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 ھماھنگی :۱شخصیت شناسی از روی شکل مانداال 

ی همکاری از يينگ + یانگ؛ مردانگی + نیروی زنانگی. بازگوکننده توازن کاملی .تابع عنصر روح هستید
هایی توجه کنید که هر کدام، نماِد هر الیه از جوهر وجودتان هستند؛ ی عناصر. به حلقهکامل میان همه

اش در حالتی رقصند و شمال و جنوبای میاند و به شکل هماهنگ و هنرمندانهداده اش گلغرب و شرق
 .انده و تفکر، قد علم کردهاز اندیش

زمان، قدرت اش و هماست. روح قو مونث است. قو ظرافت و زیبایِی زنانگی قواین مانداال حامل روح 
 .کندآورد. وی اهمیت توازن را به ما خاطرنشان میاش را به ارمغان میکنندهمردانگی محافظت

وف تان را معطتان از شما بخواهد توجهاست روح اگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن
خواهد اندکی عقب بکشید، تان کنید. از شما میدرون روح و بدن و ذهن ترینیروی هماهنگبه ایجاد 

 .تان را تقویت نماييدتان تجدید نظر کنید و موقعیت کنونیهایبندیاولویت در

 شفادهندگی : ۲شخصیت شناسی از روی شکل مانداال 

  

گر هر الیه از جوهر وجود شما است، هایی دقت کنید که هر کدام نمایانتابع عنصر روح هستید. به حلقه

 و حقیقی ینقطه این و –دهند تان شکل میی اصلیشوند و به ریشههای زیادی به هم ملحق مینقطه
 .است تانشفادهندگی کانونیِ 



ی را به ارمغان مطهراست. روح قورباغه مذکر است. قورباغه انرژی عمیق  قورباغهاین مانداال حامل روح 

 و عاطفی جسمانی، –باید تماِم سطوح را احساس کنیم  شفادهیکند که برای آورد و خاطرنشان میمی
 .روحانی

 تان از شما بخواهد به اهداف و نتایجاگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح
تر بر نیروی شناخت و پذیرش احواالت کنونی تمرکز کنید. تری داشته باشید و بیشتان توجه کمآینده
گاه شفایافتگی را درک خواهید تر بکاوید، وقتی به یک حالِت ثابت، نگاه متفاوتی افکندید، آنعمیق
 .نمود

  

 بینش : ۳شخصیت شناسی از روی شکل مانداال 

  

گر هر الیه از جوهر وجود شما است، هایی دقت کنید که هر کدام نمایانبه حلقه تابع عنصر روح هستید.
فشان فوران آتشتان که همانند انفجارهای کوه تان است، و بینشی زندگیگانهکه نماد سه مثلث و

 .دهندتان شکل میاندازهای جدیدی را در جهاِن درونکنند و چشممی

کند. روح جغد مونث است. جغد حس بینایی دقیق و د حمل میرا در خو جغداین مانداال روح 
تان را برای کند تا روحتان میآورد. وی کمکوجوی نور در تاریکی به ارمغان میاش را برای جستتوانایی

شناسد، و وی به خوبی خود را می .تان باشیدخرد درونی ی پنهاِن زندگی بیدار کنید و نگهبانِ دیدن عرصه
داند چه زمانی برای هماهنگ شدن با امیال و آرزوها و چه زمانی برای طغیان در غریزی میبه صورت 

 .برابرشان مناسب است

تان از شما بخواهد اعتماد کنید، گوش اگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح
تان باشید، از قضاوت های اطرافامتان را صریحا اعالم کنید. پذیرای پیفرا دهید و همیشه حرف درون

ش از تان بیتان را بازشناسید. آگاهیهایبپرهیزید و با بینش قوی دوباره خود را کاوش کنید و توانایی
 .پنداشتیدچیزی است که تاکنون میآن 



 بصیرت : ۴شخصیت شناسی از روی شکل مانداال 

  

تان ی مشخصی داشته باشید، کمکان ارادهتهای مهم زندگیتابع عنصر روح هستید. اگر در بخش
تر دروِن خود را کاوش کنید. هر یک از این تان عمیقکند تا بتوانید برای یافتِن هدف حقیقِی زندگیمی

هایی که به شکل منظم کنار هم قرار تان است، دایرههای جوهر وجودیگر یکی از الیهها نمایانحلقه
 .ددهفردتان را از زندگی شکل میانداز منحصربهاصری هستند که چشممیان عن تعاملِ اند نماد گرفته

 صیرتشفافیت بکند. روح ببر سفید مونث است. ببر سفید را در خود حمل می ببر سفیداین مانداال روح 
ی شکوهمند با تمرکز و توجه کامل و با آورد. این گربهاش را به ارمغان میی آگاهیو طیف گسترده

کنید، وی تان تمرکز میهایطلبینگرد. هنگامی که بر جاهاش میی نیازهاییق به همهشفافیتی دق
 .چنان روی زمین بمانیدکند تا همتان میکمک

تان را به تان از شما بخواهد آیندهاگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح
تان باشد؟ تمرکز کنید، اهداِف تواند مناسِب روح و جسمتصویر بکشید. کدام مسیر به بهترین شکل می

تر این مسائل را در شفافی برای خودتان تعیین کنید، و تمرکزتان را از دست ندهید. هر قدر بیش
 .گذردتر میتان آسانتان رعایت کنید، زندگیزندگی

 بخشش : ۵شخصیت شناسی از روی شکل مانداال 

  



دیگر را در های حبابِی محافظ، همای مانند الیهید چگونه خطوط دایرهتابع عنصر آب هستید. ببین
شکِل این مانداال به هم های عمیق با فضای مثبت و منفی در قلِب مرکزی خشتیاند، و گودیبرگرفته
ورزیم و از هر چه عشق میکنیم، به هر آنچه احساس میدهد هر آناند. این شکل نشان میرسیده

 .دهندمان شکل میصورت وجودیگیرند؛ و آنها به نشات مییک نقطهسیم از ترچه میآن

قید و شرط و حس کند. روح سگ مذکر است. سگ همراهِی بیرا در خود حمل می سگاین مانداال روح 
که آورد باید همیشه خودمان را ببخشیم و اینآورد. وی به یادمان میاش را به ارمغان میتعلق عمیق

 .ی آدم استسگ بهترین دوست و روِح بخشنده

تان از شما بخواهد مستقیم به قلب روح اگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است
تان عمیق بیندیشید، و به این فکر کنید چگونه آنها به ی اطرافیانمشکالت بتازید. در احواالِت همه

ی این احواالت هستید. کینه به دل گرفتن ی همهاند. شما دربرگیرندهتان در زندگی شکل دادهاحساسات
شما را از همه دور خواهد کرد. وقتی که توانستید هر شخصی را تان نخواهد داشت و هیچ سودی برای

 .کامل خواهید رسید سالمتیِ از آن به  پس – را خودتان حتی –رساند ببخشید که به شما آسیب می

 ارتباطی : ۶شخصیت شناسی از روی شکل مانداال 

  

دیگر را در های حبابِی محافظ، همای مانند الیهتابع عنصر آب هستید. ببینید چگونه خطوط دایره
اند. هر الیه نقش جدیدی را مرکزی را احاطه کردهی های پیچیده و زیبا هستهاند، و این الیهبرگرفته

 یهمه طریق از –ستیم ه ارتباطها با هم در کند، درست مانند اشکال مختلفی که ما انسانهویدا می
 .شفاهی غیر و شفاهی زبانی، اشکالِ 

فردش و کند. روح نهنگ مونث است. نهنگ داستان منحصربهرا در خود حمل می نهنگاین مانداال روح 
ه کند همیشکند. وی به ما کمک میطور حضور باشکوه ولی قدرتمندش را با آوای زیبایی بازگو میهمین

 مان را با دیگرانذات حقیقیتر فرو رویم و تحت هر شرایطی مان عمیقناخودآگاه به یاد داشته باشیم در
 .در میان بگذاریم



تان از شما بخواهد دقت کنید در شرایط اگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح
ان و تبه قلب ترعمیقنفوذ مختلف باید چه چیزهایی بگوييد و چه چیزهایی نگوييد. این دقت برای 

طور جایگاه تان در مسیر استحکام بخشیدن به جایگاه خودتان و همینقلبی های حقیقیپیامبیان
رین کنید، حتما به بهتگوييد و رفتار میتان سخن میدیگران بسیار ضروری است. وقتی فقط از روی قلب

 .یابیدنتایج دست می

 تخیل : ۷شخصیت شناسی از روی شکل مانداال 

  

دیگر را در های حبابِی محافظ، همای مانند الیهتابع عنصر آب هستید. ببینید چگونه خطوط دایره
های نور دروِن اند، و دروِن آن گویی انفجارهای زیبا و نیروبخشی در حال انجام است و شاخهبرگرفته

نشانه رفته است. این شکل ها به سمت مسیرهای جدید رقصد، و نوک پیکانچرخند و میاش میقلب

 .مجدد هایآفرینش برای انتهابی و بالقوه نیرویی با و سلول، یک از–است  توانایِی آفرینشنماد 

است. روح سنجاقک مونث است. سنجاقک استعدادش را به ارمغان  سنجاقکاین مانداال حامل روح 
ها را نیز مشاهده کند. وی ما را در پیدا کردِن شادی ماورای سطحتواند آورد؛ استعدادی که با آن میمی

 .کندو نیروبخش یاری می های جدید، شوق و هیجان، و انفجاِرهای خالقانهو فرصت

تان از شما بخواهد دست از فکرهای اگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح
را از سطح  هاناخالصیا آزادانه به پرواز درآورید. فقط باید تان رتخیلها بردارید، و اضافی و نگرانی

تان بزداييد تا حقیقتا بتوانید مسیر زندگی را بیابید یا جسارت جدیدی پیدا کنید. و در صورتی ناخودآگاه
اکنون اراده کنید و دست تان نفوذ کرده باشند، باید همتِر ناخودآگاهها در سطوح عمیقکه این ناخالصی

 .تان پیروی کنید، نه از ترسکار شوید. از عشقبه 



 عشق : ۸شخصیت شناسی از روی شکل مانداال 

  

دیگر را در های حبابِی محافظ، همای مانند الیهتابع عنصر آب هستید. ببینید چگونه خطوط دایره
ای شان به شیوههمهاند، ولی های مختلفی مرکز این دایره را نشانه رفتهها در جهتاند، و پیکانبرگرفته

ی است؛ عشقی که انگیزه تمرکز بر عشقاند. این شکل نماد زمان و هماهنگ به هم پیوند خوردهکامال هم
 .ی ماهمه هدف بنیادینِ  :اصلِی همه چیز است

کند. روح اسب دریایی مونث است. اسب دریایی نیت را در خود حمل می اسب دریاییاین مانداال روح 
د کنآورد. وی خاطرنشان میرا به ارمغان می فداکاری برای معشوقیافته و های پرورشلیتاش، قابقلبی

اش هستیم، و عشق از هر نوع را سرلوحه و مان نشان دهیم حقیقتا عاشقباید همیشه به معشوق
 .مان در نظر بگیریمی اصلی زندگیانگیزه

 اصل خودتانتان از شما بخواهد به است روحاگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن 
ی از تر تر احساس کنید و زمان بیشکه بتوانید عشق را به خود جذب کنید، آن را بیشبازشد. برای آن

اش کنید، باید پیش از هر چیز، به خودتان عشق بورزید. فقط از این طریق است که تان را صرفزندگی
تان را به رقص و چه قلبتوانید هر آنآن صورت خواهید دید می توانید شروع به تحول کنید؛ و درمی

، خدای عشق، اول باید خود را کوپیدودارد، به سمت خود بکشید. درست شبیه تیِر و کمان آواز وامی
تان را به هر هدفی که کمی را عقب بکشید؛ زِه کمان را عقب بکشید و سپس رها کنید و تیر عشق

 .خواهید وارد کنیدمی

 مهربان : ۹شخصیت شناسی از روی شکل مانداال 



  

تابع عنصر هوا هستید. به خطوط عمود بر هم در وسط دایره دقت کنید، شبیه لشگری از شمشیرهای 
اند و مسیر اند. آنها متحد شدهعمود بر هم هستند؛ چهار عنصِر یکسان و مهم به هم پیوند خورده

 .دهدشان مسیر درست را به آنها نشان میترین شرایط نیز قلبسختاند، حتی در یکسانی را برگزیده

های مستحکمی ها و باورکند. روح فیل مذکر است. فیل سنترا در خود حمل می فیلاین مانداال روح 
اندازد که شود. فیل یادمان میاش هدایت میی طبیعی لطیف و مهرباندارد که از درون توسط غریزه

 .مان مبارزه کنیممان متصل شویم و فقط برای باورهای قلبیاجتماعیحس دوباره به 

تان از شما بخواهد دوباره به عمق اگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح
کافی با  یتان فکر کنید. از خود بپرسید آیا به اندازهتر به شرایط کنونیتان مراجعه کنید، و بیشقلب

گوهای و کند؛ آیا گفتتان نسبت به خودتان نیز اشاره میهستید؟ حتی به احساس درونیمهربانن دیگرا
تر باشید، دست از گیرنده و قضاوتی هستید؟ اندکی با خودتان لطیفتان بیش از حد سختدرونی
 .تان قرار دهیدتر در معرض تصمیمات قلبیگرایی بردارید، و خودتان را بیشمنفی
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تابع عنصر هوا هستید. به خطوط عمود بر هم در وسط دایره دقت کنید، شبیه لشگری از شمشیرهای 
تر شبیه سپِر محافظ یا طلسم در کنار هم قرار های زیبایی که بیشعمود بر هم هستند و تیرها و پیکان

مان است؛ به این صورت که قدرتمند قدرت درونیصال به ی نیاز به اتدهندهاند. این شکل نشانگرفته
 .قد علم کنیمبا احتیاط کاملولی 

عقاب چشم قوی و برتر، شفافیت، و عزم و  .است. روح عقاب مذکر است عقاباین مانداال حامل روح 
ا به توانیم هر تصمیم به ظاهر غیرممکنی راندازد میآورد. وی به یادمان میاراده را به ارمغان می

 .مان را احضار کنیمحقیقتی پیروزمندانه تبدیل کنیم و جنگجوی درون



تان از شما بخواهد سطح جرات و اگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح
وف تان را معطتان به پايين نظر بیندازید، تمام توجهتان را باالتر ببرید و با چشم تیز و دقیقدالوری

اش را دارید فرود آييد. برای یافتِن قدرت چه شایستگیالت حقیقی کنید و با جسارت بر سر هر آنمشک
تان را دارید با اعتماد کامل در های قلبیکه بدانید شایستگی رسیدن به خواستهتان، و برای آندرونی

 .داریدمسیر خودتان قدم بر 
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تابع عنصر هوا هستید. به خطوط عمود بر هم در وسط دایره دقت کنید، شبیه لشگری از شمشیرهای 
حاد اتی شود که بازگوکنندههایی شبیِه َپر دیده میاش فوران زیبایی از چشمعمود بر هم هستند و درون

 .است تمرکزو خالقیت

طاووس زیبایی، حضور قدرتمند و حس  .است. روح طاووس مذکر است طاووساین مانداال حامل روح 

کند. اش تصور میفرد و حقیقی را در زندگیاندازی منحصربهچشم وی –آورد افتخار را به ارمغان می
مان را به دیگران نشان دهیم و هر چه الزم های حقیقیکند همیشه رنگطاووس به ما خاطرنشان می

 .چیز نهراسیماست از خودمان به دیگران ارائه دهیم و از هیچ 

های تان از شما بخواهد زیباییاگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح
تان را به دیگران نشان قد بایستید، استعدادهایتان را ببینید. به خودتان اعتماد کنید و تماماطراف

گونه که خودتان برای الهام گرفتن از همانتان الهام بگیرند، هایدهید و به دیگران امکان دهید از زیبایی
تان را ی راه هستید؛ بگذارید دیگران شکوفاییچنان در نیمهکنید. شما همدیگران، آنها را کشف می

 .ای آماده باشیدببینند. همیشه برای آگاهی از هر مسئله
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طوط عمود بر هم در وسط دایره دقت کنید، شبیه لشگری از شمشیرهای تابع عنصر هوا هستید. به خ
شود؛ که نمادی از خصوصیات عمود بر هم هستند و قلب مرکزی آن توسط گروهی از افراد محافظت می

 .جنگجویی و زایندگی هستند

اش را به کنندهاست. روح خرس مذکر است. خرس طبیعِت محافظت خرساین مانداال حامل روح 
کند به صورت کند. وی به ما یادآوری میایستد و اعالم وجود میاش میآورد؛ در قلمرویمغان میار

 .های انتظار، خودمان را آماده کنیمنشینی کنیم، و چگونه برای دورهدانیم چه وقت عقبغریزی می

در استفاده از تان از شما بخواهد اگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح
؛ تان گوش دهیدتان اعتماد کنید، به صدای قلبتان گزینشی عمل کنید. همیشه باید به غریزهقدرت
تان محکم بایستید یا چه وقت درگیری را گوید چه وقت باید برای خودتان و باورهایتان به شما میقلب

تان محافظت کنید، و البته د. از قلبتان سودی ندارترک کنید، زیرا همیشه ایستادن و دفاع کردن برای
 .اش مبارزه هم بکنیدبدانید چه وقت باید برای
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ها که گنبدهای اطراِف بخش مرکزی دایرههای نوِر داخل نیمتابع عنصر آتش هستید. به هر یک از جرقه
ای که از مرکز دایره برخاسته است، توجه کنید. این شکل شکل چند الیهاند، و به دایره را نورانی کرده

 .، و با اعتماد به نفس تمام قد ایستادن و جلب توجه کردنبرخاستن از درونیعنی

اش جویکند. روح شیر مذکر است. شیر نیروی پرتاللو ولی سلطهرا در خود حمل می شیراین مانداال روح 
ماند. وی به ما آورد و با آن جذاب ولی همیشه متعهد میبه ارمغان می و حس افتخار به خویشتن را

 .رویم همیشه قدرتمند و با اعتماد به نفس باشیمکند وقتی به شکار صید جدیدی میخاطرنشان می

تان از شما بخواهد همواره دنبال فرصت اگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح
ی مشکالت برآييد. رهبر خودتان باشید، و به خودتان افتخار ش به سوی جلو، از پِس همهبشد و پی

 اکنون و –اید کنید. از بزرگ و ترسناک بودِن موانع نترسید، شما برای مقابله با این چالش انتخاب شده
 .قدر این موانع آسان و راحت هستندزمان آن فرارسیده به خودتان ثابت کنید چه
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ها که گنبدهای اطراِف بخش مرکزی دایرههای نوِر داخل نیمتابع عنصر آتش هستید. به هر یک از جرقه
اند، و به بذر بزرگی که با قدرت، دروِن دایره رشد کرده است، دقت کنید. این شکل دایره را نورانی کرده

طور پرانرژی باشید و برای رسیدن به آزادی به هر در قدم و همینباتمرکز و ثابتتوانید دهد مینشان می
 .زنیدو دیواری می

حد و حصر، تمرکز کامل بر کار و است. روح اسب مذکر است. اسب انرژی بی اسباین مانداال حامل روح 
اندازد با آزادی ولی با آورد. اسب به خاطرمان میدر عین حال قدرت زیبا و حس آزادی را به ارمغان می

 .ی قوی و حقیقی حرکت کنیمعزم و اراده

تان از شما بخواهد دست به کاری بزنید اگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح
تان را حفظ که به جلو حرکت کنید و نیروی محرک و ارادهتان را به وجود آورید. برای آننیروی حرکتیو با
بدانید به سرعت به انگیزه، اراده و  .اید باید توسط عنصرهای دیگر نیز تغذیه شودد، بذری که کاشتهکنی



کارید، برداشت چه را میشوید، و این مسئله را هم فراموش نکنید: هر آنتان نزدیک میمیل آتشین
 .کنیدمی

 دگرگونی : ۱۵شخصیت شناسی از روی شکل مانداال 

  

ها که گنبدهای اطراِف بخش مرکزی دایرههای نوِر داخل نیمید. به هر یک از جرقهتابع عنصر آتش هست
اند دقت کنید. این های متحرک را احاطه کردههای چرخانی که بخشاند، و گویدایره را نورانی کرده

 .است؛ نیروی جدید زندگی به حرکت درآمده است جنبشی از درونی شکل بازگوکننده

است. روح مار مذکر است. مار شهوت، جنبش و جریان و توانایی تبدیِل هر  مارل روح این مانداال حام
آورد پیش از دست زدن به هر کار ترسناک آورد. به خاطرمان میچیِز کهنه به شور جوانی را به ارمغان می

 .مان را جمع کنیم و آماده باشیمتوانیم نیرویو خطیری، هر قدر که می

ه ای دوباره بتان از شما بخواهد لحظهعمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح اگر به این مانداال
تان متصل شوید، و به نرمی به سوی نور جدیدی حرکت کنید. برای نشان دادِن تغییِر عظیِم آتش درون
 .یدزشناستان، باید ابتدا تمام موانع را از پیش رو بردارید، و خودتان را در پوسته جدیدتان باپیش روی
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ها که گنبدهای اطراِف بخش مرکزی دایرههای نوِر داخل نیمتابع عنصر آتش هستید. به هر یک از جرقه
اند، دقت کنید؛ این صفحه ای را احاطه کردهشدهگذاریی مندرج و نقطهاند، و صفحهدایره را نورانی کرده

های رو به جلوی دهد. این شکل نماد حرکتمسیریابی است که جهات مختلفی را نشان میشبیه 
 .شوندمتعددی هستند که همگی از یک نقطه آغاز می

اش به است. روح دارکوب مذکر است. دارکوب نگرش مطمئن و خوشبینانه دارکوباین مانداال حامل روح 
توانید نعمات متعددی را پیدا تان میدگِی به ظاهر معمولیگوید در زنآورد، و میزندگی را به ارمغان می

ص شخچنان بر درهای امید بکوبیم، و امیدوار بمانیم تا همان کند باید همکنید. وی به ما خاطرنشان می
 .مان بگشایدانگیزی را به رویای از دنیای حقیقتا شگفتدریچهموعود

تان از شما بخواهد زندگی را به تصرف بیندیشید، ممکن است روحاگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و 
حاضر خودتان درآورید. خواه به رسیدن به خوشبختی در آینده خوشبین باشید یا خیر، اگر درحال

کنید، اکنون زماِن آن فرارسیده است خودتان برای ایجاد آن خوشبختی دست احساس سرخوردگی می
تان کم دارید، و حاضر چه چیزی درونوجو کنید و عمیقا بیندیشید درحالتتان را جسدرون .به کار شوید

تان باشد و در این راه و از میان این تاریکی، چیز بخش راهپس از آن آتشی روشن کنید که روشنی
 .انگیزی خلق کنیدشگفت
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وک اند و نشکل را احاطه کردههای گلبرگشکلی که طرحی خرطومهافرشتابع عنصر خاک هستید. سنگ
شکوفایِی جسارت هایی که به سمت بیرون اشاره دارند را مشاهده کنید؛ این اشکال نماد پیکان

 .است خالقانه



اش، مهارت است. روح اورانگوتان مونث است. اورانگوتان مرکز زمینی اورانگوتاناین مانداال حامل روح 
اش و توانایی کنار آمدن با خاک را، نه فقط برای بقا، بلکه برای رشد و پیشرفت به هنرمندانه آفرینش

 .کند تا حد امکان کاردان و مولد باشیدآورد. وی به ما خاطرنشان میارمغان می

ی تان از شما بخواهد همیشه با جنبهاگر به این مانداال عمیقا نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح
پرورش دهید، بگذارید  گریخودبیانتان را با قدرِت هایتوانایی .ها و اشیا بنگریدتان به پدیدهخالقانه

خواهید تان را آن شکل که خودتان میتان بازگردد و داستان زندگیتان دوباره به درونقدرت روحی

 .نویسندگی، ساختن، موسیقی، هنر و غیره رقص، با و خالقیت یدریچه از –بازنویسی کنید 
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شکلی که اشکال جغرافیایی مقدس جهانی را احاطه های خرطومفرشتابع عنصر خاک هستید. سنگ
دهند هر ها نشان میی اینچرخد؛ و همهی کامل ماه که تحت تاثیر نیروی گرانش میاند؛ و چرخهکرده

 .چه در دنیا وجود دارد، از جمله خوِد شما، باید در تعامل با یکدیگر باشندآن

خواه و اتصال و احترام است. روح بوفالو مونث است. بوفالو روح ترقی بوفالواین مانداال حامل روح 
، مفید زندگی اندازد همیشه فروتن بمانیمآورد. وی به یادمان میاش را به ارمغان میاش به موطنعمیق

 .مان در دنیای هستی دقیق بیندیشیمکنیم و به نقش

تان تان از شما بخواهد به زندگی کنونیاگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح
رگیر قدر دنگاهی بیندازید و از خود بپرسید باید از بابت چه چیزهایی سپاسگزار باشید؟ گاهی اوقات آن

کنیم فروتنانه به خاطر آن چیزهایی که داریم و آن شویم که فراموش میمان میخواهانههای زیادهتالش
تان رخ سپاسگزار باشید، تحول بزرگی در زندگی روِح هستیچیزی که هستیم، سپاسگزار باشیم. اگر از 

ی مثبتی نگی نتیجهگیرد؛ و این هماهتان هماهنگِی زیبایی شکل میدهد، و میان شما و جهان اطرافمی
 .تان خواهد داشتبرای شما و جهان اطراف



 غریزه : ۱۹شخصیت شناسی از روی شکل مانداال 

  

ای از اهداف ی مجزایی را با مجموعهشکلی که جعبههای خرطومفرشتابع عنصر خاک هستید. سنگ
 .داند؛ این اشکال نماد تمرکز به یک هدف مجزا هستنمتحدالمرکزی احاطه کرده

اش را از جهان اطراف و کوسه دانش اولیه .است. روح کوسه مونث است کوسهاین مانداال حامل روح 
اندازد به خودمان اعتماد آورد. وی به یادمان میاش را به ارمغان مییجلوی قوی و روبهعزم و اراده

 .ضعف نشان ندهیمشود، از خود مان میداشته باشیم و هنگامی که صحبت از گذشته و خاستگاه

تان از شما بخواهد تمرکزتان را بازیابید. اگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح
تان را پاالیش تان را قطع کنید، نیتی صداهای اضافِی اطرافاش فرارسیده است که همهشاید زمان

لو حرکت کنید، و به عقب باز نشد. این دفعه دیگر گوید؟ به آن اعتماد کنید. رو به جتان چه میکنید. دل
 .ایدمطمئن باشید مسیر درستی پیش گرفته
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؛ اندشکلی که تصویرهای مختلف برگ را احاطه کردههای خرطومفرشتابع عنصر خاک هستید. سنگ 
 .میق آن استهای عاین شکل نماد زندگی و ریشه



اش در حفظ است. روح گرگ مونث است. گرگ خرد غریزی و توانایی گرگاین مانداال حامل روح 
کند همیشه به خاطر داشته باشیم ما آورد. گرگ به ما خاطرنشان میاخالقیات جامعه را به ارمغان می

کنیم، مان را ایفا میکنیم، و هر یک در این مسیر نقش خودتالش می آگاهی جمعیهمه برای رسیدن به
 .شودکه باعث نگه داشتن توازن و اتحاد می

تان از شما بخواهد دوباره به طبیعت، و اگر به این مانداال عمیق نگاه کنید و بیندیشید، ممکن است روح
کردید به دیگران متصل بمانید، در حقیقت به خودتان متصل شوید. اگر تاکنون با تمام وجود تالش می

 تان هماهنگ کنید.فرارسیده که با زمین و روح خودتان ارتباط برقرار کنید و خود را با خرد زمینی زماِن آن
تان هماهنگ و که با درونتان دقت کنید و از اینتان را احساس کنید، به حِس زمینیزمیِن زیر پای

 .سازگار هستید لذت ببرید
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