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 michael@avatarpublication.comاپنی رائے اس ایڈریس پر دیں۔
][2
 http://www.michaelsharp.org/forum/ہمیں وزٹ کریں

][3

ایپلی کیشن کے بارے میں۔
یہ ایپلی کیشن آپ کی ذاتی ٹیروٹ معاون ہے۔ یہ آپ کو واٹر شیڈ ہےلو/شارپ
ٹیروٹ ڈیک کے بارے میں روایتی خالصے کے ساتھ ساتھ ان سے شفائی اور
روحانی مطلب بھی بتاتا ہے۔ اس کو اپنے اندر روحانیت کی بیداری اور اس کو
بااختیار بنانے کے لیے استعمال کریں یا پھر اس کو مطالعہ یا دوسروں کی مدد
کے لیے استعمال کریں۔
اپلی کیشن کو جنبش دے کر ایک کارڈ نکالیں یا پھر شارپ سپریڈ کریں اور اپنی یا
اپنے آس پاس رہنے والوں کی زندگی کے حالیہ مسائل ،رکاوٹیں ،طاقتیں اور
کامیابیوں کا جائزہ لیں۔
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کارڈز کے بارے میں۔
ہر ہےلو/شارپ کارڈ ہر سیارتی نمونے کو ظاہر کرتا ہےاور ہمارے حقیقت کے
تصور کو کنٹرول Sکرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے اندرحقیقت کا تصور حقیقت کی سمت
بیلو اِن میٹرٹی ایم) ۔ یہ کارڈز ہماری
ابو اِن کونشس ،سو
ٗ
کا تعین کرتا ہے (ایز ٗ
اجتماعی حقیقت کا منبع ہیں۔ ان تصاویر سے پیدا ہونی والی توانائی خود اپنی
سمت کا تعین کرتی ہےاور ہمارے جسم سےنکل کر دماغ میں موجود حقیقت کے
تصور پر ثبت ہو جاتی ہیں۔
اُردو ترجمعہ
Rafique Suchwani
رائے اور تجاویز کے لئے رابطہ کریںrsuchwani@gmail.com
][5

ڈیک کے بارے میں۔
ہے لو/شارپ دراصل مختلف ماڈلز کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ حقیقت کو کنٹرولS
کرنے کے غرض سے بنائی جاتی ہیں۔ ماڈلز کا مجموعہ جو کہ حقیقت کو کنڑول
کرنے کے غرض سے بنائی جائیں  ،انہیں کریشن ٹمپلیٹ یا آرک ٹپل بک کہا جاتا
ہے۔ ٹیرٹ ڈیک بمعہ اس کی آرک ٹپل کیزایک تخلیقی سانچہ ہے۔ عمومی طور پر
دو تخلیقی سانچے اب تک وجود میں آئے ہیں۔ ایک پرانی انرجی واالتخلیقی Sسانچہ
جس کی بنیادیں میسونک ہیں اور دوسرا Sنئی انرجی واال تخلیقی سانچہ جس کی
بنیاد ہیلو/شارپ ٹیروٹ سسٹم ہے۔ ماسٹر فری میسن نے اے۔ای کے نام سے پرانا
انرجی ڈیک بنایا تھا،جس کا مقصد درجہ داری ،استحقاق ،طاقت اور اتھارٹی کا
اظہ ار کرنا تھا۔ نیا انرجی ڈیک/ٹمپلیٹ کا مقصد دنیا کو بااختیار ،برابری ،اجتماعی
مقصد اور روحانیت سے روشناس کرانا ہے۔ ہےلو/شارپ بک میں نیو انرجی کے
ذریعے آزادی Sاور خود مختاری کے جدید مفہوم سے روشناس کرایا گیا۔
جدید ٹیرٹ کے میسونک بنیادوں کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں visit this link
کلک کریں۔

ہےلو/شارپکے متبادل کے بارے میںمزید جاننے کے لیے یہاں کلک visit this link
کریں۔
ڈیک کی پرنٹڈ کاپیاں یاکارڈز کی پوسٹر سائزتصویریں﴿جو کہ آسانی سے فریم کی
جاسکیں﴾ کو خریدنے کے لیے یہاں کلک کریں۔
visit this link

][6

الئٹننگ پاتھ ﴿ایل۔پی﴾کے بارے میں۔
الئٹننگ پاتھ روحانی بیداری،عطاۓ 2اختیار اور آزادی Sکا ایک جدید ذریعہ ہے ۔ الئٹننگ
پاتھ ایک بہتر ،منطقی  ،مثبت ،روشن اور تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ یہ دنیاکی پہلی
"اوپن" پراسراردرسگاہ ہے۔ اب کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے ،ہر چیز کا انکشاف
کردیا گیا ہے۔ الئٹننگ پاتھ اس ویب سائٹ پر موجود ہے۔
http://www.michaelsharp.org/lightning-path/
][7

مصنف کے بارے میں۔
ڈاکٹر مائیکل شارپ نے ایک سماجی علوم کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ
روحانیت  ،شعور اور کائنات کے موضوع پر ایک درجن کتب کے مصنف بھی ہیں۔
کریں۔
ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے وزٹ
http://www.michaelsharp.org.
][8

ایل۔پی سپورٹ فورم۔

http://www.michaelsharp.org/forum/
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کنڈالینی سوفٹ ویر کے بارے میں۔
کنڈالینی سوفٹ ویرسسٹم ایک چھوٹی سوفٹ ویر کمپنی ہے  ،جسے بنجمن پرچرڈ
میں بنایا۔
﴿جو کہ مائیکل شارپ کے شاگرد ہیں﴾ نے اپریل ٰ ۲۰١۲
کنڈالینی سوفٹ ویرسسٹم کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں۔
http://kundalinisoftware.com
ایپلیکیشن سے متعلق کسی تکنیکی مسئلہ کی صورت میں اس ایڈریس پر ای۔میل
 support@kundalinisoftware.comکریں۔
][9

کاپی رائٹ۔
تمام موادکاپی رائٹ قوانین کی رو سے مائیکل شارپ اور الئٹننگ پاتھ پریس کی
ملکیت ہے۔ تمام حقوق محفوظ ہيں۔رائیڈروائٹ ٹصاویر سن ۲۰١۲میں پبلک ڈومین
میں ہیں۔
][10

ڈیک کوبطور ذاتی روحانی پریکٹس کیسے استعمال کریں
ہالنے سے ایک کارڈ بنا ئیں۔ کارڈ کے خالصے اور تصاویر کو دیکھیں۔ کیا آپ کو
مزاحمت کا سامنا ہے؟ کیا آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ پھنس
گئے ہیں؟
کارڈ میں موجود پرانی انرجی سے متعلق خیاالت کو غور سے دیکھیں۔ کیا آپ نے
وہ کیا جس کی وضاحت موجودہ ایشو میں بیان کی ہے؟ کیا تمام سواالت کے
جوابات بیان کئےگئےہیں؟ اپنے آپ کو صرف کارڈز کی حد تک محدود نہ کریں کہ
کارڈز کیا کہتے ہیں ،بلکہ اپنی عقل سمجھ اور تجربے کو بروئے کار ال کرحل تالش
کریں۔

آپ رکاوٹوں اور اپنی مشکالت کو کم کرنے کے لیے پرانی انرجی جو کہ محدود
ہے ،اس کو جدید اور طاقتور انرجی ،ہےلو/شارپ آرکی ٹائپس سے تبدیل کرسکتے2
ہیں۔
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ڈیک کو بطورروحانی راہنمائی استعمال کرنا۔
تین کارڈز کو ہالیں اور شارپ سپریڈ کی شکل میں بنایں۔ اپنے تجربے ،علم اور
ذہنی بصیرت کی مدد سے کارڈزکو دیکھیں ،جو کہ آپ پر بہت سے راز آشکارکرنے
کا سبب بنے گا۔ رکاوٹوں اور مزاحمتوں کا تعین کرکے آگے بڑھتے رہیں۔ اس
دوران اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے لمبے سانس لیں اورکیفین Sاور اس جیسی
دوسری چیزوں سے پرہیز کریں۔
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االئنمنٹس۔
کارڈز کو دائیں ،بائیں یا پھر اوپر  ،نیچے رکھنا االئنمنٹس کہالتا ہے۔ االئنمنٹس
جذباتی ،نفسیاتی ،روحانی یا جسمانی حقائق کا اظہار کرتی ہیں  ،جس میں
کیورنٹ اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے۔ حقیقنیں مثبت اور معاون ،تحریک کو آگے بڑھانے
کے لئے سازگار اور ذہنی صحت کی حوصلہ افزائی Sکرسکتی Sہیں یا پھر وہ تمام
مواقع پر منفی اور نقصان دہ ،تحریک کو آگے بڑھانے کی راہ 2میں حائل رکاوٹیں
ڈالنے،بے چینی کی حوصلہ افزائی Sاورکشیدگی کا سبب بن سکتی ہیں۔ منفی
االئنمنٹس کی شناخت کر کےاس Sکو اپنے لیے مواقع میں تبدیل کر کے آگے بڑھا
جا سکتا ہے۔
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آرکی ٹائپس۔
آرکی ٹائپس ٹیرو کارڈ کے پیچھے بڑے خیاالت ہیں۔ آرکی ٹائپس بہت بنیا دی
ہے اور
ہے ً ،وجود کی نوعیت کیا
سواالت جیسا ک ًہ میں کون ہوںً  ً،میرا مقصد کیا
ً
ً
ان جیسے دوسرے سواال ت کے جوابات دیتے ہیں۔ آرکی ٹائپس نہ صرف آپ کے
سوچنے اور دنیا میں موجود دوسرے کاموں کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار Sادا
کرتا ہے بلکہ یہ آرکی ٹائپس یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا کیوں بنی۔اگرآپ یہ سمجھتے
ہیں کہ آپ نے اپنے سکول میں کجھ نہیں سیکھا تو یہاں آپ اپنا کوسمک سبق
سیکھ سکتے ہیں اور اس کی مدد سے اس دنیا میں اپنے حصے کا کردار ادا کر
سکتے ہیں۔اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہترین لیڈر ہیں تو دنیا بھی آپکے خیا ل
کے مطابق تبدیل ہو جایے گی۔
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کریشن ٹمپلیٹ (تخلیقی سانچہ)۔
تخلیقی سانچہ دراصل آرکی ٹائپس کا مجموعہ ہے ،جو کہ ہمارے گرد موجود
حقیقتوں کو کنڑول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیروٹ آرکی ٹائپس کا
مجموعہ ہے ،جو کہ تخلیقی سانچے یا کریشن ٹمپلیٹ سے لیا گیا ہے۔ ٹیروٹ اس
سیارے کی تخلیقی سانچے کی ایک نمائندگی کرتا ہے۔ ٹیروٹ ڈیک میں موجو د
کارڈز دراصل ایک کتاب کے ابواب ہیں۔ جب ہم کتاب میں موجود تمام ابواب کو
یکجا کر کے اس کے معنی اور پیغام کو دیکھتے ہیں تو ہر باب ﴿ہر کارڈ﴾ ایک خاص
نقطہ نظر کا اظہار ہے۔ ٓاج کل پرانی انرجی میسونک کا تخلیقی سانچہ پایا جاتا
ہے  ،جو ایک پرانی دنیا کو ظاہر کرتا ہے جس میں طاقت کی حقیقت ،استحقاق،
عالمی غالمی ہے ،جبکہ نیوانرجی کے تخلیقی سانچے ﴿ہے لو/شارپ تخلیقی
سانچہ﴾ کو عدل و مساوات ،آزادی Sاور زندہ دلی کے لیے بنایا گیا ہے۔
][15
میسونک ٹیرو بمقابلہ ہے لو/شارپ۔
موجودہ جدید ٹیرو سسٹم دراصل آرتھر ایڈورڈویٹ ١۹١۰کے میسونک ٹیرو سے اخذ
کیا گیا ہے ،جو کہ کسی ڈیک کا صفر کا ہندسہ ہو سکتا ہے۔ تمام موجودہ جدید
ڈیک اس بااثرمیسونک بنیاد سے اخذ کیے گیے ہیں ،سوائے ہے لو/شارپ ڈیک  ،جو
اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہے لو/شارپ ڈیک کو اس مقصد کے لیے تخلیق
کیا گیا کہ یہ آرکیٹی پل اورمیسونک تعلیمات کے مابین مضبوط تعلق کو توڑنے اور
پرانی انرجی آرکی ٹایپس اور اس کے بنیادی خیاالت کوٹیرو کے بغیر مہیا کرے۔
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پرانی کتاب بمقابلہ جدید کتاب۔
اس وقت دو بنیادی آرکیٹی پل کتب موجود ہیں۔ پرانی انرجیً پرانی کتابً ہے﴿جو
کہ میسونک کتاب ہے اور یہ دوسروں پر طاقت ،غلبہ اورکنڑول سے متعلق ہے﴾
جبکہ جدید انرجی کی کتاب ڈاکٹر مائیکل شارپ نے تخلیق کی ہے۔ یہ جدید کتاب
بہت سے خدشات کو دور کرتی ہے جیسا کہ کنٹرول ،تنظیمی ڈھانچے ،اور جواز
اور اس کے ساتھ ہی ایک نیا کریشن ٹمپلیٹ فراہم کرتی ہے ،جس کی مدد سے
اس دنیا کو مثبت پیرائیے میں تخلیق کیا جا سکتا ہے۔
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پرانی انرجی بمقابلہ نئی انرجی۔
پرانی انرجی دراصل وہ انرجی ہے جو کہ پرانی کتاب کی تخلیق کردہ ہے۔ پرانی
انرجی دراصل طاقت ،سزا ،کنڑول اور درجہ بندی کی انرجی ہے ،جبکہ نئی
انرجی ،نئی کتاب کی تخلیق کردہ ہے۔ نئی انرجی دراصل محبت ،ہمدردی ،عشق،
وحدت اور اخوت کی انرجی ہے۔
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کیورنٹ۔
کیورنٹ﴿کال ئنٹ﴾۔ پہلے کارڈ جو کہ شارپ سپریڈ میں ٹیبل پر رکھا ہو ،وہ اس چیز
کا مظہر ہے کہ یہ شخص مزکور اور کیورنٹ ہے۔ اگر آپ خو د کو پڑھ رہے ہیں تو
یہ شخص آپ بھی ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی دوست یا گھر کا فرد یا پھر گاہک،
جس کے لیے آپ راہنمائی اور مدد فراہم کر رہے ہیں۔ کیورنٹ آپ کی موجودہ
حالت جیسا کہ آپکی صالحیتیں یا پھر کسی رکاوٹ کو ظاہر کر ے گا۔ کیورنٹ میز
پر موجود مختلف آالنمنٹس کی مدد سے ماضی کی متعلقہ تصویر کی منظر
کشی کرتا ہے یا پھر کسی انفرادی شخص کی موجودہ حالت کے بارے میں بتاتا
ہے یا پھر اگلے چند مراحل کے بارے میں بتاتا ہے جس میں آگے جانے کے لیے
فوری رکنا بھی شامل ہے۔
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شارپ سپریڈ۔
یہ ایک سادہ تین کارڈ سپریڈ ہے۔ پہال کارڈ جو ٹیبل پر ہوتا ہے ،وہ کیورنٹ کہالتا
ہے۔ اس کے بالکل پیچھے بایں طرف ایک کارڈ ہوتا ہے﴿کیورنٹ کے پیچھے﴾ اور
اسی طرح دا ئیں طرف﴿کیورنٹ کے سامنے﴾۔ سپریڈ کیورنٹ کی موجودہ حالت
ظاہر کرتا ہے جو کہ کسی رکاوٹ ،مزاحمت یا کوئی قابل ذکر مسئلہ جس کو حل
کرنا یا آگے بڑھنے سے پہلے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔
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نادان خوش ہو گیا۔
پرانی انرجی آرکی ٹائپ ۔ زیرتربیت نادان۔
پرانی انرجی میں یہ آرکی ٹائپ آپکو آپکی شخصیت کے بارے میں سیکھاتا تھا۔
پرانی انرجی میں پیغام واضح تھا کہ آپ نادان ہیں۔ آپ اپنا ظاہری وجود لے کر اس
سیارے پر آئےکہ آپ کچھ سبق سیکھے گے ،کچھ مراح سے گزریں گے اور اپنے
آپکو قابل ثابت کریں گے۔ آپ نے اپنی پرانی زندگی میں غلطی کی ،آپ پوری طرح
تیار نہیں تھے ،آپ پر تشدد تھے اور مختصرا ٰ یہ کہا جا ئے کہ آپ بیکار تھے۔ لیکن
اگر آپ اپنا سبق سیکھیں اور اپنا قرامق Sقرض Sاتاریں اور محنت کریں ،قوانین پر
پوری طرح عمل کریں تو آپ فیصلے کے وقت کو پاس کر لیں گےاور ایسے بھی
کہا جا سکتا ہے کہ آپ گریجویٹ کر لیں گے۔

نیو انرجی آرکیٹائپ ۔ پر مسرت احساس۔
نیو انرجی آرکیٹائپ بھی آپ کو اپنی شخصیت کے بارے میں سکھاتی ہے ،لیکن
اس کا پیغام بالکل مخالف ہے۔ نیو انرجی میں آپ خالق کا خوش آیئند نشان ہیں
جو کہ انسانی جسم میں موجو د ہے ﴿جیسے آپکا چیروٹ﴾ ،اس سے آپ اپنی
زندگی کا مقصد حاصل کر سکتے ہیں اور وجود کا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ
اس دنیا میں سبق سیکھنے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی اپنی قسمت کو جھیلنے
آئے ہیں اور نہ ہی اپنے فیصلوں قیمت ادا Sکرنے آئے ہیں۔ آپ کا مقصد صرف اپنے
وجود میں آنے کے مقصد کو پورا کرنا ہے ،تاکہ سب زیادہ لطف اندوز ہو سکیں۔
آپ الئٹ ورکراور ماسٹر ہیں اور یہ کارڈ ڈیوینٹی اور طاقت کے پچھلے راستے کی
طرف نشاندہی کرتا ہے۔
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ڈیوینیٹری (روحانی) مطلب۔
اس کارڈ کو داہنی طرف اونچا کیا جا ئے تو یہ سفر کے آغاز کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر
کو ئی شخص انفرادی طور پر روحانیت کے راستے پر ہو تو یہ اس کے اصل گھر
کی طرف سفر کا آغاز ہے۔ یہ صفر ہے اپنی صحیح شناخت کرنے کے لئے ،روشن
خیالی اور اصل مقصد ،اور اپنےبارے میں علم کے بارے میں شعور کو اجاگر کر
نے کے لیے۔ اس صفر کا مکمل دارومدرار Sحاالت پرہے ،ہو سکتا ہے کہ یہ صرف
شروعات ہوں یا پھر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہوں۔
کارڈز کے دونوں کنارے ممکنہ مسائل اور مزاحمتوں کو ظاہر کر سکتے ہیں اور
ساتھ ہی موجود مدد کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کو اس سفر میں درپیش
کاموں کا معلوم ہونا چاہیے لیکن اس وقت پروگنوسز عمومی طور پر ٹھیک
ہے﴿ سوائے کارڈز کے ساتھ موجود نا پسندیدہ آالئنمٹس ہوں یا یہ تمام عمل الٹا
ہو﴾۔
اس کارڈ کو ریورس کرنا مزاحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ گو کہ تبدیلی کا وقت آن
پہنچا ہے لیکن اس کو مزاحمت اور جبر کا سامنا ہے۔ آپ کو ئی چیزآگے 2بڑھنے
سے روک رہی ہے۔ یہ آپ کا خوف ،الجھن یا آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کا پیار
بھی ہو سکتا ہے﴿ االئنمنٹس کو دیکھیں﴾۔ اگر مسائل کی طرف توجہ نہ دی گئی
اور ان پر قابو نہ پا یا گیاتو یہ مزاحمت بے چینی میں اور پھر کسی بیماری میں
بدل سکتی ہیں۔ اس لئےسچ کا سامنا کریں یا پھر اپنے ارد گرد موجود کسی سے
مدد لیں۔
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جادوگر جو آقا بن گیا۔
پرانی انرجی آرکی ٹائپ ۔ زیرتربیت جادوگر۔
پرانی انرجی میں یہ آرکی ٹائپ آپکی نااہلی کے بارے میں آپکو سکھاتی ہے۔
پرانی انرجی کا یہ صاف پیغام ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے۔ آپ ٹوٹے ہیں ،بے حد تک
ٹوٹ چکے ہیں اور جنت سے نکالے گئے ہیں ،آپ بمشکل بن مانس سے کچھ بڑھ
کے جینے لگے ہیں۔ آپ پر تشدد اور غلطیوں کا شکار رہتے ہیں۔ جب آپ پاور
میں ہ وں تو آپ پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور آپ کو شیطان اور اس کی زنجیروں
کو قبول کرنا چاہیے۔ قوانین پر عمل پیرا ہوں اور اپنے سبق سیکھیں اور اپناآپ
اتھارٹی کو سونپ دیں ،کیونکہ یہی ایک آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔
نیو انرجی آرکی ٹائپ ۔ آقائی اوتاریت۔
نیو انرجی میں یہ آرکی Sٹائپ آپکو آپکی مہارت کے بارے میں سکھاتی ہے۔ سچ تو
یہ ہے کہ اس بالک کے اردگرد Sآپ پہلی بار نہیں ہیں۔ آپ ایک جسم میں سینکڑوں
مرتبہ یا شاید ہزاروں بار رہیں ہیں۔ آپ اس وقت جو محدودمحسوس کر رہے ہیں
وہ دراصل غلط فہمی ہے اور آپ کے اندر ایک ماسٹر اور اواتار ہے جو کہ ظاہر
ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ پرانے تشدد اوراس سیارے کی برائی کو بھول جائیں اور
اپنے اندر موجود ڈیوائینٹی کو گلے لگا لیں۔
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ڈیوینیٹری مطلب۔
اس کارڈ کا داہنی طرف اونچا کرنے سے یہ مہارت اور سہولت کی طرف اشارہ
کرتا ہے۔شاید آپ کچھ رکاوٹوں کو بھی محسوس کریں لیکن آپ کے پاس ان سب
سے نمٹنے کے لیے طاقت اور وسائل ہیں۔ یقینااس وقت آپ کو اس طاقت کا
احساس نہیں ہوگا کیونکہ آپ ان مشکالت میں گھرے ہوئے ہیں لیکن طاقت آپ
کے اندر بن رہے ہیں اور کامیابی زیادہ دور نہیں ہے۔ ہرروز خود کوبطور الئٹ

ورکراپنی طاقت  ،شناخت اور مقصدکے بارے میں بتائیں کیونکہ جلد ہی ستارے
کے ذریعے روشنی آئے گی۔
اس کارڈ کو الٹا کریں تو یہ مختلف مسائل کو اجاگر کرتا ہے جیسا کہ خود
اعتمادی ،اعتماد اور خود افادیت کا احساس۔ آپکو اپنے آپ پر شک ہے ،اپنے مقصد
پر شک ہے ،تو آپ کچھ نہیں ہیں۔آپ کو کوئی تربیت نہیں ،کوئی مہارت نہیں ،اور
کوئی صالحیت نہیں ہے ﴿ایسا آپ کو لگتا ہے﴾۔ آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں
ہیں  ،کیونکہ آپ نہ صرف آگے بڑھنے سے ڈرتے ہیں ،بلکہ کوشش اور ناکام ہونے
کے ڈر سے بھی کوشش نہیں کرتے۔ منفی االئنمنٹس کے ساتھ اگر پیچھے جا یا
جائے تو یہ کوئی گہری گھریلوبات یا ممکنہ نفسیاتی مرض کی نشاندہی کر سکتا
ہے۔ دوست احباب ،ساتھ کام کرنے والےا ور بھائی آپکی اس بڑھتی ہوئی آزادیS
سے سخت خائف ہوں گے۔ وہ آپ کے آگے بڑھنے کے عمل کے دوران مزاحمت
کریں گے اور آپ کے ہر قدم کو نظرانداز کریں گے۔
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ک ا لدُنیا ،الئٹ ورکر بن گیا۔
تار ُ
پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ جھوٹ ،دھوکا ،راز اور ُحجت
پرانی انرجی میں یہ کارڈ راز اور دھوکہ کی ترجمانی کرتا ہے۔ یقنا ً سچائی اپنی
جگہ موجود ہےلیکن وہ چھپی ہوئی ہے اور اس کی ہرمٹ حفاظت کر تا ہے۔ اس
تک پہنچنا مشکل ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اگر آپ اس
حقیقت جاننے کی خواہش رکھتے ہیں تو پھر آپ کو چوٹی پر چڑھنا پڑے گا اور اس
کی قیمت بھی چکانی پڑے گی اور اپنی ثابت قدمی کا اظہار کرنا پڑے گا۔ آپ کو
یقینا ً پیچیدہ بھول بھلیوں سے گزرکرہی Sاپنا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس دنیا میں
کوئی چیز بھی آسانی سے نہیں ملتی اور اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے ،اس لئے
سچ بھی انہی لوگوں کو ملتا ہے جو کہ مضبوط اور اس کے حقدار ہوتے ہیں۔
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ سچائي ،روشنی ،وحی اور نمائش۔
نئی انرجی میں یہ کارڈ انفرادی اور اجتماعی ٓاشکاری اور مقصد کو ظاہر کرتا
ہے۔ ایک انسان انفرادی اور اجتماعی طور پرحقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ جو چھپا
ہوا تھا وہ اب کھل گیا ہے۔ سیاہ جگہیں بیداری کی چمکتی روشنی کے سامنے بے

نقاب ہو گئی ہیں۔ اندھیرا ،بد صورتی اور گناہ کو تبدیلی کے سامنے مضبوط کیا
جاتا ہے۔ الئٹ ورکر دراصل حقیقت کا متالشی نہیں ہوتا کیونکہ نئی انرجی میں
الئٹ ورکر کو پہلے سے ہی سب معلوم ہوتا ہے۔ الئٹ ورکر وہ ہوتا ہے جو نہ اپنی
روشنی کہیں چھپاتا ہے اور نہ ہی اپنی روشنی کو اللٹین میں بند کر کےکسی بلند
مقام پر لے جاتا ہے۔ نئی انرجی میں الئٹ ورکر انرجی کو سامنے التا ہے اور سب
کے سامنے سچ کا ا ظہار کرتا ہے۔ الئٹ ورکر نمائندگی کر تا ہے۔ جیسے ہی الئٹ
ورکر آگے بڑھ کر طاقت ،مقصد اور ڈیوینٹی کو اپناتا ہےتو اس کی ہمت اور
طاقت کا اظہار ہوتا ہے ،جو کہ بااختیاراور مضبوط شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔
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ڈیوینیٹری مطلب۔
حقیقتا ً ہم سب اس دنیا میں بطور الئٹ ورکر آئے ہیں۔ ہم سب کو واضح طور پر
ایک خاص مقصد کے لئے یہاں بھیجا گیا ہے۔ لیکن بد قسمتی سے مختلف وجوہات
کی بناء ہم میں سے بہت سے لوگوں کا اختتام دوسری چیزوں پر ہوتا ہے۔ لیکن ہم
اپنے منبع سے جتنا دور چلے جائیں ،ہمیں واپس اس کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ یہ
کارڈ عمومی طور پر بالنے کو ظاہر نہیں کرتا لیکن یہ ہمیں ہماری اس دنیا میں
آنے کی سچی وجہ ضرور بتاتا ہے۔ اگر یہ کارڈ سامنے کی طرف ظاہر ہو تو اس کا
مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد پر سوال کر رہے ہیں اور اپنے راستے کے بارے
میں سوچ رہے ہیں اور درپیش رکاوٹوں کی جانچ پڑتال کر رہےہیں۔ اگر حال ہی
میں اپنا مقصد مل گیا ہے تو آپ کو مزاحمت کرنے پر بڑھتی ہوئی عدم اطمینان
اور موجودہ حاالت پر سخت بے چینی جیسے حاالت کا سامنا کر پڑ سکتاہے۔ اس
لیے بطور الئٹ ورکراور Sاواتار اپنے اصل مقصد اور طاقت کو اپنائیں ۔
اگر یہ کارڈ الٹا ظاہر ہوتو آپ بااختیار بنانے ،اور قسمت اور مقصد کو گلے لگانے
کے فعال طور پر اور کے خالف پتھالوجکلی مزاحمت کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے
مقصد کا احساس ہو جاتا ہے ،آپ اپنی قوت کو مزید بڑھاتے ہیں ،لیکن خوف اور
خود پر یقین نہ ہونا جیسے عناصر مزاحمت کرتے ہیں۔ اگر مزاحمت مستقل
بنیادوں پر ہو تو بے چینی ،پریشانی ،کمزوری اور بعض معامالت پر جھوٹی تشویش
جیسے مسائل بطور نتیجہ سامنے آ سکتے ہیں۔
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رتھ
پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ رتھ کی جنگ۔

پرانی انرجی میں یہ آرکیٹائپ آپ کو اپنے مقصد کے بارے میں تعلیم دیتا ہے جو
کہ میسنز کے مطابق اپنی کمزوری ،ماضی کی ناکامی سے لڑنا ہے۔ پرانی انرجی
میں پیغام بالکل واضح ہے۔ آپ نامکمل ،نااہل ،اور قوانین پر عمل کرنے کے قابل
نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی امید ہے۔ زندگی ایک لڑائی ہے ،ایک مقابلہ ہے ،ایک ٹیسٹ
ہے اور آپ کو یہ صرف اور صرف جیتنے کے لیے کرنا ہے۔ اپنی زندگی جیئے اور
اپنا سبق حاصل کریں﴿چاہے وہ جتنا بھی سخت اور ناجائز کیوں نہ لگے﴾ اور کام،
کام اور صرف کام کریں کہ آپ اپنی خامی پر قابو پا سکیں۔ اپنی صالحیتوں
کوانعام حاصل کر کے ثابت کریں تا کہ آپ جیتنے والوں کے دائرے میں آجائیں،
جہاں پر آپ شہرت ،خوش قسمتی اور طاقت حاصل کرسکیں  ،جس کے آپ
صحیح حقدار بھی ہیں۔
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ جسمانی یونٹ۔
نئی انرجی میں یہ آرکیٹائپس آپ کو آپکے مقصد کے بارے میں سکھاتی ہیں جو
کہ سسٹم کے ذہریلے نفسیاتی اور جذباتی بوجھ سے لڑ کر چھٹکارا پانا ہے۔
اگرچہ راستہ مشکل ہے لیکن آپ میں اس پر قابو حاصل کرنے کی طاقت اور
صالحیت موجود ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ اس عمل سے پہلی بار نہیں گزر رہے۔
آپ جسم میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں مرتبہ انسانی شکل میں آ چکے ہیں۔ حقیقت
میں آپ کے پاس شروع کرنے کے لیے زندگی بھر کا تجربہ ہے۔ سچائی یہ ہے کہ
آپ تخلیق کے خوش و مگن ماسٹر ہیں۔ یقننا ً آپ اس وقت خوشی اور اپنے آپ کو
ماسٹر محسوس نہیں کر رہے ہوں گے ،اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ آپ نے
اپنے جسم کو غلط استعمال کیا اور آپ کے اردگرد Sپر تشدد دنیا کی وجہ سے اب
یہ آپ کی یہ عادت بن چکی ہے ۔ لیکن یہ حد محض آپ کی خام خیالی ہے اور یہ
تشدد بہت جلد اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اب یہ وقت ہے ماضی کے درد اور
تشدد کو بھولنے کا۔ اپنے ظاہری یونٹ کو ٹھیک کریں اور اپنے اندر موجود ماسٹر
کو اپنایں۔
][27
ڈیوینیٹری کا مطلب۔
زندگی ایک لڑائی نہیں ہے اور یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ جہاں ہمیں لڑنا اور اپنے
آپ کو ثابت کرنا ہے۔ ہم خوبصورت اور مضبوط ہیں ،ہم خالص ہیں اور ہمیں
صرف ایک مقابلہ درپیش ہے اور وہ اپنی نفسیاتی اور جذباتی گند کو صاف کرنا
ہے ،جو ہمیں ہمارے سچےاور Sطاقتورذات سے روشناس کرانے سے روکتی ہے۔
رتھ کارڈ اس گند کو ظاہر کرتا ہے جو ہم میں موجود ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ
سلوپ صحیح ہو۔ یہ کارڈ دراصل ایک سنگم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے
کہ کیورنٹ سے پہلے انتخاب کیا جا چکا ہے اور صرف فائنل فیصلہ باقی ہوتا ہے۔
اگر کارڈ داہنی طر ف اوپر کی طرف ہو تو انتخاب صحیح ہے اور عمومی طور پر
آپ کو مزید بیداری اور بااختیار بننے کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ کارڈ

ممکنہ ناکامی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رشتوں میں منفی رجحانات ،برا کام کا
ماحول ،نفسیاتی بد سلوکی اور ماضی کے صدمات ،مدد کا فقدان اور دوسری
چیزیں جسم کو کمزور کرتی ہیں اور توانائی کھینچ لیتی ہیں۔ موجودہ زندگی کا
جائزہ ان جگہوں کی نشاندہی کر سکتا ہے جہاں پر کلیئرنگ ضروری ہے۔
][28

سورج ہمارے لیے وعدہ الیا۔
پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ تعاون اور کنٹرول۔a
پرانی انرجی میں یہ تعاون اور کنڑول کی انرجی ہے۔ یہ ایک کے لیے انعام اور
دوسرے کے لیے سزا کی طرح ہے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ آپ خاص ہیں اور آپ کو
منتخب کیا گیا ہے ،اور سیکس اور دولت کی اطٕالع Sدی جاتی ہے ،طاقت اور
شہرت کی بھی لیکن اگر آپ اپنی طاقت کو سونپ دیں۔ اگر آپ اپنے وعدہ کو
سمجھیں اور جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے اس کو وصول کریں  ،ایک اچھا لڑکا یا
لڑکی بنیں ،قوانین کی پاسداری کریں اور وہی کریں جس کا آپ کو کہا گیا ہے تو
آپ کا انعام بہت بڑا ہوگا۔
نیو انرجی آرکیٹائپ۔ معصومیت aکی واپسی کا وعدہ۔
نئی انرجی میں یہ ُروحانیت اور معصومیت کی واپسی کا وعدہ ہے۔ یہ آپ کی
تمام قربانیوں اور تکالیف کی وصولی کا عندیہ ہے۔ یہ آپ کے کام کا انعام ہے اور
ایک وعدہ ہے کہ چاہے جن حاالت سے آپ گذرے ہوں اور اندھیرا Sچاہے جتنا گہرا
ہ و یا آپ نے جو کچھ ماضی میں کیا ہو ،آپ کو اپنی بنیاد پر واپس آنا پڑے گا جو کہ
معصومیت اور سچی روحانیت ہے۔ کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہوش اپنا راستہ بنا لے گا۔
][29
ڈیوینیٹری کا مطلب۔
اس کارڈ کے داہنے طرف سامنے ہونے کا مطلب علم کی ایک منزل مکمل ہونا
ہے۔ حال میں آئی گئی اپنا لی گئی ہیں اور وہ مستقل ہو گئی ہیں۔ اپنی کامیابی پر
فخر کریں لیکن یاد رکھیں ابھی بھی کام کرنا باقی ہے۔ جب تک ایک انسان بھی غیر
ضروری طور پر اس سیارے میں تکلیف کا شکار ہوگا ،اسی سمت مزید کام کرنا
ہوگا۔

اس کارڈ کا دوسرا Sرخ غلبہ ،کنٹرول S،طاقت ،درجہ بندی کو ظاہر کرتا ہے اور ایک
انسان ابھی بھی پرانی انرجی کی سوچ میں ہے۔ مزاحمت ،عذر ،جواز آج کے
موضوع ہیں۔ انرجی ضائع ہو چکی ہے اور کم خوشی کی وجہ سے زندگی کمزور ہو
چکی ہے۔
][30

قربانی۔
پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ ایک پھانسی پر لٹکایا شخص۔ آپ کی رضامندانہ قربانی۔
پرانی انرجی میں قربانی کے لیے تیار ہونے کا انعام ہے۔ یہ سچ ہے کہ زندگی
کانٹوں بھری سیج ہے لیکن تکلیف اور دکھ آپ کے اچھا ہے۔ جو آپ کو جان سے نہ
مارے ،وہ آپ کو مزید مستحکم بناتا ہے۔آہ و بکا کرنے کی ضرور ت نہیں۔ اگر آپ
عقلمند ہو تو اسکو قبول کرو۔ آپ اپنی پسند سے خود دکھ اور درد کے سپرد کر
دیں گے ،کیونکہ یہ روشن خیالی اور ترقی الئے گی۔
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ قربانی۔ جیسے بھی کرنا پڑے۔
انرجی میں یہ آرکیٹائپ قربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ وہ قربانی نہیں جو درد
مانگتی ہے بلکہ یہ آپ سےکوشش اور سخت محنت چاہتی ہے۔ کوئی بھی مدرسہ
تکلیف کے کاسمک اور روحانی فائدوں کا نہیں بتا سکتا سوائے سخت محنت کے
جو کہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہےاور اسی طرح تخلیق کے پورے عمل
میں بھرپور کوشش درکار ہوتی ہے۔
][31
ڈیوینیٹری کا مطلب۔
موجودہ حاالت میں یہ کارڈ قربانی اور سخت محنت کو ظاہر کرتا ہے۔ مسائل
چکا ہے ،لیکن کوشش
کی نشاندہی ہو چکی ہے ،رکاوٹوں کو نشانہ بنایا جا ُ
ضروری ہے۔ کچھ چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں ،لیکن کچھ آسانی سے نہیں
ملتیں۔ اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں ،اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو اپنی توجہ مرکوز
رکھیں اور نتیجہ کے بارے میں سوچیں اور پوری قوت سے ہاتھوں اور پائوں کا زور
لگا کر مطلوبہ نتیجہ حاصل کریں۔ ہم اس سیارے کی تخلیقی قوت ہیں۔ ہم دنیا
تبدیل کرتے ہیں۔ ہم مستقبل کو بناتے ہیں۔ ہم ہی اس سیارے کو آگے لے کر جاتے
ہیں۔

اس کارڈ کی الٹی سائیڈ درد اورتکلیف کو خوشی سے قبول کرنے کو ظاہر کرتی
ہے جو کہ ظاہری یونٹ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تشدد اور اس جیسے دوسرے
عوامل سے نفسیاتی نقصان کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان غلط آرکیٹائپس میں مشکالت
بنیاد ہو تی ہیں۔ وہ دنیا جس میں آپ رہتے ہیں  ،اس کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ
بدلیں۔
][32
چکرا ،دنیا بن گیا ۔
پرانی انرجی آرکیٹائپس۔ دنیا کا چکرا۔
پرانی انرجیز میں یہ کارڈ کارآمد خیال اور اس کی ٕغیر فعال قبولیت کو ظاہر
کرتا ہے۔ پرانی انرجیز میں ،ہم دنیا کو جیسی یہ ہے اسی صورت میں تسلیم کرتے
ہیں کیونکہ یہ وہی ہے جو یہ ہے۔ زندگی غم تکالیف ،ٕ ،جنگ اور تشدد ،ناانصافی
اور بد سلوکی سے بھرپور ہےلیکن یہ سب صحیح ہے کیونکہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے
اور آپ کو وہی ملتا ہے جس کے آپ حقدار ہوتے ہیں۔ کیا آپ غریب ہیں اور نچلے
طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ،بھوکے اور بے گھر ہیں۔ یقین رکھیئےإ زندگی کا پہیہ
ضرور گھومےگا اور ایک دن آپ سب سے اوپر ہونگے۔ زندگی کی حقیقتوں کو
تسلیم کریں کیونکہ سب کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔
نیو انرجی آرکیٹائپ۔ دنیا کو ترقی اور ترتیب دینا۔
نیو انرجیز میں یہ کارڈ ایکشن اور مزاحمت کا خیال دیتا ہے۔ نئی انرجیز میں آپ یہ
توجیہ نہیں دیکھیں گے کہ جو ہے اسے ویسا رہنے دو کیونکہ دنیا ایک بھیانک شکل
میں ہے۔ نئی انرجیز میں لفظً جیسے ہے ویسے رہوً ان تمام تکالیف ،جنگ اور
تشدد ،القانونیت اور بد سلسوکی کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے۔ نئی انرجیز میں
لفظً جیسے ہے ویسے رہوًکو شعور کے لبادے میں حقارت سے دیکھا گیا ہے۔ دنیا
میں ہرروز جو خوفناک کھیل ہوتا ہے اس کو کوئی بھی جواز پیش نہیں کر سکتا۔
جو اردگرد Sہوتا ہے  ،ہر جگہ وہی سب نہیں ہوتا  ،اس لیے دنیا کو اپنے ہاتھوں میں
لیں اور اس کو بدلیں اور جو خراب چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کریں۔
][33
ڈیوینیٹری مطلب۔
مطالعہ کے دوران یہ کارڈ پیش کرنے پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ سوچ و بچار کر کے
فیصلے کرنے کا وقت ختم ہوا اور اب سب کو متحرک کرنے اور کسی ایکشن کا

وقت ہے۔ کوئی چیز ہے جس کو تبدیل ہونا ہے اور کیورنٹ اس کو شدت سے
محسوس کرتا ہے۔ شک اور بے یقینی اب ضروری نہیں رہیں اوراعتماد سے آگے
بڑھیں جیسا کہ کیورنٹ کے ارادے اورایکشن سے ظاہر ہے اور یہی آج کا قانون
ہے۔
ا ُلٹ ہو تو فوری اور تاکیدی حرکت کی ضرورت موجود ہے ،مگر کیورنٹ مزاحمت
حتی کہ دوست ،احباب ،ہم
کر رہا ہے۔ خوف ،خوداعتمادی ،فکر ،غیر یقینی ،یا
ٰ
پیشین ،اور اختیاری عالمتیں ،عمل کو روکیں۔ روکاوٹوں کی شناخت اور اُن کو دُور
کرنے کے لئے ماضی کا احتیاتی جائزہ اور قوتی حصوں کا احتیاتی اِخراج Sضروری
ہے۔
][35
ڈیوینیٹری مطلب۔
اس کارڈ کو کام کی تکمیل اور اس کو احسن طریقے سے کرنے کے معنوں میں
لیا جاتا ہے۔ آپ کچھ چیزوں پر کام کر رہےہیں جیسا کہ کچھ مزاحمتوں پر ،کچھ
رشتوں پر ،کام کی جگہوں پر کچھ مشکالت  ،کچھ جدید خدشات پر ،لیکن یہ تمام
مسائل حل ہو گئے ہیں﴿یا حل ہونے کے قریب ہیں﴾اور Sانرجی دوبارہ سے گردش
کرنے لگی ہے۔ خود کو مبارکباد دیں اور انعام دیں لیکن اس چیز کو ذہن میں
رکھیں کہ یہ آپ نے اکیلے نہیں کیا۔ ایک لمحہ کے لیے رک کر اس مدو کے بارے
میں سوچیں جو آپ کو ملی اور اس کا شکر ادا کریں۔
اس کارڈ کی الٹی سائیڈ یا دوسر ا رخ رکاوٹوں کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کے راستے
میں رکاوٹ ہے اور آپ اس کو دور کرنے میں ناکا م رہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ
کی مدد موجود ہو لیکن آپ نے مزاحمت کی یااسے نظرانداز کیا۔ اعتماد کا
فقدان ،بے کار ہونے کا احساس اور شرم آپ کومدد حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔
اس خالء سے باہر آئیں اور اگرمددچاہیے تو ضرور لیں۔
][36

(اعلی پُجارن) ،آئسس بن گئی۔
ہائی پریسٹس
ٰ
پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ راز اور دھوکہ۔
پرانی انرجی میں ہائی پریسٹس رازوں ،جھوٹ اورد ھوکہ کے بارے میں ہے۔
پرانی انرجی میں ہائی پریسٹس معمولی تخت پر بیٹھ کر علم کے ذخیرا ،سچ اور
طاقت کو کو روکتا ہے۔ پرانی انر جی میں ہائی پریسٹس اس سیارے پر موجود

لوگوں کے آنکھوں پر پٹی بندھے رہنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں قانون
کا سکرول ہے۔ پیغام صاف اور واضح ہے۔ کائنات کے راز آپ کر تب تک آشکار
نہیں ہونگے جب تک آپ قانون کی پاسداری نہیں کرتے۔
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ آسس۔ توازن اور انرجی کا بہائو۔
نئی انرجی میں یہ کارٕڈ آشکار ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ ہائی پرسٹس آسس پر
آشکار ہوا ہی چاہتی ہے۔ نئی انرجی میں آسس کو مزید دھوکہ نہیں دیا جاسکتا اور
نہ اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے ،نہ اس پر قانون کو تھونپا جا سکتا ہے یا پھر
اسے رازوں اور طاقت کی دنیا سے بچایا جا سکتا ہے۔ نئی انرجیز میں ان سب کی
کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نئی انرجیز میں مشترکہ طاقت اور ڈیوینٹی کاعظیم Sسچ
ظاہر ہوگیا ہے اورتمام چہروں پر سے نقاب ہٹ گیا ہے ،جس سے متوازن انرجی
کا بہائو یقینی ہے۔ جاگنے اور خود مختار ہونے کے لیئے ہر چیز کو توازن سے اپنا
لیں۔
][37
ڈیوینیٹری کا مطلب۔
ہ م اس دنیا میں مکمل آئے ہیں لیکن ہمارے والدین ،استاد ،کتابیں اور ذرائع ابالغ
جنس اور رویے پر زور دیتے ہیں۔ ہمیں محدود کر کے ہمیں اپنے قدرتی تعلق سے
کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ کارڈ خود کی شناخت ،خود بیداری ،اور طاقت کو بڑھانے کو
ظاہر کرتا ہے۔ ہم اپنے سماج پر سوال کرتے ہیں ،اپنے مقصد پر سوال کرتے ہیں
اور اپنی حدود پر سوال کرتے ہیں۔ انرجی جو رواں ہونے دیںإ شکوک کو اپنا لیں،
اپنے سوال کریں اور اپنے آپ کو تخلیقی شناخت اور مقصد میں ڈھال لیں۔
اس کارڈ کو الٹا کرنے سے یہ ہمیں پابندی ،تنگی کے بارے میں اظہار کرتا ہے۔
بجائے یہ کہ ہم حدود وقیود سے باہر آہیں اور تخلیقی تنوع کو اپنایں  ،ہم خوف کی
وجہ سے روایتی طرح سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ اگر تبدیلوں کو نہ دیکھا گیا
اور نہ اپنا یا گیا توتیز زوال اور کمی ناگزیر ہے۔
][38

ملکہ معظمہ ،گایا بن گئی۔
پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ ملکہ۔ خواتین کی سماجی طاقت۔

پرانی انرجی میں یہ ایمپریس کارڈ تھا اور سماجی طاقت کو ظاہر کرتا تھا۔ یہ
مادرانہ عالمت ،شا ِہ مادر ،تخت یا راج کی قوت ،ماں ہے۔ یہ سماجی اخراج کا درد
ہے ،عوامی شرم اور جذباتی تشدد اور حملہ ہے۔ ہمارے بچپن سے جب ہماری
عزت نفس مجروٕع ہوتی ہے اور ہم قوانین کی پاسداری کے لیے بے تاب رہتے ہیں
کہ ہمیں عمومی منظوری ملے۔ ہم سنگین نفسیاتی مسائل ،شرم اور نظرانداز
ہونے سے بچنے کے لیے بالکل مناسب ہیں۔
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ قیادت مہارت اور مشترکہ اہداف کی بنیاد پر
نئی انرجی میں یہ کارڈ سماجی اتھارٹی کیا انتشار اور خود اعتمادی کی
شفا یابی کو ظاہر کرتا ہے۔ سماجی اتھارٹی کی پابندیوں کا انحصار بچپن کی
خراب خراب خود اعتمادی پر انحصار کرتا ہے۔ ہم اپنے خراب احساس کو بھرتے
ہیں اور اپنی ماسٹری اور ڈیوینٹی کو اپناتے ہیں اور اپنے اندر موجور روشنی سے
طاقت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم شدت سے خود کو سماجی منظوری اور سماج
میں شامل ہونے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ سچ اور طاقت سے ہم ایک طاقتور
گھرانہ اور روح کے آزاد Sبچے ہونے کا دعوی کرتے ہیں۔
][39
ڈیوینیٹری کا مطلب۔
یہ کارڈ مطالعہ کر نے سے دوستی اور گھریلو نیٹ ورک کو ظاہر کر تا ہے۔ سامنے
کرنے پر یہ آزادی Sاور محبت ،معاون مستند سوشل نیٹ ورکو ظاہر کرتا ہے۔ خود
اعتمادی آ رہی ہے اور ہم جینے کے لیےدوسروں پر انحصار کرنا چھوڑ رہے ہیں اور
آہستہ آہستہ ہم مستند اور مددگاررشتے بنا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رشتے کم
اور بہت دور ہوں لیکن اس وقت  ،شفٹ (تبدیلی) کا عمل جاری ہے اور دوسر ے
بھی آ رہے ہیں۔ جب کام مزید ہوگا تو اس میں مزید توسیع آئے گی۔
اس کارڈ کو الٹا کرنے سے یہ رکاوٹوں کو ظاہر کرتا ہے۔ چاہے خود اعتمادی اپنی
کم ترین سطح پر ہویا زندگی میں صرف پریشانی ہی ہو۔ بہت ساری مدر فگرز،
برے سوشل نیٹ ورکس اور محبت اور قبولیت کی مشروط اقسام ہمیں آگے
بڑھنے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں اور نفسیاتی آزاتی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ گھریلو اور
دوستی کے نیٹ ورکس کو پر کھیں۔ سخت حدود و قیود مسلسل آگے بڑھنے کے
لیے ضرور ی ہیں۔
][40

راجہ ،مارس(مریخ) بن گیا۔

پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ پرانی انرجی پیڑیاک (سردار قبیلہ)۔
پرانی انرجی میں یہ کارڈ شاہی کارڈ تھا جو کہ زمینی اختیارات کو ظاہر کرتا ہے
جو کہ سوشل اتھارٹی کی مخالف ہے﴿ایمپریس کی﴾ یا پھر روحانی اختیارات
﴿ہائیروفینٹ Sیا پادری﴾۔ پرانی انرجی میں زمینی اتھارٹی ایک جنگی مرد جسم کو
ظاہر کرتی ہے۔ یہ باپ جیسا ہے جیسا کہ آمرانہ پادری ،ایک صدر ،ایک جنرل یا
پھر اس جیسے دوسرے کردار۔ پرانی انرجی میں یہ اتھارٹی طاقتور اور آزاد ہے،
پرتشدد﴿جو کہ جنگ کا زرہ پہنتا ہے﴾ اور فوج کا۔ پرانی انرجی میں آپ کو اپنے آقا
کے احکام کی ہر حال میں پابندی کرنی پڑتی ہے یا پھر آپ کو اس کی بطور
محکوم سزا ملتی ہے۔ جسمانی تشدد حتی کہ آگ میں ابدی تکلیف بھی محکوم
بچہ کو دی جاتی ہے۔ یا تو ہر بات کومانو یا پھر سزا اور تکلیف کو سہنے کے لیے
تیار ہو جائو۔
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ ماسٹر انکارنیشن میں۔
نئی انرجی میں یہ کارڈ زمینی اتھارٹی کے انتشار کو ظاہر کرتا ہے۔ نیو انرجی
میں ہم طاقت ،سزا ،تکلیف ،قوت کے مرکزی طاقت ہونے کی نفی کرتے ہیں۔
بجائے ہم اپنے بچوں کو اپنائیں اور ان کی پرورش بطور معاون ،اور محبت کریں۔
نئی انرجی میں ہم لوگوں کو کام کرنے کے لئے مجبور نہیں کرتے ،ہم انکی
حوصلہ افزائی Sکرتے ہیں۔ ہوسکتا ہے بچے کے غیرذمہ داری اور اللچی روئیے کے
کچھ سزا ہو لیکن یہ سزا ہمیشہ شفیق باپ اور اسکی مددگار برادری کی طرف
سے ہوگی۔

][41
ڈیوینیٹری مطلب۔
اس کارڈ کا مطالعہ چیلینجوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مزاحمت اور اتھارٹی میں دراڑ
ڈالنے کو چیلنج کرتا ہے۔ بہت سے لوگ وہ بننے سے گھبراتے ہیں جو کہ اصل
میں وہ ہیں اور اپنی اصل فطرت کو ظاہر کرتے اور ڈیوینیٹی Sکو اپنانے میں
گھبراتے ہ ی کیونکہ جذباتی ،نفسیاتی یا جسمانی تکلیف یا پرتشدد اتھارٹی کی
طرف سے دی گئی سزا انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کارڈ کو
سامنے الئیں تو کیورنٹ کامیابی سے دنیاوی اتھارٹی کا سامنا کرتا ہے﴿یا دنیاوی
اتھارٹی کے لوگوں کا﴾ اور ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے ،جس میں وہ تھا۔ آزادی Sاور
نجات کے لیے یہ عارضی اقدا Sمات لیے جا چکے ہیں۔

اس کارڈ کی دوسری جانب کریں تو یہ کیورنٹ کی اس جدوجہد کو ظاہر کرتی
ہے جو کہ اتھارٹی کے جابرانہ خدوکال پر تھی۔ یہ پرتشدد گھریلو ماضی ،بری کام
کر نے کی اتھارٹی یا گہرے کیتھولک خوف کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک بڑھتا ہواسزا اور
انتقام کا خوف آگے بڑھنے کے عمل کو نا ممکن بنا دیتا ہے۔ کیورنٹ کی لڑائی
ٹوٹنے والی نہیں لیکن آگے بڑھنے میں مشکل پیدا کرتی ہے۔
][42

موت ،شروعات بن گئی۔
پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ آغاز کرنے میں خطرہ۔
پرانی انرجی میں یہ کارٕڈ عمومی طور پر رازوں کی شروعا ت کے لیے استعمال
ہوتا ہے ،لیکن یہ خوف کے نفاذ کو کنٹرول Sکرنے کے اردے کے لیے﴿اور Sموت
سے بڑھ کر خوف کس سے ہو سکتا ہے؟﴾ بنیادی پیغام واضح ہے۔ آپ وہ کرو جس
کا آپ سے کہا گیا ہے۔ وہی کرو جس کا آپ کو کہا گیا ہے ورنہ آپ جنت میں نہیں
جائو گے۔ وہی کرو جس کا آپ سے کہا گیا ہے ورنہ آپ کو بیکار دوبارہ پیدا کیا
جائے گا۔ وہی کرو جس کا آپ سے کہا گیا ہے ورنہ آپ دوزخ کی آگ میں جلو گے۔
یہ خوف اور کنڑول Sکے نفاذ کے لیے مدد کرتا ہے۔ جو آپ چاہتے ہو اس پر ایمان
اور یقین رکھو لیکن سچ بالکل شفاف اور واضح ہے اس لیے اس کو اپنا لو ۔
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ خوف سے آزادی۔
نئی انرجی میں یہ کارڈ خوف سے آزادی کا بتاتا ہے۔ ہے لو/شارپ میں ہم ایک
انفرادی شخص کو دیکھتے ہیں جو سپائرل پرخوف کی وجہ سے ڈی۔این۔اے کو
چالو کر کے سوار ہو جاتا ہے﴿یہ موت اور اندھیرے کو ظاہر کرتا ہے﴾۔ سیڑھی
عمودی ہے اور چڑھائی مشکل ہے اور مختلف نقصانات کا اندیشہ ہے لیکن جب
خوف نکل جاتا ہے اور طاقت اور صبر ملتا ہے اور رفتا ر بڑھتی ہے تو یہ جان
رکھو کہ تمہارے ساتھ موت سے آزادی Sکی قوت و طاقت موجود ہے۔
][43
ڈیوینیٹری مطلب۔
اس کارڈ کو سامنے کی طرف کریں تو یہ خوف سے آزادی Sکو ظاہر کرتا ہے۔ موت
کے سائے کی وادی سے کیورنٹ نمودار ہوتا ہے۔ یہ آزادی Sبہت بڑی اور زندگی دہال
دینے والی بھی ہو سکتی ہے بمعہ بہت سی نفسیاتی نتا ئج کے ساتھ یا پھر
معمولی واقعات ہو سکتے ہیں۔ لیکن کسی بھی صورت میں نتیجہ بہت اہم ہے۔

روشنی ،طاقت اور ڈیوینیٹی آہستگی سے چمکنا شروع کرتی ہے۔ سکون کا سانس
لیں۔ اپنی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنا لیں اور اپنا خوف پیچھے چھوڑ دیں۔
اس کارڈ کی دوسری طرف کیورنٹ کو خوف میں قید کہا گیاہے۔ شیطان اورایک
انسان کے دماغ میں موجود ڈریگن ٹریڈمل سر جھکا کر اور فرمانبردار بن کر
گھومتے ہیں۔ زہریلے رشتوں کو دیکھو جو کہ ٹوٹ چکے ہیں ،بچنا ضروری ہے،
خوف بہت بڑا ہے اور نفسیاتی جسمانی بیماری موجو د ہو سکتی ہے۔ بہت سا کام
باقی ہے لیکن یاد رکھو سفر ہمیشہ پہال قدم بڑھانے سے شروع ہوتا ہے۔
][44

ہائی روفنٹ (پادری)  ،یورانس بن گیا۔
پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ ہائی روفنٹ۔ بدسلوکی ،موڑاور پریشانی۔
پرانی انرجی میں یہ کارڈ بدسلوکی ،موڑ اور پریشانی اور پرانی انرجی
والے مذہب کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کارڈ پادری ،گرو اور نام نہاد اوتار کو ظاہر کرتا
ہے جو آپ کوسچ سے بھٹکاتے ہیں ،آپکی خودداری کو کمزور کرتے ہیں اور قدرتی
تجسس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک جابرانی اتھارٹی ہے جو کہ آپکو بیکار اور ٹوٹا ہوا
بناتی ہے جیسا کہ پرتشدد اور نامکمل ۔ یہ ایک بہت بڑا احساس ہے جو آپ کو بتاتا
ہے کہ آپ کتنے بیکار ہیں کیونکہ آپ حقیقی گناہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک
پادری  ،شامن اور بدسلوک ہائیروپنٹ کی برح ہے جو آپ کو اوپر لے جانے کی
بجائے پستی کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ حقیقت میں نفسیاتی طور پرخدا یا خالق
کے نام پر بے آبرو کرنا ہے نئی انرجی آرکیٹائپ۔ یورانس۔ دماغ کی حقیقی آزادی۔2
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ سچی زہنی آزادی۔
نئی انرجی میں یہ کارڈ دماغ کی حقیقی آزادی کا اظہار کرتا ہے اور قبضے
سے مکمل آزاد Sہونے کا اعالن کرتا ہے۔ اتھارٹی کا قبضہ ختم ہو چکا ہے اور انرجیز
آپ میں سرایت کر چکی ہیں۔ آپ خود کو خوش ،خالق کا ماسٹر محسوس کرنا
شروع کر تے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو کبھی راہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن
کوسمک اتھارٹی کی اطاعت اب ضروری نہیں ہے۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک انفرادی واقعہ نہیں ہے۔ روشن خیال آزادی
قدم بہ قدم ملتی ہے جب تک کہ آپ حقیقی اور یقینی ترقی نہیں کر جاتے۔ جسم
اور روح آنے والے کوشگوار مستقبل کو دیکھ کرخوش ہوتے ہیں۔ ایک گہرا سانس
لیں اور ظاہر ہو جائیں۔
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ڈیوینییٹری aمطلب۔
یہ کارڈ طاقتور بصیرت اور احساس کو ظاہر کرتا ہے جو کہ اصل شناخت اور
مقصد ہے۔ حوصلہ افزائی Sاور مثبت احساس اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن پھر
بھی صبر و تحمل اور عزم درکار ہوگا۔ موت اور اندھیرےکے 2عکس کی وادی Sکا
باہرنکلنے کا راستہ اتنا مشکل ہے کہ اس کے لیے کئی الفاظ درکا ہونگے۔
اس کارڈ کا دوسرا رخ الجھن اور ٕغلط راستہ ہے۔ یہ وہ معاشرے کے افراد ہیں﴿
شاید غیر ارادی Sطور پر﴾ آپکے پیچھے کھڑے ہیں۔ اساتذہ ،والدین ،اتھارٹی اور علم
حاصل کرنے کے دوسرے ذریعوں کا بغور جائزہ لینا ہوگا۔ کسی نے آپکو پہلے یا
اب غلط نصیحت کی ہے۔ اس کو لینا بند کردیں ۔
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مشتری سابقہ عَدل ،ذمہ داری بن گیا۔
پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ عَدل۔ ہر چیز کسی وجہ سے ہوتی ہے۔
پرانی انرجیز میں یہ آرکیٹائپ اعمال َ ،
عدل اور جواز کو ظاہر کرتی ہے۔ غلط
﴿اور صحیح﴾ چیزیں ہر وقت دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ بچے فاقہ کرتے ہیں،
لوگ قتل ہوتے ہیں ،پیسے لوٹے جاتے ہیں لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں
کیونکہ ہر چیز کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ایک کائناتی قانون ہے ،ایک کاسمک
حکمت ہے یا ایک استحقاق ہے جو اس چیز کو یقینی بناتا ہے کہ چاہے کوئی موٹا
ہو یا پتال ،امیر ہو یا غریب وہی حاصل کرتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔
نئی انرجی ٹائپ۔ ذمہ داری۔ ہم چیزوں کو خود بناتے ہیں۔
نئی انرجیز میں یہ آرکیٹائپ ذمہ داری کو ظاہر کرتاہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر چیز کے
ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے لیکن یہ وجہ آپ یا پھر یوں کہیے کہ ہم ہیں۔ ہم اس
زمین کے لوگ ہیں ،جن کے جسموں میں الہایت کی چنگاریاں ہیں (ممکنہ طور
پر) طاقت سے تخلیقی طاقتور چنگاریاں ہیں ،جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیا بچے
فاقہ کرتے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم اسے ہونے دیتے ہیں۔ کیا لوگ مرتے ہیں؟ یہ

اس لئےہے کہ ہم غصہ کو کم کرنے کے لئے کچھ نہیں کرتے۔ کیا ہم کینسر سے
مرتے ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ ہمارے کارخانے زہر اگلتے ہیں۔ کیا یہ سیارہ جاگا ہوا
اور باآختیار ہے ؟کوئی جادوئی اصول یا قانون اس پر الگو نہیں ہوتا بلکہ صرف آپکا
ایکشن ہی فیصلہ کرتا ہے۔
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ڈیوینیٹری مطلب۔
اس کارڈ کو پڑھنے پر یہ ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی کو مورد الزام ٹھہرانا
پڑے گا اور یہ وقت ہے اس شخس کو ذمہ دار ٹھہرانے کا۔ کون شخص ذمہ دار
ہے؟ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپکے والدین ہوں۔ وہ آپکا
آفیسر ہو سکتا ہے یا پھر اپکے اپنے بچے اور وہ صدر بھی ہو سکتا ہے  ،وہ کوئی
بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چیز اس وقت کوئی اہمیت نہیں رکھتی  ،جب وہ شخص
معذرت خواہانہ رویہ ترک کر دے ،ذمہ داری لے اور چیزوں کو صحیح کرنے کے
غرض سے کوئی قدم اٹھائے۔
اس کارڈ کوسامنے کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک طاقتور انرجی کے ظاہر
ہونے کی شروعات ہو چکی ہیں۔ ذمہ داری آپ کو سچی روحانی طاقت کی طرف
لے جاتی ہے ،تبدیلی کی طرف لے جاتی ہے اور اسینشن کی طرف لے جاتی ہے۔
اس کو الٹا کیاجائے تو ذمہ داری لینے پر یہ ڈر ،مزاحمت اور ناکامی کا بتا تا ہے۔
طاقت فورس سے نکلتی ہے اور قانون اور معذرت ابھی بھی دنیا میں رائج ہے۔۔
کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔صرف ذمہ داری لیں ،جو بگاڑ آپ نے
پیدا کیا ہے اسکو صحیح کریں اور اپنی جگہ روحوں کی خودمختار گھرانے میں
بنائیں۔
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شیطان ،سیٹرن بن گیا۔
پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ ایسا نظام جو آپ کو دائرے میں رکھتا ہے۔
پرانی انرجیز میں یہ آرکیٹائپ اپنے اندر کا دھوکہ I،خوف،خود سے نفرت،
اپنے اندر کے خوف کو ظاہر کرتا ہے جو ہمیں شکنجے میں رکھتا ہے۔ ہم خود کو
فضول اور حتٰی کے گندا محسوس کرتے ہیں اور اتنا گرتے ہیں کہ انتہائی پستی
میں چلے جاتے ہیں ۔ ہمیں احساس جرم اور شرم محسوس ہوتا ہے  ،پس ہم
چھپ جاتے ہیں۔ہم ڈرجاتے ہیں اور روز آخر کے ڈر اور اس تشد د کے خوف سے

جس کا ہم نے سامنا کرنا ہوتا ہے ہم پاگل ہو جاتے ۔ ہم زنجیروں میں جکڑے ہوتے
ہیں اور خوف اور احساس ندامت کی وجہ سے ہم ان زنجیروں کو پہنے رکھتے
ہیں۔
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ وہ طاقت جو زنجیروں کو توڑ دیتی ہے۔
نئی انرجی میں یہ آرکیٹائپ روز محشر اور ذہن کی سچی آزادی کو ظاہر
کرتی ہے۔ ہم کوئی ہاتھوں سے یا بندوق اور گولیوں سے لڑائی نہیں کرتے۔ یہ
کوئی شیطانی دشمن یاپھر کوئی طاقتور قوت نہیں جسے ہم نے الزمی شکست
دینی ہے۔ یہ وہ آرکیٹائپس ہیں جو کہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم غالم بنے رہیں
اور ہمیں اس دشمن کو الزمی ختم کرنا ہے۔ لڑائی شروٕع ہو چکی ہے اور فیصلہ
کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ نئی انرجیز کو اپنائی اور جو زنجیریں آپکو جکڑی ہوئی ہیں
ان کو توڑ دیں۔
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ڈیوینیٹری مطلب۔
دوران مطالعہ یہ کارڈ آزادی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے نفرت اور اپنے اندر کی
نفرت کا سامنا کیا ہے ،اپنے ڈر اور شرم پر قابو پایا ہے ،اور ان بدصورت اور منفی
احساسات کو بدل دیا ہے کہ جو پرانی انرجی کی حقیقتوں میں ہمیں باندھے
رکھتی تھیں۔ ہم اب آزاد Sہیں اور پیار ،طاقت اور روح کے رحم میں بڑھ رہے ہیں۔
ہمار ا اصل کام آخرکار شروع ہوگیا ہے۔
اس کارڈ کا الٹ مشکل کو ظاہر کرتا ہے۔ حال کے تجربات سخت منفی رویہ اور
گہرا ڈر کو التے ہیں۔ بجائے یہ کہ تبدیلی اور آزادی Sحل نظر آئے ہمیں جبر اور
خود برم صحیح راستہ 2نظر آتا ہے۔ ہم مڑتے ہیں اور اس حقیقت سے آزاد ہو
جاتے ہیں جو ہمیں ڈر اور خوف سے کچل دیتی ہے۔ جنگ کبھی بھی نہیں ہارے
تھے لیکن ہم اتنی کوشش کر سکتے تھے کہ فتحیاب ہوں۔ مزید مطالعہ کرنے پر
مستند روحانی مشق اور بڑی مددگار ہدایت ہی اپنے اندر کے شیطان کو الگ
کرنے کے لیے مددگارہیں۔
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کائنات۔

پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ تدریج اور انعام۔
پرانی انرجی میں یہ تدریج اور انعام کی شناخت ہے۔ اگرچہ آپ نے سخت محنت
کی ہے ،آپ نے ٹیسٹوں کو پاس کیا ہے،آپ نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے ،آپ کو
انعام کے لئے منتخب کر لیا گیا ہے اور اب آپ سکون کے ساتھ بیٹھ کر لطف
اندوز ہو سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ،اگر آپ غریب ہیں ،اکیلے ہیں اور اگر آپ
آگے بڑھے بنا کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں ،اور آپ کی زندگی درد اور تکالیف
سے بھری ہوئی ہے تو یہ آپکی اپنی غلطی بھی ہے۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور
اپنے آپ کو مورد الزام بھی ٹھرایں کیونکہ امیری اور غریبی ،بلندی اور پستی اسی
کو ملتی ہے جو اس کا حقدار ہے اور اس دنیا میں ہر شخص وہی حاصل کرتا ہے،
جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ ذمہ داری اور انعام۔
نئی انرجی میں یہ کامیابی اور انعام کا خیال ہے۔ آپ اس روئے زمین پر اس
کائنات کو بلند کرنے آئے ہیں۔ آپ ایک غم گسار  ،ایک جنگجو ،ایک الئٹ ورکر اور
ایک تخلیقی ماسٹر ہیں۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر آپ ایک پہیے کے ساتھ بندھے
تھے  ،آ پ نے قربانیاں دیں لیکن اب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے اور مشکالت ختم
ہو گئی ہیں۔ اب یہ آپ کا﴿ہمارا﴾ چمکنے کا وقت ہے۔ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے
ساتھ ہاتھ مالئیں اور آخرت کے لیے لطف اندوز ہوں جو کہ قریب ہے۔
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ڈیوینیٹری مطلب۔
مطالعہ کرنے پر یہ کارڈ خوشگوار اختتام کو ظاہر کرتا ہے۔ کیورنٹ نے سخت
محنت کی ہے ،بہت سا وقت اور انرجی ﴿ہو سکتا ہے بہت سی زندگیاں﴾ مظہر اور
قیام کے لیے خرچ کی ہیں۔ ایک مقصد﴿حتٰی کہ مقصد﴾ حاصل کر لیا گیا ہے اور فتح
میسر آئی ہے۔ مبارک ہوإ آج خوشی منانے کا دن ہے۔
اس کارڈ کا دوسرا Sرخ انا ،خود غرضی اور سیاسی ،سماجی ،اور یہاں تک کہ
اقتصادی حوالے سے کم شعور اجاگرکو اجاگرکرتا ہے۔ آپ نے شاید بہت محنت
کی ،آپ نے بہ ت مشکالت کو جھیال ،آپ نے اپنا مقصد پا لیا ،آ پ سب سے اوپر آ
گئے لیکن آپ سنگدل ہیں ،ناشکرےہیں اور آپ بہت سارے لوگوں کو روندتے ہوئے
اس جگہ پہنچے ہیں جس جگہ آپ آپ ہیں۔ بڑے بنو۔ اس سیارے کی حقیقتوں کو
کھولو۔ تبدلی کا نشان بنو۔
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﴾چاند ﴿دروازہ
پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ اطاعت سے شروع کرنا۔
پرانی انرجی میں یہ آرکیٹائپ اطاعت کو ظاہر کرتی ہے۔ پرانی انرجی میں یہ وہ
مقام ہے جہا ں پر آپ خود﴿کبھی دکھانے کے لیے﴾اپنی سچی طاقت  ،ڈیونیٹی اور
مقصد چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آپ سیکس ،پیسے اور طاقت کے مدار میں آ سکیں۔ یہ
آپ کا پستی کی جانب پہال قدم ہوگا جو کہ آپ کو دور کر دے گا اپنے آپ سے اور
ان سب جگہوں سے جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ وہاں ہوں گے۔
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ خود مختاری سے آغاز۔
نئی انرجی میں یہ آرکیٹائپ خودمختاری ،انرجی کا بہائو اور اس کے کھولنے کو
بیان کرتا ہے۔ یہ آپکے سر کے اوپر ہے یایہ انرجی کانپتے ہوئے آپکی کمر تک چلتی
ہے۔ یہ بیداری  ،خود مختاری اور اسیسشن کی جانب ایک اور مضبوط قدم ہے۔
ہوسکتا ہے کہ سفر مکمل نہ ہوا ہو لیکن آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اس بات
کی گواہ ہے کہ مشکل وقت گزر چکا ہے۔ اپنی کامیابی کو اپنائیں اور خوش ہوں۔
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ڈیوینیٹری مطلب۔
یہ کارڈ مضبوط ،طاقتور ،مشکل کو کمزور کرنے اور آگے بڑھنے کے عمل کو
ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں اور یہاں کس
مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ا س طرح خود کو بڑھا یں جیسا کہ آپ نے اپنا عتماد اور
استقامت کو بڑھایا۔ اپنے راستے سے بالکل نہ ہٹیں چاہے سچ کتنا ہی تکلیف دہ
کیوں نہ ہو۔ سچ کو اپنایں جسے آپ نے جان لیا ہے اور جیسے اپنے آپ کی طرف
لوٹیں تو اس سے لطف اندوز ہوں۔
اس کارڈ کا دوسرا Sرخ سیاہ موڑ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ غیر متوقع نہ تھا۔ انتباہ کیا گیا
تھا لیکن خوف ،بے یقینی اور شک نے آنکھوں کو اندھا کر دیا اور طاقت چھین لی۔
اب ایک حتمی انتباہ دے دیا ہے ،لیکن امید کی روشنی تجربے کے اندھیرے میں
کھو گئ ہے۔ ہوش کر لیں کہ بہت دیر ہو جائے۔

][54

ٹاور ،طاقت بن گیا۔
پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ طاقت کے خطرات۔
پرانی انرجیز میں آرکیٹائپ خوف اور خودی کی طاقت کے جبر کو ظاہر کرتی
ہیں۔ یہ  ،طاقت کو دبانے کا اور اس کو ختم کرے کااور اس کوحدود میں کرنے کا
خیال ہے۔ یہ وہ خیال ہے کہ آپ طاقت اور اتھارٹی کے ساتھ قابل بھروسہ نہیں
ہیں۔ آپ ان پڑھ ،نا تجربہ کار اور نا اہل ہیں۔ آپ اپنی ڈیوینیٹی Sاور طاقت چھوڑ دیں۔
یہ نہ ہو کہ آپ سب کچھ تباہ کریں  ،اس لیے نا اہلی اور اطاعت بہتر ہے۔
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ طاقت کو اپنانا۔
نئی انرجی میں یہ آرکیٹائپ طاقت کے اپنانے کو ظاہر کرتی ہیں۔آپ نادان نہیں
ہیں اور ہی کوسمک مسترد شدہ ہیں۔آپ ایک خوش ماسٹر ہیں اور آپ کے اندر
پیدا کرنے کی طاقت ہے۔ مت ڈریں۔ اپنی طاقت کو اپنایں اور اپنی ڈیوینیٹی کو
بڑھایں۔
][55
ڈیوینیٹری مطلب۔
یہ کارڈ خود مختاری کی طر ف قدم بڑھانے کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ اپنی ڈیوینیٹی کا
احساس کر رہے ہیں ،اپنی سچی شخصیت کو اپنایں اور جس خود مختاری کی
طرف آپ کو بالیا جا رہا ہے ،اسے اپنایں۔کیونکہ کنڑول کرنے والے لوگ اور ان
کی ہدایات کی روشنی Sمیں خود مختاری شاذ و نادر ہی ملے گی۔ عمومی طور پر
یہ بہ ت چھوٹی چیز ،بہت چھوٹا قدم بڑھانا لگتا ہے۔ کچھ بار یہ بڑی خود مختاری
بھی ہو سکتی ہے ۔ اس کو بخوشی اپنایں اور اس کو اپنی اصل طاقت اور ڈیوینیٹی
میں پھیال دیں۔
اس کارڈ کا دوسرا Sرخ نااہلی اور صرف اطاعت کی طرف جاتا ہے۔ آپ کو خود
مختاری کے راستے 2پر بالیا گیا ،شایدکہ آپ کوئی قدم اٹھایں لیکن آپ نے مزاحمت
کی۔ آپ کے اپنے طاقت کے بالکس آپ کے راستے میں آئے۔ پست خود اعتمادی،
پست خودی اور شک آپ کو اپنی طاقت کو اپنانے سے روک رہا ہے۔
][56
عشاق ،متحرک کار بن گئے۔

پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ الجھن اور غلط راستہ۔
پرانی میسونک ٹیروٹ کتاب میں یہ الجھنوں اور غلط راستوں کی انرجی ہے۔
آپ کو یہ بتا یا گیا ہے کہ زندگی پراسراریت سے بھری پڑی ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں
کہ بہت سے رازوں سے پردہ اٹھنا باقی ہے اور روشن خیالی سوال کرنے کا انعام
ہے ،لیکن مرکز بالکل خالی ہے۔ برتری کا وعدہ 2آپ کا سر نیچے رکھتا ہے ،چہرہ
آگے کی جانب اور آپ مرتے دم تک کوشش کرتے رہتے ہیں۔
نئی انرجی ٹائپ۔ چکرا اور کنڈالینی ایکٹویشن۔
نئی انرجی میں یہ انرجی چکرا،کنڈالینی ایکٹویشن ،تعلق اور خود مختاری کی
انرجی ہے۔ یہ آرگیزمک Sپوپ کی اسیسشن ہے۔ رکاوٹیں دور کی جاچکی ہیں،
اندرونی طور پر مقصد پورا ہو چکا ہے ،توازن قائم ہو چکا ہےا ور انرجی گردش
میں آ چکی ہے۔ نچلی سطح سے اوپر کی کی سطح تک جسم چالو ہو چکا ہے اور
دوبارہ خود مختاری حاصل کر رہا ہے۔
][57
ڈیوینیٹری مطلب۔
مطالعہ کرنے پر یہ کارڈ متحرک کاری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ شاید ایک ہی بار چاکرا
کو متحرک کرنا ہو ،لیکن اس سے زیادہ چاکرا بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔
یہ شاید کنڈالینی کی شروعات ہوں یا پھر اورگیزمک پوپ کا آخری اسیسشن ہو۔
انرجی کا بڑھتاہوا بہائو موجود اور واضح ہونا چاہیے۔ انرجی محسوس کرنا ،کھال
میں سوئیاں محسوس کرنا ،بجلی کی انرجی کے روشن خوابوں کا شروع ہونا،
تھرتھرانا ،مرض کا ختم ہو جانا اور اس جیسی بہت سی دوسری چیزیں ایک انسان
کا انتظار کرتی ہیں۔
اس کارڈ کا دوسرا Sرخ پتھر کی طرح ٹھنڈی رکاوٹوں اور سنگین جسمانی اور
دماغی بیماریوں کا ظہار ہے۔ پرانی انرجی کا وزن ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا
ہے۔ پرانے طریقے کار کام نہیں کرتے اور جسم کا نطام انحطاط پذیر ہو جاتا ہے۔
][58

اعتدال۔

پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ کوسمک بیلنس کے تمام حصے۔
پرانی انرجی میں یہ آرکیٹائپ عذر اور جواز کو ظاہر کرتا ہے۔ بری چیزیں دنیا میں
وقوع پذیر ہوتی ہیں لیکن سب کا اختتام اچھا ہوتا ہے۔ زندگی تکلیف کا نام ہے،
زندگی مصائب سے پر ہے اور زندگی غیر منصفانہ ہے۔ لیکن یہ ایک قدرتی  ،ناگزیر
اور صحیح ہے۔ خدا کو شیطان چاہیے ،خوشی کو دکھ چاہیے ،خوشی کو غم چاہیے
اور سفید کو سیاہ چاہیے۔ آپ برائی کے بغیر اچھا نہیں بن سکتے اور آپ کبھی
بھی غلط کی غیر موجودگی میں صحیح حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کو اپنانے میں
ہی حکمت ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ،پس مسکرایں اورزندگی Sمیں
موجود تمام بری چیزوں کو قبول کریں کیونکہ یہ ترقی ،کاسمک اور توازن کا حصہ
ہے۔
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ ٓاقا کی اُوتاریت۔
نئی انرجی میں یہ آرکیٹائپ ملکیت اور تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ بری چیزیں دنیا
میں ہوتی ہیں اور اس برائی کو روکنا ہی ہوگا۔ درد کا کوئی فائدہ نہیں ہے ،درد کا
کوئی مداوہ نہیں ہے اور ہم لوگوں کے عالوہ القانونیت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
آپ کے پاس اچھائی برائی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں صحیح دیکھنے کے
لیے غلط درکار نہیں ہے۔ زندگی میں موجود تمام بری چیزوں کواچھائی کے لیے
مسترد کر دیں۔
][59
ڈیوینیٹری مطلب۔
یہ ہےلو/شارپ ڈیک کا سب سے طاقتور ترین کارڈ ہے۔ یہ کارڈ بنیادی نظرثانی
حت ٰی کہ انقالب کو ظاہر کرتا ہے۔ کیورنٹ کو ڈرامائی شروعات کا تجربہ ہو رہا ہے۔
ان کو برائی میں اپنے کردار کا معلوم ہو رہا ہے ،ان کو پسپائی میں اپنے کردار کا
اندازہ ہو رہا ہے اور وہ اپنی شناخت اور مقصد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس تمام
عمل میں احساس جرم اور شرم کے جذبات ابھر سکتے ہیں لیکن ان احساسات
میں نہ بہیں۔ رویوں کو بدلیں ،صحیح راستہ 2اختیار کریں ا ور احساس جرم اور
شرم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔
اس کارڈ کا دوسرا Sرخ تبدیلی سے صریحا ً انکار ہے۔ مشکالت مسلسل سامنے آئیں
گی لیکن کئی انتباہ کونظرانداز Sکیا گیا۔ برائی پھل پھول رہی ہے اوراپنی Sطبیت میں
بنیادی تبدیلی نہ الئی گئی تو برائی یقینی ہے۔
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مضبوطی۔
پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ طاقت بطور غلبہ۔
پرانی انرجی میں یہ کارڈ طاقت اور غلبہ کو ظاہر کرتا ہےاور بد دیانتی کو بطور
طاقت ظاہر کرتا ہے۔ پرانی انرجی میں احساسات کو دبانا  ،ہمدردی کو دھتکارنا،
ایکشن میں لطف اندوز ہونا ،دوسروں پر جبر اورزمین کا کنٹرول ہی مضبوطی
تصور کیا جاتا تھا۔ پرانی انر جی میں مضبوطی مرد﴿ینگ﴾ سے منسوب کی جاتی
تھی اور کمزوری عورت﴿ین﴾ سے منسوب کی جاتی تھی۔ پرانی انرجی میں ہم
اپنی سچے مذہب کو دباتے ہیں۔
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ طاقت بطور خدمت۔
اس نئی انرجی میں یہ کارڈ صحیح طاقت کا ظاہر کرتا ہے۔ نئی انرجی میں ہم
انسانی شخصیت کے تمام پہلوئوں کی تعریف کرتے ہیں اور توازن کا پاس رکھتے
ہیں۔ نئی انرجی میں طاقت غلبہ میں نہیں ہے لیکن اپنی اور دوسروں کی خدمت
میں ہے۔ نئی انرجی میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نئی انرجی میں ہم ایک دوسرے کی
مدد کرتے ہیں ،ترقی کرتے ہیں اور پھر مشترکہ طور پر مکمل روشنی Sاور طاقت
کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔
][61
ڈیوینیٹری مطلب۔
یہ کارڈ سچی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ دائرے سے باہر نکلنے اور زنجیروں کو
توڑنے کے لئے پریشر بڑھتا ہے۔ مثبت االئنمنٹس کے ساتھ ترقی بہت تیز ہے۔ ہم
ترقی کو اپناتے ہیں ،توازن کی عزت کرتے ہیں اور تکمیل کی حوصلہ افزائی Sکرتے
ہیں۔
منفی االئنمنٹس سست اور پریشانی سے بھرپور ترقی کو ظاہر کر سکتی ہیں۔
سماجی کنونشن ،دقیانوسی تصورات ،ڈر ،خوف اور جسمانی ضرورت مزاحمت کا
باعث بنتی ہے۔
اس کارڈ کا دوسرا Sرخ کیورنٹ کی سماجی کنوشن کے ساتھ لڑائی کو ظاہر کرتا
ہے ،ان چیلینجز کے جوابات محدود ہوتے ہیں اور غیر متوازن اور بھرپور قبضہ کے
خالف حل دور نظر آتے ہیں۔ دقیانوسی اور شرمندگی کے خوف میں چھپ جاتے
ہیں۔ حدود کو توڑنے طاقت بڑھتی ہے لیکن سنگدل شخصیت او ر دوسرے2
عوامل آڑے آجاتے ہیں۔ کوئی طاقت موجو د نہیں ہے۔ سر درد ،سینے کا درد اور
انسومنیا موجود ہو سکتا ہے۔
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بالوا۔
پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ فیصلہ اور مذمت۔
پرانی انرجی ٹائپ میں یہ کارڈ فیصلہ کو ظاہر کرتا ہے اور عمومی طور پر سزا
کے خیال سے منسلک ہوتا ہے۔ آپ شیطان ہو ،آپ غلیظ ہو ،آپ کمزور ہو ،آ پ
ٹوٹے ہوئے ہو ،آپ نادان ہو اور کیونکہ یہ سب ہے اس لیے آپ تشدد کو منظور کر
لیتے ہو۔ ہم آپ کے نام لیں گے ،ہم آ پ کو نیچے گرا دیں گے ،ہم آپ کو ماریں
گے اور یہ سب اس لئے کہ آپ اس کے مستحق ہیں۔ کیونکہ یہ فیصلہ صادر ہوا
ہے کہ آپ اس کے مستحق نہیں ہے۔ طاقت ،تشدد اور درد ضروری ہیں تاکہ آپ
اپنی روح کو صحیح کریں اور اپنی کمزوری ختم کریں۔ اسے تسلیم کریں اور اپنے
ارد گرد غلیظ چیزوں کو اپنایں ،جو آپ کو مار نہیں سکتا وہ آپ کو مضبوط بناتا
ہے۔
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ ۔بیداری کے لئے بُالوا۔
نئی انرجی میں یہ کارڈ بیداری کے لئے آواز دیتا ہے۔ پہال قدم اس آواز کا جواب
دینا ہے اور دکھ پانے سے روکنا ہے۔ آپ کوغالضت میں رہنے کی ضرورت نہیں
ہے۔ آپ کے اس درد کی کوئی کوسمک وجہ نہیں ہے۔ اپنے اردگرد Sکی بیکار چیزوں
کے ساتھ رہنا بند کریں۔ برداشت اور دکھ کے اس چکر سے باہر آئیں۔ شروعات
کریں ،خود مختار ہوں اور اپنی دنیا کو تبدیل کریں۔ مثبت ایکشن لیں۔شروع ہونے کا
وقت یہی ہے۔
][63
ڈیوینیٹری مطلب۔
یہ کارڈ مطالعہ پر آگے بڑھنے کے لئےاندرونی قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کوئی کم
تبدیلی نہیں ہے،لیکن ایک ضروری اور طاقتور پریشانی ہے کہ کوئی چیز کو درست
کرنا ہےا ور کسی کو شروع کرنا ہے۔ جب کسی شخص کے سامنے بالوا آتا ہے تو
وہ آگے بڑھنا شروع کرتا ہے۔ شروع میں یہ عمل سست اور پیچیدہ ہوتا ہے ،لیکن

بڑھتے علم کے ساتھ ساتھ خود مختاری اور خود اعتمادی سے اندرونی تبدیلی
یقینی ہو جاتی ہے۔ سفر ہو چکا ہے۔ اس راستے پر اپنا سر اونچا کر کے چلیں۔
اس کارڈ کا دوسرا Sرخ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شروعات کا بالوا زور پکڑتا جا رہا ہے
لیکن مزاحمت بہت گہر ی ہے۔ ڈر اور پست شخصیت ،سماجی کنونشن اور گھروں
یا دفتروں میں تشدد ،انرجی کو دباتا ہے۔ پریشانی کو پھیالئیں اور اگر مزاحمت
مسلسل ہو اور جواب کے لیے مناسب اقدامات نہ کیے جایں تو بیماری نتیجہ کی
شکل میں برآمد ہو سکتی ہے۔
][64

ستارہ
پرانی انرجی آرکیٹائپ۔ ہر مرد اور عور ت ستارے ہیں۔
پرانی آرکیٹائپ میں یہ انرجی آپ کی اصل طاقت اور شناخت کو ظاہر کرتی
ہے۔ یہ اندرونی ڈیوینیٹی ہے ،خودمختاری اور مکمل طاقت ہے یا کم از کم یہ
ایسے ہو سکتی ہے۔ جو آپ آج ہیں یہ اس کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ اس کے
بارے میں ہے کہ آپ کیا بن سکتے ہیں۔ ایک آزاد ، Sطاقت وراور ایک مشترکہ
شاندار روشنی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کام مل گیا ہے جو کہ آپ نے کرنا ہے۔
اس وقت آپ مکمل نہیں ہیں ،ایک ہیرا ہیں جس کو تراش خراش چاہیے  ،ایک روح
کو تربیت کے لیے چاہیے۔ لیکن کسی دن ،کسی طرح ،آپ ایک ستارہ ہوں گے۔ جب
تک کام لو۔
نئی انرجی آرکیٹائپ۔ ہر مرد اور عورت ستارہ ہیں۔
نئی انرجی میں یہ آرکیٹائپ آپ کی مکمل طاقت اور شناخت کو ظاہر کرتا ہے۔
یہ آپ کی اندرونی ڈیوینیٹی ہے ،خودمختاری ہے اور اس وقت اس جگہ مکمل
طاقت ہے۔ یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں تو کیا بن جائیں گے
بلکہ یہ اس بار ے میں ہے جو آپ اس وقت ہیں۔ اس وقت آپ طاقتور ،آزاد،اورS
ایک مشترکہ شاندار روشنی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس پر یقین نہیں کرتے تو یہ
وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایک پختہ حقیقت ہے۔ آپ مٹی میں ہیرا نہیں ہیں بلکہ
ایک ایسا ہیرا ہیں جو اپنے چمکنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اپنے اوپر سے گر د کو
ہٹایں اور چمکیں۔ یہی وقت آپکا ہے۔
][65

ڈیوینیٹری مطلب۔
یہ کارڈ آپ کی ڈیوینیٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس چیز کو تسلیم کرنا ہے کہ آپ
کے اندر ایک ستارہ بڑھ رہا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپکا باطن شاندار ،بصیرت ،مکمل
ہو۔ ممکن ہے کہ یہ کچھ حد تک ماننا ہو کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اس بنیادی اور
شاندار سچ کو سمجھ جائیں گے۔ اس علم ﴿زیادہ یا کم﴾ کو ہنسی خوشی اپنائیں
اور روشنی اور اپنی ڈیوینیٹی کی سچی طاقت میں آگے بڑھیں۔
اس کا دوسرا رخ مسشکالت ،ڈر اور اندرونی بے یقینی کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو
اپنی ڈیوینیٹی کی جھلک دیکھنے کو ملے گی لیکن سچ اور نتائج آپ کو خوفزدہ2
کرتے ہیں۔ آپ ان کو دور کر دیں ،اپنے اندر جھانکیں ،سچ کو بھال دیں اور اپنی عام
زندگی کی طرف لوٹ جائیں۔ اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں کہ کسی سے ڈرنے
کی ضرورت نہیں ہے اور جب آپ تیا ر ہوں تو پھر ایک دفعہ اور کوشش کریں۔
][66
شناخت کا باب آپ کی اصل خصلت ظاہر کرتا ہے۔ آپ تخلیق کے ماسٹر ہیں جو
کہ طاقتور رتھ میں ہیں اور الئیٹ ورک میں مصروف ہیں﴿کائنات کے اسیسشن
﴾میں
][67
مقصد کا باب آ پ کو اور آپ کے مقصد کو بیان کرتا ہے۔۔ آپ نے اس دنیا میں
آکر ایک مشکل قربانی دی ہے اور کائنات کو بلند کیاہے۔ جبکہ خدا کا وعدہ اس کو
یقینی بناتا ہے کہ جب آپ کا کام پورا ہو جائے﴿جیسا کہ یہ اب ہے﴾ تب آپ کو مدد
اور وقت ملے گا جوآپ کو معصومیت کی طرف جانے کے لئے درکا ر ہوگا۔
][68
شخصیت کا باب اس روئے زمین پر طاقت کے نمونوں کے تجربات اور اس کے
پیچھے شخصات کو کو گننے میں مدد دیتا ہے۔ یہ انرجی کی تبدیلیوں﴿جیسا کہ
جنگی مریخ اورمحبت ،اور دیکھ بھال واال ہو جائے﴾ جیسا کہ ہم پرانی انرجیز کو
نئی انرجیز میں بدل رہے ہیں۔
][69
ایکٹیویشن/پروفیسی کا باب ان ضروری چیزوں کا احاطہ کرتا ہے جو کہ فردی اور
مشرکہ ایکٹویشن کو درکا ر ہوتے ہیں۔ کنڈالینی Sایکٹویشن ترتیب ایکٹویشن
/پروفیسی Sباب میں شامل ہے۔
][70
ہےلو/شارپ ٹیروٹ ،ڈیوائینیشن کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ کارڈ وصول
کرنے کے لئے ڈیوائس کو ہالیں۔

][71
ہے لو/شارپ ٹیروٹ ،ڈیوائینیشن کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تین کارڈ سپریڈ
حاصل کرنے کے لیئے ڈیوائس کو ہالیں۔

