرا يا چنين پول سايرين، بخصوص شركجات، همهدايا، عتيقه

كلي اين فصل معرف پول غيرمنتظره، ضرر، ناخودآگاهي، روابط جنسي و نيز تغييارات بازرگ و   طوربه

 ست.اودگرگوني روحي 

واقاع، اصال و ذات رابطاه بارايش اهميات دارد.      خودآگااه اسات. در  يمهصورت نيشتر روابط او بهب ●

كناد.  اش هستند، رابطه برقرار مينحوي در تماس با خانوادهمام مسايل و افرادي كه بهبا ت ، اوهرحالبه

 امكان پريشاني در خانواده او وجود دارد.

شغل خاانواده   ةدهندرسد و يا ممكن است ادامهاش به او ميراثي غيرمنقول مياحتماالً از طرف خانواده

فروشي استعداد زياادي دارد و درواقاع ياك    و عتيقه سازيدر آشپزي، خياطي، خانه او يا پدرش باشد.

، باه سارعت   0شاوهر رو شادن باا شاريك ياا     به محض روباه او آيد  حساب مياي بهحرفه« كاركُشته»

 يابد با او چگونه رفتار كند.درمي
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 دور از زادگااه  ت اوسكون لحها، سفرهاي دور و دراز، مخواهيم راجع به مسافرتر اين فصل ميد ●

المللي، چنين به روابط خارجي، داد و ستدهاي بينو كشورهاي ديگر صحبت كنيم. هم عمر خيام جان

از آيناده  او پردازيم. درباره مذهب، فلسفه و تصاوير  مياو برتر و تحصيالت عاليه  فراگيري علوم ذهنيِ

 گوييم.( نيز سخن ميش)افكار برتر

تا چه حد به كساب قادرت   او دهد بيشتر شخصي است و نشان مي وا هداف و افكار برتر و اصليا ●

ثير زيادي در ساازندگي  أبخشيده است. سفر ترا عالقمند است. همين گرايش به او يك شخصيت برتر 

 شود.در خارج از كشور موفق مي ذهنش دارد و احتماالً

●   ●   ● 
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صاحبت   عمر خيام جان هايها و بلندپروازيطلبياهداف، جاهخواهيم راجع به شغل، جا مير ايند ●

گذارند، افتخارات، آبرو و نيز جوايزي كاه دريافات   چنين به احترام و عزتي كه مردم به او ميهمكنيم. 

 پردازيم.كند و كسب ساير فضايلش ميمي

شهرت، سرنوشت عيني، تمايلش باه ترقاي، ارتبااط او باا      ةر زمينطوركلي اين فصل شامل مطالبي دبه

 وجودش( است.« منِ»عبارتي تجربه، پختگي و رها كردن دولت و مشاغل دولتي )به

ايام.  به تفصيل سخن گفته شناسيیگردوم د دفتر( در شچنين دربارة يكي از والدينش )احتماالً پدرهم

دفتار  با او را نيز در اين والدش د. رابطه يآن دفتر رجوع كن بهاين والدش كنيم براي شناخت توصيه مي

 ايم.آورده روابط ا رابطه والد ا فرزند

شود. از آنجا كه كمك به مردم و رفع مشكالت هايش خالصه ميهاي او در خدمتگزاريلندپروازيب ●

يل طب، مددكاري اجتماعي، آماوزش و غياره بارايش    كارهايي از قب اوست، هايطلبيآنها نيز جزو جاه

 در امور مربوط به گل و گياه نيز موفق شود.قادر است رسد. ضمناً نظر ميجالب و مفيد به

 

كااري او و نياز خالقيات،    ، فعاليات، سياساتمداري و محافظاه   ذهنيتاز صفاتي همچون  ،ين بخشا ●

 ماگوياد و او را از ايان بابات باه شا     ايل ذيال ساخن ماي   وفايي، تنبلي و ساير خصوصياتش در مسبي

 هاي زيادي دارد.توانايي ،در اتحاد يا جدايي ، اوشناساند. در اين مواردمي

د تمايال او باه   يا پاردازد. باد نيسات بدان   آورد و گاهي نيز به تفريط ماي ها به افراط رو ميبعضي وقت

كناد،  گيرد؛ چون كسي كه تنادتر حركات ماي   هاي متغيرش سرچشمه مياز فعاليت ،استقالل و جدايي

 كه كُندتر است يا هيچ حركتي ندارد، جدا سازد.را از آن شدوست دارد خود
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در موارد مذكور، معموالً نياز به صلح و سازش دارد و بايد تعاادل كساب كناد؛ زيارا در      او طوركليبه

 است. نامتعادل بوده ،گذشته

كنيم كه در ارتباط با وقايع ناگهااني و غيرمنتظاره،   صحبت مي ه نوعي نيرو و انرژير ادامه، راجع بد ●

راياناه  تغييرات و استعدادهاي خالق اوست. اين بخش متعلق به عصر الكترونيك اسات و مرباوط باه    

بيناي و تماام وساايل الكترونيكاي و     صوت و نيز سافرهاي هاوايي، ساتاره   ، تلويزيون، ضبط(كامپيوتر)

صورت تحوالت، هايي است كه بهمسايل روزمره يا نظام ةباشد. درضمن تغييردهندي علمي ميهاكشف

 دهد.ها و گاه به شكل فجايع رخ ميانقالب

اراي شخصيت جذاب و همراه با قدرت و قضاوت صحيحي است. حس همكاري زياادي دارد  او د ●

چنين نياز باه همااهنگي، صالح و آراماش در او فاراوان      هم باشد.مبتكر و مخترع مي يكو بايد گفت 

 است.

هااي عشاقي و احساساات عاشاقانة بسايار لطيفاي نياز        با وجود درخشش و جذابيت فراوانش از رگه

كند، ايان مساايل بارايش ايجااد     در برقراري ارتباط مبارزه  اشبرخوردار است و هرگاه با نياز اجباري

 اشكال و ناراحتي خواهد كرد.

تغييار و   در روابطش با ديگاران درگيار اسات و هماين موضاوع باعاثِ       ش،براي حفظ آزادي خوداو 

 شطرفي چون فروتن و متواضع نيست، در دفاع از حق و حقاوق شود. ازدگرگوني محيط اطراف او مي

حتي اگر اين كار به قيمت از دست دادن صلح، آرامش و همااهنگي او   ؛جنگدبراي حفظ استقاللش مي

 پذيري را ياد بگيرد.كه بايد كمي هم هنر انعطافحاليم شود. درتما

هاايي بدسات   ، موفقيات اشاي دارد و با پيگيري اهداف ابتكاريكامالً مستقل و غيروابسته وحيهاو ر ●

 خواهد آورد. او از كارهاي تكراري روزمره و يكنواخت بيزار است.

سيار قاوي اسات و احتماااًل باه موضاوعات متاافيزيكي )فلسافه تفكاري( و         در او ب حس بشردوستي

حسااب  نگار باه  آيناده  مرديچنين شود. همها عالقمند است و جذب آنها ميالطبيعه و ناشناختهماوراء

 آيد.مي
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سرعت عمل داشته باشد. ممكن است مجبور شود در اين اماور،   اشهاي شغليگيريبايد در تصميماو 

 نشانگر ابتكار ذهن و روحيه ويژه اوست. شريع و متفاوتي بگيرد كه اين خودتصميمات س

استقالل  عالوة ميل زياد او به داشتنِاست. شايد اين احساس، به« كالفه»عبارتي حال، ناآرام و بهعيندر

در هااي فاراوان   دنبال دگرگاوني كه بهو كاري مستقل، باعث شود مشاغل زيادي را تجربه كند و يا اين

 اش برود.هاي شخصيدريافت

 

●   ●   ● 
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اش، باا دوساتان و زنادگي اجتمااعي     عمار خياام جاان   خاواهيم راجاع باه ارتبااط     جا مير ايند ●

 چنين آرزوهاي شخصي و اميدهايش در زندگي صحبت كنيم.هاي گروهي و همريزيبرنامه

هااي شخصاي او، يعناي اعتمااد و اتكاا      گاهي گروهي و تكيهطوركلي اين فصل معرف رفاقت، زندگبه

 است.

و ياا باا    ههايش با شراكت و اتحاد توأم است. شايد با دوستانش شريك شدوابط دوستانه و برنامهر ●

 .كرده باشد يكي از آنها ازدواج 

 ار شود.شريك شده و با او همك 0شوهرامكان دارد با  چنينهم    
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 هااي ذهناي ياا جسامي،    هاي مزمن، فداكاريخواهيم راجع به امور مرموز، بيمارير اين فصل ميد ●

صاحبت كنايم. ايان فصال     شما براي كسب موفقيت با  عمر خيام جانچنين ناگزيري از رنج بردن هم

آبروياي و  و و نياز معارف ساكوت ياا باي     خاودآزاري ا  ةها، نحاو درباره دشمنان مخفي او، محدوديت

طاوركلي تجرباه تنهاايي،    باشد. درضمن مبين تكامل يافتن يا شكست خوردن و بههايش ميخرابكاري

 ها و نوع زندگي )مسايل مخفي( اوست.بحران

را در  شخود او لي است كهحباشد و بيانگر مرفتار او نسبت به انزوا و تنهايي مي ةدهندچنين نشانهم

گياري او و  گذراند. درضامن، شاامل نتيجاه   اش را ميكند يا دوران بازنشستگيا منزوي و تبعيد ميآنج

 شود.مي نيز گذردآنچه در ضمير ناخودآگاهش مي

از مشكالتش آگاه شاود و در   كهسازد هايش عشقي و عاشقانه است و او را وادار مييشتر گرفتاريب ●

 تجاربي بدست آورد. شگاهناخودآ

 كند.تري به زندگي نگاه مياست و با ديد عميق «حياتي»هاي دنبال جواب براي پرسشبهاو معموالً 
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كاوچكي از علام    ۀبا گوشا  شتوان گفت در ارتباط با طالع، مييدحال كه اين دفتر ما را مطالعه كرد ●

ايام. اگار   اي از شخصيت او را آوردهيد. در اين دفتر، چكيدهبيني از ديدگاه فراروانكاوي آشنا شدستاره

د باا  يا د و بتوانيد و از نقاط قوت و ضعف و مشكالتش آگاه شاو يطور كامل بدانرا بهاو د طالع يبخواه

د باراي رفاع عياوب و اساتفاده بهتار از محاسان       يد و نياز چنانچاه مايال باشا    يا تر كناار آي آنها راحت

د، توصايه  يطاور كامال بشناسا   را باه او د و شخصايت پيچياده   يكار گيربه اش راهكارهايي راشخصيتي

 د.يرا درخواست و مطالعه كن «شناسيیگرددوم دفتر »كنيم مي

 تانتوجه اي از درياي بيكران است،كوچك از شخصيت بزرگ او كه همچون قطره ۀاميدواريم اين نمون

ناساي  ديگرشبا شما ا از معرفي اين دفتر، آشنايي بيني جلب كرده باشد. هدف مرا به اين جنبه از ستاره

 بود.

دفتاار دوم »توانيااد امااا چنانچااه جااذب همااين مقاادار اطالعااات شااديد، در صااورت تماياال، مااي   

اش صحبت او راجع به كليات طالع دفتر دوم دیگرشناسياش را نيز دريافت كنيد. دركل، «دیگرشناسي

 شمارد.اش را برمينيخصوصيات كنو دفتر دوم دیگرشناسي،كند، اما مي

 

بزرگ ايراني يا فارسي زبان، با شناخت  ۀعنوان فردي از يك خانواددر پايان، آرزومنديم هر يك از ما به

چناين بتاوانيم باا ديادن     اي بهتر و سرزميني آبادتر شويم. هام هرچه بيشتر خود، موفق به ايجاد جامعه

ع و مشاكالت احتماالي فاايق آيايم و هادف و      بينشي صحيح بر موانا  هاي مثبت زندگي و داشتنِجنبه

 منظور آنها را دريابيم.

گامي باه ساوي يكتاشناساي     ،د خودشناسي، قدم اول ديگرشناسي است كه در اصليفراموش نكنالبته، 

 باشد.مي

 جستم، خاود را یافتمزمااني تاو را ماي
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 یابم.جویم، تو را ميحال که خود را مي

 اميدواريم كه چنين باشد.

 د.يبعدي ما نيز سهيم شو هايكه در دفتراميد اين به

 چنان باقيبه پایان آماد این دفتر، حكایت هم

 حال مشتاقيه صد دفتر نشاید گفت وصفاب

 


