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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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 :עשל  הנושא המרכזי של השנה הקרובה

  אמהות עם קריירהלשלב  
הנושא של לרצות להיות האמא הכי טובה בעולם ובאותו הזמן לנהל קריירה מצליחה ותובענית הוא נושא 

מהלך השנה הזו הצד האימהי והדרישות של ב. שמופיע במפת הלידה שלך ומגיע לידי ביטוי אחר השנה
הילדים והבית הם אלו שתופסים את מרכז הבמה ומוציאים ממך צדדים רכים יותר שאפילו את לא ידעת על 

  . קיומם

חלק גדול מהתהליך גם , במהלך השנה את תעברי עם עצמך כמה ניסיונות לשילוב על עבודה עם גידול ילדים
אבל בדרך שהיא , היא מצידה מנסה לעזור לך. יוחד את אמא שלךיכלול את המשפחה הרחבה שלך במ

יש דעות מוצקות על החיים ועל מה לשתיכן . וזו לא בהכרח הדרך שאת מעוניינת לקבל עזרה, מאמינה בה
דבר שלא משרת אף אחד , ועם כל האהבה השיחות ביניכן יכולות להגיע לטונים צורמים די מהר, נכון יותר
 . מהצדדים

השנה הזו . המון תקשורת וגם אחריות, כזו שיש בה המון תנועה, זכית לקריירה מעניינת ביותר עד עכשיו
במיוחד כל מה שקשור לנושא של מי קובע , ל הילדים מתחילה לא קלשבה את מרגישה מוגבלת יחסית בגל

  . לךאת לוח הזמנים ש

אבל בשנה , מעדיפה מצב של שיחה שלא פוסקת לרגע, להיות מוקפת באנשיםאת אוהבת חברה ואוהבת 
לפעמים . הקרובה את תגלי שאת חייבת להתפשר על מי האנשים שאיתם את נמצאת ואיתם את משוחחת

ומאחר והנושא הזה חושב לך כל , יש תקופות בחיים שבהם יש לנו פחות בחירה בנוגע למי פנוי להיות איתנו
 . ורק כדי שיהיה לך עם מי להמשיך לשוחח, רק כדי לא להיות לבד, למה שנראה כמו פשרה את תסכימי, כך

רק שעכשיו הן , בכל זמן אחר בחיים ההזדמנויות שיהיו לך מבחינת קידום הקריירה הן הזדמנויות נהדרות
כלום עם כמעט , הרבה מאוד מאמץ מסביב לשעוןודורשות ממך , מעמידות אותך בפני בחירות לא פשוטות

 . זמן לעצמך
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 :הכוונה לשנה הקרובה

יש לך , למזלך הרב. ההזדמנויות שיגיעו מבחינת הקריירה יהיו כאלו שקשה לי לראות אותך מוותרת עליהן
יותר אנרגיה וכוחות בשנה הקרובה מאשר לכמה אנשים ביחד וכנראה שתצליחי לעמוד בכל מה שתקחי על 

  . בראייה קדימהוהוא כנראה מבורך וטוב , בכל מקרה יש שינוי בקריירה. עצמך

בשנה הקרובה את תשעני עליה . מא שלךוא שפה משותפת עם אחשוב מאוד במהלך השנה הקרובה למצ
באותו הזמן את מפקפקת . ואת תלמדי לקבל ולהעריך אותה אחרת, היא תהיה שם בשבילך, הרבה מאוד

התהליך . באמהות שלך ובמהלך השנה את תזכי להזדמנות להגדיר מחדש את היכולות שלך עצמך בתור אם
 . להבנה שיש לך המון מה לתרום להם כפי שאתלהוביל אותך  ךדייאבל שווה לתת ליל, לא קל, לא פשוט

, ת לה לאיטהובמהלך השנה את מגלה שהקבוצה מתפרק, עד לשנה הזו היית מאוד קשורה לקבוצת חברים
, הליך הזה יכול להיות קל הרבה יורת אם לא תנסי בכוח לשמור את מה שאי אפשרהת. עם נסיבות החיים

 . ואם תביני שיש תקופות שקרובים יותר ויש תקופות שמתרחקים וכנראה שזה נכון לכולם

 

 

 

יש סיכוי גבוה שהוא . ותעריכי אותו מחדש על היכולות שלו, שנה שבה בן הזוג יתגלה כחבר הכי טוב שלך
, למצוא שפה משותפת עם הסבים והסבתות, ולכן יש מקום לתת לו להוביל, זמן עם הילדיםזה שיבלה יותר 

 . ולתת לך לקבל את ההזדמנויות שמגיעות אלייך

, ויודע איך לתת מקום לצרכים של כולם, עדיף ומומלץ לך להבין שהוא יודע מצויין מה טוב לכל המשפחה
 . עיונות שהוא מציעולא לערער על הר, ומכאן ששווה מאוד להקשיב לו
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 :הברכות של השנה הקרובה

, להנות מילדים קטנים, וזו תמיד ברכה גדולה להרחיב את המשפחה, הפוריות היא בשיאהשבה שנה 
אלא לכל המשפחה המורחבת שתשמח , מהצחוק שמתלווה אליהם והשמחה שהם מביאים לא רק לך

 . ותבוא לעזור בצורה מעוררת כבוד, בשמחתכם

אבל אני מציעה לך שלא לקחת , שיתוף פעולה שאולי נראה לך טבעי. הזוגיות שלך נראית נהדרשנה שבה 
אלא לעצור ולהעריך ולהגיד תודה על היכולת הנפלאה של שניכם למצוא את הדרך , אותו כמובן מאליו

 . הייחודית שלכם לנהל משפחה שמחה

עדיין יש מקום , גם אם התזמון שלהן לא מושלם, נהדרות מבחינת הקריירה הזדמנויותיש שנה שבה 
  . הערכה ואמירת תודה על כך שהן מגיעות לכיוון שלךל

אבל יציקו , נושאים לא פתורים מהעבר ימשיכו להיות לא פתורים. שבה הנושא המשפחתי מתעדכןשנה 
תומך בך ואוהב אותך ואת ילדייך , היכולת שלך להעריך את כל מי שנמצא שם איתך. הרבה פחות בהווה

 . וטובהמשפחתית עמוקה  לחוויהעוזרת 
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 : תאריכים חשובים במהלך השנה

 

 :פרידה מאמא ופגישה מחדש אתה

אחריות , עם תחושת כובד של אמהות 0295יולי -התהליך מתחיל ביוני: פלוטו על הירח במפת הלידהמעבר 
ובחודשים הללו את תנסי בכל , חרת מזו שהיתה לךיש רצון אדיר להיות אמא א. גדולה והרבה עייפות

 .יכולתך לעשות ההיפך ממה שהיא עשתה בכל המובנים

כבר יוביל אותך חזרה להבין ולראות למה ואיך אמא שלך ניהלה את  0295המשך התהליך לקראת דצמבר 
אבל בדרך בוגרת ומכבדת , מבין ויודע תוכלי להתקרב אליה מחדש, החיים כפי שהיא ניהלה וממקום מקבל

 .הרבה יותר את שתיכן

 

 :התפכחות מאשליות

ברים וחברות קרובים בהתפכחות מאשליות שנוגעות לח מתמקד בעיקר 0292מעבר שבתאי על נפטון בינואר 
. לפעמים ההבנה מגיעה עם כאב ואכזבה, ים האמיתיים שלך ומי לאבזמן הזה תביני מי הם החבר. אלייך

 . התהליך הזה מוביל ליותר בגרות וגם להבנה של מי באמת בצד שלך ומי לא

 

 :מהצד עם הגורל התחככות

. כנראה בן הזוג, אלא על מישהו שקורב אלייך, ישפיע לא עלייך ישירות 0292החמה באמצע ספטמבר ליקוי 
זו הזדמנות להדק את . כל שנדרש ממך הוא להיות שם ולתמוך בו בהבנה שבחיים עוברים הרבה דברים ביחד

 . הקשר בצורה בוגרת יותר

 

 לעזור למזל

, שווה לבדוק את הניירת. לך ובכלל לא ידעת עליהם יש הזדמנות לקבל כספים שמגיעים 0292תחילת מרץ 
 . ולראות אם יש מקום לקבל החזרים או כספים אחרים שלא היית מודעת לקיומם
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 לפי תחומים -  הקרובההשנה 
 

 זוגיות  

שנה . ואת לצידו בין כל החוויות המעשירות והמעייפות ששניכם חווים, שנה שבה בן הזוג עומד שם לצידך
 . הוא ואת, ולא רק את והוא, שבה הזוגיות מקבלת מימד של עומק כחלק ממשפחה רחבה

 

   קריירה

 . הרבה עניין ועשייה שמרגישה חשובה, שנה עם הזדמנויות נהדרות לקידום בקריירה

 

 כספים  

רוב הדאגות שעוברות אצלך קשורות לפחד של . יוצאות מהרגיל כליותלכדאגות שבה לא צפויות  שנה
י שמה שקורה לאחרים לא בהכרח יקרה לך חשוב שתזכר. ואווירה כללית של חוסר בטחון, אנשים אחרים

 . ולכן אין סיבה לדאגה

 

   הרגשה כללית

כ את אוהבת אווירה שמלאה בפעילויות והשנה הזו "סה. שנה שבה יש לך יותר כוח מלכמה אנשים ביחד
 . עם הרבה שמחה ועשייה, ותחושה של חיבור טוב לחיים, תרגיש לך מלאה ביותר
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