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 !יום הולדת שמח

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

המפה מחושבת על פי מיקום השמש . וזהו יום ההולדת האסטרולוגי, יתה בזמן הלידהיהמדוייק בו היא ה
ם לפעמים אפילו יו)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
 . מהלך השנההדברים שכדאי להישמר מהם ב

אתם מי שאתם על פי מפת . ידהמפת יום ההולדת רלוונטית רק לשנה הזו והיא תמיד נגזרת של מפת הל
כל שנה מדגישה צדדים אחרים משלל . היכולות והאתגרים המסומלים בה, הלידה שלכם על הכשרונות

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

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

 .וגדת לאחרותהשמש יכולה לתמוך בהשפעות אנרגטיות מסויימות ולהיות מנ 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

, תר למהלך שנה אחתמפת יום ההולדת לפעמים מדגישה צד אחד שלכם יו. הפנימיות הנמצאות אצלכם
הניסיון לרצות מאוויים שונים ומנוגדים זה : ולפעמים את הקונפליקט הבסיסי איתו נולדתם, לפעמים צד אחר
 . לזה באותו הזמן
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 ?שלי בחיים שולט ומי אני מי :הקרובה השנה של המרכזי הנושא

 

 אותם לכוון ,שלך החיים על השליט לקחת צורך ושל ,עצמי ביטוי של הנושא על דגש יש ההולדת יום במפת
 .לאחרים לחכות ולהפסיק ,רוצה שאת כפי

 
 את שמכוון בגורל מאוד חזקה ולאמונה רוחני לכיוון חזקה נטייה יש שלך החיים את המשקפת הלידה במפת
 למה מגיבה רק את שבה להתנהלות פעמים הרבה מובילה שכזו אנרגטית אווירה .בשבילך שלך החיים
 על מילה לך אין שממילא היא החשיבה .כלום יוזמת לא כמעט את ,טלה מזל שאת רותולמ ,אליך שמגיע
 אז – הקלפים את לך ויטרפו יבואו הגורל או הרוח ,תעשי ומה תחליטי מה משנה לא זה ממילא ,שלך החיים

 .לנסות בכלל למה
 

 למרכז מגיע ךשל החיים על ולהשפיע לשנות שלך האישית היכולת מול גורל של הנושא הקרובה בשנה
 היכולת חוסר של לתחושה בנוגע גדול שאלה סימן לך שיעלו אירועים וכמה כמה תחווי את .הלב תשומת

 .שלך החיים כיוון על ולהשפיע לשנות שלך
 

 עם להתמודד שלך בכוח וירידות עליות של הנושא הוא השנה ומודגש הלידה ממפת שעולה נוסף נושא
 ישנה ,מסתגרת את שבהן תקופות יש ,המון לעשות ומסוגלת במרץ מלאה את שבהן תקופות יש .החיים
 .כלום כמעט עושה ולא המון חושבת ,הרבה

 
 של הנושא כל את גם כולל הוא ,פנימה והסתגרות החוצה יציאה רק מאשר יותר הרבה כולל הזה הנושא
 מענה מתן וגם ,בועהק גופנית פעילות ,קבועות בשעות אכילה מבחינת יחסית מאוזן חיים אורח על שמירה

 יציבה יותר קצת יומיומית התנהלות של הנושא גם הקרובה בשנה .החיים של בביורוקרטיה שקשור מה לכל
 .אחרת קצת אפשר שאולי לך ויראה הלב תשומת למרכז יעלה
 אז ורק )בעינייך( הנכון הדבר את שיעשו לאחרים לחכות של הנושא הוא השנה שמודגש נוסף חשוב נושא
 .אליהם להגיב
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 :הכוונה לשנה הקרובה

 לך יהיו .עצמו של בגורל והשולט הקובע ,היוזם טלה מזל את לחוות הזדמנות תקבלי את הקרובה בשנה
 מובילה כבר ,עצמך של החיים על ,חלקית אפילו ,מילה לך שיש ההבנה עצם איך לראות הזדמנויות הרבה
 .להיות רוצה שאת מיל יותר ונכונים יותר בונים בצעדים לנקוט אותך

 
 במהלך תשובה ולתת להחליט לא היא וההמלצה ,להיות רוצה אני מי בשאלה מהרהרת את שבה שנה זו

 תתלו המציאות עם מתחברים הם איך לראות ,רעיונות בכמה להתנסות לעצמך לאפשר פשוט אלא ,השנה
 .כן לפני לעצמך שהרשית ממה יותר שלך הזהות עם לשחק לעצמך

 
 שאולי ומכאן משפיעות וכן משנות כן שלך שהמילים החוויה את פעמים כמה תחווי את השנה במהלך
 פרטים והרבה .החיים של הקטנים בפרטים בעיקר ,משקל יש שלך ולתגובה לך גם אבל ,שם נמצא הגורל
 .המכלול את גם לשנות יכולים ,שמשתנים קטנים

 
 ולא שייזום זוג לבן לא ,מעצמה שתגיע להשראה לא גם ,אחד לאף לחכות לא מאוד מומלץ שבה שנה

 הסיכויים ורוב מתי קורה מה לבד מחליטה ואת ,יוזמת את ,מובילה את שבה שנה זו .איתך שיסכימו לחברים
 .בשמחה אלייך שיצטרפו

 

 

 וגם הנפשית הבריאות גם .הקרובה השנה במהלך הרבה לשנות תוכלי שבו נושא הוא הבריאותי הנושא
 מול להתנהלות קשורות אותך שמלוות מהדאגות הרבה .אחרת פתאום להראות וליםיכ הפיזית הבריאות

 הללו לנושאים שקשור משהו שעולה פעם בכל הקרובה בשנה היא וההמלצה ,החיים של הביורוקרטיה
 .העזרה בקשת עם לחכות ולא ,בזה שמבין במי ולהיעזר להתייעץ

 
כן  את כמה עד ברור ויותר יותר לך יהיה הקרובה בשנה ,הרוח ומצב האנרגיה ברמת וירידות לעליות בנוגע
 הנטייה ,בנוסף .השנה חיונית היא קבועות בשעות אכילה .הללו בנושאים איזון יותר על להשפיע יכולה

 .השנה תעזור לא גם לשינוי בתקווה ארוכות תקופות בה ולבלות רוחנית או רעיונית מערכת לתוך להיסחף
 מראש לו וקבועות מוגדרות שעות לו שיש כזה .קבוע קבוצתי או מדיטטיבי ,רוחני לעיסוק הוא הכיוון

 .ביצירה מאוד רצוי – אחר במשהו ועוסקים זה את עוזבים אז ,ברוחניות עוסקים לא שבהן ובשעות
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 :הברכות של השנה הקרובה

 

 יצירתיים שיםאנ עם זמן ולבלות לפגוש ,ליצור ,להופיע אותך ומזמין מאוד חזק היצירתי הצד שבה שנה
 להרבה ויביא הקרובה השנה במהלך מעצמו יזרום שפשוט אישי ביטוי של הנושא כל את לחגוג ובכלל
 .שמחה

 
 והכיף והתמיכה השמחה .בפרט שלך הילדים ועם ,בכלל ילדים על טובים יחסים על מספר 5 בבית יופיטר

 ולתת פערים הרבה על לגשר וזריםע וביקורת מוגזמות ציפיות פחות הרבה ,השנה מודגשים האלו ביחסים
 .חיובי כיוון

 
 היחסים שבה שנה על שמרמז מה למרס ונוס בין מפגש יש הלידה מפת עם ההולדת יום מפת של בשילוב
 להשפיע שלך היכולת ,שוב אלא ,הלב תשומת מרכז לא היא הזוגיות שבה שנה .ומשתפרים נרגעים הזוגיים
 יתקבלו שלך היוזמות .אליהם להגיב ואז משהו שיעשו לאחרים לחכות ופחות ,לך שקורה מה על לטובה
 .בחייך היחסים מערכות שאר עם גם ,הזוגית היחסים במערכת גם בברכה

 
 וכן בנעימים לבלות אפשר לגורל ההמתנה כדי שתוך או ,לגורל לחכות טעם שאין מבינה את שבה שנה

 .הרוח במצ את שמשפרות ולעכשיו לכאן הנוגעות קטנות החלטות לקחת
 

 .מבורכת שנה תמיד היא דופן יוצאות כלכליות צרות אין שבה שנה
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 : תאריכים חשובים במהלך השנה

 

 :מאשליות התפכחות
 

 שאנשים לחכות טעם שאין ההבנה את תחווי את יוני של הראשונים שבועיים – בשבוע – 5102 יוני תחילת
 מאוד משחררת אבל ,קלה לא ,פשוטה לא היא הזו ההבנה .יהיו שהם רוצה שאת למי ויהפכו ישתנו אחרים

 .מתגשמות שלא מציפיות
 מאחר .ספטמבר בסוף שלו המתנות את מעניק יוני בתחילת הרושק התהליך אותו – 5102 ספטמבר סוף

 לא כ"בד זה .הזוגית המערכת בתוך מאשליות יציאה של הוא הכיוון ,9 בבית נפטון היא המעורבת והפלנטה
 התבגרות של וסוג ,מצידך לפחות ,היחסים מערכת בתוך אחריות לקיחת על להפך אלא ,פרידה על מראה
 .הזוגיות לתוך לאט לאט שמחלחלת ובגרות

 
 

 :תודעה ופריצות הברקות
 

 מבטיחות הלידה מפת של למרקורי צמוד במעבר אוראנוס שבהם חודשים שלושה – 5102 אוגוסט עד יוני
 כל כלפי סבלנות חוסר של אנרגיה מגיעה גם אלו עם יחד .גאונות רגעיו הברקות ,בתודעה דרך פריצות

 שימי .יום היום לחיי ההבנות את לחבר היכולת חוסר על תסכול וקצת ,מסביב שנמצאים המוגבלים האנשים
 מאוד כדאי .החיים לתוך לחלחל משלהם וזמן מקום יהיה הללו הגבוהות ההבנות שלכל מראש להבין לב

 .מדי יותר במחשבה רק להסתחרר שלא כדי פעילה להישאר ובכלל ,הזה בזמן לזרום ותליצירתי לאפשר
 

 :למזל לעזור
 

 לוטו ממלאים שבו השבוע זה בקיצור ,למזל לעזור מקום יש שבו שבוע הוא 5102 ינואר של השני השבוע
 .שמגיעה עסקית הזדמנות לכל כן ואומרים

 

 

 

 

 

 

 



© עין מדזיני  כל הזכויות שמורות למ  
 
 
 

 
 

 לפי תחומים -  הקרובההשנה 
 

 ת  זוגיו

 מגדר יוצאים או קשים זעזועים צפויים לא .מעצמך יותר אלא ,שלך בזוגיות פחות מתעסקת את שבה שנה
 מערכות בנושא שקט יותר לקצת הסכמה ,אחריות ולקיחת התפכחות של כיוון יותר אלא ,בזוגיות הרגיל

 .היחסים

 

   קריירה

 שקשור מה כל לפיתוח הזדמנויות אודמ הרבה יש לצידה אבל ,כרגיל ממשיכה הרגילה העבודה שבה שנה
 קלה דלתות ופתיחת החדשים החומרים עם להופיע ,המון ליצור אפשר שבה שנה .בחייך היצירתי לנושא
 .אחרות לשנים יחסית

 

 כספים  

 המצב את מסויימת במידה לשפר אפשר שבה שנה ,להפך אלא ,כלכליות בעיות צפויות לא שבה שנה
 .שלך היצירתיות בעבור יותר לקבל ולהסכים הזה לנושא ושפיות סדר יותר קצת להכניס .הכלכלי

 

   הרגשה כללית

 שונים ניסויים כמה תעשי את .שלך והפיזית הנפשית בבריאות ,הכללית בהרגשה המון תעסקי שבה שנה
 הזדמנות יש .אלו שני בין והקשר הרוח במצבי שקשור במה גם ,לבריאות שקשור במה גם השנה במהלך
 אלו ואיך ,יותר או פחות קבועות בשעות ושינה בזמן אכילה של שגרה על השמירה את ,עצמך את להבין

 לרפואה המערבית הרפואה בין לשלב מומלץ שבה שנה .שלך היומיות האנרגיה רמות על משפיעים
 .יותר לך עוזר ומה טיפול לכל מגיבה את איך לראות כדי האלטרנטיבית

 .אקוטי במשהו לטפל הכרח מאשר יותר ,הרוח הלך את שמובילה זו היא לשפר האפשרות שבה שנה

 

 

 



© עין מדזיני  כל הזכויות שמורות למ  
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