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 !יום הולדת שמח

 ?יום ההולדתמהי מפת 
היא מפה אסטרולוגית המחושבת לרגע שבו השמש חוזרת למקום מפת חזרת שמש או  מפת יום הולדת 

המפה מחושבת על פי מיקום השמש . וזהו יום ההולדת האסטרולוגי, יתה בזמן הלידהיהמדוייק בו היא ה
ום לפעמים אפילו י)המשתנה משנה לשנה ולכן בכל שנה יום ההולדת האסטרולוגי מתרחש בשעה אחרת 

 (.לפני או אחרי יום ההולדת המקורי

 

 

 : השפעות אסטרולוגיות
היא נותנת . מפת יום ההולדת היא דרך נהדרת לקבל תמונת מצב על הנושאים שיעסיקו אתכם השנה

מספרת גם על , מספרת על ההזדמנויות שיפתחו במהלך השנה, אינדיקציה לשינויים או שמירה על הקיים
 . הדברים שכדאי להישמר מהם במהלך השנה

אתם מי שאתם על פי מפת . ידהנגזרת של מפת הלמפת יום ההולדת רלוונטית רק לשנה הזו והיא תמיד 
כל שנה מדגישה צדדים אחרים משלל . היכולות והאתגרים המסומלים בה, שרונותהלידה שלכם על הכ

 . גם שנה מוזיקלית מאוד לא תהפוך אתכם לזמרים, אבל אם אין לכם כשרון זמרה מלידה, היכולות שלכם

וככזו היא , ולדת היא בעצם מפת המעברים ליום ההולדתמפת יום הה, למי שמתמצא קצת באסטרולוגיה
. מציגה בפנינו את ההשפעות שממשיכות מהשנה הקודמת ואלו שיכנסו במהלך השנה וימשיכו לשנה הבאה

 .השמש יכולה לתמוך בהשפעות אנרגטיות מסויימות ולהיות מנוגדת לאחרות מפת חזרת

יש לכם פנים , אך כך גם בחיים. בכל מפה ישנן השפעות מנוגדות שקשה להבין איך הן מתקיימות יחדיו
אתם מתבטאים שונה במקומות שונים ומכירים את הניסיון ליישב את הסתירות . רבות וצדדים שונים

, לפעמים צד אחר, לפעמים מדגישה צד אחד שלכם יותר מפת יום ההולדת. הפנימיות הנמצאות אצלכם
 . הניסיון לרצות מאוויים שונים ומנוגדים זה לזה באותו הזמן: ולפעמים את הקונפליקט הבסיסי איתו נולדתם
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 :משל  הנושא המרכזי של השנה הקרובה

 עם זוגיות והצלחה לשלב עבודה  
ואכן , עד כאן נשמע מצויין. עבודה והצלחה בעבודה בשנה הקרובהבמפת יום ההולדת יש דגש על הנושא 

 ואף תעשי לעצמך מוניטין טוב, תקבלי יותר אחריות, זוהי שנה שבה את תתקדמי מאוד בתחום שלך
 . ומקום לביטוי היכולות האישיות שלך, המשכיות, תותשתלבי במקום שיש בו יציבו

הצד שיודע , הצד הממוסד יותר שמתנהל מצויין במקומות עבודה: יש לך שני צדדים שאת חיה איתם
זו יכולת לא רגילה . תפשר על האמונות הבסיסיות שלךללכת לפי החוקים ועדיין לא מ, ללמד, להוביל

ונותנים לך יחסית מספיק , להצליח למצוא מקומות עבודה שבהם יש וניתן מקום לרעיונות המיוחדים שלך
לא , לחיות חיים אחרים, הצד השני הוא הצד שרוצה לבעוט במוסכמות. חופש להביע את עצמך בדרך שלך

ר חופש מנהגים ששונים ממה שמקובל היום ומאפשרים יות, חריםיים אחיים עם חוקים חברת, כמו כולם
 .אישי וביטוי אינדיבידואלי

או שאת בעבודה . במהלך החיים שלך את נעה בין שני הצדדים הללו כשהצדדים נעים בין העבודה לזוגיות
שיש את נמצאת בעבודה , או להפך, שהיא לא ממוסדת ומסודרת ואז בן הזוג מייצג את הצד השמרני יותר

 . הזוג מייצג את הצד האנרכיסטי יותרואז בן , בה חוקים ברורים והגדרות מדוייקות

ובאותו הזמן חווה זוגיות עם בן זוג שמתנגד בכל כולו , את מתקדמת מאוד בקריירה שלך, בשנה הקרובה
ולא מעוניין , מאמין באהבה חופשית, לחיים השגרתיים ומעוניין יותר בצד הרוחני של החיים, למוסכמות

 . לקחת אחריות

מור ביחס לבן הזוג שלא ממש מעוניין בנושאים אולי לך לא משנה שיש לך עבודה טובה ומשכורת בסדר ג
אבל קצת , בעיניו את נהדרת. עד שזה מגיע לרגע שבו הגבריות שלו כאילו מוטלת בספק ביחס אלייך, האלו

גם . הוא הולך לישון או לבקר חברים, את הולכת לעבודה: קשה לו הפער שיש ביניכם מבחינת ניהול השגרה
 . והשאיפות שיש לכם מהחיים גם לא ממש מתחברות, ונותהשעות שבהם אתם ערים הן קצת ש

אים לא פשוטים בחיים עוד נושא שעולה השנה הוא שתידרשי לעזור להורים שלך שיתמודדו עם נוש
גם כאן פתאום משום מקום את זו שתהיי הצד הבוגר והם אלו שפתאום זקוקים ליכולות . האישיים שלהם

 . ולעזרה שלך
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 :הכוונה לשנה הקרובה

קת כאשר מדובר בענייני לב שפשוט פועל על דעת עצמו ובניגוד מוחלט לכל קשה מאוד לתת הכוונה מדויי
, החדשות הטובות הן שהזוגיות היא מסעירה. או כל ניסיון להפוך את הקשר הזוגי למשהו יציב יותר, הגיון

ובן הזוג הוא טיפוס מיוחד , יכולת הנתינה שלך וקבלת האחר נמצאת במקום טוב מאוד, הלב פתוח ומקבל
 .ייןומענ

יתן יאו לפחות לתת כיוון ש, יש לך רצון לנסות לקחת את הקשר הזוגי ולחבר אותו לחיי היום יום, עדיין
 . וכל הניסיונות האלו שלך מובילים למריבות ולריחוק או מצידך או מצד בן הזוג, המשכיות ברורה

יש לך כיוון . מקבלת את פירות ההשקעה של בשנים קודמות בכל מה שקשור לקריירהזו שנה שבה את 
ועכשיו את מתחילה להרהר במיסוד , הוכחת לעצמך שאת יכולה. בו את טובה ומעריכים אותךתחום ש, ברור

 . קצת זמן להבשלהרק שכאן ייקח עוד , החיים הזוגיים

היזכר עד לויעזור לך , שנה שבה תביני שוב ושוב שאין טעם להכריח אף אחד לשנות את אורח החיים שלו
להגיד ומכאן שתוכלי לא , כמה את לא אוהבת שמנסים להשפיע עלייך להשתנות כשאת לא מעוניינת בזה

 . אהבת שאמרו לךלא לאחר את מה שאת 

 

 

 

והנה זה , ואת זו שמייצגת את הצד המסודר יותר, החוק ואת הסדראת לא רגילה להיות במקום שבו את 
בשנה הקרובה . ובמקום מסויים גם לך קשה להתרגל להישגים שלך ולמעמד שבו את נמצאת, קרה לך

אנחנו לפעמים מקבלים לשחק , משתלם לך מאוד להבין שכחלק מהחיים וכדי לראות את התמונה הגדולה
 . גם מול ההורים שלך, יות זו שעושה את הכל כמו שצריךועכשיו תורך לה, את הצד השני

לנסות לגשר על הפערים שנוצרים בין , עד כמה שאת יכולה פשוט להנות מהחוויה ומהזוגיות כפי שהיא
לה זה שלא מעוניין בשא, ולתת לבן הזוג להיות לך הצד המורד, השעות שבהם אתם פעילים בדרך יצירתית

אוד על הפערים שיש ההבנה שכרגע הוא זה שחי בשבילך את הצד הזה יכולה להקל מ. מה יהיה מחר
 . ניכםבי
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 :הברכות של השנה הקרובה

יוצרת , שנה שבה את בלי לשים לב מתקדמת מאוד. ים מאוד בעבודה היא שנה טובהשבה מצליחשנה 
את גם מוכיחה שיש . ואפילו לוקחת חלק בתפקידי ניהול שעד היום לא הסכמת שיגיעו אלייך, לעצמך שם

יודעת לגשר על חילוקי דעות , כולות הטובות לעבוד עם אנשים בצורה שמוציאה את הטוב מהםלך את הי
 . ולשמור על אווירה נעימה ומקצועית מסביב לך

שנה שבה יש דגש גדול על מזלות האוויר שמזכיר במידה רבה את מפת הלידה שלך ומאפשר לך יכולת 
ולכל מה שקשור , להוראה, שנה מצויינת לכתיבה. פשוטה וכזו שאחרים מתחברים אליה בקלות, ביטוי קלה

 ".עולות כיתה"רק שעכשיו היכולות כאילו , לתקשורת ונרמז ממפת הלידה שלך

 . כ"היא שנה טובה סה, שנה שבה את מרוויחה טוב על היכולות שלך

מהסוג שפותח את הלב ונותן לאנשים להיכנס ולא משנה מה יהיה , שנה שיש בה חוויה זוגית מיוחדת מאוד
, השנה היתה עלולה להפוך למרדף אחרי השגרה והמטלות. היא גם שנה שבה מרגישים מאוד בחיים, הלאה

 . הרבה ניצוצות בתוך כל נושא העמידה בזמנים בל קיבלתא
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 : תאריכים חשובים במהלך השנה

 

 :התפכחות מאשליות

תהליך של התבגרות והבנה שגם אם מאוד רוצים שיהיה טוב  – 0292 צמברדסוף  על נפטוןמעבר שבתאי 
וכל שנותר הוא להמשיך לאהוב אותם גם אם הם לא אוהבים את , אולי הם לא בוחרים בזה לעצמם, לכולם
 .להבין שהיא מגיעה בהרבה צורות ודרכים, אלא להפך, חשוב בזמן הזה לא לאבד את האמונה. עצמם

 

 :לקיחת אחריות ומיסוד

, פלוטו צמוד לשבתאי מכריח אותך להיות זו שלוקחת אחריות – 0292סוף אוקטובר ותחילת נובמבר 
את מבינה שאי אפשר לחזור אחורה לחופש . אלא גם של אחרים, שמכוונת ומובילה את החיים לא רק שלך

הרהורים על קניית . אלא שיש לך מעמד ומקום בעולם ואת מוכנה לשחק את המשחק של הגדולים, מוחלט
 . בית עולים בתקופה הזו

 

 :זהות חדשה

זה זמן שבו את מקבלת באהבה ובהבנה את הזהות  0292תחילת אוקטובר ב, שבתאי על האופקמעבר 
רק , אחראית יותר ועדיין לא מוותרת על החלום של עולם טוב יותר לכולם, בוגרת יותר. החדשה שנהייתה לך

 . עם פחות אנרכיזם בדרך לשם

 

 קריירה

ששם את יכולה  0292שוב ושוב כל ההשפעות מכוונות לתחילת אוקטובר  -מעבר יופיטר לתוך בית הקריירה 
  . לות התקדמות גדולה מאוד בקריירה שלךלג
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 לפי תחומים -  הקרובההשנה 
 

 זוגיות  

 . מוציא אותך משלוותך ומכניס הרבה ניצוצות ועניין לחיים, מהסוג שמרטיט את הלב, שנה שבה יש זוגיות

 

   קריירה

 .שנה נהדרת לקריירה

 

 כספים  

, הכלכלי במידה ניכרת את המצבשנה שבה אפשר לשפר , אלא להפך, בעיות כלכליות שבה לא צפויותשנה 
 . ואפילו להתחיל חשוב על השקעות ארוכות טווח

 

   הרגשה כללית

אבל האנשים שמסביב לך זקוקים לעזרתך בכל מיני נושאים שקשורים , את מרגישה מצוייןשנה שבה 
 . או להפתעות שהחיים מזמנים להם, לבריאות שלהם

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©    למעין מדזיני כל הזכויות שמורות

 

 

 

 

 

 

 :בברכת יום הולדת שמח
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