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 هم در دست شماست.از اين دفتر فقط يك نسخه وجود دارد كه آنعمر خيام جان، 

 مقدمه اين دفتر:

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

چگوناه بار    ،ند. شانس، اقباال و تدادير  نكها و عواملي سرنوشت مرا تعيين ميت؟ چه پديدهخواهم رف

 «گذارد و...ام تأثير ميمسير زندگي

ها طول كشيد تا انسان توانست به رابطة ميان اثرات كل عالم، كهكشان، سيارات منظومه شمساي و  قرن

بيناي ياا   )ستاره« استرولوژي»شناسي( و ره)ستا« استرونومي»چنين دو علم وجود خودش پي ببرد و هم

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

باشاند، پاس   اي از تمام عاالم ماي  ها زير مجموعهشمسي است كه از كهكشان جدايي ندارد و كهكشان

هار اتفااقي كاه در     ،گذارد و برعكسعمل ما در جهان اثر مي هر ،طبعانسان جزيي از جهان است و به

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

 گذارد.دانيم، خورشيد بر تمام اجسام كره زمين و درنتيجه بر ما نيز اثر ميكه مي

آورد و ماا باه چشام    فته است. جاذبه مااه، جاذر و ماد را بوجاود ماي     دو سوم كره زمين را آب فراگر

بينيم. حال با توجه به ايان امار كاه دو ساوم بادن ماا را نياز آب        خودمان، باال و پايين رفتن آب را مي

؟ پس بدانيد نحاو   چطورسيارات ديگر منظومه شمسي گذارد؟  بر ما تأثير نميدهد، آيا ماه تشكيل مي
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تواند بر شخصيت و سرنوشت او اثر هنگام تولد انسان مي ،ات در نداط مختلف آسمانقرار گرفتن سيار

 بگذارد.

به ما كند؛ بلكه مان كمك ميبيني نه تنها در خودشناسي و شناخت نداط قوت و ضعف شخصيتستاره

 آموزد.راه و روش بهتر زيستن، شناخت ديگران و برقراري رابطة بهتر با آنها را نيز مي

آيد و شمار ميبهجهان ترين علوم عنوان يك علم، از جمله قديميبيني يا استرولوژي بهگفت ستارهبايد 

قدمت آن به حدي است كه جز معدود آثاري بر ديوار غارهاي قديمي، چيازي در تااريخ ثبات نشاده     

از جملاه  شناسان و رياضايدانان تااريخ،   است. با وجود ادعاهاي علوم جديد، برخي از بزرگترين ستاره

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

ابوريحان بيروني و استاد بزرگش ابوالوفا بوزجااني )كاه   حكيم عمرخيام، ابوعلي سينا، ابومعشر بلخي، 

له زماين تاا مااه، باه ناام او      يكي از چهار دروازه ماه را بخاطر محاسبات بسيار دقيدش در تعيين فاصا 

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

بستگي به مهارت منجم دارد كه در لحظاة   (هاي هنريمانند ساير رشته)عنوان هنر بيني بهدرواقع ستاره

هام باه زبااني گوياا و     سمان، آنتولد شما يا هرلحظة خاص ديگري، هنر او در ترجمه و تفسير ندشة آ

 .ستفصيح ا

طاور  ايم و آنچه باه بيني از همين ديدگاه نگريستهروانكاوي، ما نيز به ستارهامروزه با پديد آمدن علم فرا

حاصل اين ديدگاه فراروانكاوانه از چگونگي طالع تولد شماست. علام   كنيد،خالصه در ذيل مطالعه مي

ساازد تاا از   تاان آشانا ماي   روانكاوي(، شما را با شخصيت و هويتفرا رد بيني )با گرايش كاوشستاره

آماوزد چگوناه   چنين به شما ميتان آگاه شويد و از آنها استفاده كنيد. همها و استعدادهاي نهفتهقابليت

تان حل مشكالتترين راهگيريِ آنچه در نهانخانة وجودتان است، بهترين شيو  حركت و مناسبكاربا به

 تان بگرديد.دنبال مشكالتبه بايد كجادر بيابيد و  را

اي از درياي بيكران شخصيت شما است، نشاان دادن  هدف اولية ما از نوشتن اين مختصر كه تنها قطره

بيناي واقعاي   چنين شما را باا ساتاره  باشد. همتان ميهاي شخصيتي شما از طريق طالعو تشريح توانايي

 آشنا كنيم.
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روانكااوي )و ناه خرافاات و اوهاام     اي است به شما تاا از ديادگاه فارا   اين دفتر هديه، عمر خيام جان

ايم معايب شما و روش برطرف ساختن آنهاا  جا سعي كردهتان آشنا شويد. در اينپسندانه( با طالععوام

وضاع   تان را نيز برشماريم تا بتوانيم در خودشناسي شما و بهباود طور مختصر بيان كنيم و محاسنرا به

 ادا كرده باشيم. (هرچند بسيار اندك)تعهد و دِينِ خود را  ،تمام افراد جامعه

تحليال  وها تحديق، بررسي، مطالعه و زحمات ماا از طرياق ايان تجزياه    حال اميدواريم نتيجة سالهربه

نين چمفيد واقع شده باشد. هم (كه اين دفتر تنها گوشة كوچكي از آن است)در صد دفتر فراروانكاوي 

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

دهياد  طريدة استخراج طالع بدين صورت است كه ابتدا به كمك رايانه و اطالعاتي كه شما باه ماا ماي   

ام از )مكان و زمان دقيق تولدتان(، نحو  قرارگيري، سرعت حركت، ميل و محل قطبين و جااي هركاد  

ده سيار  منظومة شمسي كه خورشيد، ماه، عطارد، زهره، مريخ، مشتري، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو 

 كنيم.اجزاي آن هستند را در آن لحظة خاص در فضا تعيين مي

كناد. گاام بعادي،    ها، نماودار فلكاي شاما را ترسايم ماي     با استفاده از اين داده)كامپيوتر( سپس رايانه 

مددار تشعشعات و تأثير متدابل اين سيارات بر يكديگر و درنتيجه تأثير خاص هركادام بار   گيري اندازه

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

صاورت  شده و با رعايت حق تددم هر شخص، به زباني ساده و روان براي شاما خوانناد  مشاتاب، باه    

 شود.رح داده ميهايي شمتن

موارد تكراري در متن، تنها براي تأكيد بيشتر بوده؛ زيرا از چندد جهدت در   كه توجه داشته باشيد 

تان مسايل ضد و نقيضي يافتيد، بددان منناسدت كده    تان به آن اشاره شده است. اگر در طالعطالع

متفاوتي باشيد  گونهتان بهگونه هستيد؛ ينني شايد در هر دوره از زندگيگونه و گاهي آنگاهي اين

 تان نسبت به مسايل مختلف، داراي دوگانگي هستيد.هايكه همزمان در واكنشو يا اين

هااي آن مختصار و بعضاي    بايد بگوييم بنا به نحو  قرارگيري سيارات در طالع تولادتان، برخاي فصال   

 است.متفاوت  ،تك افرادتر هستند و درنتيجه، حجم هر فصل در مورد تكجامع
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ما كه به عماق  دفتر دوم خودشناسي توانيد به در پايان اگر مشتاب هستيد خودتان را بهتر بشناسيد، مي

هااي  كناد )بساته باه پيچيادگي    طور كامل بررسي ميپردازد و طالع شما را بهتان ميوجود و شخصيت

در  را شاود يان ميجا بيد. ما هر بخشي كه در اينكنشود( رجوع تان بيش از صدها صفحه ميشخصيت

وضوح مطارح شاده اسات.    شما به و هزاران گوشه از زندگي ايمطور جامع و دقيدي شكافتهدفتردوم به

دفتر كه در حال آن ؛ايمگزينه اصلي انتخاب كرده 3000عبارتي ديگر در اين دفتر، طالع شما را از ميانبه

هاا را تكميال   ساد. شاروطي كاه آن گزيناه    رمي 430/383ها به رقم ، تعداد اين گزينهدوم خودشناسي

به مراتب بيشتر است و همين امر به ما امكاان  نيز باشد كه سهم شما هزار عدد مي 800بالغ بر  د،نكنمي

دفتدر دوم  در تفصايل شارح دهايم. اگار بگاوييم       تاان را باه  هاي شخصايت كاريدهد بتوانيم ريزهمي

نظار آياد، ولاي    آمياز باه  ايم، شايد اغرابان پاسخ دادهتمام سؤاالت شما را در مورد خودت خودشناسي،

تاان  طور مفصال باراي  بسياري از نكات الينحل و مشكالت زندگي شما را به ،گفتني است كه در آنجا

ايم. البته در هر دفتر، دقت شده است كه موارد تكراري، تا جاي ممكان حاذف و   موشكافي و باز كرده

 تنوع آن حفظ شود.

تان را به نكات زيار جلاب   تر باشد، توجهحو  استفاده و كاربرد اين دفتر براي شما روشنكه نبراي اين

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

 كند.طوركلي بررسي ميپردازد و شخصيت شما را بهتان ميبه تدسيمات كلي طالعباب اول 

 دهد.شرح مي را ايدشده هاي برجي كه در آن متولدويژگي ،طور خالصهبهباب دوم 

صورت گزيده تأثير ساير سيارات و رابطة آنها را با هم و به و شودبه دوازده فصل تدسيم ميباب سوم 

 د.كنو مختصر براي شما بيان مي

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

 

 مطالب ذيل، توجه كنيد:لطفاً به  ●

تان خودبخود است و شما هيچ كنترلاي بار آنهاا    هاي فكري و عملكرد، احتماالً حالتعمر خيام جان 

پروا چنين هميشه مانند يك مرد جسور و بينداريد. واكنش شما نسبت به تمام مسايل، سريع است. هم

 كنيد.رفتار مي

تان را نسبت شايد شما خودتان را بيش از حد لزوم مدصر بدانيد. بنابراين الزم است آگاهي و حساسيت

 به ديگران بيشتر كنيد و ياد بگيريد صبور باشيد.

     

 تان:محيط اطراف ●

ساوده هساتيد. درضامن، زنادگي     هاي راحتي كه بتوانيد خودتان را آزادانه ابراز كنياد، آ شما در محيط

كه منزلي از آنِ خودتان نداشته باشيد، تر از زندگي عمومي است و تا زمانيتان مهمخصوصي شما براي

 كنيد.احساس آسايش نمي

كاه در زميناة دادوساتدهاي    شما تمايل داريد شغلي آزاد داشته باشيد يا براي خودتان كار كنيد و يا اين

پردازيد. در صحبت كردن، مردي ماهري هستيد و طرف مدابال را متداعاد   خصوصي يا كوچك به كار ب

 يد.دارسادگي ابراز ميتان را نيز بهكنيد. شما احساسات، عدايد و شخصيتمي

 : چنينهم و 
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 احترام: ●

چنين مشتاب مؤدبانه و اجتماعي داشته باشيد. هم رفتاري ظاهراً ،شما تمايل داريد نسبت به اولياي امور

 تان درنظر بگيريد.تان را در جامعه بدانيد و سلسله مراتب را بنا به سن، رياست و مدامهستيد موقعيت

بينيد كه نياز دارد مطيع و رام، مدني و خانگي شود تاا شاما   شما طبيعت را وحشي و غيرقابل كنترل مي

 احساس آرامش كنيد.

 مزاج: ●

هايي كنيد. با مثالراحتي ارتباط برقرار ميوخو و مزاجي منطدي و اجتماعي هستيد و بهداراي خلق شما

تاان مادام   كاه ذهان  دهيد. درضمن براي اينتان را نشان ميزنيد، عدايد، اطالعات و دانش واقعيكه مي

تاان لاذت ببرياد و در    يم شويد، از بودن باا دوساتان  با شخصي شريك يا سه مشغول باشد، نياز داريد

 مسايل جديد كنجكاوي كنيد.

 :وابستگي ●

الوقاوعي كاه   ها و امور محتملچنين تفاوتاي( داريد. هماحتماالً شما ذهنيتي ادبي ا فلسفي )يا حرفه  

كنياد. شاما مساايل را بررساي     خوبي درك مينگي مجاز است را بهدر يك فرهنگ يا زيرمجموعه فره

دهيد. شاما مايلياد تغييارات زياادي ايجااد كنياد.       سرعت خودتان را با هر وضعيتي وفق ميكرده و به

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

سازيد و مساايل را وراي آنچاه   بخشيد. شما وقايع را دگرگون مياي متغير، نظم ميهداريد و به جريان

 بريد.هم اكنون وجود دارد، پيش مي

 

 رفتار: ●

 خواهاد تان مينظر برسيد. معموالً دلزير و آرام باشيد و كمتر متشخص بهشما تمايل داريد مردي سربه

كه مزاحمتي ايجاد كنيد، باه تماشااي روناد وقاايع بنشاينيد.      كت بمانيد و بدون ايندر پشت صحنه سا
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انتخااب  را اي و زحمتكش، ساعي و كوشاا باشايد. بناابراين كاار خاصاي      چنين مايليد فردي حرفههم

 رسيد.كنيد تا در آن استاد شويد و به مرحله استادي نيز ميمي

 ايفا و اجرا: ●

يد و هستهاي مختلف هماهنگي تأكيد شده است. شما مستعد همكاري با سايرين شما بر راهزندگي در 

تان را دخالت دهيد. معموالً ازنظر ديگاران ماردي   دهيد احساسات فرديدر آنچه انجام مي گذاريدنمي

در نظار  هااي فاردي را نياز    تاان تفااوت  طرف هستيد و اغلاب در اهاداف عماومي   صبور، بردبار و بي

 گيريد.مي

شما با اشخاص دقيق، آگاه و كامل، بسيار آسوده هستيد. برعكس، از افرادي كه ازنظار احساساي زيااد    

عنوان شخصيتي خواهيد بهكلي ميطورآيد و با آنها تضاد داريد. بهلطيف و خودمحور هستند، بدتان مي

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

 سرشت: ●

همين علت باراي پياروزي در   دهيد و بهتان را پرورش ميتان، جسم يا روحشما بخاطر بهبود وضعيت

طلباناة زياادي مواجاه    هااي ساخت و رقابات   ورزيد. ضمناً در طول زندگي با وضعيتكارها اصرار مي

اي اريد و مصمم هستيد براي ديگران شخصيت نمونهطلب دشدت استداللاي بهشويد؛ چون روحيهمي

 باشيد.

 :زندگي ۀشيو ●

كلي شما به احساسِ بودن در درون طورهاي وابسته به شما تأكيد شده است. بهتان بر ارزشزندگيدر  

كنيد كه باه كماك و پشاتيباني    قف افرادي ميشدت ونهيد و خودتان را بهارزش مي ،خانواده و جامعه

 شما اميد دارند.

اناد )از قبيال افاراد خاانواده و     اغلب با توجه به افراد شاخصي كاه بار شاما تاأثيرات مهماي گاذارده      

تان در ارتباط با نتايجي ملماوس و  هايي سنتي داريد و اهدافكنيد. ارزشگيري ميتان( تصميممعلمين

 مادي است.
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 گانه خورشيدي:متولدين بروج دوازده ●

 مقدمه:

ميليارد نفار جمعيات دارد و همگاي متولاد باروج       0/3كنيم كه بيش از اي خاكي زندگي ميدر كرهما 

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

ميليون نفر است. حال اگر هر گروه را باه دو بخاش زن و مارد قسامت      000حدود  ،كه سهم هر برج

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

 بيني است.محاسبات ستاره

يم. چون تنوع اطور مختصر بررسي كردهجا شخصيت شما را بههمين دليل ما در اين، بهعمر خيام جان

توانيد خصوصايات فاردي و   بندي نميمتولدين هر برج بسيار زياد است، شما فدط از طريق اين تدسيم

تان را بيابيد. در اينجاست كه ساعت و روز تولد شما، قرارگيري سايارات منظوماه شمساي و    ترظريف

و نوع خاص ايان نيروهاا   چنين تركيب خاص نيرو و انرژي هركدام و مددار نسبت آنها با يكديگر، هم

هاا و مدادار نياروي هركادام از     در چگونگي عملكرد هريك از ما متفاوت است. پس بايد اين تركياب 

سيارات منظومه شمسي را براي هركس جداگانه محاسبه نمود. وضعيت قرارگيري سايارات در لحظاه   

باشاد.  طول عمرماان ماي  هاي كاركرد جسم، ذهن، احساس و روح و روان در تولد، 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 

هااي خااص   شاان باه روش  متولد شده باشند، باز هم تا حدودي با يكديگر متفاوتند و ياا از امكاناات  

 كنند.خودشان استفاده مي

تنها از خصوصايات عماده    ،مان تا اين زمانما در محاسبة طالعدليل عدم آشنايي هركدام از متأسفانه به

كارديم. كلياه   اند، استفاده ماي شخصيتي كه توسط بروج مختلف خورشيدي در كتب مختلف ذكر شده
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اند، مربوط به بروج تولد است. درنتيجه بيني كه تاكنون در ايران منتشر شدهكتب موجود در زمينة ستاره

خصوصيات كلي شما فراتر روناد. اماا در ايان دفتار، خصوصايات بيشاتري از        توانند از برشمردننمي

تر وجاود دارد كاه فداط از طرياق     تر و دقيقشخصيت شما بازگو شده است؛ چون هزاران نكتة ظريف

دقات  محاسبة طالع در زمان و مكان تولد، قابل بررسي است و اينجاست كاه طاالع هار فارد باياد باه      

 ود.تفسير شو محاسبه، بررسي 

ايم. ايان دفتار، بخاش    طور خالصه، عمد  مطالب شخصيتي و فردي شما را برشمردهما در اين دفتر به

 شود.شمار شماست كه در چند برگ ناچيز ارايه ميكوچكي از خصوصيات بي

تان )خودشناسي( آگاه شويد و از هزاران نكتاة مهام   دقيقِ جسم و روح« ريزيبرنامه»اگر مايليد از اين 

شناساي ماا را تحات عناوان     حتماً دفتر جامع شخصايت  كنيمتان مطلع گرديد، توصيه ميرد خوددر مو

 كنيد.و مطالعه درخواست دفتردوم خودشناسي 

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

؛ زيارا تماام آن   آن در ماورد شاما صادب كناد     %30دود شاايد حا   .عنوان يك دفتر كامل نام بارد آن به

دفتدردوم   كند، در. هر بخش از مطالب اين دفتر كه از چند سطر تجاوز نميايد)عمرتان( را اجرا نكرده

هاي كوچكتر تشكيل شود كه هر بخش آن، خود از تعدادي بخشبالغ بر چندين صفحه مي شناسيخود

 است.شده و براي شخص شما محاسبه گرديده 

نگااه كوتااهي   اندد،  تمام افرادي كه با شما در يك برج بدنيا آمدهدر ذيل به مطالب عمد  مربوط به 

تان از اندازيم و سپس مروري گذرا بر نحو  قرارگيري ساير سيارات منظومه شمسي و سهم شخصيمي

شانا كنايم. باه    تاان آ طور مختصر با شخصيت درونيچگونگي اين تأثيرات خواهيم داشت تا شما را به

بارج   باار مارور كنياد. اماا نخسات باه مطالاب        تان توجه نماييد و آنها را چندهاي مختلف طالعفصل

 پردازيم.خورشيدي شما )برج تولدتان( مي

 شخصيت متولدين ارديبهشت: ●
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شاان  طوركلي متولدين برج ارديبهشت افرادي مستدل، پابرجا و استوار هستند و هميشه در تصميماتبه

 گيرند.كار ميمم بوده و افكارشان را در جهات سودمندي بهمص

شمار آيند. گاه 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

 وند.شيكدنده مي

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

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

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

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

 نيز در ميان متولدين اين برج ديده شده است.

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

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

 تر خواهد بود.هايش كمي طوالنيجواب

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

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

توان در مدابل آن مداومت 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،     كرد؛ چراكه عصبانيت گاو، ترس

كشد تا دوبااره آراماش خاود را    ان زيادي طول ميكند و مدت زمهرچيزي 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        سركش و حتي يكدنده و لجباز مي

شادت باساليده،   دهاد. باياد گفات او باه    تأثير قرار مي شود كه اطرافيان را تحتها يافت ميارديبهشتي

تواناد  بارد، ماي  نواز و مهربان است و با مهارتي كه در آشپزي دارد و لذتي كه از اجتماعات ماي مهمان
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خاصي بوده و هميشاه   چنين در انتخاب و پوشيدن لباس نيز داراي سليدهاي باشد. همالعادهميزبان فوب

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

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  اگر بدني الغر داشته باشند( نشان

جوناد و از دساتگاه هاضامه خاوبي     امي غذا را ميهاي كوچكي دارند و به آرها گوششده .ارديبهشتي

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

ها دهنده روحيه همان برج است. درواقع عالمت گاو، عالقه ارديبهشتيگويند عالمت هر برج، نشانمي

چنين قلب، همن، پرهيزگار، خوشطوركلي او را بايد خدمتگزاري سودرسارساند. بهبه كشاورزي را مي

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

شاان را فداط در   هايشان بسيار مصمم هستند، ولي لجبازينوعي استدالل برخوردارند و در تصميمات

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

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

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

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

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

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

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

 رساند.را به اتمام ميشود و هميشه آننمي

همين علت، مشاغل تجاري، حسابداري، مديريت دليل دقتش در كارها باشد. بهاو به هايشايد كُندكاري

 رسد.نظر مييا تدريس كه به دقت زيادي نيازمند است، براي يك فرد ارديبهشتي بسيار مناسب به

كارگيري گياهان مختلف در تازيين خاناه، محايط زنادگي او را مشاخص      به ن باسليده،منزل زيبا، تزيي

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

چناين هنار در خاون متولادين ارديبهشات      وفادار است و هرگز مايل نيست آرامشش برهم بخورد. هم
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شوند و اكثر آنها داراي صاداي دلنشايني هساتند و    درنتيجه، بيشتر نداش يا موسيديدان ميجريان دارد. 

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

روابط عماومي خاود    برند، گرمي و محبتي كه دركار ميشان بههاياي كه در پذيراييدنيا هستند. سليده

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

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

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

توان درباره آنها 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  گاه دست و صورتاست كه اكثر آنها هيچ

 مخصوص خودشان داشته باشندي

شان، خيلي زود تحت تاأثير احساساات، عواطاف و عشاق طارف مدابال قارار        ذيريدليل تأثيرپآنها به

 گيرند و در راه عشق، حتي ممكن است دست به كارهاي نادرست و روابط خالف اخالب نيز بزنند.مي

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

گيرند. بد نيسات بدانياد فداط در ايان وضاعيت اسات كاه آنهاا آنچناان          كار ميفي بهمسايل كلي عاط

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

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

شان باشند. ساتون فدارات و ماچ پااي آنهاا نياز بسايار        هاي بدنيشتر مراقب اين قسمتبنابراين بايد ب

شاان وارد نياياد.   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

 ورزش نياز دارند. و

 

هاا و  باياد باا يكدنادگي    بخواهد خودش را اصالح كند و بدون ندص شاود،  اگر يك ارديبهشتي واقعاً

 چنين ديگران را از روي بدبيني نفي نكند.توزي بردارد. همهايش مبارزه كرده و دست از كينهلجبازي
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ن در مدام رئيس يك مؤسسه يا اداره نيز گفتيم يك متولد ارديبهشت، صبر و حوصله زيادي دارد. بنابراي

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، اين صورت، بهتر است كارمندانش اشتباهات خود را جبران كنند و با اضافه

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

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

 اند.دقتي كردهكارشان بي

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

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

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

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

رجاوع، هرگاز آنهاا را باا     شتي با وجود رابطه عالي باا مشاتريان و اربااب   در مدابل، يك كارمند ارديبه

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 اساتي بازارياابي  « جنس»باشد، از مرغوبيت 

 ندصش را به رخ ديگران بكشد.وعيبد كه كار بياصراري ندار

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

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

 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

كوشند. ولي اگر احساس كنناد ديگار بيشاتر از ايان قاادر باه       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

جا از هوش خود استفاده كنند. يك منشي متولاد ارديبهشات باا صاداي     هاي مالي آنتوسعه و موفديت

اش بسيار ماؤثر خواهاد   طور حتم در موفديت رئيس و ادارهبخش و دقت زيادش بهماليم، رفتار آرامش

 بود.
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توانند والدين خوبي باشند، ولاي  ها ميشتيسياره ونوس )زهره( حاكم بر برج ارديبهشت است.  ارديبه

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 بروند. باه احساس عدم آزادي دچار شوند. به

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

 راهنمايي شوند.

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 ميديبهشت به تحصيالت فرزندانار

 موفديت برخوردارند. 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  متولدين پنج روز اول ارديبهشت، هنوز تحت تأثير برج قبلي، يعناي فاروردين قارار دارناد. هام     

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

 دارا هستند و درنتيجه از تأثيرات ارديبهشتي كمتري برخوردارند.

ايد، بنا به دهه و روز خاص تولدتان، قدري خصوصيات شما كه در ساير روزهاي اين برج به دنيا آمده

كه چارا و در چاه   ها و دليل اين، به تفصيل راجع به اين تفاوتدفتردوم خودشناسيمتفاوت است. در 

 ايم.ردي با ساير متولدين اين برج تفاوت داريد، سخن گفتهموا

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

هاا و جاواهرات   دهاد و سانگ  هايي كه دوست داريد و به شما آرامش ميتان، رنگبه گل مورد عالقه

زخم و باروز حاواد    رخي، خاصيت شفابخشي دارند و يا شما را از چشمتان كه به عديد  بمخصوص

جالاب و   دفتار كنايم باه ايان    ايام. توصايه ماي   كنند، به تفصيل ساخن گفتاه  دليل حفظ ميناگوار و بي
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تان بگشاييد و هار چاه   انداز شخصيتهاي روشن ديگري را به چشماختصاصي مراجعه كنيد تا دريچه

 تان آگاهي يابيد.نيهاي دروبيشتر از جذابيت

 قيافه ظاهري متولدين برج ارديبهشت:

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

دارند. پيشاني پهن، چشمان براب و درخشان، گاردن تنومناد و قاوي و چاناة برجساته، از مشخصاات       

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

 فرم و ورزيده دارند.خوش

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

 تمايالت ذهني متولدين برج ارديبهشت:

ر، مصمم، خودرأي و لجوج است. كاقدم و نيز محافظهيك ارديبهشتي فردي پراستدامت، باپشتكار، ثابت

 باشد.طوركلي اجتماعي ميطلب و بهچنين قدرتهم

تواند بسيار منطدي 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   طوري از كوره درمي

 تواند كارگر، كارمند يا رئيس منظم و بسيار دقيدي باشد.رسد، اما مينظر ميد بهكُن

 شخصيت مرد متولد ارديبهشت: ● 

شما نيز مانند اكثر مردان متولد برج ارديبهشت، پرطاقت، صبور، خشن و حتي گااهي   ،عمر خيام عزيز

نباياد   باشايد. درضامن  يشه ميپحال بسيار عاطفي، احساساتي و عاشقسنگدل و بيرحم هستيد. درعين

و بسيار محتاطيد. درحديدات، صافات   « پيلهشيلهبي»چنين عمل، مصمم، هماهلفراموش كرد شما آرام، 

تاوان شاما را شاناخت و در كنارتاان زنادگي      راحتي ماي دليل داشتن صداقت، بهمختلفي داريد ولي به

مرد مشكل و درضمن، آساني هساتيد. فداط باياد    دانيد تا چه اندازه شيريني را ادامه داد. شما خوب مي

هاايي  تان رفتار كرد. البته آنددر منطدي هستيد كه اميال و خواستهدرستي شناخت و مطابق ميلشما را به

 وغريب نداشته باشيد.ازحد و عجيببيش
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تاان  وستانهايي كه همسر يا ددانيد رنجش و دلگيريآييد كه ميشمار ميشما از جمله افراد معدودي به

پيشاه هساتيد.   اند را چگونه برطرف سازيد؛ زيرا مهربان، خيالپرداز، رمانتيك و عاشاق از شما پيدا كرده

تان را چطور دانيد اين همه ظرافت را چگونه بر زبان آوريد و محبتخوبي ميلطيفي داريد و به روحيه

تاان سرچشامه   لطافت روح، منطق و هوشها از زرنگي شما نيست؛ بلكه از ابراز كنيد. البته اين مهارت

 گيرد.مي

طاور  رويد كه كسي شما را بر سر لاج و لجباازي بينادازد و ياا باه     شما فدط زماني واقعاً از كوره درمي

شادت ساخت، ساركش و لجبااز     وقت است كه قادريد بهغيرمنطدي با شما ضديت و مخالفت كند. آن

، اين مسايل را نپذيريد. با وجود همه اينها، شاما آنچناان   عنوان يك مرد ارديبهشتيشويد. البته شايد به

كنند كه در نظر آنها قدري نزديكان و همسرتان به شما تكيه ميتان قرار داريد و بهمورد اعتماد اطرافيان

 آييد.شمار ميگاه مناسبي بهشان تكيهكنيد و برايمانند كوهي از استدامت جلوه مي

طاور كاه   باشيد و همانپيشه هستيد. شما عاشق عشق ميخيالپرداز و عاشق، گفتيم شما عمر خيام جان

شادت نياز جاذب    ورزياد، باه  چنين ادبيات عشق ميهاي طبيعي، هنر و موسيدي، همبه لذايذ و زيبايي

شويد و به راحتي، آسايش و دوستي با زنان عالقمنديد. تا به حال ماجراهاي عاشدانه جنس مخالف مي

نادرت ممكان   د و البته از اين به بعد نيز خواهيد داشت. ناگفته نماند بعد از ازدواج، باه ايزيادي داشته

تاان هساتيد. اصاوالً شاما مارد      است جدا شويد؛ زيرا حس همكاري داريد و عاشق زندگي خاانوادگي 

  ستاييد و مرد قابال اعتماادي هساتيد.   كنيد، او را ميراحتي خودتان را وقف همسرتان ميارديبهشتي به

هاا، شاما را محباوب    دلبازيوهمين اندازه توجه داريد و اين وفاداري و دستتان نيز بهشما به فرزندان

 سازد.تان ميهمسر و فرزندان

 

خاوب زنادگي كنناد و هميشاه ظااهر      تان خاوب بپوشاند،   طوركلي شما دوست داريد افراد خانوادهبه

يند، احساس سرافرازي كنند. )البته مارد ارديبهشاتي   آخوشايندي داشته باشند و هرگاه با شما بيرون مي

شااانس هسااتيد و  رود.( خوشاابختانه ازنظاار مااالي خااوش  جااايي مااي  0ناادرت باادون شااوهر بااه

دهاد؛ چاون فاردي پركاار و     تان در مورد خانواده نياز درآماد شاما را كااهش نماي     هايدلبازيودست
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كشايد.  يدن به نتيجه مثبت از آن دسات نماي  گيريد، تا رسباپشتكاريد و وقتي تصميم به انجام كاري مي

ريزي نكرده باشايد. شاايد   را با دقت برنامهچنين ممكن نيست كاري را شروع كنيد كه قبالً انجام آنهم

شما در كار، هماين امار باشاد. خوشابختانه از ساالمت جساماني خاوبي هام          يكي از داليل موفديت

 برخورداريد.

تان است. اين عالقه در كنار هايگياه و آشپزي، يكي ديگر از جذابيتعالقه زياد شما به طبيعت، گل و 

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

چناين  دهياد. هام  شما زياد اهل معاشرت نيستيد و محيط آرام منزل را به هر جاي ديگري تارجيح ماي  

تان فدط تان محل آرامش، استراحت و حتي گاهي محل كار شما باشد و جسم خستهانهدوست داريد خ

 كند.در منزل و كنار خانواده و گل و گياه آرامش پيدا مي

  

 

  

 راه و روش اصالحي متولدين برج ارديبهشت:

 اگر مايليد در بعضي از رفتارتان تجديدنظر كنيد، به اين قسمت توجه نماييد.()

چنين توز باشيد. همبرج ارديبهشت، بايد يكدندگي و لجبازي را كنار بگذاريد و كمتر كينه شما متولدين

تان باشيد هايتان را براي مدت زماني طوالني در خودتان نگه داريد. بايستي مراقب حسادتنبايد خشم

 كه سايرين را نفي نكنيد.و باالخره اين

●   ●   ● 
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 تمايالت و تان،وخو و مزاجخواهيم راجع به عمق شخصيت، خلق، در اين فصل ميعمر خيام جان ●

وجود شماست كاه  « منِ»طوركلي اين فصل معرف چنين قيافة ظاهري شخص شما صحبت كنيم. بههم

 .تان استتان دارد و مبين وضعيت جسماني و سالمتيبسزايي بر محيط اطراف تأثير بزرگ يا

وشاوب و مهرباان هساتيد و در    وجودتان پرشور و حرارت است. بنابراين همواره گرم، با ذوب «منِ»● 

 زندگي تحرك زيادي داريد. درضمن بلندنظر و دست و دلبازيد.

والً نياز زياد به مسافرت برويد و اص خواهدتان مييد. ازطرفي دلهستآليست ايده بسيار آرمانگرا وشما 

 به درخشش و شكوفايي داريد.

 ها است.هاي شما شامل مشكالتي در مورد استخوان و كشاله ران، كبد و سياهرگبيماري

 

   آييد.وجودتان كنار مي «منِ»چگونه با  شماايم كه در اين دفتر ذكر كرده

تيد و در شارايط ناامطلوب از هايچ چيازي     شما مردي با شهامت و پرجارأت هسا  ، عمر خيام جان ●

عمال  دهيد. درضمن هميشه پس از بررسيِ عميقِ مسايل تان را از دست نمينفسترسيد و اعتمادبهنمي

ياك   ،يد و درحديدتهستچنين شاد، بخشنده، نوعدوست و عاشق آزادي و استدالل فردي كنيد. هممي

 آييد.شمار ميآزاديخواه واقعي به
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صاميميت و چاابكي از جملاه خصوصايات شماسات. از طرفاي        ويي و نيز كنجكاوي،گصداقت، رك

طاوركلي  گذارياد. باه  خداشناس و مذهبي هستيد و به مذهب، قانون، فلسفه و نظم و رسوم احترام ماي 

 تحصيالت عاليه را دوست داريد.

دوامي نادارد و   تانرويد، ولي عصبانيتشويد و از كوره در مياغلب ناگهان خشمگين مي شماهرچند 

 .ها عالقمناد هساتيد  ها و يا كلوپها، بازي در باشگاهخيلي زود آرام خواهيد شد. شما به انواع ورزش

 ترند.تان مهمها از زندگي خانوادگي نيز برايگفت اينتوان ميحتي 

ي رسايد، ولا  مردي پرهيزگار، باوقار و متين هستيد. گرچه در زندگي قادري ديرتار باه بلاوغ ماي     شما 

ايد و با آنها دوستي نسبت به جنس مخالف نيز مهربان و بخشنده شماشويد. باالخره عاقل و فهميده مي

پاذير شاويد تاا بتوانياد     همين دليال باياد نظام   زياد مستدل نباشيد. به تانكنيد. ممكن است در منزلمي

 خودتان را با هر محيطي وفق دهيد.

  

فرم، صورتي كشيده و بيضي و نيز پيشاني بلندي داريدد.  احتماالً شما بدني موزون، اندامي خوش 

تان پرپشت يا بلند و بيني شدما كشديده   چنين ابروانرسيد. همنظر ميشما بلندقد، الغر و باريك به

باشدد. شدما   ذار مياست. چشماني روشن يا به رنگ عسلي و ميشي داريد كه بسيار نافذ و تأثيرگ

طوركلي ظاهري جذاب داريد. احتماالً داراي غبغب هستيد و چهره رنگ و رويي باز و روشن و به

 رسد.نظر ميتان مهربان و دوستانه بهو سيماي بشاش
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از  هااي ماالي شاما   خواهيم راجاع باه آيناد  اقتصاادي و اساتفاده     در اين فصل مي، عمر خيام جان ●

هااي پولساازي و   چنين به رفتارتان در مورد اماوال و امنيات فاردي، روش   تان صحبت كنيم. همدارايي

 آوريد.طوركلي اين فصل معرف پولي است كه بدست ميپردازيم. بههاي شما ميارزش

باا روش و اصاولي مانظم    شاده و  ريازي هاي برناماه شما سود و درآمدتان را از طريق كار و فعاليت● 

را تان، همه چيز منظم و از قبل آماده باشاد تاا ساود آن   چنين بايد در تمام كارهايآوريد. همبدست مي

 كسب كنيد.

شما جرأت و شهامت خطر كردن و يكباره پولدار شدن را نداريد. درواقع بايستي قطره قطره جمع كنيد 

 پشتكار زيادي داريد.هم باشيد. در زمينة اقتصاد  تا موفق شويد و از نظر روحي نيز آرامش داشته

 

طلب و بلنادپرواز، بالياقات، مساؤول و اهال     جاه ،گويد كه چرا در مسايل ذيلاين بخش به شما مي ●

باشايد.  تان چيست و يا چرا ايان هماه قابال احتارام ماي     عمل هستيد. علت نگراني يا ترديد و لجبازي

 گويد.تان سخن ميالقيدرضمن از ساير خصوصيات اخ

شويد. در بهتارين حالات، مارد قدرتمنادي     مورد ميهاي بيمعموالً در موارد ذيل، شما دچار افسردگي

هاي عملي برخورداريد. بنابراين در كارهاي عمومي باه  كنترل نفس و توانايياي قوي، هستيد و از اراده

هااي سياساتمداران و ماديران    از ويژگييابيد؛ چراكه اين خصوصيات، مدام شاخص و مهمي دست مي

 دولتي است.

خاواهيم باه بخاش    هاي فوب راجع به قسمتي از شخصيت شما صحبت كرديم. اكنون ماي در بخش● 

كنيد. در تان را زندگي ميديگري از آن بپردازيم. شما گاهي بخش اول و گاهي نيز بخش دوم شخصيت
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تاان را  به مسايل، همزمان دوگانه است. شايد يك دوره از زنادگي  شما نسبت هايواكنش ،اين صورت

 صورت ذيل.اي ديگر را بهگونه فوب باشيد و دورهبه

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

هاي شما چه بزرگ باشد و چه )تالش هاي شماست.ها و اجر سختكوشيها، نااميدييچنين دلخورهم

تان چيست و حق شما چدادر اساتي( درضامن مباين زماان و      دارد كه قسمتبه اين كوچك، بستگي 

كند تا شاما تجرباه بدسات    براين كمك ميباشد. عالوهتان ميتنظيم دقيق وقت در تمام مسايل زندگي

دشوار، صبور و عاقال باشايد. ازطرفاي    هاي سخت و نيز روابط آوريد و هنگام مواجه شدن با موقعيت

تان پاداش است، شما از طريق انضباط شخصي يهاي زيادچون اين نيرو در ارتباط با موانع و دلخوري

شامار  شود و يا نوعي مانع باه گيريد. البته اين امر براي ابراز وجود شما يا يك سرمايه محسوب ميمي

 آيد.مي

ريزي خوبي داريد. از آنجا طلب و بلندپرواز و نيز خوددار هستيد و قابليت برنامهندهمت، جاهشما بل ●

 خواهيد گرفت. را تان استباشيد، باالخره پاداشي كه حقكه بسيار صبور و سختكوش مي

يابياد كاه گذشات    صورت غريزي درميگرفتنِ زندگي داريد، ولي بههرچند شما تمايل زيادي به جدي

ساختي  شاما باه   باشاد. ازساويي  دليل نيست و خوشبختي، آخرين هدف وجودي نماي و رنج، بيزمان 

رو، خودتان را فدط وقف يكي از اين دو تان را ميان كار و تفريح تدسيم كنيد و از اينتوانيد نيروهايمي

 كنيد.مورد مي

هماين  نيد. باه كو تفسير توانيد مطالب نامفهوم را با جمالتي خوب، ترجمه جالب اينجاست كه شما مي

گذاري داريد كه مديري خوب، سرمايهنيز ممتازي شويد. اين توانايي را  قادريد مترجم و نويسنده دليل

هااي  نظير، دانشمندي برجسته و يا رياضيداني مشهور باشيد. تدريس و ساخنوري از ديگار قابليات   بي

دهاد در شاغل و ياا اهاداف ديگرتاان باه       ها به شما امكان ماي كلي اين ويژگيطورتان است. بهخوب

ها باز هم گاهي احتمال دارد شما احساس تنهايي يا هاي بيشتري دست يابيد. با وجود همة اينموفديت

تاان اهميات زياادي    كفايتي كنيد. اگر مردي پذيرا نشويد، اعتبار و قبول شدن در جامعاه باراي  حتي بي

 رد به ديگران خدمت كنيد.داخواهد يافت. باالخره زندگي، شما را وامي
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تان مشاكل پيادا كنياد و دچاار آرتاروز مفصال و       هايازنظر سالمتي ممكن است در رابطه با استخوان

 استخوان شويد.

 

شما مردي مدتصد، مسؤول و اهل عمل هستيد و تمايل زيادي به افسردگي داريد. مال و ثروت براي  ●

آورد تا شادي و شادماني؛ زيرا به كساب ماال و تدسايم آن باا ديگاران،      ني به همراه ميشما بيشتر نگرا

ايد. درواقع شاما بادون شاك    اصرار و تأكيد زيادي داشته ،گرايياحتياج داريد. احتماالً تاكنون بر مادي

كنياد. منظاور ماا ايان نيسات كاه شاما پولادار         كوشيد و كار ماي براي بدست آوردن پول، سخت مي

طور ناگهاني پول كالناي باه شاما برساد و ياا      كه بهتان يا اينشويد، ولي احتمال برنده شدن بليتنمي

 اي شويد، خيلي ضعيف است.صاحب ارثيه

تار از  گيريد. در اين صورت خيلي آهساته كنيد و يا جلوي آنها را ميتان را فراموش ميشما احساسات

 تر است.اين لذايذ براي شما بادواماما يابيد، يبيشتر مردم به لذايذ جسماني و شهواني دست م

نسبت به ديگران را تان چنين بايد حس مالكيتداريد. هم تانهايبه بازنگري ارزشنياز شما ، هرحالبه

صورت براي آن هركند، اما بهتان حل نميتان كنار بگذاريد. البته اين امر، مسايل پولي را برايو عزيزان

 د كرد.سخت تالش خواهي

طور غيرارادي به هماراه  اعتمادي و ترس ذاتي را بهشما بايد دوباره به مردم اعتماد كنيد؛ زيرا اين بي ●

تاان را  هاي ماديداريد. ازطرفي احتماالً در گذشته، شرايطي پيش آمده بود كه شما مجبور شديد دارايي

 ندگي جديدي را آغاز كنيد.از دست بدهيد و با شخص مورد اعتمادتان ز

به اموال مادي اهميتي ندهياد و در مدابال، تواناايي و     اين است كه در زندگي ،بياموزيد ددرسي كه باي

 ،كاار گيرياد. فراماوش نكنياد كاه هايچ كاس هنگاام مارگ         تان را در پيگيري مسايل معنوي بهقدرت

 هايش را با خود به دنيايي ديگر نبرده است.دارايي
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تاان را  اجتمااعي  هااي ياد بگيريد از آنچه داريد لذت ببريد و ارزش اموال ماادي و موفديات   شما بايد

تان از جامعه، برداشت خوبي داشته باشيد و هرگاه الزم شد، آنچه داريد را رها در ذهن چنينبدانيد. هم

 كنيد و از اين بابت غصه نخوريد.

تان مشكالتي )بخصوص پدرتان( و يا برخي از دوستان تانوالدين با همكاران، جامعه، احتمال دارد شما

 پيدا كنيد.

 

●   ●   ● 
 

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

 شناساند.گويد و از اين بابت، شما را به خودتان ميتان در موارد ذيل سخن مينشناسيو وقت

دنباال  طلب و سازگار هستيد و مادام باه  شود، مردي صلحدر مسايلي كه در ذيل بيان مي شما هرحالبه

 گرديد.هاي جديد ميدانش

نيرو و انرژي ذكر شده در اين بخش در ارتباط با شانس برتر شماست و مبين مسايل زياادي اسات    ●

تان است و معارف افكاار برتار،    دهد. درضمن باعث ترقي و كارگشاي زندگيتان رخ ميكه در زندگي

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

شما بسيار نوعدوسات، مهرباان و نياز پرتحمال و معاشارتي هساتيد و از قادرت دركاي مساتديم           ●

هااي  باشيد. قادريد گروهآل ميچنين ذهن مبتكر و خالقي داريد و يك سياستمدار ايدهبرخورداريد. هم

كنيد و فدط به خودتاان  زندگي  تانمختلفي را اداره كنيد. درواقع شما ديگر مجاز نيستيد تنها براي خود

 كار گيريد.تان را در يك هدف خاص بهبايد ياد بگيريد نيرو و انرژي ؛ بلكهبينديشيد

اي بسايار  شايوه تان را بهاز توانايي علمي يا فني خوبي برخوردار باشيد. شما تصورات احتمال دارد شما

جلاوي   ،ردارياد، اماا از ايان بابات    از استعداد ادبي ياا موسايدي برخو  چنين همكنيد. مي ابتكاري ابراز

 گيريد.تان را ميشوبوشور
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شاود.  كار است، تماايالت اندالباي در شاما كمتار مشااهده ماي      از آنجا كه بخشي از وجودتان محافظه

 رسيد.تان ميآميز به اهداف نوعدوستانههاي صلحشما از طريق روش نتيجهدر

هااي شاما   ماالي، موفاق هساتيد. از جملاه قابليات      نظار بين و مهربان و معموالً ازشما مردي خوش ●

باازي،  هاي ماالي از قبيال معاامالت زماين، سافته     گذاريسرمايهاحتماالً است.  تاننفس فراواناعتمادبه

باعث ترقي و پيشرفت شاما در   ايسهام و ديگر معامالت ريسكي و مخاطرهخريدوفروش رباخواري، 

 كنيد.درستي ارزيابي ميشود؛ زيرا اوضاع را بهكارها مي

چنين قادريد اعتماد سايرين را جلب كنيد. شما اغلب باراي  بريد. هممنال لذت ميشما از داشتن مال و 

برياد،  كنيد و از اين بابت سود ماي هاي مالي دريافت ميتان از ديگران كمكپرورش عدايد و تصورات

 ازحدتان باشيد.هاي بيشها يا ولخرجيگوييولي بايد مراقب گزافه

هااي فلسافي   دنبال ديدگاهچنين بهايد. همتان تالش كردهبراي تدويت و باال بردنِ صبر و تحملشما  ●

واقع اين يك موقعيت روحيِ برگزيده زندگي عجيبي داريد و در ،همين دليلگرديد. بهنو و جديدي مي

 است.

 ،ضمنرسد. درنظر ميبسيار عميق بهنيز تان بسيار جالب و جذابي داريد و عدايد فلسفيشخصيت شما 

هااي  بريد و جاذب مكاان  چنين از تجارب جديد لذت ميكنيد. همنظريات ديگران را كامالً تحمل مي

هااي گونااگون،   د در موقعيات شاو هاي جدياد، باعاث ماي   شويد. نيازتان به نظريهتازه و نظرات نو مي

 پيوسته از خودتان سؤاالتي بپرسيد. ،هاي مختلفزيادي را پيش بكشيد و در حالت« چراهاي»

شويد؛ زيرا آنها به شما احسااس زنادگي و شاور و نشااط     بين و قابل توجه ميجذب افراد خوششما 

تاان در نيماة دوم عمار    طوركلي با بينش عميق و قضاوت صحيحي كاه دارياد، موفديات   بخشند. بهمي

 شده است.تضمين 

چنين در بدست آوردن ياك  شما داراي حساسيت، محبوبيت فراوان و نيز قابليت رهبري هستيد. هم ●

 از قدرت زيادي برخورداريد. ،كسب حداكثرِ دانش و دستيابي به بيشترين علوم و نيز مدام مهم در دنيا
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گيرد. ولي تان نسبت به دنيا سرچشمه ميفعال از ديد و بينش مثبت و واكنش ،نياز شما به كسب قدرت

بادون دلخاوري از   حتاي  بايد بياموزيد به نظريات عامة مردم نيز با ذهني پذيرا توجه كنيد و  ،هرحالبه

 ديگران فرمان بگيريد.

●   ●   ● 
 

و معاامالت بازرگ،   كنيم كه در ارتباط با كارها جا از نيرو و انرژي خاصي با شما صحبت ميدر اين● 

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

و باعاث  اسات  گذارد. درضمن با عصر اتام مارتبط   هاي بزرگ تأثير ميسياست، گانگسترها و شركت

نابودي باه   ،ن نيروباشد. ايهاي علمي درطي جنگ و دور  پس از آن نيز ميجنگ جهاني دوم و كشف

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

شود. از آنجا كه اين نيرو و انرژي در تمام افراد زنده يكنواخت است، شايد تاأثير  اش متولد ميسوخته

جمعاي محساوب   ركلي نيروياي دساته  طاو آن بر يك قوم، ملت، كشور يا يك قاره نيز يكسان باشد. به

 شود.مي

 شود.م( مي2142تا  2123ه.ش ) 0425تا  0412اين بخش شامل نسل متولدين  ●

بخشايد و شاعور زنادگي، بارادري و     دوباره ماي  يتان مهارت، زيركي و ابتكار را حياتنشما و همنسال

 انگيزيد.بيداري نسبت به حديدت را برمي

چنين در وجودتان باشيد. همسنج ميو مردي صبور و نكتههستيد گذاري سرمايهاستعداد شما داراي  ●

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

ساتد و كساب و كاار نياز داراي تواناايي      آوردن مال و ثروت، اشتياب و ذوب زياادي دارياد. در داد و   

 اي هستيد.العادهفوب

مبين اين مسايل است، شايد به كاركردن در مشااغل آزاد، اشاتياب   هاي ديگر اين دفتر بخشاگر دركل، 

كاه  راه اندازيد يا اين بهرا عظيم « امپراطوري»از هيچ شروع كنيد و يك  داشته باشيد. احتمال دارد شما

پول بسازيد. معمواًل قدرت تمركز شاما خاوب اسات و شاايد ايان امار، قادري از         فدط مددار زيادي
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بينيد معني كه ميبدين ؛دست شدن پول را ببينيدبهتان بكاهد. البته ممكن است فدط دستهوا بودنسربه

ايان  اهميتي خود را نشان دهد. بهترين و مؤثرترين راه استفاده شما از پاول،  رود تا بيآيد و ميپول مي

 است كه در همه چيز با ديگران شريك شويد. در مسايل ماالي، امانات و درساتي شاما الزاماي اسات.      

 تان را به تملك خودتان در نياوريد.چنين بايد مراقب باشيد افراد مورد عالقههم

●   ●   ● 
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ذهنيات، تحصايالت و ارتباطاات    خواهيم راجع به سفرهاي كوتاه، در اين فصل مي، عمر خيام جان ●

صحبت كنايم.   تانچنين اقوام نزديك و همسايگانتان با نزديكان )برادران و خواهران( و همشما، رابطه

 پردازيم.تان و نيز نوشتن، انتشارات و مطالبي از اين قبيل ميدرضمن به افكار مادي، عملي و قابل قبول

هماواره رو باه تكامال    و عدايد و افكار متفاوت و جديدي داريد. ازنظار ذهناي،    شما ذهني روشن ●

شاويد و قادرياد   چنين جذب مسايل جدياد ماي  باشيد. همطلب ميبسيار تجدد عبارت ديگر،به .هستيد

 تان را درك كنيد.هاي دنياي اطرافتازه

 ،يد سفر باه مااه و سايارات ديگار    شما طرفدار واقعي سفر با وسايل مدرن و سريع هستيد. درنتيجه شا

هااي گروهاي مانناد رادياو،     تان باشد؛ زيرا به علوم تخيلاي عالقمندياد. اگار در رساانه    جزو آرزوهاي

 تلويزيون و غيره شغلي بدست آوريد، بسيار موفق خواهيد شد.
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وصي، دوران اولية زندگي شاما  خواهيم از رفتارتان در زندگي خصدر اين فصل مي، عمر خيام جان ●

تان در مورد اموال صاحبت  چنين منزل شما و تصميمات، عواطف و روابط خانوادگي، همتانبا خانواده

 كنيم.

راجاع باه    ،ايان بار خوانيد. عالوهتان در ملك و ساختمان ميگذاريجا مطالبي نيز دربار  سرمايهدر اين

كلي ايان فصال در ارتبااط باا     طوركنيم. بهتان( با شما گفتگو مياحتمال زياد مادرتان )بهيكي از والدين

 تان است.كانون خانوادگي، ريشه، اصل و نسب و نيز منزل

شما ذاتاً مردي تأثيرپذير و درنتيجه حساس هستيد. احتمااالً در شارايط ناپايادار خاانوادگي بازرگ       ●

 تانواده و ميان همسر  و كودكاننيز در خان تانايد و خودشده

چناين از  كنيد. هام احساس راحتي نمي تانشما در منزل واقعنيد. دركثبات را تكرار مياين شرايط بي ،

 آينده وحشت داريد.

 تان بر پاية نظر و فكر ديگران در مورد شما بنا شده است.ثبات و پايداري عاطفي و احساسي ،هرحالبه

 

هاي شروع براي ساختن يك شخصيت جديد، بايستي از اين بخش نام برد. اين بخاش  تمام ندطه در ●

كاه چارا در   طوركلي خصوصيات اخالقي شما همچون قدرت، اراده، تأثيرتان بار ديگاران و راز ايان   به

در كناد. شاما نيااز دارياد     بسياري مسايل ديگر را بياان ماي  نيز موارد ذيل، هميشه بايد رئيس باشيد و 

 رشد كنيد و خودتان را پرورش دهيد. ،گونه مسايلاين

 شود.ي شروع مي«جديد»تان چيزهاي هميشه در زندگي ،در امور ذيل
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كنايم، شخصايت، ساليده و نياز غراياز و      كه در ادامه راجع به آن صاحبت ماي   نوعي نيرو و انرژي ●

كناد. ايان بخاش    تان ندش مهمي ايفا ماي دواجدهد و در روابط عشدي و ازتان را توضيح مياحساسات

 .هست مبين ندش مادر شما نيز

اختيار، درستكار چنين خودانگيخته، بيپروا، فعال، مبتكر و همخصوصيات شما عبارتند از: متهور، بي ●

لاذت  شادت  باه صورت آني و ناگهاني(. بايد گفت شما عاشق مسافرت هستيد و از سافر  و تندخو )به

مساايل  و هاا  گذاري نياز در مااجراجويي  شود گشت و هاي خالب شما باعث ميبريد. البته تواناييمي

 غيرمعمول داشته باشيد.

 ؛آنهاا هساتيد   كنيد، اما ازطرفي بسيار مستعد كنارگذاشتنِآساني دوست پيدا مي، شما بهعمر خيام عزيز

گذاريد. تان را كنار ميراحتي دوستانكند، بهتان را جلب اي در جاي ديگري توجهزماني كه مسأله يعني

نتيجاه از آنجاا كاه نيارو و انارژي      آيد شما بتوانيد آرام بمانيد و آرامش داشته باشايد. در كمتر پيش مي

كماي فكار كنياد. درغيار      ،يا قبال از هار كااري    مودهرا كنترل نعصبي فراواني داريد، بايد بياموزيد آن

رسايدي اساتفاده از اناواع    شويد و يا با تالش فراوان به موفديت ميار سكته عصبي ميصورت يا دچاين

 بخشد.كند و به شما آرامش ميتان را كنترل ميبا تجويز پزشك، سيستم عصبيويتامين ب 

 

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

اش كل، او به تمام امور منزل و يا كارهااي شخصاي  حاكم بوده است. در« مادر ساالري»تان و منزلو ج

پسند يك زن را قباول نكارده و شاايد    گاه ندش جامعهمادر شما هيچ ،عبارتي ديگربه .پرداخته استمي

قدري مشاغول  بهرفته است. احتماالً او اش سر ميها از انجام وظايف مادرانه خود، حوصلهگاهي وقت

كه به خودتان متكي باشيد. اين امر ايد جز ايناي نداشتهبوده كه شما چاره شرسيدگي به كارهاي خود

 كند.تان در زندگي كمك مياي به استداللگونهبه

 

تاان  در دروننفس و اطمينان به خاود را  بهبسيار باهوش و بافراست هستيد. ازطرفي عدم اعتمادشما  ●

گرديد. در سرنوشت شما تغيير جاا و مكاان زيااد    دنبال صلح و امنيت ميكنيد و پيوسته بهاحساس مي
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نتيجة تالش شما  شتان باشد، اين خودداخلي منزلتزيينات جايي است و حتي اگر اين تغيير فدط جابه

 بسازيد.تان را خواهيد زندگيمي ،ريزي بناي محكمي است كه بر اساس آندر پي

 مادرتان )چه مثبت و چه منفي( تأثير زيادي بر شما داشته و دارد.

بخشد. شما بايد تمام اين انارژي  نيرو و انرژي فراواني ميوجود دارد كه به شما تان قدرتي در درون ●

وده و قوه محركه هدايت كنيد و فدط از اين طريق، از آن استفاده نم اياحساسي را به مجراهاي سازنده

دهاد تاا   تان اين امكان را به شما ميمهارت و شهامت دروني ،تان را تحت كنترل درآوريد. درضمنآني

 در زمان حال زندگي كنيد و آينده را به آينده بسپاريد.

داشتني هستيد، ولي ممكن است خودرأيي و استبداد يا خودبيني و انتدادتان از شما مردي گرم و دوست

 آنها را بيازارد. ،ديگران

فايق آييد. احساس تنهايي، شاما   تانيد تا بتوانيد بر احساساتبيابايد در شما نوعي هشياري بوجود  ●

تان را به ديگران نشان دهيد. تان اين است كه قادر نيستيد احساساتولي درواقع مشكل ،دهدرا رنج مي

 ايد.كنيد از ديگران جدا افتادهكه اغلب فكر مي دت دارقدري در وجودتان شداين حس به

تاان خاورده اسات.    ايد، اما شايد مدام دسات رد باه ساينه   دنبال عشق و احساسات بودهشما هميشه به

هساتيد  ايان  طور ناخودآگاه نگران ترسيد؛ زيرا بهمي شدتبه داشتندرنتيجه از عشق ورزيدن و دوست

تان سرشار از مهر و محبت بوده باشد، شانس بيشتري داريد كاه  دكيكه مبادا طرد شويد. اگر دوران كو

اياد، باياد بدانياد كاه     فرصت شادي و نشاط نداشته ،تان فايق آييد. حتي اگر در آن دورانبر اين ضعف

ديادگاه   ،بايساتي نسابت باه زنادگي     ؛ اماتان پيروز شويدتوانيد بر اين ضعفهنوز هم دير نشده و مي

كاه  و براي ايجاد احساس امنيت در وجودتان به سايرين متكي نشاويد. بااوجود ايان    مناسبي پيدا كنيد

تان گرماا، احسااس و شاور    دروندر كنيد، ولي خوبي كنترل ميفردي اهل عمل هستيد و خودتان را به

 ايد.فراواني را زنداني كرده

زياد است.  ،( رنج بكشيدتان )بخصوص مادرتانكه شما ازنظر احساسي و عاطفي از والديناحتمال اين

تان بخااطر  چنين شايد از كساني كه با آنها همخانه هستيد )جدا از منزل پدري( يا از همكاران اداريهم
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هاي فردي و يا دركل از جامعه، زجر و آزار ببينيد. اغلب كساني كاه داراي ايان حالات    كسب موفديت

 اند.مادري كشيدهنوعي درد بيند و بهامادر يا دوري از او بودهفوت هستند، در كودكي شاهد 

 

●   ●   ● 
 

مرتبط با خالقيت، اسرارآميز بودن و نيز حيله، فريب و خياالت باطل است  ،نيرو و انرژي اين بخش● 

بخصوص در ارتباط با رفتار شما نسبت به بخش معنوي  ؛كننده و يا بسيار واضح باشدتواند گيجكه مي

شود شما نتوانياد  آورد، باعث ميبوجود ميرا طور كه نيرنگ و حيله زيادي همان ،ين نيروتان. ازندگي

 تان را تشخيص دهيد.فرب بين اصل و بدل، واقعيت و رؤيا و نيز دوستان و دشمنان

تا  0416دين چنين متولم( و هم 0683تا  0621ه.ش ) 0252تا  0231اين بخش شامل متولدين  ●

 شود.م( مي 2144تا  2121ه.ش ) 0423

كنيد داراي تان توجه زيادي داريد. احساس ميهايها و آرمانآلبه خودتان و ايده، شما عمر خيام عزيز

تان الهاماتي باه شاما   هاي افراطيها در مورد ايدهاي هستيد و حتي گاهي وقترسالت و مأموريت ويژه

 ت انتشار عدايد و افكارتان را نيز داريد.چنين قابليرسد. هممي

شاان از  شوند. آنها باراي رسايدن باه اهاداف    محسوب مي« تندرو»بعضي از افراد مانند شما، اشخاصي 

باه آراماش، صافا و احسااس     كه آنهاا  تجربه نشان داده است  .انداي استفاده كردههاي فريبكارانهروش

 اند.رضايت از خودشان نرسيده

كه از اين بابت شبيه شما بوده يا هساتند عبارتناد از: اوانجلاين     يي از مشهورترين افرادبرخ، در غرب

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

زياد است. ازطرفي نوعي  چنين اضطراب و نگراني در شماعدم اطمينان دروني، ترس و وحشت، هم ●

تان داريد. شايد به فرزندي پذيرفته شده باشيد و يا تمايل به آرماني ديدنِ محيط زندگي و خانة رؤيايي
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والدين جديدتان نوعي با تان شما را بزرگ و تربيت كرده باشند. درنتيجه يقعاوكساني بجز پدر و مادر 

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

نشيني كنيد و شاايد وادار شاويد   تان به حديدت نپيوندد، دوست داريد عدباگر رؤياي شما دربار  خانه

يا مجامعي برويد كه در آنجا مجباور باه   معنوي و نشيني و عزلت را برگزينيد. شايد هم به مراكز گوشه

بار  را كند تا شما امنيتي دروناي  اين امر كمك مي ،هرحالتان نباشيد. بهزندگي در ميان اعضاي خانواده

عيب و ندص كه در ضمير تان را در مورد محيطي بيپايه حديدت بدست آوريد. ولي شما بايد رؤياهاي

 تان برطرف شود.ايد، رها كنيد تا مشكلتان به تصوير كشيدهخودآگاهنيمه

●   ●   ● 
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 خواهيم راجع به روابط عاشدانه  ، فرزنداناين فصل ميدر ، عمر خيام جان ●

 تان با شما به گفتگو بپردازيم.ها و نمايشاتها، سرگرميچنين پاتوبو هم 

باازي،  ساهام، احتكاار، سافته   خريد و فاروش  ندش تئاتر، تلويزيون، سينما و نيز امورمالي شما از قبيل 

كنيم. در مورد ورزش، خالقيت و نحاو   تان تشريح ميمعامالت زمين، معامالت قماري و قمار را براي

طوركلي اين فصل در ارتباط با زندگي عشدي و عاطفي، خالقيت و نياز  گوييم. بهابراز آن نيز سخن مي

 .است تانهايافكار و انديشه

معماوالً بادون هايچ دليلاي     ازحدي داريد و شويد. شوروشوب بيشصورتي افراطي عاشق ميشما به● 

سرعت توجه جانس مخاالف را   فردي برخورداريد و بهچنين از جذابيت منحصربهپرتحرك هستيد. هم

 كنيد.جلب مي

شاويد و باه   بين و دورانديش نيستيد و احتماالً در يك نگاه عاشق ماي چندان واقع ،البته در مورد عشق

 مده است.درآ« عادت»صورت يك تان بهاين كار براي ،مرور

 

 

دارد كاه مباين عملكارد، قادرت، تواناايي و ميازان       وجاود   ناوعي نيارو و انارژي   در بخش ذيال،   ●

جاويي و پشاتكارتان را   ها، سلطهها و پرخاشگريعصبانيت وجوش،است و نيز جنبشمبودن تهاجمي

هاايي را در  ضاطراب ها و اضمن محرك اصطكاك، تضاد، جنگ و دعواست و نگرانيدهد. درنشان مي

آورد. اياان اناارژي بيااانگر شااور و هيجااان شااما بااراي پيشاارفت و رساايدن بااه  وجودتااان پديااد مااي

كند كه شما در مواقع لزوم، چگونه قادريد با جسارت و مشخص مي ،براينتان است. عالوههايخواسته
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تاان  ين نياروي جنساي  تان را بگيريد. اين بخش مبنيد و حقكپروايي از خودتان محافظت و حمايت بي

كلي بيانگر اين است كاه تاا   طورو ميزان آن در شخصيت شماست. به« نرينگي»نيروي بوده و مرتبط با 

 تان رابطه برقرار كنيد يا هرچه دوست داريد را بدست آوريد.چه حد مايليد با شخص مورد عالقه

گيرياد.  تاان آرام ماي  باذوب و شوقي هستيد و كمتر در جااي  مرد بسيار پرتحرك وشما ، عمر خيام ●

كنيد. درواقع اولاين پيشانهادكننده باراي    معموالً تحت تأثير قواي انگيز  آني و بدون فكر قبلي عمل مي

خواهياد را  چه ميصبر و تحمل نداريد. شما مايليد هر ،يد، ولي متأسفانههستوجوش هاي پرجنببرنامه

شاما در   كند، قدرت قويقت بدست آوريد. صفت خوبي كه به شما كمك زيادي ميفوراً و در اسرع و

 كنترل خودتان است.

 آورد؛ زيارا شاما بيشاتر از هار    غمخواري، احساس همدردي و همدلي، دوستان زيادي را گرد شما مي

 كنيد و هميشه آماده و راغب هساتيد مشاكالت ساايرين را   كسي به افرادي كه مشكل دارند، كمك مي

هااي  گفات فعاليات  تاوان  ماي  حاال هرشويد. بهكردن، دچار سانحه مي يد. معموالً بخاطر عجلهكنرفع 

 جسماني و ذهني شما شديد است.

 چنين از استعدادهاي زيادي برخورداريد. باه ورزش شما خالب هستيد و آرزوي خالقيت داريد. هم ●

بااكي زياادي نشاان    تر، تهور و بيشويد. شما در كارهاي مهمر آن موفق ميعالقمنديد و د شدتنيز به

توانايي زيادي نيز در رهبري داريد. باوجوداين شايد قمارباز شويد و شب و روزتان  ،دهيد. درضمنمي

ذكر شده باشد، شاما  هاي اين دفتر نيز قسمتبرانداز بگذاريدي اگر در ساير را بر سر اين تفريح خانمان

طاوركلي شاما   صبر و حوصله الزم را نداريد. باه  ،در استفاده از آن ،يدهستراي استعداد هنري زيادي دا

 حال چه در مسايل خالب باشد، چه غير خالب. ؛كنيدتان ميتان را صرف عاليقشوب و نيرويوشور

 برديد.شدت لذت ميايد بهها بودهكه عضو پيشاهنگي يا ساير گروهشايد در نوجواني از اين

در  شناسي و صداقت از جمله صافات بسايار پسانديده شماسات. احتماال دارد شاما      وفاداري، وظيفه

 دل شويدشان آزردهمهريدليل بيتان بهمشكالتي را تجربه كنيد  و يا از فرزندان زندگي

. 

●   ●   ● 
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طوركلي ناوع كااري   همكاران، زيردستان و به خواهيم راجع به شغل،، در اين جا ميعمر خيام جان ●

 شويد با شما صحبت كنيم.كه جذب آن مي

اي هااي روزماره  هاي دروني، امراض جزيي، سالمتي، بهداشت، اجبارها و عادتاين فصل معرف تنش

تان تأثير اين فصل بر زندگي ،كلدرآموزد. سازد و به شما صبر و تحمل ميتان را مياست كه شخصيت

 ي دارد.عميد

اش دقت و سختگيري فراوان است. بنابراين مشااغلي مانناد   كنيد كه الزمههايي كار ميدر زمينهشما  ●

سازي و غيره كه به دقت، توجاه و ساختگيري زياادي نيااز     كار بانكي، اقتصادي، اداري، دولتي يا خانه

احتماال زيااد   نظر هستيد و درنتيجه، بهكارتان دقيق و صاحب تان مناسب است. البته شما دردارد، براي

 شويد.موفق مي

 

هايي مرباوط باه غادد    درد و ناراحتيازنظر سالمتي بايد گفت شما ممكن است مبتال به گلودرد، گردن

  اين، نوعي نيروي شفابخشي داريد و با لمس كردن افراد و كمي تمركز بر آنهاوجودتيروئيد نيز شويد. با

 هاي غذايي باشيد.بايستي بيشتر مراقب مسموميت شما شان بكاهيد. درضمنيد از درد و ناراحتيقادر

 

هااي  جا از شخصيت دوگانه، هشياري يا ناآرامي و بيدراري، از اين شاخه به آن شاخه پريادن در اين ●

 گوييم.ن ميآيد، سخخصوصيات اخالقي ديگرتان كه در بخش ذيل مياز شما و بسياري 

 كنجكاوي و تحديق در مورد مسايل ذيل، صفت بارز شماست.
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تان در ارتبااط اسات و باه شاما نشاان      نيرو و انرژي اين بخش با عشق، زيبايي، هنر، پول و شانس ●

تاان را  ورزيد و عشق و محبتآيد، چگونه عشق ميتان ميدهد كه از چه چيز و يا چه كسي خوشمي

تان را در اين هاينحو  لذت بردن شما از هنرهاي ظريفه و استعدادها و توانايي ،كنيد. درضمنيابراز م

هاا، نحاو  پاول درآوردن و چگاونگي شاانس و      به سليده، خواساته  شما دهد. درواقعزمينه توضيح مي

ر شخصايت  و ميازان آن د « مدادينگي »نيروي بريد. نماد اين نيرو و انرژي مرتبط با تان پي ميموفديت

 باشد.ترتان ميطوركلي معرف احساسات عميقشماست و به

گاو،  تان زبانزد خاص و عاام اسات. شاما مارد بذلاه     هاي دوستانهجذابيت و حالت ،عمر خيام جان ●

توانياد  ماي  ،تان توانايي زياادي دارياد. درضامن   هايطبع و شيريني هستيد و در نشان دادن خوبيشوخ

خوبي مهار كنيد. شما از استعداد هنري و ادبي زيادي برخوردارياد.  تان را با عدل و درايت، بهناتهيجا

بيناي كارده و   خوبي قادريد مسايل را پيشچنين بهوابستگي خانوادگي نيز در شما بسيار قوي است. هم

اعمال و رفتارشاان را   زيرنظر داريد و علتبادقت درك كنيد. ازطرفي رفتار ديگران را  يدرستبهآنها را 

دهد كه از طريق نوشتاري و گفتاري، مسايل را بيان يابيد. همين نگرش، به شما اين توانايي را ميميدر

اي هستيد عبارتي، نويسنده يا سخنور برجستهبه ؛كنيد و البته در اين راه، آگاهي و استعداد زيادي داريد

خوبي توصيف كنيد تا ديگران نياز هماان   رفتار مردم را بهتان، هيجانات و توانيد از طريق تجاربو مي

 نند.كاحساسات و رفتار آنها را تجربه و تجسم 

در استعداد فراواني داريد و مجلسي نيست كاه شاما   ، شما در سرگرم كردن مردم ،هاعالوه بر تمام اين

ها و هيجانات پنهاني نيز از تفريحات، سرگرمي تانخود ،شد. درضمنباگرم نآن حضور داشته باشيد و 

. گيارد و جلوي شما را مي ستهبريد، ولي ترس از تعهد و پيمان، هميشه در وجودتان ميزيادي لذت 

كنيد؛ حتي اگر خودتان هم درگير عشق نشده باشيد و اين براي ديگاران  خوبي عشق را درك ميشما به

 ن مورد بيشتر تالش كنيد.تر باشيد و در ايقدمانگيز است. الزم است در زندگي ثابتشگفت

شاما را  شادت  باه تاان  كاري واقعي و مثبت هستيد. كارمندان و همكااران سياستمدار و محافظهشما  ●

شاويد و ايان   كااري پيشاددم ماي    كه همواره براي ارتداي آنها و پيشبرد شرايط بهترِدوست دارند؛ چرا
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آيد. درنتيجه كار در كنار شاما لاذتبخش   حساب ميتان بهحتي آرزوهايها و مسأله جزو اهداف، برنامه

 است.

تاان  كاه از جسام  مگار ايان   ؛شما بايد گفت تدريبااً خاوب و ساالم هساتيد     در مورد وضعيت سالمتي

سوءاستفاده كنيد. شما بايد از مصرف ماواد قنادي و نشاساته بپرهيزياد؛ زيارا اساتعداد چااقي دارياد.         

هاي آن بيشتر مراقبت كنياد؛ چاون ايان    ها، گلو، پوست و جوشجريان خون، كليه ضمن بايستي ازدر

 داريد. هامشكالتي هم در بيضه، ند. احتماالًهستتر هاي بدن شما ضعيفقسمت

 

ايد، دانش و آگاهي شما در ماورد  چون شما براي هماهنگ كردن خودتان با منِ برترتان تالش كرده ●

تاان  سازد به فراگياري كند. همين امر نيز شما را وادار ميتان جذب ميفلسفي، مردم را به طرفمطالب 

 ادامه دهيد و احتماالً افكار فلسفي واالتري را تدريس كنيد.

 چناين احتماال دارد  دهياد. هام  ماي زيادي وفاداريد و به آنها اهميت شدت بهتان شما نسبت به دوستان

ذاتااً مارد    ،باراين د. عاالوه نيا آنها را دنباال ك  يدا وجود داشته باشد كه بتواناستعدادهاي خالقي در شم

 متشخص، امانتدار و درستي هستيد.

 ،برياد، چاه جساماني   تان )يعني هر چيزي كه از آن لذت ميهايشما در زمينة تغيير اميال و خواسته ●

شاان را  كمك كنيد تا زندگينيز يد به سايرين قادر چنينايد. هماحساسي، ذهني يا معنوي( تالش كرده

 يرا در دست نگيريدتغيير دهند؛ البته تا زماني كه كنترل آن

تان دل ديگران را هاياي داريد و با چشم و ابرو و نگاهشما شخصيت جذاب و اغلب اغواگر و فريبنده

نحاوي كاه شاما را اغناا كناد،      شدت احساساتي هستيد و ابراز اين احساساات باه  چنين بهبريد. هممي

حاال باه   عينيد. درهستهاي هنري زيادي خودمتكي و داراي قابليتتان الزامي است. شما مردي بهبراي

 گرديد.دنبال محاسن آنها ميمشكالت ديگران توجه زيادي داريد و مدام به

●   ●   ● 
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پذيري هاي ذهني و نحو  عادتات، سفرها، تواناييمربوط به ارتباط ،نيرو و انرژي ذكر شده در ذيل ●

باشد و نيز نماد نوشتن، صحبت كردن، بخصوص طارز  كنيد مياي كه خودتان را ابراز ميشما و طريده

 دهد.را نشان ميتان است و گفتار و ذهنيت شما و چگونگي ابراز آنهاي ذهنيتفكر و برداشت

طبع و سرشار از طناز هساتيد و در   ، شما ذهن منطدي و روشني داريد. بسيار زيرك، شوخعمر خيام ●

فكار و توجاه كنياد.     ،يك لحظه قادريد در مورد چند موضوع بحث كرده يا باه چناد مساأله مختلاف    

احتياج به آموزش داريد. گرچاه شاما مفهاوم     ،اين براي بدست آوردنِ پشتكار و استدامت الزمباوجود

طاقتي، از سايريني كه مساايل را  صبري و كمكنيد، اما ممكن است در اثر بيآساني درك ميبه مسايل را

دنباال منطاق هساتيد و باه تباادل نظار باا متفكاران         گيرند عدب بيفتيد. شاما هميشاه باه   تر فراميآرام

 تان( نياز داريد.)همفكران

ميشه كنجكاو و نگران هستيد و خودتان كنيد. هطور انفرادي عمل ميشما سريع است و به فعاليت ذهن

 كنيد كه ازنظر عصبي منفجر شويد.را آنددر خسته مي

توانايي زيادي داريد. احتماالً با عشقِ به رايانه )كامپيوتر(، الكترونياك   تحليل مسايل،ودر تجزيه شما ●

ناچيز باشايد،  ازحد درگير مسايل ريز و طرفي اگر بيشكنيد. ازها و اختراعات زندگي ميو انواع انديشه

چناين هرگوناه   آياد. هام  تان مشاكالتي بوجاود ماي   شود و ازنظر سالمتي برايتان ناراحت مياعصاب

تان است. درنتيجه باياد باراي تدويات سيساتم     ناراحتي و بيماري در شما، نشانة افكار غلط و نادرست

احتمال دارد مرد بيدراري  ،استفاده كنيد. درضمن (ته با تجويز پزشكالب)ويتامين ب تان از انواع عصبي

 تان را تغيير دهيد.باشيد و مدام شغل

 

ها )مانند هماهنگي طوري كه به هماهنگي و زيبايي در افكار و ايدهايد؛ بهشما فكرتان را تصفيه كرده● 

 اشيا( نياز داريد.

هاي هنري زياادي نياز داشاته باشايد. اگار      و جذابي هستيد. شايد خالقيتبين شما مردي بسيار خوش

تزيينات و غيره، ذوب  در هنر، و آييدشمار ميسليده بهبسيار هنردوست و خوش هنرمند نيستيد، مطمئناً

 زيادي داريد.
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دار يحاه بايد گفت شما ذاتاً سياستمدار هستيد و قادريد جنگ و جدال را آرام كنيد و بر احساساات جر 

 شد  مردم، مرهم بگذاريد.

ايد. تان در استدالل كردن و قضاوت، بيشتر پرداختههايبراي ايجاد تعادل و هماهنگي به تواناييشما  ●

 اعتداد داريد. ،از مرگپس تان به زندگي ازطرفي بخاطر دانش حسي دروني

برياد. درضامن   و آموزش مسايل جديد لاذت ماي   تان سودمند است؛ چراكه از يادگيريمسافرت براي

كوشيد جنباه مثبات هار چيازي را درنظار      براين، ميبين هستيد. عالوهمردي مهربان، پرتحمل و خوش

 گيريد.ب

طاور  ريزي نيز بسيار توانا هستيد و قادريد افكارتان را بهباالخره بايد گفت شما در سازماندهي و برنامه

 كامل به سايرين الدا كنيد.

توانياد  ماي راحتي بهايد، كردهفراواني تان تالش براي ارتدا و پيشرفت فكر و ذهنكه شما دليل اينبه ●

 شان تشويق كنيد.خودآگاهمردم را جذب كرده و آنها را به پرورش ذهن و ضمير نيمه

و قادرياد خاوب بنويسايد،    رچنين خالب هساتيد. از ايان  شما داراي دركي مستديم، حسي، بصير و هم

 شاما  كلاي طوربا ديگران ارتباط برقرار سازيد. بهراحتي بهتان هايخوب سخنراني كنيد و از طريق ايده

يد. استعداد و عالقه زيادي هستبين و پذيرا هاي جديد، مردي روشنها، افكار و موضوعدر مورد نظريه

 ؛ساازد تان، شما را از ديگران متماايز ماي  عدايد خوبچنين ابتكار و نيز به مسايل غيرمعمول داريد. هم

 تان استفاده كنيد.توانيد در مسايل هنري و خالب يا علمي، از تصورات ابتكاريطوري كه ميبه

ايد، قادرياد در  تان تالش كردهاز آنجا كه شما براي ايجاد هماهنگي بين منطق، درك مستديم و بينش ●

شدت نيازمنديد تا جاي ممكن در هر شغلي باه  چنين شما بهوعي به تحديق بپردازيد. هممورد هر موض

 استادي و مهارت برسيد.

هاا  برانگيز بوده كه چرا بدية انسانتان سؤالاي كه به معما داريد، هميشه برايشما بخاطر عشق و عالقه

نفس كافي داريد، ولي خاودبين ياا   بهداعتما ، شمادرهرصورت ؟زنندكنند يا حرف ميگونه رفتار مياين
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تاان معاروف   هااي ذهناي  شناسي، نظم شخصي و يا تواناييدليل وقتبه ،براينخودپسند نيستيد. عالوه

 هستيد.

آسااني قادرياد   باه  ،منطديساده و شما در نويسندگي استعداد زيادي داريد و با بيان افكارتان به شكلي 

 مورد توجه ديگران قرارگيريد.

نحوي اجتمااع  شما به انسانيت باعث شود شغلي را انتخاب كنيد كه در آن بتوانيد به توجهاست  ممكن

 را تغيير دهيد و بازسازي نماييد.

 

●   ●   ● 
 

كه شما در موارد ذيل تا چه حد قوي، آرام، بااحتياط و عاقل هساتيد و ياا   اين بخش در رابطه با اين ●

كند و از با شما صحبت مي ،طلبي، افراط و حسادت وجود داردجويي، برتريهدر شما چددر حس سلط

 شناساند.اين بابت شما را به خودتان مي

 هرحال شما در مسايل ذيل، نماد سازندگي و باروري هستيد.به

درضمن در شود. شما معرفي مي طوركلي ذاتنيرو و انرژي، خودآگاهي، فرديت و به ،در اين بخش ●

تان يا عدم آن و نيز اراده، تواضع ياا تكبار شاما در ذيال صاحبت      هايمورد شجاعت، قدرت، موفديت

 كنيم.مي

 «بهسازي» ●

تاان را باا   ، شما تمايل زيادي داريد كه از طريق خدمت كردن يا همدردي با ديگران، رواباط عمر خيام

ي با تمايالتي ماليخوليايي از قبيل جلب ترحم و دلسوزي ديگران نسبت به نوعيا بهو آنها بهبود بخشيد 

 خودتان، توجه آنها را جلب كنيد.

كاه باه   ايان  عنوان يك كارمند، فردي وفادار و باوجدان هستيد. در كارتان نيز مغرورياد و باراي  شما به

كنيد. هرچند احتمال دارد مي تانتان دست يابيد، هر نوع كمكي كه الزم باشد به همكاراناهداف شغلي
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كارمناد، معااون و حتاي كارمناد     ك دهيد يا رياست و مديريت نيز برسيد، ولي ترجيح ميمدام به  شما

تأكياد   شناساي و انجاام اماور روزماره،    شما بر حس وظيفه ،صورتهرزيردست و جزء باقي بمانيد. در

 زيادي داريد.

نجاات   ،ها و حواد سرعت از بيماريكند بهتان ميدر شما قدرت بهبودي خوبي وجود دارد كه كمك

شادت  تان باه سالمت ،حالعينها بيرون بكشيد. درو خودتان را از ورطه مشكالت و بدبياري نيدپيدا ك

تاان  هااي ازحد به بيمااري بيش تان هستيد. احتمال دارد شمادرخطر است و شما بادقت مراقب سالمتي

، «خودپساندانه »تان شويد. شايد از روحياه  سالمت عمومي و رژيم غذاييدليل، نگران فكر كنيد و يا بي

مردي جستجوگر  مكن استچنين مبرخوردار باشيد. هم« عدم همكاري»و يا حتي « احساس بيهودگي»

آييد و در مورد پيشرفت درست و بدون نداص  محسوب شويد. گاهي نيز از دست خودتان به ستوه مي

 يد.شوضطراب و دلواپسي روحي ميتان دچار نگراني، اكارهاي

 

مردي بسيار مساتعد، مبتكار و   ايد و درنتيجه، تان سازگار كردهشما خودتان را با خصوصيات دروني ●

ايد. براي كسب استدالل نيز نوعي حس بسيار قوي داريد. ايان حالات از طرياق نيروهااي     مخترع شده

بسايار هشايار    شاما  بخشد. درضامن ميرا و توانايي شفابخشي عجيبي  اي قويجاذبهبه شما ناشناخته 

 وغريبي ابراز كنيد.هاي عجيبرا به روشهستيد و نيروي تحرك خاصي داريد كه شايد آن

●   ●   ● 
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ي هاا خواهيم راجع به شراكت، چه در زميناه ازدواج و چاه زميناه   ، در اين فصل ميعمر خيام جان ●

چناين چگاونگي   تاان باا شاما صاحبت كنايم. هام      كاري، قراردادها و نيز امور كاغذبازي و اسناد مهام 

 نيم.كبرخوردتان با اين قبيل مسايل را تشريح مي

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

 .ستراف شماو دنياي اط« ديگران»ارتباط با 

ناپايادار هساتيد، ولاي    « چه شغلي و چاه در ماورد ازدواج  »در انواع شراكت و اتحاد،  شما متأسفانه ●

 كنيد.تان يك رابطه ذهني و معنوي برقرار ميهميشه با شريك

اند استحكام يك شراكت توبسيار زيادي به كنجكاوي و تغيير داريد و اين تمايل، مسلماً نمي شما عالقه

 كنيد.صورتي ناگهاني قطع ميبه ،تان را در شراكتند. شما هميشه رابطهكرا تضمين 
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رساد و نياز   خواهيم راجع به درآمدتان، ار  و ميراثي كه به شما ماي جا مي، در اينعمر خيام جان ●

 ص شركا يا همسرتان صحبت كنيم.چنين پول سايرين، بخصوجات، همهدايا، عتيده

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

 .ستدگرگوني روحي شما

تاان اهميات دارد.   واقع، اصل و ذات رابطه باراي صورت نيمه خودآگاه است. دربيشتر روابط شما به ●

تاان هساتند، رابطاه برقارار     نحوي در تمااس باا خاانواده   حال، شما با تمام مسايل و افرادي كه بههربه

 كنيد. امكان پريشاني در خانواده شما وجود دارد.مي

دهند  شغل خانواده رسد و يا ممكن است ادامهبه شما ميراثي غيرمندول مي تاناحتماالً از طرف خانواده

فروشي استعداد زياادي دارياد و درواقاع    سازي و عتيدهشپزي، خياطي، خانهيا پدرتان باشيد. شما در آ

رو شادن باا شاريك ياا همسارتان، باه       آييدي شما به محض روبهحساب مياي بهحرفه« كاركُشته»يك 

 يابيد با او چگونه رفتار كنيد.سرعت درمي
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ساكونت  ها، سفرهاي دور و دراز، محل به مسافرت خواهيم راجع، در اين فصل ميعمر خيام جان ●

چناين باه رواباط خاارجي، داد و ساتدهاي      تان و كشورهاي ديگر صحبت كنيم. همدور از زادگاهشما 

پردازيم. درباره مذهب، فلسفه و تصوير المللي، فراگيري علوم ذهنيِ برتر و تحصيالت عالية شما ميبين

 گوييم.سخن مي شما از آينده )افكار برترتان( نيز

دهد شما تاا چاه حاد باه كساب      شما بيشتر شخصي است و نشان مي اهداف و افكار برتر و اصلي ●

قدرت عالقمند هستيد. همين گرايش به شما يك شخصيت برتر را بخشيده است. سفر تأثير زيادي در 

 شويد.موفق مي در خارج از كشور تان دارد و احتماالًسازندگي ذهن

●   ●   ● 
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تاان  هااي و بلنادپروازي  هاا طلباي جاه ،اهدافخواهيم راجع به شغل، جا مي، در اينعمر خيام جان ●

آبرو و نيز جوايزي كه  ،گذارند، افتخاراتچنين به احترام و عزتي كه مردم به شما ميهمصحبت كنيم. 

 پردازيم.تان ميير فضايلكنيد و كسب سادريافت مي

تان به ترقي، ارتباط شما باا  طوركلي اين فصل شامل مطالبي در زمينة شهرت، سرنوشت عيني، تمايلبه

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

ايام.  به تفصيل سخن گفتهناسي شخوددفتردوم تان )احتماالً پدرتان( در چنين دربار  يكي از والدينهم

دفتر روابط د رابطده    با او را نيز دررابطه شما  كنيم براي شناخت او به آن دفتر رجوع كنيد.توصيه مي

 ايم.آورده والد د فرزند

ع شود. از آنجاا كاه كماك باه ماردم و رفا      تان خالصه ميهايهاي شما در خدمتگزاريبلندپروازي ●

كارهايي از قبيل طب، مددكاري اجتمااعي، آماوزش و    شما است، هايطلبيمشكالت آنها نيز جزو جاه

 رسد. ضمناً قادريد در امور مربوط به گل و گياه نيز موفق شويد.نظر ميتان جالب و مفيد بهغيره براي

 

كااري شاما و نياز خالقيات،     هاين بخش، از صفاتي همچون ذهنيت، فعاليت، سياستمداري و محافظ ●

گويد و از اين بابت، شما را به خودتان تان در مسايل ذيل سخن ميوفايي، تنبلي و ساير خصوصياتبي

 هاي زيادي داريد.شناساند. در اين موارد، شما در اتحاد يا جدايي، تواناييمي

تمايال شاما باه     بد نيست بدانيدپردازيد. آوريد و گاهي نيز به تفريط ميها به افراط رو ميبعضي وقت

كناد،  گيرد؛ چون كسي كه تنادتر حركات ماي   هاي متغيرتان سرچشمه مياستدالل و جدايي، از فعاليت

 ندتر است يا هيچ حركتي ندارد، جدا سازد.كه كُخودش را از آن دوست دارد
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ل كسب كنيد؛ زيرا در در موارد مذكور، معموالً نياز به صلح و سازش داريد و بايد تعاد شما طوركليبه

 ايد.نامتعادل بوده ،گذشته

كنيم كه در ارتباط با وقايع ناگهااني و غيرمنتظاره،   صحبت مي راجع به نوعي نيرو و انرژي ،در ادامه● 

و مربوط باه راياناه   است تغييرات و استعدادهاي خالب شماست. اين بخش متعلق به عصر الكترونيك 

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

صورت تحوالت، هايي است كه بهباشد. درضمن تغييردهند  مسايل روزمره يا نظامهاي علمي ميكشف

 دهد.ها و گاه به شكل فجايع رخ مياندالب

اه با قدرت و قضاوت صحيحي هستيد. حاس همكااري زياادي    شما داراي شخصيت جذاب و همر ●

چنين نياز به هماهنگي، صالح و آراماش در شاما    باشيد. همداريد و بايد گفت يك مبتكر و مخترع مي

 فراوان است.

هاي عشادي و احساساات عاشادانة بسايار لطيفاي نياز       از رگه تانبا وجود درخشش و جذابيت فراوان

تان ايجاد اشكال كنيد، اين مسايل برايتان در برقراري ارتباط مبارزه ياز اجباريبرخورداريد و هرگاه با ن

 خواهد كرد.ناراحتي و 

تان با ديگران درگير هستيد و همين موضاوع باعاثِ تغييار و    شما براي حفظ آزادي خودتان، در روابط

دفااع از حاق و    طرفاي چاون فاروتن و متواضاع نيساتيد، در     شاود. از دگرگوني محيط اطراف شما مي

حتي اگر اين كار به قيمت از دست دادن صلح، آراماش و   ؛جنگيدتان ميتان براي حفظ استداللحدوب

 پذيري را ياد بگيريد.كه بايد كمي هم هنر انعطافحاليهماهنگي شما تمام شود. در

هايي بدست تان، موفديتو با پيگيري اهداف ابتكارياي داريد كامالً مستدل و غيروابسته روحيه شما ●

 از كارهاي تكراري روزمره و يكنواخت بيزار هستيد. . شماخواهيد آورد

الً باه موضاوعات متاافيزيكي )فلسافه تفكاري( و      احتماا در شما بسيار قوي اسات و   حس بشردوستي

حسااب  نگر باه چنين مردي آيندههم شويد.ها عالقمند هستيد و جذب آنها ميالطبيعه و ناشناختهماوراء

 آييد.مي



 
 

 
 

 

 

51 
 

 
 

 

ممكن است مجباور شاويد در ايان     .تان سرعت عمل داشته باشيدهاي شغليگيريبايد در تصميم شما

 امور، تصميمات سريع و متفاوتي بگيريد كه اين خودش نشانگر ابتكار ذهن و روحيه ويژه شماست.

باه داشاتنِ   شاما  عالو  ميال زيااد   . شايد اين احساس، بههستيد« كالفه»عبارتي حال، ناآرام و بهعيندر

هااي  دنباال دگرگاوني  كه باه مستدل، باعث شود مشاغل زيادي را تجربه كنيد و يا اين ياستدالل و كار

 تان برويد.هاي شخصيفراوان در دريافت

 

●   ●   ● 
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تاان،  ه ارتبااط شاما باا دوساتان و زنادگي اجتمااعي      خواهيم راجع بجا مي، در اينعمر خيام جان ●

 تان در زندگي صحبت كنيم.چنين آرزوهاي شخصي و اميدهايهاي گروهي و همريزيبرنامه

هاي شخصي شما، يعناي اعتمااد و اتكاا    گاهطوركلي اين فصل معرف رفاقت، زندگي گروهي و تكيهبه

 است.

تان شريك شده و يا با تان با شراكت و اتحاد توأم است. شايد با دوستانهايو برنامهروابط دوستانه  ●

 كرده باشيد. يكي از آنها ازدواج 

 امكان دارد با همسرتان شريك شده و با او همكار شويد. چنينهم     
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هااي  هااي مازمن، فاداكاري   وز، بيمااري خواهيم راجع به امور مرم، در اين فصل ميعمر خيام جان ●

تان براي كسب موفديت با شما صحبت كنيم. اين فصل چنين ناگزيري از رنج بردنهم ذهني يا جسمي،

آبروياي و  و نيز معرف ساكوت ياا باي   شما ها، نحو  خودآزاري درباره دشمنان مخفي شما، محدوديت

طوركلي تجرباه تنهاايي،   يا شكست خوردن و بهباشد. درضمن مبين تكامل يافتن تان ميهايخرابكاري

 ها و نوع زندگي )مسايل مخفي( شماست.بحران

خودتان را  شما باشد و بيانگر محلي است كهدهند  رفتار شما نسبت به انزوا و تنهايي ميچنين نشانهم

گيري شما نتيجهشامل  ،گذرانيد. درضمنتان را ميكنيد يا دوران بازنشستگيدر آنجا منزوي و تبعيد مي

 شود.مينيز گذرد تان ميو آنچه در ضمير ناخودآگاه

تان آگاه شويد سازد كه از مشكالتتان عشدي و عاشدانه است و شما را وادار ميهايبيشتر گرفتاري ●

 تان تجاربي بدست آوريد.و در ناخودآگاه

تاري باه زنادگي نگااه     هستيد و باا دياد عمياق    «حياتي»هاي رسشدنبال جواب براي پمعموالً شما به

 كنيد.مي
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ي از علام  كاوچك  تان با گوشاة در ارتباط با طالعتوان گفت ، ميحال كه اين دفتر ما را مطالعه كرديد ●

يم. اگر ااي از شخصيت شما را آوردهدر اين دفتر، چكيدهبيني از ديدگاه فراروانكاوي آشنا شديد. ستاره

آگاه شويد و بتوانيد باا   تانطور كامل بدانيد و از نداط قوت و ضعف و مشكالتتان را بهبخواهيد طالع

باراي رفاع عياوب و اساتفاد  بهتار از محاسان        تر كناار آيياد و نياز چنانچاه مايال باشايد      آنها راحت

توصايه  كامال بشناسايد،   طاور  تاان را باه  شخصيت پيچياده  و كار گيريدتان راهكارهايي را بهشخصيتي

 كنيد.و مطالعه درخواست را  «شناسيدفتر دوم خود»كنيم مي

 اي از دريااي بيكاران اسات،   اميدواريم اين نمونة كوچك از شخصيت بزرگ شما كاه همچاون قطاره   

هدف ما از معرفي ايان دفتار، آشانايي شاما باا       بيني جلب كرده باشد.تان را به اين جنبه از ستارهتوجه

 سي بود.خودشنا

تان «دفتر دوم خودشناسي»توانيد اما چنانچه جذب همين مددار اطالعات شديد، در صورت تمايل، مي

كناد، اماا   تان راجع به كليات طالع شما صحبت ماي «دفتر اول خودشناسي»را نيز دريافت كنيد. دركل، 

 شمارد.تان را برمياي از خصوصيات كنونيشما چكيده «دفتر دوم خودشناسي»

 

، با شناخت يا فارسي زبان عنوان فردي از يك خانواد  بزرگ ايرانيآرزومنديم هر يك از ما به ،ر پاياند

چناين بتاوانيم باا ديادن     آبادتر شويم. هام سرزميني اي بهتر و تر خود، موفق به ايجاد جامعهيشبهرچه 

آيايم و هادف و    هاي مثبت زندگي و داشتنِ بينشي صحيح بر مواناع و مشاكالت احتماالي فاايق    جنبه

 منظور آنها را دريابيم.

 باشد.قدم اول ديگرشناسي است كه در اصل، گامي به سوي يكتاشناسي مي ،فراموش نكنيد خودشناسي

 جستم، خدود را يافتمزمداني تدو را مدي

 يابم.جويم، تو را ميحال كه خود را مي
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 اميدواريم كه چنين باشد.

 ا نيز سهيم شويد.كه در دفترهاي بعدي مبه اميد اين

 چنان باقيحكايت هم ،به پايان آمدد اين دفتر

 حال مشتاقي بده صد دفتر نشايد گفت وصف

 


