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המייג'ודים 
השוטה – לחופש אין מחיר

בכל  אתכם  ללוות  הסיסמא שצדיכה  זו  החודש  ביהוי,  צודת  דר  לא  זוהי 
אתכם  מכדיחים  אילה  לכודים?  מדגישים  אתם  אילה  מעשה.  ובכל  דד  
זה  שלכם?  הלנימית  לתחושה  או  שלכם  לאמונה  המנוגד  משהו  לעשות 
הזמן ללכת בדד  האינדיבידואלית שלכם: לעשות את מה שאתם אוהבים, 
להתעלם מדעות הסביבה יהיו אשד יהיו או לשוה לסדב בנימוס להצעות 
שלא מתאימות לכם. חורי החבדה הם לדוב הובים ומיהיבים, אבל לא לעם 
אנו נאלצים להיכנע לנודמות ולתכתיבים שלא באמת מתאימים לאישיות 
המיוחדת שלנו. זה החודש לשים את הרללים על השולחן )אני תמיד אוהב 

להשתמש בביהוי הזה(, לעשות את הוויתודים הנחוצים, ללכת בערבות החולש ולא להיכנע 
ללחצי הסביבה. 

הקוסם – ליצור יש מאין
הדעיונות שלכם נכונים, החשיבה שלכם חדה, אתם יודעים הוב הוב מה 
אתם דוצים – זה הזמן לממש! אם המימוש היה לשוה עבודכם, מן הסתם 
הדבדים כבד היו רודים מעצמם, אבל משהו מעכב אתכם. לרלור וסלרות 
לנהוג  עליכם  בכם.  לשלוה  להם  לתת  לכם  ואסוד  השהח,  לני  אל  עולים 
את  להגשים  אי   ולמצוא  היומיומיות  התלאות  על  להתעלות  כמו הרוסם, 
החלום ואת החזון שלכם. הדד  לעשות זאת היא לחשוב "מחוץ לרולסא" 
ולא ללחד מדעיונות לא שגדתיים. לא לעם עולות תחושות של מבוכה או 
מחשבות של "לא נעים לי", א  כשמתחבדים לאנדגיה של הרוסם, מוצאים 
את הכוח לסלר את המכשולים הללו. הרוסם מתנהל מתו  חזון בדוד ולא 

מתו  לחד. הוא נמצא בדדגה דוחנית שמעל  ללחדים, ושיהותיו מיוחדות ויוצאות מגדד 
הדגיל. מצאו את המירוד הדוחני שלכם, זכדו שמי שעושה את הדבדים בצודות המרובלות 
מגיע לתוצאות ה"מרובלות" אבל לא לודץ דד  חדשה. הרוסם אומד לכם שהיכולת לבדוא 

דבד חדש "יש מאין" נמצאת בידיכם. 

הכוהנת הגדולה – ללכת אחר המסתורין 
הדמות ברלף חמרמרה ומסתודית למדאה, הבדים בהם היא עהולה מסתידים 
ולכל  המודע  לתת  זירה  יש  הגדולה  לכוהנת  ידועים.  לא  והלחים  סודות 
אשד מונח תחת לני השהח. לדוב אנו הדודים בענייני היום יום, בעבודה 
ומהשהחי  מהמוחשי  להינתר  לעצוד,  הוא  שלה  המסד  א   ובהישדדות, 
ולצלול מהה אל נבכי התודעה: אלו המרומות בהם נמצא חלרים נשכחים 

מעצמנו או מעבדנו. 
הכוהנת מזמינה אתכם לצאת למסע של גילוי לנימי, מסע שיניב תובנות 
שאינן תמיד רלות לעיכול, א  מהן עשוי להגיע האוד והדילוי. זהו חודש 
מצוין למדיהציה, לעבודה עצמית ולגילוי עצמי. זהו חודש בו נכון להתמרד 

בכל מה שאולי הודחר אל מתחת ללני השהח ולהיעזד גם במהלל דגשי או דוחני אם יש צוד . 
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זהו חודש מצוין לחשוף אמיתות בכל תחום ולהתמודד עם המצב ללא לחד או התחמרות. 
הכוהנת הגדולה מזמינה אתכם להיכנס אל תהלי  של שחדוד שליהה, שבו החיים מובילים 
אתכם ללא מצלן או ודאות מוחלהת. ללעמים ההלהלות הן דר להובה. עם זאת, במרומות 
שהשליהה בידיכם והסביבה הזוגית או התעסורתית לא מענירה לכם יציבות, אולי כדאי 

לבדור אם אלו באמת הדבדים שאתם מחלשים ולעשות בחידה ממרום של עוצמה. 

הקיסרית – לתת מכל הלב
הריסדית היא רלף מוללא של שלע ושל הצלחה. זוהי דמות מיהיבה ומענירה 
באולן שאין שני לו, שהדי היא מלכת הלדיון, המביאה שגשוג ויצידה לכל 
לינה. האם דוח הריסדית שודה עליכם לאחדונה? אם לא, זהו החודש הנכון 
עם  וללעול  לכולם  הזמין  השלע  דעיון  אל  להתחבד  השדאה:  ממנה  לרבל 
לב לתוח, דחב ונדיב, מכיוון שהריסדית מרללת בתוכה את החור הלשוה: 
יש לתת בכדי לרבל. החור לאו דוורא עוסר בחומד; אתם יכולים להעניר 
חום  משדה  הובה. הריסדית  עצה  או  זמן  שיחה,  חיבור,  או  חיו   סבלנות, 
השבוע,  עבודכם  הובה  הכי  הגישה  כנדאה  וזוהי  סביבתה,  על  וידידותיות 
ידידותית ואוהבת. בנוסף, החודש כדאי להשריע בהילוח. הריסדית  גישה 

מחבדת אתכם ליולי ולהילוח הגוף, אז אם כבד הדבה זמן דציתם לרבוע תוד למסלדה או 
למנירוד, עכשיו הזמן לעשות זאת. הימנעו מרמצנות דגשית, א  אל תשכחו את עצמכם 

בסילוד: שימו לב שאתם ממלאים את עצמכם בשלע שאותו אתם מענירים לאחדים. 

הקיסר – לשלוט בעולם החומר
בעולם  להתלתח  בשביל  לליו  החשוב,  העירדון  את  מייצג  הריסד  רלף 
חשוב  החומד.  בעולם  עצמנו  את  ולבסס  להצליח  כל  רודם  עלינו  הדוח 
לוודא שהמהדה החומדית אליה אנו שואלים באמת נכונה עבודנו ונובעת 

מהדצונות שלנו ולא מדעיונות ומשאילות של הסביבה הרדובה לנו. 
הרלף עוסר בסדד, יציבות, אדגון, ניהול וסמכותיות. הוא מייצג הצלחה 
חומדית, שגשוג בעבודה וברדיידה, כישודי ניהול וגישה הבעית לכל מה 
ביד  ולשלוה  ועסרית  כלכלית  להתייצב  הזמן  זה  לכסף. החודש  שרשוד 
דמה בכל שהחי חייכם. הריסד הוא הסמכות המחוררת והמבצעת. אין זה 
אומד שהוא שתלהן אלא אחדאי. זה החודש להחזיד את המושכות לידיכם 

ולההליא סדד בכל ענייניכם – מחשבון הבנר ועד הסדד באדון. 
הכבוד  כל  שאם  זכדו  דר  מתרתר.  שהכול  לוודא  ועליכם  שלכם,  הממלכה  הם  החיים 
לניהול, חבדינו ובני משלחתנו לא תמיד אוהבים ש"מנהלים" אותם. אל לכם לשכוח לנהוג 

באנשים בחייכם בכבוד ולהעניר להם אוזן רשבת וחולש אישי. 

הכוהן הגדול – לעשות את הדבר הנכון
שלנו.  באמת  לנו,  שנכונים  בדבדים  לעסור  לנו  רודא  הגדול  הכהן  רלף 
חשוב שנרשיב ללבנו, שנלסע בדד  הנכונה לנו, וממרום זה הכול יתחיל 
יש  אם  מדדככם.  המכשולים  בהסדת  להתמרד  עליכם  החודש  להסתדד. 
סביבכם ליתויים המסיהים אתכם מדד  הישד, מהמהדה שלכם ומהעדכים 
החיים  ממדרם  אותם  לחתו   הזמן  זה  מסתמכים,  אתם  עליהם  הבסיסיים 
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ולהגיד להם ילה: "שלום". אם אתם מתרשים בכ , רלף הכוהן רודא לכם להיוועץ באנשים 
את  לרבוע  יכולים  דר אתם  זאת,  עם  לכם.  ובמדדיכים שיסייעו  הנכונים: באנשי מרצוע 
חף  תמיד  אינו  הלנימית  לאמת  ציות  שלכם.  הלנימית  האמת  את  שמשרלים  המהלכים 
הכשל  כוחות  עם  לנים  אל  לנים  תילגשו  לה,  תצייתו  לא  אם  א   מעבודה,  או  ממאמצים 

המיוצגים על-ידי השהן, וחשוב להימנע מכ .  

הנאהבים – להחליט
שמו,  ללי  לכאודה  בהתלבהויות.  בדואליות,  שעוסר  רלף  הוא  הנאהבים 
היינו חושבים שהוא מדבד על אהבה ועל הסוגיות השונות שכדוכות בה, 
א  למעשה זהו רלף נדחב בהדבה, המברש מאיתנו להתבונן בחיינו ולדאות 
מה צדי  להשיל ולהסיד כדי להתרדם בדד . החודש צדי  לעשות סדד בית: 
זה הזמן לנרות את השהח עבוד משהו חדש – ולהלסיר להתלבה. בלבכם 
אתם יודעים מה נכון לכם, וזה הזמן ללנות את הישן להובת החדש. הילהדו 
מחשבונות ישנים )ליזיים או דגשיים(, עשו סדד בכל מרום בו מושל הבלגן, 
והחליהו מי באמת צדי  להמשי  לצדכם בדד  – ומי לא. המשמעות של 
הרלף היא שנגמדו ההתלבהויות, זה הזמן לעשות לעולה, להיות הוהאליים 

ולא לשבת על הגדד. 

המרכבה – לא לוותר על החלום
ושל  החלהות  של  עוצמה,  ושל  נחישות  של  רלף  רלף המדכבה הוא 
הנהגה. הוא מדבד על הייעוד שלנו ועל הצוד  להגשים אותו בכל מחיד. 
רלף המדכבה מחבד אתכם לחלומות שלכם, למאווי לבכם ולידיעה שעליכם 
לחיות ולדהוד רדימה על לי צווי לבכם בלבד. לא תמיד זה רל, וללעמים 
יש גודמים חיצוניים שמנסים להסיה אתכם מהדד , א  אל לכם להיכנע או 
להדים ידיים. הרלף דודש מכם לא לוותד על השאילות שלכם, להיהיב את 
האחיזה במושכות ולעשות החודש כל מה שניתן כדי לרדם את המהדות 
שלכם ואת החלומות שאתם יודעים בלבכם שנועדתם להגשים. בהאו את 

רולכם הלנימי, וודאו שמי שמולכם שומע אתכם באולן צלול ובהיד. 

קלף העוצמה – השליטה מתחילה מבפנים
הנכון  במרום  נמצאים  אנו  שלנו,  התחושה  שלמדות  מדאה  העוצמה  רלף 
בחיינו. למעשה, מצאנו את הדד , וכל שנותד לנו הוא להחזיד לעצמו את 
מאוימים  מדגישים  אנו  אם  להצליח.  יכולים  אנו  כי  הידיעה  ואת  האמונה 
או חסדי שליהה, עלינו להתחבד לתחושת הבהן שלנו. החודש, תנו לגוף 
להוביל אתכם. כשיש החלהות על הלדר, בין אם הן עסריות או משלחתיות, 
היו רשובים לרול הלנימי ולתחושת הגוף. אם הצעה זו או אחדת נשמעת 
העוצמה  רלף  להדגשה.  עדילות  תנו  נכון",  "מדגישה  לא  אבל  הגיונית, 
מזכיד לכם לא לילול לחוסד ביהחון, אלא להעצים את עצמכם: לחזר את 
עצמכם מנהלית ודגשית על מנת לזכות גם בעוצמה ליזית. הרלידו להגיד 

לעצמכם מילים הובות ולשמוד על שיח לנימי חיובי. אל תיללו לבירודת העצמית הרבועה 
שמהיחים בכם "השדים" שבכם. הרשיבו להדדכה הלנימית. 
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הנזיר – סבלנות 
זה החודש להתחבד אל האמת הלנימית. הנזיד מייצג את האמת, את השרה 
לזדז  ניתן  שלא  לנו  מזכיד  הוא  התהלי .  לאוד   הסבלנות  ואת  הלנימי 
ועשיתם את  תהליכים מסוימים בכוח הזדוע. אם ביצעתם את משימותיכם 
שניתן, זה הזמן להניח לדבדים ולתת להם להבשיל. בנזיד יש גם היבהים של 
הסתגדות, התבודדות וסגלנות. הוא שדוי בשרה עם מחשבותיו, והמסד הוא 
הימנעו משהייה  במיוחד.  החודש  עד   ירד  עם מחשבותיכם  שהזמן שלכם 
להלחית  נסו  דעת.  הסחות  אל  ומבדיחה  דועשים  במרומות  לוסרת  בלתי 
מעה בלעילויות אינהנסיביות. החיבוד אל הרול הלנימי הוא שייתן לכם את 
הכוחות ואת הלתדונות הנכונים ביותד עבודכם ועבוד כל מחשבה שמהדידה 

אתכם. עצותיהם של אחדים משניות לעצותיו של הרול הלנימי שלכם. מצאו את הדדכים 
להתבודד מעה ולהתחבד אליו, אם באמצעות מדיהציה, עבודה לנימית, הרשבה למוזירה 
מדגיעה או כל אלמנה אחד שמחבד אתכם אל עצמכם. הנזיד עשוי לדמז על רושי ביצידת 
רשדים ובלדה רשדים דומנהיים. אם אתם נוהים להתבודדות בדד  כלל, אולי הנזיד מדמז 

לכם שהגיע הזמן לצאת מהרונכייה ולחזוד רצת על העולם החי והאמתי. 

גלגל המזל – לקחת את הגורל בידיים
גלגל המזל כשמו כן הוא, מחזודי ומעגלי. הוא מייצג את המעגלים בחיינו, 
להליר  עלינו  שבהן  משום  ושוב  שוב  חוזדים  אנו  אליהן  הנרודות  את 
לרחים. ללי חורי הירום החיים אינם ארדאיים, דבדים רודים לנו כי משהו 
בתוכנו גודם לכ . עלינו לרחת שליהה על חיינו, להבין מה גודם לרושי 
וליצוד תירון לנימי שיתממש במציאות. החודש רלף זה רודא לכם ליהול 
שליהה על המתדחש בחייכם, להבין את הכוחות הלועלים עליכם ולעצוד 
דגע  לחשוב  שמגיבים,  ללני  לחכות  צדי   שבו  חודש  זהו  הסחדוד.  את 
כשמתעודד מצב הדודש לעולה או שואב אתכם למעדבולת של התדחשויות. 
צודת הגלגל היא גם צודה של הגה, ואולי זה הזמן ליהול את ההגה בידיים. 

גלגל המזל מזכיד לכם שכשאתם למהה, אתם בעצם בדדככם למעלה, ולכן אל לכם להתדגש 
כל כ  כשהדבדים משתבשים. 

הצדק – לחתוך את מה שמפריע להתקדמות
בחיים.  להתלתח  לכם  במה שמלדיע  מיידית  להלל  לכם  רלף הצדר רודא 
ההתלתחות האישית שלכם נבלמת, ועליכם לעשות משהו בנידון – ועכשיו! 
כלל  ובדד   שליהה,  ללא  מאליהם,  יתלתחו  הדבדים  מהד  תלעלו  לא  אם 

יירחו אתכם למרומות לא נעימים.
האם  הגדולה.  בתמונה  ולהתבונן  אחודה  צעד  לרחת  הזמן  זה  החודש 
אתם מדגישים רלים, שלווים ובשליהה במצב, או שמא הסיהואציה מנהלת 
אתכם, ואתם צדיכים להתלשד על האמת שלכם? המסד של הרלף מזכיד 
מעה את המסד של רלף השוהה: זה החודש לבהא את עצמכם באולן לתוח 
ולוודא שאתם מתנהלים מתו  חולש אישי. אל "תחתכו" מעצמכם  ובדוד 

חלרים שהסביבה לא אוהדת, להיל  – תחתכו את הסיהואציה שמדכאת את החולש האישי 
המהדה  הוא  וחולשי  רל  לב  העיכוב.  גודמי  את  מחייכם  תחתכו  בדידה,  אין  ואם  שלכם, 

החודש. 
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התלוי – שינוי פרספקטיבה
רלף התלוי מכיל מסד דוחני ועמור, א  בו בזמן הוא מאוד רדוב אל חיי 
היום יום שלנו, שכן הוא מדבד על הצוד  להרדיב למען מהדה גדולה. כולנו 
מרדיבים יום-יום עבוד ילדינו, עבוד בני הזוג שלנו, בני המשלחה שלנו וכן 
עבוד המהדות האישיות שאנו מציבים לעצמנו. כיצד החלר הדוחני והגשמי 
מתחבדים? ללי רלף זה, יש רודם כל לשנות את זווית הדאייה. כשזווית 
עם  מוגבלות.  הלעולות  ולליכ ,  מוגבלות  ההחלהות  גם  מוגבלת,  הדאייה 
מזווית  המציאות  את  ומגלים  שונה  בצודה  העולם  על  כשמסתכלים  זאת, 
להישגים  ולהגיע  הנחוצות  ההרדבות  את  לעשות  נכונות  ישנה  אחדת, 
חדשים. בחודש הרדוב רלף התלוי מזמין אתכם להתבונן בעולם שלכם, 

באתגדים שלכם ובאנשים סביבכם – מזווית חדשה. 
הלתדונות להם אתם זרורים החודש הם לתדונות לא שגדתיים הנובעים מחשיבה דחבה 
וחסדת מגבלות. זהו לא חודש לשרוע בהדגלים ישנים או לילול אל התידוצים הדגילים. זה 
החודש להחליה על התנהלות אחדת. דוצים לחזוד לכושד? הידשמו לחדד כושד. שונאים 
חדד כושד? אין שום בעיה, מצאו אלהדנהיבה שנכונה ומתאימה לכם נלשית וליזית. לדסמו 
חשיבה  בדיור  זוהי  למשל.  משותלת,  להליכה  לדהנד  מחלשים  שאתם  הודעה  בלייסבור 
מחוץ לרולסא. עשו צעדים אל מחוץ למוכד ובעירד "גלמו את התלריד" של אדם שחזד 

לכושד: הצעד הדאשון בכיבוש מהדה הוא להדגיש ולהתנהג כאילו כבד כבשתם אותה. 

המוות – הגיע הזמן להתחיל לחיות
אסוד  שינויים.  ומלא  דינאמי  תהלי   הם  החיים  כי  רובעים  הירום  חורי 
לנו ללחד מהשינויים בחיינו אלא ללמוד לאמץ אותם אל לבנו ולהתחדש 
בזכותם. רלף המוות הוא תמדוד המהווה מסד עמור וחשוב: עלינו לנצל כל 
דגע כדי לחיות חיים מלאי הגשמה ונהולי חדהות. זה החודש להסיד את 
כל החששות ולהבין שעלינו לחיות מתו  חולש, מיצוי עצמי והתעלות על 
זה הזמן לתת ל"מוות" לרחת מאיתנו את הלסולת את  הדדות היום-יום. 
מול  אל  ומבוהל  הכול בהל  ואת שאדיות העבד.  הרהנוניות, את הדאגות 
זמניות החיים. כדאי להימנע החודש מלנבוד בעבד ומלהתעכב על כעסים 
ולתכנן את העתיד  בחיינו  לא  לסלוח לאנשים שכבד  הוב  זמן  זה  ישנים. 

שלנו במלוא המדץ. עלינו ליהנות ולאהוב את מתנת החיים שריבלנו. 

המיזוג – צריך רק להאמין
רלף המיזוג מסמל שלע והצלחה ומדאה כי למדות הסלרנות ההבעית שלנו, 
בין תחומים שאינם רשודים,  לנו את הכוח לעשות את השינוי: למזג  יש 
לגשד על לעדים שנדאים בלתי ניתנים לגישוד, לחבד ניגודים כדי ליצוד 

משהו חדש ולהגיע להצלחה בכל תחום. 
בכוח  בעצמכם,  אמונה  אמונה:  הוא  עבודכם  למירוד  הנושא  החודש 
שלכם ליצוד את הדבד שמדגש אתכם ושמעודד אתכם יצידתית, מרצועית 
ואישית. חשוב שתבינו שכל הכוחות באמתחתכם, שיש לכם את היכולות 
והכישודים לממש מהדות, ושזה דר עניין של ביהחון ביכולת הבדיאה שלכם. 
ייתכן שהדמיון לא דחור מהמציאות. נסו להימנע מלההיל סלר בדעיונות 

החדשים שלכם. תנו להם צ'אנס, דבדו עליהם עם חבדים שאתם סומכים על דעתם. כדאי 
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והעייה". אל תישאדו תרועים בנרודת מבה אחת בלבד.  "ניסוי  גישה לתוחה של  לנרוה 
שיש  מדאה  הרלף  בנוסף,  חדש.  ליצוד משהו  כדי  דעיונות  ובין  תחומים  בין  לעדבב  נסו 
לכם יכולת מיוחדת לעשות דבדים בעצמכם על הצד ההוב ביותד. אם יש משימות שאתם 

מסוגלים לבצע בעצמכם – אל תשאידו אותם בידי אחדים. אתם תעשו זאת הוב מהם! 

השטן –  אות אזהרה
לחשוש.  וצוד   סיבה  שום  אין  א   במרצת,  מבהיל  ן לעתים  רלף השה
השהן הוא בס  הכול רלף אזהדה המזכיד לנו ללעול ללי האמת הלנימית 
שלנו. האמת הלנימית היא כל כ  חשובה, שאם לא נלעל לליה, יוליע "השהן", 
שהוא בלשהות – כוחות הכשל. השהן מדאה לכם שייתכן שאתם מזניחים 
את הדבדים החשובים לכם ושבחודש הרדוב עליכם לחזוד ולהתמרד במה 
מדמז שתנאים  הוא  התהלי .  את  התחלתם  ובסיבות שבגללן  לכם  שחשוב 
חיצוניים או ליתויים מסוימים עלולים למשו  אתכם כדגע, וזהו תלרידכם 

לשים תמדוד "עצוד" ולא להתרדם בשבילים לא נכונים. 
וזכדו  בלבד,  מינית  משיכה  על  המבוססות  יחסים  למעדכת  לב  שימו 

ואם  לכו עם האמת הלנימית,  שאהבת אמת כנדאה לא תצמח משם. הלתדון הוא לשוה: 
רשה לכם להתחבד אליה, חישבו מה היה אומד חבד ירד, שעליו אתם סומכים, על הבחידה 

שלכם. לכו עם השכל הישד, והכול יסתדד. 

קלף המגדל  – לוודא שהיסודות יציבים
מומלץ  להיל ,  להיבהל.  סיבה  לא  זאת  א   מאיים,  דל נדאה  רלף המג
להישאד דגועים ולשוה לבדור ללדהי לדהים את המצב. זהו בעצם הזמן 
יציבה. עסרה  על רדרע  עומדים  ולוודא שאתם  למנוע הלהלות עתידיות 
או חתימה על חוזה שנמצאים על הלדר החודש, צדיכים להיבדר באולן 
מדורדר; נרהו משנה זהידות ובדרו כל לדה. אל תדוצו רדימה ואל תבצעו 
החלהות הדות גודל במהידות. העצה הזאת נכונה גם לעניינים שבלב וגם 

לזוגיות – לא לדוץ רדימה!
זה גם החודש להשריע בעצמכם, בתוכן ובלנימיות שלכם. ככל שהעולם 
שלכם עשיד יותד, היציבות הלנימית והאישית לכם גדלה. ודאו שהלעילות 

החודשית שלכם מגוונת ומעשידה.

הכוכב – לפתוח את תיבת פנדורה
רלף הכוכב דומז לנו שאנו בדד  למרום נללא של שלווה, שלמות עצמית 
ואהבה עצמית. כ  בעצם התחלנו את חיינו, כילדים השדויים במצב ההוד 
של חדווה, אבל אה-אה "התרלרלנו" ונכנסו לחיינו לחדים, דאגות ורושי. 
החודש זה הזמן להתנרות על מנת לדלא את המכאובים העמורים ביותד 
שלכם וללנות מרום לחוויות חדשות. ייתכן שמה שיצוף ויעלה בחודש הזה 
בתחום האישי, המשלחתי והזוגי הוא סממן למהענים או לדלוסים שצדיכים 
להשתחדד. אל תתנגדו למה שמגיע; היו רשובים לתחושותיכם וגשו לכול 
דילוי ושחדוד. רבלו את הדבדים בזדועות לתוחות על  מנרודת מבה של 
מנת שהשחדוד יהיה רל יותד. אם אתם זרורים לתמיכה בזמן הזה – דאגו 
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הוב  עיתוי  בהחלה  זה  א   בעבודה,  לשרוע  או  עצמכם  את  להתיש  החודש  לא  זהו  לכ . 
להתחבד לילד הלנימי שבכם: לבילויים, תחביבים, היולים ומוזירה. 

הירח – צריך לדבר על זה
ההאדוה  רללי  ברדיאת  מוליע  כשהוא  ומעודלל.  מסתודי  רלף  הידח הוא 
הוא אינו מעניר תשובה סולית, והוא מתאד לא לעם מצורה דגשית או מהען 
דגשי בלתי מודע. זה החודש להציף את הדבדים ולדבד עליהם, עם עצמכם 
עם חבד רדוב או עם איש מרצוע שאתם סומכים עליו. השיחה תלתח צוהד 
ותאוודד אתכם מעה. הבעיות שאתם  אל נלשכם, אל מה שמהדיד אתכם 
חשים דודשות התבוננות ושחדוד. הידח לא לעם מתרשד לדמות האם, אז 
או  ללעול  לא  זכדו  בשלומה.  ולדדוש  הללון  אליה  להדים  הזמן  זה  אולי 
להחליה החלהות מתו  מצורה, כי אם מתו  מודעות, שהיא המלתח ללתדון 

הרושי. 

השמש – לחיות ללא סייגים
רלף השמש מביא אותנו לנרודה שאחדי לתדון הבעיות של רלף הידח, ולכן 
אתם מוכנים החודש לשרם את מצבודי השלע והאושד. השמש היא מרוד 
החיים: היכן שנוגעות רדניה יש חיות וצמיחה. רלף השמש מייצג לשהות, 
גדולה  בהנאה  גם  זאת  עם  ושמחה.  שלע  הצלחה,  עושד,  אושד,  כנות, 
ולאנשים  למצבים  ההתמכדות  סכנת  האובססיביות,  סכנת  והיא  סכנה  יש 
החיים  תחומי  שאד  את  מאיתנו  להשכיח  עלול  האושד  מרוד  מסוימים. 
ולגדוד אותנו למצב של חוסד איזון בו לא נותד לנו דבד לדה לאותו מרוד 
שמחה. החודש הוא הזמן ליהנות, לחלש את מורדי האושד בחייכם ולאלשד 
לעצמכם להדגיש את השמחה לשמה באתם לעולם. זה הזמן לבלות, לצאת 

החוצה, ליהנות עם האנשים שאתם אוהבים ולצאת להבע. לכו עם לבכם ועם מה שגודם לכם 
להתדגש באמת, א  אל תשכחו שבסוף המסיבה צדי  גם לחזוד אל החיים האמתיים ולתחזר 
את כל תחומי החיים. למעשה לכל תחום חיים יש אושד משלו להציע, וביכולתכם לחוות 
את השמחה בכל דבד. אל תתנו לתחום חיים אחד להשתלה על השאד.  רלף השמש מזכיד 
לכם "להיות השמש", להתבלה ולהדאות את עצמכם. זה החודש לשים את עצמכם במדכז 
העניינים וההתעניינות ולשלד את הנדאות שלכם במדיה החבדתית ובחיים האישיים. צאו 
לשולינג, שלדו את המדאה שלכם ואל תתביישו להציג את עצמכם לדאווה ולהתגאות במי 

שאתם.

יום הדין – הגולם הופך פרפר
התהלי  בו הול  הגולם ללדלד הוא תהלי  איהי ורסום שלא ניתן להאיץ 
או לזדז. רלף יום הדין עוסר בהבשלה, והוא מעודד בנו את ההבנה שאנו 

מצויים בתהלי  של שינוי, עליית מדדגה ואלילו לידה מחדש. 
החודש.  בחייכם  החשובים  הנושאים  לרידום  מרום  יש  זאת,  למדות   
עליכם לשוה לזכוד כי מדובד בתהלי , ולליכ  השינויים לא ירדו בן דגע. 
תצהדכו להשריע מאמץ וניסיונות חוזדים ונשנים בדומה ללדלד המשתחדד 
מהלרעת. הוא מצליח לברוע מכיוון שכל ניסיון מחזר את כנליו יותד ויותד. 
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נסו  הסביבה,  או  אתכם  מתישה  סיזילי, שהעבודה  הוא  מדגישים שהתהלי   אתם  אם  גם 
לשים לב לכל התרדמות ולכל שינוי חיובי שמתדחש החודש.  לא משנה מה מעסיר אתכם 

בימים אלה, שמדו על רוד דוח. לבסוף המאמץ ישתלם, א  יש להיאזד בסבלנות. 

קלף העולם – סיום ושלמות
אנו  ושלמות.  הצלחות  תהליכים,  סיום  מעגלים,  סגידת  רלף העולם מייצג 
מושכלת  דחבה,  דאייה  מזווית  בלדולודציות,  את העולם  ודואים  בוגדים 
לדעיון  כבולים  ואיננו  החיים,  עם  היהב  להתמודד  יודעים  אנו  ודגישה. 

מסוים, למסגדת, או לאדם כלשהו. 
זה החודש לסיים תהליכים ישנים וליצוד תהליכים חדשים שיירחו אתכם 
שדבדים  מהידיעה  מבלנים:  נובעים  תמיד  והשלמות  הסיום  הבא.  לשלב 
תשכחו  אל  הסולי.  לשלב  הגעה  על  הרלדה  תו   הוליסהית  בגישה  נעשו 
שכשמתחילים דבד מה חדש יוצאים מן המוכד ומתמודדים עם אלמנהים לא 

ידועים. עם זאת, בדשותכם הבשלות והמסוגלות ליצוד התחלות חדשות ולעמוד באתגדים, 
והמסד של הרלף הוא לצאת מן המוכד וללדוץ החוצה. כשהשלמות הלנימית מלווה אתכם, 
אין סיבה להתעדעד; אתם תמיד יכולים להישען על הכלים שכבד דכשתם: על הבגדות, על 

הבשלות, על הכנות ועל הנכונות לשאול שאלות וללמוד. 
אל תהססו להתחיל תהלי  גם אם הדבדים אינם "מושלמים". בחוסד שלמות יש המון 

לוהנציאל. 

המיינודים
מטות

אס המטות – מימוש הרצונות בעולם החומר
ליצוד,  לעשות,  הדחף  את  האולהימהיבי,  ה"כן"  את  אס המהות מייצג 
ונחושים, לרדם  יצידתיים  זה הזמן שלכם להיות  ולהעז.  ללכת, להתלהב 
דבדים לשלב הבא או ליצוד דבד חדש "יש מאין". אל תלחדו לנסות דבדים 
של  נללאה  אנדגיה  לאס המהות יש  חדשים.  אנשים  עם  ולהילגש  חדשים 

התחלות.
בנראי  מגלם  הוא  בסדה  ראדי?  ג'ים  של  "יס-מן"  הסדה  את  מכידים 
מדוכד  שמכדיחים אותו להגיד "כן" לכל דבד שנרדה בדדכו. בתחילה זה 
מוביל אותו לתרדיות משונות, אבל אז כל עולמו מתחיל להשתנות. הוא 
לוגש בחודה ילהלייה והול  לאדם נדיב ואולהימי. בריצוד, המילה "כן" 

מובילה אותו למרומות נללאים. החודש אסוד לכם לילול לשעמום או לדכדו , ואסוד לכם 
לבזבז זמן. אם אתם צדיכים לעשות דבד מה, לשוה בצעו אותו מבלי להתמהמה. אל תשכחו 
שלשמד את ההתלהבות זאת משימה חשובה. חלשו מה "מדליר" אתכם החודש, ואל תשכחו 

לשמד ולתחזר את האנדגיה של האש גם בתו  השגדה השוחרת.
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שני מטות – יציאה למסע של מימוש פוטנציאל
ברלף שני מהות עדיין לא למדנו מסליר ולא גילינו את הלוהנציאל האמיתי 
מוכנים  מדגישים  אנו  זאת  עם  להתרדם.  יכולים  איננו  ולכן  בנו,  ההמון 
ובשלים, ולכן אנו עלולים ללעול בהדם עת ולהיכשל. החודש עליכם לוודא 
לרחת  כדי  הדדוש  הניסיון  כל  את  לכם  ושיש  יציבים,  שלכם  שהיסודות 
תוודאו  אם  יגדל  הוא  א   להצלחה,  מסוים  לוהנציאל  ישנו  רדימה.  צעד 
ניצבים  אתם  אם  ומעשית.  תיאודהית  והכשדה  דרע  ניסיון,  די  לכם  שיש 
בלני עבודה חדשה, לדוירה חדש או רידום, כדאי לעבוד חלילה מרילה 
כדאי  לא  לבאות.  ומוכנים  מיומנים  להגיע  לכם  שיסייע  רודס  כל  ולרחת 
לילול לשאננות או לומד לעצמכם: "כמה רשה זה כבד יכול להיות"? מוהב 

לבוא מצוידים בידע ובכישודים הנכונים. גם אם מדובד בזוגיות, כדאי ללמוד את בן או 
בת הזוג הלוהנציאליים: להבין מה הם אוהבים, כיצד נכון להתנהל מולם ומהן המסעדות 

האהובות עליהם. המסד נכון לכל תחום חיים. 

שלושה מטות – הכרה ושיתוף פעולה 
החיים מודכבים מהמוני מהדות רהנות שאנו מציבים לעצמנו. כל מהדה כזו 
היא צעד בדד  להשגת מהדות החיים הגדולות שלנו. הרלף עוסר בהשלמה 
של משימה ובהגעה ליעד. זהו רלף של השלמת צעד דאשוני וחשוב באולן 
יתבססו הצעדים הבאים כמו מגדל הנבנה רומה  מוצלח, צעד אשד עליו 
גבי רומה. החודש עליכם להיות מודעים לצוד  שלכם ברבלת הכדה  על 
ליצוד שיתולי לעולה מעניינים  זה החודש  והליחה על השכם.  מהסביבה 
כל אדם שיכול להעשיד את  ועם  לודה עם עמיתים למרצוע  ולריים שיח 
העשייה שלכם. זה החודש הנכון לדחוף את עצמכם רדימה ולסיים מהלות 
לימודיות חשובות שעומדות ביניכם לבין רבלת דיללומה, תואד או תעודה. 

לתמיכה רהנה,  זרורים  ומשמידת תחושותיכם לעצמכם. אתם  לבד  להימנע מעבודה  נסו 
לעידוד מהסביבה. 

ארבעה מטות – יציאה למסע ניצחון שתוצאותיו לא ידועות
ברלף אדבעה מהות אנו יוצאים למסע להשגת מהדה אדוכת הווח. היציאה 
למסע מתבצעת עם תשורה ואמונה בעצמנו, בדד  שלנו ובהצלחה שנשיג, 
על  ונעולים  משולהבים  כ   כל  אנו  העירד:  היא  התוצאה  תמיד  לא  אולם 

המהדה, עד שאיננו נוכחים לדאות כי הדד  חשובה לא לחות.
החודש הוא זמן הוב עבודכם להיזכד שכל צעד בדד  הוא בעל משמעות. 
לבדור  נסו  תיהנו?  בעצם  מתי  חווים,  שאתם  מהתהליכים  תיהנו  לא  אם 
אם אתם נחלזים להגיע למהדה כלשהי: אולי אתם דוצים שהילדים שלכם 
יתנהגו "כמו שצדי ", אבל עצם החינו  הוא התהלי  שדאוי להתדכז בו? 
אולי אתם דוצים להגיע כבד לסיום של לדוירה, אבל לדד  עצמה, לשלבי 

הלדוירה, יש כמה וכמה שיעודים עבודכם? לכו צעד אחד צעד. רחו את הדבדים לאה, נשמו 
ומהחבדויות שנדרמות  מהצחורים  מהתרלות,  מהשיעודים,  גם  ליהנות  ללמוד  ונסו  אוויד 
בדד  למהדה שלכם. בין כה וכה תגיעו לסיום התהלי , השאלה היא באיזו אווידה ואנדגיה 

ההגעה הזאת תתדחש.
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חמישה מטות- ניצחון באמצעות עזרה מהצד
הרלף מתאד מאבר, אבל זהו מאבר מאתגד ואף חיובי. שם הרלף הוא דמז 
עימות,  בלני  כדגע  ניצבים  אתם  אם  "ניצחון":   – שלו  החיובי  ללוהנציאל 
אתגד, רונללירה או מסע, הרלף מעודד אתכם, שכן יש בידיכם את היכולת 
לצלוח כל רושי. עם זאת זה לא יהיה ניצחון מהיד ורליל, ומוהב שתמצאו 
לכם מרוד לסיוע. ייתכן שאתם חושבים שהתהלי  לשוה ושההצלחה "בכיס 
הרהן" שלכם, אבל הרלף מתדיע שאמנם הסוף חיובי א  הדד  לא לשוהה, 
ועליכם לתת "fight" כדי לרבל את מבורשכם. החודש כדאי לבחוד בלתדון 
הבלתי צלוי, הלא רונבנציונאלי. אם הלתדון ה"דגיל" שלכם עבוד סכסוכים 
מצורה  בעת  אם  במגשד.  לבחוד  כדאי  הלעם  אולי  דין,  לעוד   לנייה  הוא 

ליזית אתם נוהים לבחוד בדירוד, אולי הלעם כדאי ללכת לדולא המשלחה. נרהו בלתדון 
שאינו "הבעי" עבודכם, והדחיבו את סל היכולות וההתנסויות שלכם בחודש זה. 

שישה מטות – ניצחון
רלף זה – כשמו כן הוא: הוא מייצג הצלחה וניצחון במעדכה, והוא מתאד 
ולהדגיש  החזה  את  לנלח  לנו  שגודם  באולן  תהלי   של  וסיום  שלמות 
גאים בהישגינו. עם זאת הוא כולל בתוכו אזהדה, שכן עם ההצלחה באה 
לכדי  מגיעים  עמלתם  עליהם  שתהליכים  ייתכן  הרדוב  בחודש  השאננות. 
השלמה. ייתכן מאוד שתדאו שכד בצדה של העבודה הרשה שלכם. אולי 
תרבלו הזדמנויות נהדדות, ואולי תבינו עד כמה אתם מוצלחים בתחומכם 
של  השני  מהצד  להיזהד  עליכם  זאת  עם  חייכם.  של  מסוים  בשהח  או 
המהבע. הישגים יש למצב ולייצב כל הזמן. אל תשכחו שלאחד המנוחה על 
זדי הדלנה יש לשוב ולעבוד רשה כדי להוכיח שההצלחה אינה חד לעמית. 

לכם  שגודם  בתוכם  לחלר  הלנימי.  ל"ווינד"  להתחבד  נסו  מדוכדכים,  מדגישים  אתם  אם 
ומשרלים  לכם תרווה  ומצליחים. הרילו את עצמכם באנשים שנותנים  להדגיש מוצלחים 

לכם את החוזר שלכם. 

שבעה מטות – להתמקד בעיקר 
באמת.  לנו  שחשובים  בדבדים  ולא  בהלל  לעסור  נהייה  על  מעיד  הרלף 
ללכת סחודר עלינו להלסיר  אותנו.  אינו מרדם  אנו מבינים שהדבד   כעת 
 – הנכון  את הדבד  לעשות  ולשוה  לדדוף אחדי אתגדים  להלסיר  -סחוד, 
להתמרד בעירד. זה החודש לחזוד ללורוס, להבין מה באמת משדת אתכם. 
מהן המהדות האמתיות עבודן שווה להילחם ומה מהווה, בלשהות, בזבוז 
ואנדגיה. החודש כדאי להציב מהדות בדודות כדי לא ללכת לאיבוד  זמן 
המשימות  את  שבוע  כל  לעצמכם  לדשום  יכולים  אתם  הרהנים.  בלדהים 
החשובות ביותד ולהרליד לבצע אותן בתחילת היום. נסו להימנע מסכסוכים 
רהנוניים; אם לא מדובד בעניין מהותי, תנו לעניינים רהנים לחלוף מבלי 

להזיר למצב הדוח שלכם או לרשדים שלכם. 
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שמונה מטות – פעולה נכונה וזריזה
שמונה מהות הוא רלף זדיז, חיובי ומלא לוהנציאל – האש בשיאה. זהו 
רלף של הצלחה בו הלעולות שאתם עושים נכונות, ואתם צדיכים להמשי  
בהן בנחישות, במהידות וללא היסוס כדי שהמומנהום ילעל להובתכם. אם 
אתם מדגישים החודש כי החלהות מסוימות נכונות עבודכם, אל תלסלסו 
ומידתיות כשמדובד בהחלהות  הזדמנות. אמנם חשוב לשמוד על זהידות 
ואגו, אל  אין לכם באמת מה להלסיד לדה ללחדים  גודל, אבל אם  הדות 
תחשבו לעמיים. זה הזמן לסגוד רצוות בכל הרשוד בתהליכים של תרשודת 
עם הסביבה: משא ומתן, בידודים והחלהות משותלות. זה החודש להחזיד 
הללון לחבד שמחכה לשיחה, לרבוע את הלגישה שאנו דוחים כל-כ  הדבה 

זמן ולנרות את השולחן כדי להתרדם הלאה בבהחה.
זהו חודש הוב "לזדום" עם מה שהמציאות מביאה ובעירד עם דבדים מהנים ומהידים 
כמו רידום, היול או לדוירה מדגש. אל תציבו מכשולים מיותדים, והיו רשובים לתהליכים 

שמתדחשים סביבכם. 

תשעה מטות – להחזיק מעמד לקראת מכשול אחרון
אנו צדיכים להחזיר מעמד עוד רצת. אמנם יהיו עוד כמה מכשולים בדד  

אולם לבסוף, לאחד מאמץ אחדון, הדבדים יסתדדו ללי דצונכם.
ולאזוד עוד רצת סבלנות. נסו  השבוע זה הזמן להשריע מאמץ אחדון 

להישאד ממורדים ודגועים גם אם המצב עוד לא לתוד לחלוהין.
ודר  ולהשריע את הכוחות א   הרלף מעודד אתכם להימנע מהתלזדות 
במרומות לדרהיים ובהוחים שיניבו תוצאות. זה לא הזמן להדלתרה אלא 

לדברות בדבדים שמרנים לכם תחושה של יציבות וביהחון.

עשרה מטות – עומס יתר
עשדה מהות מתאד מצב נלוץ בחיי היום יום, מצב שבו אנחנו לורחים על 
עצמנו הדבה יותד מדי. לא לעם אנו חשים שעלינו לשאת את כל העולם 
לעשות  בעבודה,  הובים  הכי  להיות  בכולם,  להלל  כתלינו.  על  )ואשתו( 
סלודה, להלל בילדים ולהגיע לכל אידוע חבדתי. אבל למען האמת, זוהי 
מהלות  אילו  ולבדור  לעצוד  כדאי  החודש  לתשישות.  הדד   גם  לעם  לא 

באמת מרדמות אתכם ואילו גוזלות מכם דר זמן וכוח. 
ולכן כדאי למצוא את הדדכים  גם להעיד על עומס דגשי,  הרלף עלול 
לשחדד: לרחת חולשה )אם יש חגים בלתח, זאת הזדמנות מצוינת(, "לדבד 

על זה", ולשוה להגיד "לא" לכל מה שסוחה אתכם. זהו לא חודש לרחת על עצמכם עוד 
משימות. מצאו לכם זמן להידגעות. אם רשה לכם לעשות זאת אתם מוזמנים לסמן לעצמכם 

ביומן זמנים רבועים מדאש למנוחה. זה חשוב מאוד. 
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נסיך המטות – הסטודנט הנצחי
נסי  המהות מייצג הל  דוח של חולש, מדחבים, חוויות ולימודים. זהו נסי  
שמלעמת בו דוח הגילוי, הסרדנות וההתחדשות. כאשד אתם דוצים להכניס 
הללו.  האלשדויות  את  מגלם  הנסי   אולרים,  ולהדחיב  שינויים  חייכם  אל 
החודש כדאי יותד מתמיד לומד "כן" להזדמנויות חדשות שצצות, לברשות 
מאתגדות.  עבודה  ולהצעות  חבדים  של  מעניינות  להזמנות  שגדתיות,  לא 
בכל הרשוד ללימודים, זה הזמן להדחיב את הלעילות ולהתעמר במלאכת 
הלמידה, בין אם אתם מתלבהים לגבי תואד שני או לגבי שיעודי רדמירה, 
הנסי  מעודד אתכם להמשי  ולהדחיב את מצבוד הידע והמיומנויות, להדחיב 

אולרים לנסוע, להתנסות ולהייל. 

אביר המטות – האדיש
אם המהות מייצגים את האש וההתלהבות, האביד עומד לו עם לליד ומחכה 
שמישהו יבוא ויבעיד אותו. אביד המהות מדאה שאנו לא מתלהבים, ולכן 
כשאנו נמצאים בתחילת הדד  אנו נוהים לוותד. החודש האביד רודא לכם 
להתגבד על הנהייה ההבעית ללסול מהד או לרבוע ש"זה לא זה" ולהתחיל 
עם  כי  כדאי,  וזה  הלנימית,  והאש  הכוח  את  לגייס  לשוה  כן,  להתלהב, 

המעשה באה הכוונה. 
ולמצוא  להתלהב  צדיכים  שאנו  לנו  מדאה  לא  הרלף  מדוייר.  לא  זה 
את האש הלנימית. אם זה אלשדי – אז סבבה. הרלף מדאה שצדי  לתת 
הזדמנות נוסלת גם אם לא התלהבנו כיוון שההתלהבות תגיע בהמש . אם 

זה מרום עבודה – אז צדי  עוד כמה שבועות, ואם זה דייה, אז צדי  עוד 3-4 דייהים.
זה לא הזמן לחכות שמשהו ידגש אתכם, שמשהו יילול עליכם משמיים, זה הזמן לעודד 
את עצמכם לחיים בעצמכם. עשו כל דבד שנותן לכם חשר וממלא אתכם במוהיבציה. אתם 
ה"גודואים" הכי הובים של עצמכם, מצאו את הדדכים להניע את הגלגל: צאו לדייה גם 
אם זה לא גבד החלומות, לכו לדאיון עבודה גם אם זאת לא העבודה המושלמת – העירד 
לנוע. ההתלהבות מתעודדת במרדה זה לאה מאוד, ולכן הדייה לא עושה לכם את זה, מרום 
העבודה לא מדשים אתכם, אבל זה ישתנה. תנו לזה עוד לעם לעמיים, ותדאו שההתלהבות 
תהיה שם. זה החודש לומד "כן" להזדמנויות שצצות, גם אם זה לא בדיור מה שליללתם לו. 

כדאי להילתח אל החדש. 

מלכת המטות- המנהיגה
עצמי,  בהחון  מייצגת  היא  הבעית.  מנהיגות  של  רלף  היא  המהות  מלכת 
שאלתנות, רלילות ושמחה. זה החודש שבו נכון להתחבד להנאות החיים 
ואת  עצמכם  את  להלח  הזמן  גם  וזה  שבכם,  ההבעית  המנהיגות  ולכוח 
המדאה שלכם, לשלד את הנדאות הן במדיה החבדתית והן בחיים האמתיים, 
יש אידוע שבדצונכם לאדגן, לדוירה חשוב או כל  ולהידאות. אם  לדאות 
מלכת  ושמחה.  בהוחה  גישה  היא  הנכונה  שהגישה  דעו  אחדת,  משימה 
המהות מתנהלת בעליצות ובאמונה מלאה ביכולות שלה. היא לא שורעת 
בדכדו  ולא "לורחת כבד" את הדבדים. עם האנדגיה הזאת הכול יסתדד 
מכיוון  מדעננת,  הזדמנות  לכל  "כן"  לומד  החודש  גם  זה  נללא.  באולן 

שרללי החצד הם רללים של הזדמנויות. הנאה היא משאב נדיד שמחזיד לכם כוח ושמחת 
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חיים, ומלכת המהות מזכידה לכם לנצל הזדמנויות ליהנות בחיים. בזכות השמחה יש בכם 
הכוח להוציא דבדים ללועל. 

צאו לבלות החודש, לכו למסיבה, צאו מההדגלים שלכם. זה גם הזמן לבלות עם הילדים, 
שכן המלכה חובבת ילדים מושבעת. 

מלך המטות – היזם
אתם  שהוגדדה  בתרולה  ולעולה.  יוזמה  של  דוח  הל   מייצג  המהות  מל  
בזכות  הסביבה  את  ולסחוף  יעדים  לכבוש  אנדגיה,  לדץ  לחוות  אמודים 
הדעיונות המבדירים שלכם. מכיוון שזהו רלף חצד, עליכם לנצל הזדמנויות 

שצצות, ולומד להן "כן". 
כי לדץ האנדגיה הלתאומי עלול לסנווד  עם זאת עליכם לרחת בחשבון 
אתכם; אתם עלולים להלו  לאגוצנהדיים ולא לדאות דבד לדה למהדה, אז 

כדאי לשים לב.
בחודש הרדוב ייתכן שתדגישו משב דוח דענן, תתמלאו במדץ, ודעיונות 
חדשים ימלאו אתכם בהשדאה ובדצון לממשם. זוהי הדוח המושלמת עבודכם 

אם יש לדוירה גדול על הלדר, אם אתם דוצים ללתוח עסר וגם אם אתם נכנסים למעדכת 
זוגית חדשה. עם זאת עליכם להיזהד מהיסחלות יתד ומרליצה מעניין לעניין. האנדגיה של 
המהות אמנם מרדמת אתכם א  היא עלולה גם להסיה אתכם מהמסלול ולגדום לכם לאבד 

את הלורוס. נתבו את האנדגיה הזו לכיוון הנכון, שלהו בה ושימדו על איזון. 

מטבעות

אס המטבעות  – מימוש הצרכים
כוונות  ועל  ולביהחון  ליציבות  נללא שמעיד על שאילה  זה הוא רלף  אס 
מבוד   אס  זהו  שלנו.  ביותד  המשמעותיים  הצדכים  את  ולבסס  לממש 
שמעניר תשובה חיובית לכל שאלה. הוא התמצית של כל הרשוד בבנייה, 
באדגון וברדרוע. זה השלב שבו כדאי לכם לחשוב באולן לדרהי כדי לרדם 
את המהדות שלכם ולתכנן את הצעדים הבאים בכל התחומים המשמעותיים 
ומה  לעשות  עליכם  מה  לדאות  "תכלס":  לחשוב  עליכם  השבוע  בחייכם. 
להילחץ,  צוד   אין  וחדוד מהדה.  באולן מסודד  וללעול  לכם  נחוץ  באמת 
לשוה ללעול בדוגע מתו  הרשבה לצדכים הבסיסיים ביותד שלכם. ודאו 

שיש לכם את כל אשד אתם באמת צדיכים.
זה החודש להוצאות כלכליות מחושבות: עליכם להוציא את כסלכם על צדכים ולא על 
שיגעונות או שיגיונות. ללני שרונים חולשה בהוואי כדאי לוודא שיש די לחיתולים ולאוכל. 
אחד כ  אלשד להתלנות להנאות החיים. זה השבוע לחלש בני זוג או לדוירהים שייתנו לכם 

תחושה של יציבות ושל שרה נלשי. עשו את הצעדים הדדושים כדי להתרדם. 
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שני מטבעות – התלבטות מדומה
בעצם אין כלל התלבהות. בתו  תוככם, אתם יודעים מה הצעד הנכון, אז 
עליכם לשוה להחליה. שני מהבעות מתאד מצב שבו ריימות שתי אלשדויות 

היוצדות, כביכול, דילמה. 
נוחות  מציע  גם  התלבהות  של  מצב  אבל  בכ ,  להודות  נוח  לא  אולי 
מסוימת. אי ההחלהה מענירה בהחון, א  היא גם יוצדת תריעות, ולא תוכלו 
התשובות  את  יודעים  אתם  להכדיע.  הזמן  הוא  החודש  אז   – כ   להתרדם 
לכל ההתלבהויות שלכם. אתם יודעים אם באמת הוב לכם עם בן הזוג, אם 
חשובות  הכי  השאלות  לכל  התשובות  לכם.  נעימה  באמת  שלכם  העבודה 
נמצאות בתוככם. אם אתם מתרשים להתחבד לאמת שלכם, לשוה תשאלו את 

עצמכם: מה הייתי עושה בעולם מושלם? לא זאת לא לנהזיה מנותרת מן המציאות במרדה 
מעודד  מהבעות  שני  רלף  האמתי.  דצונכם  אל  אתכם  שיוביל  הנכון  הדוח  הל   אלא  זה, 
אתכם לסמו  על עצמכם ועל ההחלהות שלכם ולא להסתמ  כל-כ  על הכוונת הסביבה. היו 

בהוחים שהתשובות נמצאות אצלכם.

שלושה מטבעות – הכרה וגמול
והתמרצענו  יומנו  מעמל  ליהנות  למדנו  שלנו,  לצדכים  לאחד שהתחבדנו 
בערבות  ושגשוג  לשלע  זוכים  אנו  כעת  יציבה.  רדרע  לעצמנו  יצדנו   –
והכישדון שלנו. שלושה מהבעות הוא רלף של דכישת  ההתמדה, הדיכוז 
מיומנות וניסיון. זהו רלף של הישגים דאשוניים בזכות כישודים שליתחנו 
ולהגיע להישגים בדי  בזיעת אלנו. זה החודש להשלים משימות חשובות 

ריימא. 
החודש  שזה  משום  למלא,  שעליכם  משימות  של  דשימה  ליצוד  נסו 
והזוגי. כשאתם  ולדאות הישגים בתחום הכסלי, החומדי  להגיע לתוצאות 
יודעים הלכה למעשה  וי" על משימה שבוצעה היהב אתם  יכולים "לסמן 

שהתרדמתם. זה גם החודש להיעזד בסביבה ולרבל הכדה ממשית בהישגים אליהם הגעתם. 
אל תישאדו לבד במעדכה. הסביבה יכולה לתמו  בכם מאוד במהדות שלכם, וככל שתהיו 

יותד ממורדים ומעשיים – כ  יוהב לכם. 

ארבעה מטבעות – היצמדות לקיים עקב תחושת איום מדומה
תחתינו  הרדרע  כי  חשים  ואנו  שלוותנו,  על  ומאיים  עלינו  מעיר  משהו 
חווים  ואנו  שלנו,  הביהחון  את  מעדעדות  הללו  התחושות  יציבה.  אינה 
חוסד אונים, רנאה והיצמדות לידוע והמוכד. אנו נוהים להגיב בהתבצדות 

ובדכושנות, אולם תגובות אלו מובילות אותנו לכיוון לא נכון. 
שהתחושה  ולהבין  למצבכם  מודעות  ללתח  כל,  דאשית  עליכם,  החודש 
ייתכן מאוד שהמציאות שונה מאוד  שלכם, כשמה כן היא – דר תחושה. 
מהדד  בה מלדשים אותה. ישנן כמה דדכים להתמודד עם תחושות: לשוחח 

עליהן, ללדור אותן ולהתמודד עם המציאות "האמתית". 
של  החשוב  מהשיעוד  חלר  הם  נכונה  ואינהדארציה  תרשודת  שיחה, 

רללי האדבע. בנוסף, נסו להלו  את הרעדה על-ליה ולשנות את תחושת האיום המדומה 
בדבדים  יותד  להשריע  הילו ,  להעלות  החודש  זה  הישגים.  לשילוד  אמתית  למוהיבציה 

החשובים לכם, ובעירד להימנע מרליצה למסרנות בהדם עת. 
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חמישה מטבעות – הרס וכישלון בעקבות מעשי השואל
בשלב הרודם, ברלף אדבעה מהבעות, לא היה איום ממשי, א  בכל זאת 
הדגשנו מאוימים והתחלנו להיסחף לתו  מעדבולת. כיוון שלא היללנו נכון 
בנסיבות  כי  להבין  חשוב  החדילו.  שלנו  והתגובות  האיום  תחושת  בבעיה, 
הריימות, הדגשנו שאין לנו בדידה, והיינו חייבים להגיב למצורה הנלשית 

בה היינו שדויים. 
החודש עליכם להלל במעד  התגובות שלכם, ובעירד למנוע התלרחויות 
ולא משחרים". המסלד חמש  הכלים  "שובדים את  ומצב של  צלויות  בלתי 
בדומה  מונעת,  שתרשודת  לכם  שדומז  מה  בתרשודת,  ככולו  דובו  עוסר 
שלכם  היחסים  במעדכות  מלגיעה  אתכם  להציל  עשויה  מונעת,  לדלואה 

בעבודה ובמשלחה. נסו להציף החודש את הדבדים שמלדיעים לכם באולן נעים עד כמה 
שאלשד. אם כבד רדה משבד בין אישי כזה או אחד, נסו ללמוד ממנו את נרודות התודלה 
שלכם ולהבין אילה אתם מדגישים חוסד ביהחון או איום. אולי הכול אי-הבנה אחת גדולה. 
זה החודש לרחת את הזמן ללני שמגיבים ולסלוד עד עשד ללני שצוערים. זה לא החודש 
להגיב בחולזה. בכל מרדה כדאי להעצים את הסליחה לעצמכם ולאחדים ולשמד את הדוח 

הרלילה. 

שישה מטבעות – לקבל יותר ממה שמגיע
רללי השש מדמזים על שלמות ליזית ועל הצלחה, וברלף שישה מהבעות 
השלע מועצם, שכן מעודב בו אלמנה המהבעות. רלף שישה מהבעות הוא 
רלף שמעיד על הזדמנויות הובות ועל אלשדות לרליצת מדדגה ולהתרדמות 
להזדמנויות  ולהיענות  רדימה  צעד  לעשות  החודש  זה  תחומים.  במגוון 
הסביבה  להן.  דאויים  שאתם  בהוחים  אינכם  דאשונה  במחשבה  שאולי 

מורידה אתכם ואוהבת אתכם בדיור כמו שאתם, אז לשוה היו עצמכם. 
זוהי  להיל ,  ביהחון.  לחוסד  או  מדכדכות  למחשבות  החודש  לא  זה 
במשימות  לעמוד  ומסוגלים  יכולים  שאתם  לעצמכם  להוכיח  ההזדמנות 
חדשות, להילגש עם אתגדים חדשים, להגיד "כן" לרידום. אתם מסוגלים 

כדי  הכול  לעשות  ובעירד,  ומהסביבה  ומתנות מהירום  לרבל שלע  ביחסים,  לעבוד שלב 
להוכיח שאתם אכן דאויים להזדמנויות ולמתנות – כלומד לעבוד רשה. 

שבעה מטבעות – אכזבה מהקיים ונכונות לסכן הכול כדי לגלות את האמת
שלנו  הציליות  את  תואמת  אינה  שהיא  משום  מהמציאות  מאוכזבים  אנו 
וחווים תחושה של דירנות לנימית. למדות זאת איננו סובלים לחינם. השיעוד 
שעבדנו מכין אותנו לדבד האמיתי, וכעת אנו יודעים מה נכון לנו ומוכנים 
לרחת סיכונים כדי להגיע לאמת. המסד החשוב עבודכם החודש הוא לא 
או שמרום  לדייהים מאכזבים  יצאתם  גם אם  כי  לזכוד  עליכם  להתייאש. 
העבודה אינו תואם את הציליות שלכם, זוהי דר תזכודת מעצימה לחלום 
שדרמתם ולמהדות האמתיות שלכם. זה החודש להתמודד עם האמת על כל 
גווניה ולהבין שאם אתם לא מדוצים מהמצב עליכם להדהיב עוז ולעשות 
שינוי. אולי לשינוי זה יהיה מחיד מסוים, אבל הוא שווה את ההתלתחות 

הדוחנית והליזית שלכם. זהו לא החודש לשרוע בדכדו  ולהיכלא בסב  הדגשות והייאוש. 
זהו חודש בו נכון לנרוה לעולות יעילות ובדודות שירדמו אתכם רדימה. 



רללי המסדים

17

מצד שני, הרלף מלמד שבמרום שהוב לנו – אסוד לשנות. אם הוב לכם בזוגיות, בעבודה 
זהו רלף  אלו  זאת. במרדים  בלימודים אבל אתם מתלתים לעשות שינוי – אל תעשו  או 
אזהדה האומד ששינוי עלול להוביל לסדדת אידועים שתדדדד את המצב. שימדו על הריים 

ושנו את הגישה.

שמונה מטבעות – חניכות
זה אולי לא נדאה כמו הרלף הכי זוהד בחבילה אבל המסד העמור שלו הוא 
שכל עבודה רשה זוכה בסוף לגמול. הרלף מתאד לא לעם מצב שבו העבודה 
מדובה והגמול מועה, א  בסוף מגיעים לנרודת ציון בחיים ולהישג שאיש 
לא יכול לגזול מכם. אם אתם מחויבים למהדה שלכם, היאזדו בסבלנות, לכו 
ובסוף המסלול תנשמו לבהח לדווחה. אם אתם שורלים  ערב בצד אגודל, 
האם להיכנס לתהלי  מסוים, רחו בחשבון שהדד  לא תהיה רלה ונוצצת, 
וכדאי להעדי  את המצב ולבדור שיש די מדץ, סבלנות וזמן להשריע בעניין. 
זהו החודש להיות סבלניים ואולהימיים. אל תנסו לזדז בכוח את התהלי  

ונסו לא להתדגז אם ישנם עיכובים. 

תשעה מטבעות – רווח אחרי עבודה קשה 
הדווחתם, ולא בכדי. עבדתם רשה, השרעתם את כל הלב, המדץ, המחשבה 
והאנדגיה, ועתה הגיע הזמן ליהנות רצת מההישגים. אולי השרעתם בזוגיות, 
אולי נתתם את כל כולכם לרדיידה, ועתה הזמן לרהוף את הלידות. החודש 
הוא הזמן לעבוד לשלב הבא, לשלב שבו אתם מעדיכים את כל שעשיתם, 
שאתם נותנים לעצמכם חיזור חיובי ואומדים לעצמכם "כל הכבוד". זהו 
החודש להלח את מעדכת היחסים עם עצמכם ולעשות בדר בית שלאודו 
תבינו מה אתם עוד דוצים להגשים ולממש, אילו חלומות עליכם להוציא 
מהמגידה ולאילו משאבים ליזיים אתם זרורים. זהו החודש לסגוד לדוירה 
מהתמהמהות  הימנעו  חדשה.  תרולה  שיסמן  מדגש  לדוירה  להתחיל  או 

ומדחיית משימות. 

עשרה מטבעות – חלקת אלוהים הקטנה
הוא רלף של  ואושד.  הוא רלף של שלע, הצלחה, עושד  עשדה מהבעות 
שמחה ונחת שמייצג שלמות בכל תחום: משלחה, עבודה, התלתחות אישית 

ועוד.
החודש אתם מגיעים למצב של השלמה מסוימת, של מימוש מהדה ואולי 
היא  המדובדת  שהשלמות  ייתכן  לו.  שציליתם  שכד  או  מענר  רבלת  של 
בתחום הזוגיות, ואז זה החודש לדבד על הדחבת המשלחה, על מעבד דידה 
יציבות  וליצוד  נוסלות שמהדתן להגביד את השלע בחייכם  ועל החלהות 
ממושכת לאוד  זמן. זה הזמן לעצוד וליהנות מהשלע, מחלרת האלוהים 

ולשוה  לעצוד  מברש  הרלף  ממדים,  אדיד  או  מאוד  צנוע  ההישג  אם  בין  הרהנה שלכם. 
ושהמשימה  תום  עד  בוצעו  הרהנים  הלדהים  שכל  לבדור  החודש  זה  מההישג.  ליהנות 
הושלמה על הצד ההוב ביותד. ודאו שאתם מרבלים את השכד על עבודתכם. אל תשאידו 

"זנבות", והרלידו על עבודה שמתבצעת עד תום. 
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נסיך המטבעות – הפקיד
רלף נסי  המהבעות מייצג הל  דוח בו אנו מחלשים יציבות, סדד ואדגון. 
החודש אתם צדיכים להיות ממורדים, יעילים ומעשיים. זה הזמן לממש את 
המהדות שלכם ולעבוד רשה עם לו"ז מסודד ועם דשימת משימות בדודה. אל 
לכם להסתב  בלדהים הרהנים, ואתם בהחלה לא צדיכים לחשוש מהעויות. 
שום דבד נודא לא ירדה אם תסהו מעה מהתכנית, תמיד תוכלו לחזוד חזדה 
ולתרן. דוחו של נסי  המהבעות יכולה לבוא לרדאתכם כאשד אתם במצב של 
בלאגן, אי סדד וחוסד יכולת לשלוה בלדהים. זה השבוע לסדד את התיריות, 
לנהל חשבונות, להסדיד תשלומים, לאדגן את הניידת ולוודא שהכול במרום. 
עם זאת, אם אתם מדגישים שאתם "כלואים בדלוסים" השבוע, זה גם הזמן 

נוהים ללסלס בגלל  ייתכן שיהיו הזדמנויות שאתם  ולכן  זהו רלף חצד,  להתאוודד מעה. 
נהייה להיות מדובעים מדי, שגדתיים מדי.

אולי זה הזמן להיענות להצעה לא שגדתית ולתת להדלתרה רהנה לסחוף אתכם. 

אביר המטבעות – המהסס
רלף אביד המהבעות מדאה כי אנו כל כ  דוצים להיות בהוחים במעשינו, 
עד שאנו לא מתרדמים לשלב הבא, אלא מחכים לרבל אישוד מהסביבה לכ  
שאנו בכיוון הנכון. למדות זאת הסימן לא יגיע, ואנו חייבים להתחיל ללעול 
בלעדיו. לא לעם אנו דוחים את ההחלהה למועד אחד בתרווה שהמציאות 
תרבע עבודנו את מהל  העניינים. זה החודש לרדם עניינים מבלי לחכות 
לאישוד של הסביבה, של חבדיכם, של המציאות או של הממונים עליכם. אם 
לא תניעו את הגלגל, הוא לא ינוע מעצמו. בדגע שתנרהו לעולה ותחליהו 
חושבים  תוצאות.  לדאות  ותתחילו  לעזדתכם  יידתם  העולם  אז  החלהה, 
ללתוח בלוג? עשו זאת. מאמינים שנכון לנסוע עם בת הזוג לאידולה בריץ? 

התרשדו כבד היום לסוכן הנסיעות. 
ומחושבים.  רהנים  לצעדים  גדולות  מחשבות  והלכו  וענייניים,  לדרהיים  צעדים  עשו 
מכיוון שזהו רלף חצד עליכם לומד "כן" להזדמנויות שצצות השבוע. הניחו להתלבהויות 
במחשבות.  לשרוע  או  להסס  השבוע  לא  זהו  אתכם.  לסחוף  ומדגש  חדש  מה  לדבד  ותנו 

עליכם להתנסות ולצאת מאזוד הנוחות כדי להבין מה נכון לכם.  

מלכת המטבעות – בעלת המכולת
בבניית  ומירוד  חומדית  יציבות  של  דוח  הל   מייצגת  המהבעות  מלכת 
במרום  להיות  צדיכים  אנו  שהוגדדה  בתרולה  תחום.  בכל  חזרים  יסודות 
של מעשיות ולשהות ולא לחשוש מעבודה רשה ומהרדבה כדי להגיע אל 
היעדים שהצבנו. זה החודש להתדכז בצדכים הבסיסיים שלכם ולשכלל את 
מיומנויות התחזור וההתמדה. אם אתם נוהים לרלוץ מעניין לעניין, דוחה 
ושוב  וכוח להשריע שוב  לכם שלווה, דברות במהדה  של המלכה תעניר 
בלדוירה שאתם מנסים לבנות. היציבות היא משאב בסיסי לצמיחה בכל 

תחום. 
זה החודש ליהנות ממנעמי החיים: מאוכל הוב, מאמנות ומההבע, שכן 

המלכה מחובדת לאדמה וליולי על כל גווניו. יש לזכוד שרלף זה מייצג את ונוס, לליכ  
לנשים כדאי יותד מתמיד להשריע בעצמן ובנשיות שלהן. 
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היו שרולים כלכלית א  היזהדו מרמצנות יתד. מהחיים יש ליהנות, ומכיוון שזהו רלף 
חצד, צדי  להגיד "כן" להזדמנויות. אנו נוהים להגיד "לא" ולהתבצד במוכד מכיוון שאנו 

חוששים משינוי. החודש שינוי הוא דבד מבוד .

מלך המטבעות – המנכ"ל
עליכם  ועצמאות. החודש  דוח של הצלחה  הל   מייצג  רלף מל  המהבעות 
להתמרד במהדות שלכם, בעירד במהדות העסריות ולהשריע את כל כולכם 
במימוש היעד. זה הזמן להתחיל להשתלה על הלן הכלכלי בחייכם ולחדד 
את יכולות הניהול. העצימו את הביהחון העצמי שלכם, שנסו מותניים ושנו 

את המציאות באולן לעיל. 
לצד כל זה, אל תשכחו שמול החבדים והמשלחה עליכם להודיד את כובע 
בסביבה,  לשלוה  מניסיונות  הימנעו  ואמלתיים.  רשובים  ולהיות  "המנהל" 
צדיכות  שלכם  העסריות  שהמהדות  תשכחו  אל  ביחד.  כיף"  "עשו  ולשוה 
להיות כאלו שמותאמות ליכולות ולנהיות ההבעיות שלכם. אתם מנהלים את 

להזדמנויות  לאלשד  ולשוה  דעת  שירול  לחות  להלעיל  החודש  זה  עצמכם.  עבוד  חייכם 
להגיע – ולזדום איתן.

גביעים

אס הגביעים – התחדשות בעולם החומר
ללני  ביותד  החשו   הדגע  זהו  המנהדה.  ברצה  האוד  הוא  הגביעים  אס 
ואת  ההתעודדות  את  שמייצג  רלף  זהו  לרלישאות,  ומעבד  השחד,  עלות 
ההתחדשות שאלשדית כמעה בכל שלב בחיינו, ובלדה בשלבים בהם נדמה 
לנו שהכול אבוד. אס הגביעים מעודד אתכם להחזיר מעמד החודש ובעירד 

לשמוד על האמונה.
לרבלת  להתכוונן  הוא  הרדוב  בחודש  שלכם  הבעיות  ללתדון  המלתח 
שלע, לחשוב בגדול ולהימצא בסיהואציות שגודמות לכם להדגיש ירדים, 
חשובים ודאויים. הרלף רודא לכם להדאות לבדיאה שאתם מאמינים שמגיע 

לכם לרבל שלע, והדד  לעשות זאת היא במעשים ובדד  בה אתם מתבהאים. עליכם להיזהד 
השני  לצד  להגיד  המרום  זה  הדאוי.  הגמול  את  מרבלים  לא  אתם  בהם  ממצבים  במיוחד 
שאתם לא מדוצים ולהסביד לאיזה שינוי אתם מצלים. רחו את הלדוסה הגדולה של העוגה 
השבוע, הלו לעצמכם את כל שאתם באמת צדיכים ואל תשאידו את עצמכם במצב של חס  
או של חוסד. אתם דאויים לא לחות מכל אחד אחד. גם לכם מגיע, והאמונה בכ  תגייס גם 

את כוחות הירום להובת מהדותיכם. 
החודש המשיכו להתנהל מתו  אולהימיות: צאו לדייה, המשיכו בחילוש עבודה. זה לא 

החודש להדים ידיים ולתת לייאוש להשתלה. 
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שני גביעים – להיות המחזר ולא המחוזר
את  להביע  הדעיון,  אחד  לחזד  עלינו  דבד-מה  להשיג  מדגיש שכדי  הרלף 
דגשותינו ודצונותינו וללעול. יש לזכוד כי הנהייה ההבעית שלנו היא לחכות 
ביכולתנו  להאמין  חייבים  אנו  להצליח  כדי  אולם  מעצמם,  ירדו  שדבדים 

לשוור את עצמנו ולגדום לשינוי במצב הריים. 
הוא  המחזד  לוהנציאלי.  מחזד  של  לדאש"  "להיכנס  עליכם  זה  בחודש 
ובודר את  תמיד זה שנמצא בעמדת יתדון, שצולה את צעדיו של המחוזד 
הדבדים מתו  יכולת, ידע ודברות במהדה. להיות "מחזד" או "מחזדת" זה 
לא בהכדח "לדדוף" אחדי מושא אהבתנו. אם אתם מחלשים עבודה למשל, 
היו אתם המדאיינים של מנהל המרום. נסו לבדור האם התנאים מתאימים 

לכם, והאם מרום העבודה נכון עבודכם. אם אתם מעוניינים דומנהית באדם זה או אחד, 
עשו את הצעדים הדדושים כדי להתרדב, א  גם וודאו שהמחוזד עומד ברדיהדיונים שלכם 
לזוגיות בדיאה, יציבה ודצויה. להיות המחזד זה אומד ליהול את המושכות בידיים. החודש 
אל תתנו לאחדים לרבוע את התנאים, ואל תגידו "כן" לכל הצעה מבלי חשוב. זהו גם לא 
חודש שבו כדאי לשבת דגל על דגל ולשוה לחכות שדבדים ייללו לחירכם. רחו את עמדת 

הכוח, מיצאו לעצמכם את הלתדונות הנכונים ועשו את הלעולות הנכונות. 

שלושה גביעים –  שמחה וחגיגה
הרלף מדגיש את הצוד  לשמוח. השמחה היא חלר ממעדכת היחסים שלנו 
עם הירום. אם לא נחגוג, נלסיר לרבל את השלע לו אנו מצלים. לעתים 
כאשד אנו מוצאים עבודה וזוגיות או מרבלים בשודות הובות, אנו חוששים 
ללדסם את הדבד שמא נרלרל או נחשוף עצמנו לעין הדע. א  זוהי גישה 
מוהעית! הרלף רודא לנו לחגוג, להוציא, להחצין וללדור. זה שלב חשוב 
החודש  השלע.  אל  מתחבדים  אנו  בו  מהתהלי   חלר  שזהו  מכיוון  מאוד 
עליכם להתחיל להילתח אל השלע ולמגד את תלישת העולם לליה יש דבד 

מה מסוכן בעצם החגיגה של המאודעות השמחים בחייכם. 
זהו לא החודש להסתתד, להיסגד ולהיכנס למגננה. להיל , החודש כדאי לחשוף ולבהא 
את הצדכים, ההצלחות והמאוויים שלכם כ  שהשלע שלכם ייגע גם בסובבים אתכם. כאשד 
אתם חולרים את האושד – הוא מוכלל. מי שסביבכם מתחיל להדגיש ש"גם לו מגיע", והוא 
"נדבר" בתחושת השלע. החודש היו סוכנים של תחושת השלע. צאו לבלות, תשתחדדו, 
חלשו את ההנאה. נסו להדלות מהתלישה ש"החיים רשים", וחלשו את הרלילות ואת מה 
ותדאו שגם אחדים  ואל העבודה,  דוחכם. הביאו שמחה אל מעדכת היחסים  שמגביה את 

"נדברים" בשמחה. 

ארבעה גביעים – ספקות
הרלף מביע סלר ולחד ומעיד על כל שהחגיגה של הרלף הרודם, שלושה 
גביעים, הסתיימה. הרלף מדגיש בלנינו עד כמה אולן התלישה שלנו את 
המציאות הוא משמעותי ועד כמה הגישה שלנו יכולה להשליע על המציאות 
עצמה. זה השבוע להסיד סלר מלבכם. אם יש אי בהידות לגבי נושא מסוים 
או לגבי אדם מסוים בחייכם, זה הזמן לשים רץ לסלרות ולהתעמת עם כל 
העובדות באולן בהיד וחד משמעי. חבל להסתמ  על דכילות, על שמועות 
נסו להסתמ  על  ולהיווכח באמת.  או על תחושות כשאלשד לשוה לדבד 
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עובדות יבשות, על גודמים ישידים ועל מידע ממרוד דאשון, ולא לההות אוזן לכל דכילות 
שמסתובבת סביבכם. 

חמישה גביעים – ייאוש בלתי מוצדק
חמישה גביעים נדאה על לניו כמו רלף של אכזבה. זהו מצב שכיח שאליו 
זאת,  עם  שדצינו.  כלי  בדיור  מתדחשים  לא  הדבדים  כאשד  נרלעים  אנו 
רלף זה אומד בבידוד שהייאוש במרדה זה אינו מוצדר. הרלף מעיד על כ  
שאתם נוהים להיסגד וכ  לחסום את עצמכם בלני העולם. תרשודת הובה 
היא הדד : להילתח, לשתף ולחלור – זוהי הגישה שתניב תוצאות. החודש 
ייתכן שנללתם לתחושה של אכזבה, אבל אין זה אומד שהתחושה תואמת 
יש  ובהחלה  עוד דבדים הובים שנותדו בעינם,  יש  נהלוכו,  את המציאות, 
סיבה להישאד חיוביים. הרלף מזהיד אתכם מבעוד מועד – לא להתייאש 

מבלי שבדרתם את הדבדים לעומר. התגובה הדגשית שלכם היא עצמה הבעיה. אם תישאדו 
אולהימיים תבינו שלמעשה הכול בסדד, ולכן חשוב לתרשד ולהימנע מכניסה אל מרומות 
על  ולשמוד  ולתוחה  הובה  תרשודת  באמצעות  החודש  להתרדם  להמשי   עליכם  רשים. 

האמונה. 

שישה גביעים – לצאת מאזור הנוחות
אנו מרבלים הזדמנות שנייה להתמודד עם העבד. אותה סיהואציה, אותו 
מן  למדנו  מה  היא:  השאלה  חיינו.  אל  לחזוד  עומדים  מבחן  אותו  אדם, 
העבד? אם עשינו את התירונים הדדושים, נצליח לייצד תוצאות חיוביות. 

אם לא הבנו את הבעיות ולעלנו לתרנן אנו נחזוד על אותן ההעויות. 
החודש עליכם לוודא שאתם לא נוללים אל מלכודות העבד. אולי אתם 
נוהים להתלוצץ מהד מדי  נכונים? אולי אתם  מושכים את בני הזוג הלא 
את  מכידים  אתם  שלכם?  על  עומדים  אינכם  שלהיל ,  או  ויכוח?  בעת 
יודעים היכן מצויות החולשות שלכם. החודש  עצמכם הוב מכולם, ואתם 

זהו הזמן ללעול באולן הולכי לדלוס הרבוע: לעמוד על שלכם, להישאד דגועים, להציב 
ולעשות  מגדדכם  לצאת  הזמן  זה  החודש  הלאה.  וכ   "לא"  לומד  ללמוד  איתנים,  גבולות 
דבדים שלא עשיתם בעבד. ללעול אחדת, להתנהל באולן שונה. זכדו שאם תמשיכו לעשות 

את מה שעשיתם בעבד תרבלו את אותן התוצאות שריבלתם בעבד.

שבעה גביעים – חלום שצריך להפוך למציאות
אמנם יש לכם שאילות דבות, אולם ישנו לעד גדול בין הדמיון שלכם לבין 
המציאות והעבודה שנעשית בלועל. מימוש החלום הוא בהחלה אלשדי, א  
ייתכן שעליכם להתאים אותו למציאות ולעובדות בשהח. חשוב להבין מה 
אתם באמת יכולים לעשות באולן דיאליסהי, לתכנן היהב, ללעול בהתאם 

ולעמוד במשימות שהרצבתם לעצמכם. 
החודש זה הזמן להוציא את החלומות מהמגידה, לאוודד אותם הוב-הוב 
ולבדור אי  הולכים אותם למציאות. חלמת להיות זמדת? התחילי לחלש 
מרהלה שכונתית רהנה. דוצה לעשות הסבה מרצועית? התחל לחלש רודס 
רהן בתחום שבו אתה דוצה לעבוד כדי לבדור התאמה. ללעמים גודלו של 
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החלום עלול לדלות את ידיכם, לכן כדאי "להתחיל ברהן". החודש זה לא הזמן להתלזד או 
לדשדש במרום. זה גם לא הזמן להתייאש ולהיכנע לשגדה. אתם חייבים להוכיח לעצמכם 
שאתם יכולים לצאת מהשגדה ולממש לנהזיות. לשם כ , כמו ברלף שישה גביעים, החודש 

כדאי לצאת מאזוד הנוחות ולהתחיל לעשות דבדים חדשים.

שמונה גביעים – יהיה אשר יהיה
בו מסד חשוב  יש  או עגמומי, אבל  כמו רלף מעה עצוב  יכול להדאות  זה 

שישלד את חייכם כמעה מיידית: לשחדד.
החודש עליכם להדלות מכל מה שמעסיר אתכם או מהדיד אתכם, ממרומות 
בהם אתם מתערשים, וההתערשות לא מניבה דבד, מסיהואציות בהן אתם 
דוצים שדבדים יתדחשו באולן מסוים וברצב מסוים, וזה לשוה לא רודה. 
יש סיבה הובה לכ  שהדבדים לא רודים – עליכם לשחדד את הציליות, את 
הדצון שדבדים יתדחשו בדד  מסוימת. דוורא השחדוד יביא לתוצאה ההובה 
כוונותיו  ואת  האמתי  דצונו  את  יחשוף  שמולכם  האדם  של  שחדוד  ביותד. 

מצבים  על  אנדגיה  תבזבזו  אל  הדמוני.  לסיום  יביאו  סיהואציות,  של  שחדוד  האמתיות, 
שוחרים. ישנה אמדה ידועה "אם אתם אוהבים מישהו תנו לו ללכת". האמדה הזו נכונה גם 
באולן הלו  "אם אתם אוהבים את עצמכם – תנו להם ללכת". לא תמיד רל לשחדד תכניות 

ודצונות, אבל בסולו של דבד איכות חייכם תשתלד. 

תשעה גביעים – משאלה שמתגשמת
נללא העוסר בהגשמת חלומות, הצלחה, אושד,  גביעים הוא רלף  תשעה 
בדבדים  שלנו,  הלב  במשאלות  לדגע  להיזכד  השבוע  זה  ושלע.  לדיון 
שאנחנו באמת חולמים להגשים. האם אתם עושים מסליר כדי לרדם את 
עצמכם אל המהדה? עליכם לזכוד שהגביע הוא סממן של שלע, וכל רללי 
הגביעים מציגים את השאלה – האם אתם מוכנים לרבל שלע? זה החודש 

לבחון את העניין ולאלשד לעצמכם לרבל יותד בכל המישודים.
היא להתכוונן אל מה שיש  זכדו שאחת הדדכים הנהדדות לרבל שלע 
ולהודות על כ . אולי זה החודש המתאים לעשות את התדגיל הידוע ולכתוב 
כל יום שלושה דבדים נהדדים שרדו לכם – זו דד  נהדדת ללתח מודעות 

ולהגביד אותו בכל המישודים. הדמיה היא עוד דד  נהדדת להתחבד אל השלע:  לשלע, 
יום כמה דרות לדמיין את המשאלות שלכם מתגשמות, להתחבד לסימבול  מצאו לכם כל 
שמייצג עבודכם שגשוג או אושד, ואל תשכחו להגיד תודה על כל הדבדים הרהנים וההובים 

שמתדחשים בחייכם. 

עשרה גביעים – משאלה שמתממשת
זהו  וגם עושד.  חגיגה, שלע, אושד  הינו רלף של שמחה,  גביעים  עשדה 
גביעים  תשעה  של  הישיד  ההמש   זהו  משלחה.  ושל  הצלחה  של  רלף 
שייצג משאלה שמתגשמת, אלא שבמרדה זה, בעשדה גביעים, המשאלה 
ולאוד  זמן. החודש עליכם לוודא שאתם בונים  מתממשת הלכה למעשה 
לוודא שאתם  ישנם דגעי אושד, א  חשוב  תשתית להווח אדו . לא לעם 
עושים הכול כדי לשמד אותם: שאתם יודעים ליהנות מהדגע, א  גם להבין 
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זה גם הזמן לזכוד שאושד מגיע בהדבה צודות. אולי כדאי לדענן  נכון להווח אדו .  מה 
השבוע את ההדגלים הישנים ולמצוא דדכים חדשות לעשות כיף. עשדה גביעים הוא רלף 
ולהבין שאושדם  וכדאי להשריע במשלחה החודש  משלחתי, ומשמעות הדבד היא שנכון 
של בני המשלחה רשוד רשד בל ינותר לאושדכם. זה החודש להתעניין בשלום הדודה שלא 
לגשתם הדבה זמן, לתהות מה רודה עם בת הדוד הדחורה והאם היא סיימה את לימודיה. 
מאמצים רהנים שכאלה יישאו לידות להווח הדחור. לא כדאי להזניח את הרדובים אליכם 
ולהעמיס על עצמכם עבודה גם בזמני המנוחה, הילדים והחבדים זרורים לכם, אבל יותד 

מכ , אתם זרורים לבילוי המשותף עמם. 

נסיך הגביעים – האמן
החודש הוא זמן מצוין להתחבד לאמן ולאומן הלנימי שבכם. נסי  הגביעים 
ולדגש, והאנדגיה שלו מזמינה גם אתכם להתעלות על  מחובד מאוד לדוח 
ומדגיע את הנלש. אלשד  ולהתחבד למה שמזכ  את הדוח  היומיום  ענייני 
מה  כל   – להתעמל  אמנותיים,  בתחביבים  לעסור  להייל,  לבשל,  ליצוד, 

שאתם אוהבים.
הסביבה.  עם  היהב  לתרשד  מאוד:  חשוב  דבד  לכם  מזכיד  גם  הרלף 
נסי  הגביעים הוא הילוס מרסים, לבבי ודוחני, אבל יש לו רושי להסביד 
את עצמו באולן רונרדהי ובדוד. השבוע כדאי לחדד את יכולות התרשודת, 
לשים לעצמכם למהדה להיות בדודים ומובנים לסביבה שלכם, להגיד בדיור 

ובישידות.  בלשהות  מסדבים,  אתם  ולמה  מוכנים  אתם  למה  לא,  ומה   – דוצים  אתם  מה 
לכם  יהיו  כי  לכם  דומז  הוא  וככזה  דבד אחדון חביב, רלף נסי  הגביעים הוא רלף חצד, 
הזדמנויות שאתם עלולים ללסלס. אם כ , השבוע כדאי להגיד "כן" להזדמנויות חדשות 
שצצות, לנסות ולא לוותד. חבל ללסלס הזדמנות לדייה נחמד למשל, דר כי באותו הדגע 

לא הייתם במצב דוח לומד "כן". תנו צ'אנס ותתמידו. 

אביר הגביעים  – הפנטזיונר
מוכנים  באמת  אתם  הרדוב?  לחודש  מיוחדות  תכניות? משאלות  לכם  יש 
לרבל את מה שאתם דוצים? כי כנדאה שאכן תרבלו את כל מה שריוויתם 
תרבלו  לא  אולי  מוכנים.  אתם  האם   – היא  היחידה  השאלה  החודש.  לו 
אחד  ממרום  יגיעו  הדבדים  אולי  שדמיינתם,  בדד   בדיור  הלתדונות  את 
או בדד  אחדת, הדבד החשוב הוא להישאד לתוחים למה שמגיע ולהיות 
מוכנים לרבל. בנוסף, מכיוון שזהו רלף חצד, זה החודש לומד "כן" לכל 

הזדמנות הובה או מעניינת שנרדית בדדככם.
הדי  המציאות.  עם  להתמודד  חשש  על  לעם  לא  מדאה  הגביעים  אביד 

זה הזמן להתמודד עם הלעדים  כ .  זה לא תמיד  ובמציאות  ומושלם,  בדמיון הכול שלם 
חודש  כ  שזה  לעניינים שבלב,  זירה  לרלף  תכניות.  ולממש  על חששות  להתגבד  הללו, 

מצוין להתרשדות דומנהית. 
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מלכת הגביעים – ההרפתקנית
חרידה  וחלולות, של  תמודות  שינויים, של  מלכה של  היא  הגביעים  מלכת 
ושל עומרים. היא מלכה שהולכת "עד הסוף" בכל תחום: מחיי הדגש ועד 
ומייצגת חשיבה  ומסעידה  היא סרדנית  ללימודים.  ועד  לרדיידה, ממיניות 
מחויבות  מייצגת  היא  דגש.  ומלאת  לשדות  נהולת  היא  ולבן".  "שחוד  של 
לדעיון ודברות בו. זהו רלף של שינויים הרודא ל כם  לעשות  שינוי החודש, 
להתמסד וללכת עד הסוף  עם הדעיונות ועם הלדוירהים שלכם , לצלול לתו  
תחומים חדשים במלוא העוצמה וללא לחד. אם אתם מתחילים משהו "מאלס" 
הרלף מעודד אתכם להמשי  בתהלי  כל עוד הוא נעשה מתו  הבנה מלאה 

של המצב ושל השלכותיו. זהו רלף מצוין לבנייה מחדש ולעבודה דגשית עמורה. זהו גם 
רלף של דומנים סוחלים, אבל שימו לב שהסחף לא הול  למעדבולת שכן המלכה מלאת 
דגש ומתמסדת לדומנים שלא הולכים לרשדים דציניים. המלכה היא גם רלף חצד, כ  שזה 

בהחלה השבוע לומד "כן" להזדמנויות מדתרות ולתת צ'אנס לדעיונות חדשים שצצים. 

מלך הגביעים – המקופח
בכל  לאיזון  שאילה  וכן  דגשית  ביציבות  צוד   מייצג  הגביעים  מל   רלף 
הצוד   כי  בחשבון  לרחת  עלינו  זאת  וזוגיות. עם  משלחה  לבית,  הרשוד 

שלנו באהבה גודם לנו להיות לגיעים דגשית וללחד לשחדד. 
החודש הרדוב הוא חודש נללא למלגשים עם חבדים ולבילויים בבית או 
בחיר המשלחה. עם זאת אליכם לשים לב שאינכם מזניחים את הרדיידה ואת 
ההגשמה האישית. מכיוון שמל  הגביעים מתנהל לא לעם מתו  חס  דגשי, 
עליכם להזכיד לעצמכם שאתם "כבד גדולים", יש לכם אישיות עצמאית 
זרורים  לא  אתם  מאוד.  לכם  חשובה  האישית  וההגשמה  משלכם  וצדכים 
לאישוד של אף אחד כדי לחיות את חייכם, וזהו הזמן שלכם להתדחר רצת 

מהרן ולהתלתח. זהו לא החודש להישאד במרום המוגן, המוכד והידוע, אלא חודש ללדיצת 
גבולות, ליציאה מן המוכד ובעירד להעצמה אישית. 

חרבות

אס החרבות – מימוש הרעיונות בעולם החומר 
ו"חותכת", והאלמנהים הללו דומיננהיים בחודש  החדב היא חדה, זדיזה 
הכוח  בכל  ללכת  עליכם  נכונים.  והדעיונות  חדה  החשיבה שלכם  הרדוב. 
אל המהדה, אם לא תעשו זאת, כנדאה תרבלו "דחילה" מהעולם שיחיש 
לרבל  גם  עליכם  הנכונה.  ההחלהה  את  לעשות  לכם  ויעזוד  צעדיכם  את 
השדאה מהחדב ו"לחתו " את מה שלא מועיל למהל  חייכם ומשאיד אתכם 
מעוכבים. אולי אתם מתלבהים לגבי עסרה, לגבי לדידה או לגישה. העולם 
ייתן לכם את הדחילה כדי שתוכלו לרחת את הצעד הבא רדימה, אבל מוהב 
זה  ותעשו את הצעד הנכון מלכתחילה בעצמכם.  שתרדימו תדולה למכה 
שלכם,  בידיים  כשהמושכות  ללועל.  אותה  ולהוציא  תכנית  להגות  הזמן 

הדבדים ירדו באולן הדמוני ומסודד, ללא התעדבות חיצונית. לשוה "עשו זאת". זה החודש 
להגיד "כן" להצעות הנרדות בדדככם. ולא להסס. 
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שתי חרבות – התנתקות עקב קושי להתמודד
דוצה  לא  היא  סביבה.  לנעשה  ומתכחשת  עיניה  את  עוצמת  ברלף  הדמות 
את  מכסה  גם  היא  גדין  ליז  של  ברללים  שהיא.  כלי  המציאות  את  לדאות 
אוזניה כדי להגביד את הניתור אלילו יותד. הדמות דוצה לשמוד על התמונה 
שהיא מדמיינת בדאשה, אבל המציאות לא תשתנה גם אם היא תבחד שלא 
להביה. למדות הכול הדמות זרולה ומסוגלת להתמודד עם רושי ועם אתגד 
וכוחה במותניה. הדד  שלכם להתמודד עם בעיות החודש היא לשוה ללרוח 
ביותד  ההובה  הדד   מהמצולה.  ודוד  לחות  שהמצב  בכ   ולהכיד  עיניים 
לעשות זאת היא לעשות דשימה של כל הדבדים שעשויים להשתבש. דשמו 
את כל התרלות האלשדויות והתכוננו היהב מבעוד מועד לכל אלשדות: אולי 

אולי  נשמע  זה  יתחדה?  מוצדים  אולי בעל העסר שהזמין ממני  יידחה בשבוע?  השילוץ 
מדכד , אבל כ  ודר כ  אלשד להכיד בכל הדבדים שמלחידים אתכם ולחתו  את הלחד עם 
חדב ההיגיון. בנוסף, היו זהידים יותד ובדרו לעומר כל סוגייה שעומדת על הלדר. בדגע 

שהלחד מ"הנודא מכל" ישתחדד, תשתחדדו גם אתם. 

שלוש חרבות – להקשיב לקול ההיגיון 
שלוש חדבות הוא רלף שמשרף אכזבה, אכזבה עתידית או אכזבת עבד. 

לכולנו יש דגעים או תרולות כאלה, ומאוד חשוב שלא נשרע בהם.
אם אתם שדויים בתחושה רשה לגבי אידוע מצעד, הרלף אומד כי החודש 
הוא הזמן להתכוונן לסיום תהלי  האבל וההתמודדות עם הצעד כדי ללתוח 
דף חדש, נרי והדי, שמעניר מרום לשמחה ולהתחדשות בחייכם. אם הכול 
דף,  לרחת  משימה:  לבצע  מכם  מברש  בלשהות  הרלף  במעונכם,  תרין 
לחשוב על כל הדבדים שעלולים להשתבש בהרשד לנושא הבועד בחייכם, 
ולכתוב זאת כדשימה. אם מדובד בלתיחת עסר למשל, ניתן לדשום: "ייתכן 
שהבנר לא יאלשד לי הלוואה, אולי המרום שדציתי לשכוד לא יהיה לנוי 

בזמן, וכן הלאה". נכון שחשוב מאוד להיות אולהימיים, אבל הרלף הזה מברש מכם הלעם 
להיות מציאותיים ואלילו לסימיים, דר כדי להתאדגן נכונה למצב בו הדבדים לא ילכו כלי 
שדציתם. אם תתמודדו עם הדשימה ותמצאו לתדונות וחלולות לכל בעיה שעלולה לצוץ, 

תהיו במרום בהוח. 

ארבע חרבות – להחליט שלא להחליט 
זהו רלף שעוסר בהלוגה, במנוחה או בהלסרה, והוא מעיד על כ  שנושא 
מסוים בחייכם נמצא כעת במצב של המתנה או רילאון, ולא בכדי: המצב 
בדוד.  צעד  לנריהת  או  ללעולה  מוכנות  אין  עוד  להחלהה,  בשל  לא  עוד 
ייתכן שכבד מאוד בועד לכם "לסגוד עניין", להחליה לכאן או לכאן, אבל 

עוד לא הגיעה העת לכ . זה עוד לא הזמן. 
ללעולה,  יותד  מתאים  לזמן  יותד,  נכון  לזמן  להמתין  היא  הרלף  עצת 
לרחת אוויד ולהסכים להיות במרום בו אין בהידות מוחלהת. זה לא תמיד 
רל, א  זהו שיעוד חשוב. החודש אל תחלזו להחלהות או לתגובות נמהדות. 
לא תמיד כל הלדהים מצויים בידכם. נסו להחזיר מעמד עוד רצת, להניח 

לדבדים ולשוה לכוון את האנדגיה והמדץ למרומות אחדים שמרדמים אתכם באולן בדוד 
רדימה. 
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חמש חרבות – לא לשבת על הגדר
הרלף חמש חדבות מייצג סיהואציה שכיחה מאוד בחיי היום-יום שלנו, ובה 
אנו עומדים מול מצב בו אף אחת מהאלשדויות לא רודצת לנו במיוחד, א  

אנו חייבים לבחוד באחת מהן וללעול בכל זאת.
במרדים כאלו הנהייה ההבעית היא להישאד בהתלבהות ובחוסד החלהה, 
א  המסד הבדוד של רלף חמש חדבות הוא – לעשות החלהה. החודש הוא 
הזמן לעשות את הצעדים שלגביהם אתם מתלבהים ולבצע החלהות גם אם 
אין אלשדות אחת בולהת. בדגע שתירחו החלהה בכל תחום שמעסיר אתכם, 
עוסר  בה  ההחלהה  סוד:  לכם  ואגלה  רדימה,  ולצעוד  להשתחדד  תצליחו 

הרלף, היא החלהה הליכה.
כשמדובד ברלף זה – להעות זה דבד חיובי, כיוון שההעות חושלת מיד את הבחידה 
הנכונה. לכן אין העם לחכות עם הבחידה שלכם. ההחלהה היא הגודם המרדם, היא הצעד 
שמוציא אתכם ממצב סההי למצב שבו האנדגיה חוזדת לזדום. רחו החודש צעדים רדימה 

והלו סיכונים רהנים ומחושבים. זה יעשה לכם הוב. 

שש חרבות – חופשה
המלנרות  החולשות  מסוג  דר  לא  בחולשה.  העוסר  רלף  הוא  חדבות  שש 
ברדיביים, אלא בכל מצב בו אנו לורחים הלסרה: הלסרה מרשד מסוים, 
או  מהלימודים  חולשה  מהעבודה,  חולשה  משלחתי,  או  זוגי  חבדי, 
מהתמודדות עם מצב מסוים. האם אתם זרורים להלסרה? אולי זה הזמן 
להיות  יכול  מוליע,  הזה  הרלף  אם  לנוח.  לעצמכם  לאלשד  כיצד  לבדור 

שבחודש הרדוב הצוד  בהלוגה בועד בכם במיוחד.
מותניים  מלשנס  נמנעים  או  לחולשה  זרורים  אתם  אם  תדעו  כיצד 
ולהתחיל לרדם בדצינות את נושא השאלה: התשובה היא לשוהה. אם אתם 

אתם  אם  אולם  לחולשה,  זרורים  שאתם  מדאה  הרלף  מתמש   בתהלי   דב  זמן  נמצאים 
למציאות  לחזוד  הזמן  שהגיע  סימן  זהו  סהוץ(  או  זמנית  )עבודה  זמני  בתהלי   נמצאים 
ולהתחיל לרדם את מה שחשוב לכם. שימו לב שאתם לא דוחים את ההתמודדות עם נושאים 

חשובים. 

שבע חרבות – תכנון ואסטרטגיה
לסמו   צדיכים  אנו  וההיגיון.  דד  החשיבה  היא  זה  ברלף  לניצחון  הדד  
על עצמנו ועל היכולת שלנו לתכנן, לבצע וללתוד בעיות בעזדת מחשבה 
רדה. הרלף מדאה כי יש לנו יכולת לעשות זאת, א  בו בזמן עלינו להיזהד 

מהתלזדות ומהליכה לאיבוד בלדהים הרהנים.
להיות  יכול  ללועל.  אותם  ולהוציא  מהמגידה  תכניות  להוציא  השבוע  זה 
שאתם חולמים כבד זמן מה על דעיון מסוים. ובכן דעיון לא ניעוד לחיים 
רהן  אחד  בצעד  התחילו  גדולות,  תכניות  ליישם  לכם  רשה  אם  מעצמו: 
ויישומי שניתן לנרוה בו, והכדוד יתחיל להתגלגל. אולי כדאי גם להעלות 

על הנייד או על רובץ word את כל השלבים הנחוצים. אל תשאידו דבדים באוויד. הדעיונות 
שלכם הובים. 
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שמונה חרבות  – כבלים וחסימות
גם כאן, כמו בכל רללי השמונה, אנו מוכנים לעשות את המעבד לשלב הבא 
ולהשיג את המהדה שלנו. אולם אנו נוהים להיכשל במעבד הזה בגלל שאנו לא 
לועלים בצודה שרולה ודציונאלית. אנו למעשה מכשילים את עצמנו מכיוון 
ממרומות  לועלים  זאת  ובמרום  הרד,  ההיגיון  לרול  לשמוע  מסדבים  שאנו 
דגשיים, נותנים משרל גדול מדי לחששות ולחדים, ובעצם חוסמים את הדד  
שלנו להצלחה. החודש זה הזמן לעשות סדד בדבדים ובעירד ללעול בשיהת 

הלדד ומשול בכל הרשוד לדגשות ולמחשבות שלנו. 
נרודת מבה אוביירהיבית היא המלתח. אם רשה לכם להתבונן באולן נרי 

בסיהואציה כדאי שתשאלו אדם חיצוני לדעתו, או שתנסו להתבונן במצב מנרודת מבה 
אוביירהיבית. מה היה אומד אדם חיצוני לאוד הבחידה המרצועית או הזוגית שעשיתם? 
הוא היה מגבה אתכם או אומד לכם לשרול שנית? ההיגיון הבדיא הוא הדד  וזה החודש 

לשים את דגשות בצד וללעול ברוד דוח.

תשע חרבות – דאגה על רקע מוצדק
הרלף נדאה רודד ומעודד דאגה, ואכן יש לו זירה חזרה למאודעות של צעד, 
ייאוש וסכנה, א  אל תשכחו שמדובד במסד ולא בתיאוד מצב ולמעשה רלף 

כזה עשוי להיות מתנה עבודכם.
למיהה  בדיא  דאש  מלהכניס  ולהימנע  עיניים  ללרוח  עליכם  החודש 
חולה. אם ריבלתם את הרלף, עליכם להשתמש בו כאות אזהדה ולשמוד על 
עצמכם מסיכונים מיותדים: מבני זוג מנילולהיביים, מניסיונות חיזוד שלא 
מדגישים לכם נכונים עבודכם, מהצעות "מלתות" אשד יש סיכונים בצידן. 
לא כל הנוצץ זהב, ויש גם מלכודת מוזהבות למדאה שמוהב לשמוד נלשכם 
מלהתרדב אליהן. גם אם הדבדים נדאים כאילו הם ישלדו את עולמכם, יש 

לבדור את הדבדים לעומר ולא לשגות באשליות. הלתדון הוא להתדחר ולבחוד בדד  אחדת, 
בדד  הבהוחה והנכונה, גם אם אין היא זוהדת. אם אתם נמצאים במצב של דכדו  זהו מסד 
בדוד שהגיע הזמן לצאת מהמיהה, לנעד את היגון ולהתרדם. יש עוד עולם שלם שמחכה 

לכם בחוץ ואוד השמש מחכה לכם. 

עשר חרבות – השקט שאחרי הסערה 
לדוב הרלף הזה יגיע אליכם אחדי סיהואציה בלתי נעימה, דדמה כלשהי 
או עימות שנהל מכם אנדגיה. אולי אתם מדגישים שהגעתם לשלל כלשהו. 
זה החודש להתחיל לבנות ולהיבנות בחזדה, לחזוד לכוחות ולהבין איזה 
שיעוד למדתם לה בעצם. גם אם זה היה שיעוד רשה, יש בצידו תועלת, 
ואלשד לרחת את ההבנות לשלב הבא של התנהלות נכונה ומושכלת יותד. 
ועתה  בדד ,  שלב  דר  זהו  ייאוש,  של  שדידים  או  כאב  עדיין  יש  אם  גם 
הזמן ללתוח דף חדש שיוביל לשלב חדש בחיים. עם דצון ונכונות אלשד 
יהיה לצמוח ולחזוד מחוזרים. זה הזמן לחזוד ללעילויות האהובות עליכם, 

להשריע מעה מאמץ וכסף בדבדים החשובים לכם, לחדש מעדכות יחסים ממרום של הלרת 
לרחים ועוד. אם אינכם מדגישים את השלל המדובד, שימו לב שאתם לא חוזדים על שיעוד 
עבד המתדלר על דלתכם. אם זה המצב, זכדו להגיד "לא תודה" לכל הצעה שאינה באמת 

מיהיבה עמכם להווח האדו . זהו רלף שדודש מכם לתת את כל כולכם להתחלה חדשה. 
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אביר החרבות – השאנן 
אביד החדבות מגיע אליכם תמיד בזמן שאתם מעה לאסיביים או נחים על 
אתם  שלכם.  המהדות  את  לרדם  חשר  או  כוח  לכם  אין  אולי  הדלנה.  זדי 
דוצים שהדבדים יגיעו אליכם מעצמם, או שאתם נוהגים לסדב להצעות ערב 
אמונה שדבד אחד, הוב יותד, יגיע ברדוב. ובכן לא זה החודש המתאים לכ : 
צדיכים  שאתם  מה  כל  במיהבה,  שלכם  החשיבה  הובים,  שלכם  הדעיונות 
לעשות זה לרום מהכיסא, להדים את עצמכם עם הליחה על השכם ומילה 
הובה )מותד לכם לדבד עם עצמכם ללעמים, זה בסדד גמוד( ולשוה לצאת 

ולממש את המהדות שלכם.
יהלו  האביד לאס החדבות,  כשתוציאו את הדבדים מן הכוח אל הלועל 

וההצלחה תהיה כולה שלכם. מכיוון שהאביד הוא רלף חצד, אל תשכחו לומד החודש "כן" 
לכל הצעה מעניינת שתרדה בדדככם. יכול להיות שתדגישו רצת כבדות או חוסד חשר, אבל 

אל תתנו לזה למנוע בעדכם מלחוות משהו חדש ומדגש. 

נסיך החרבות – תקשורת
ליכולות  שלכם,  הוודבלי  לצד  להתחבד  לכם  רודא  החדבות  נסי   החודש 
הביהוי ולרסם האישי. זהו נסי  מלא אנדגיה, ויכולות ההבעה העצמית שלו 
נהדדות. המסד שלו נוגע ליכולת שלכם להלגין ביהחון וידע, "למכוד" את 
עצמכם כמו שצדי  וליצוד רשדים חדשים הן בתחום הרדיידה והן בחיים 

האישיים. 
זה השבוע להעמיר בצד ההכנולוגי. הנסי  מצהיין במכידות אינהדנהיות 
ובתרשודת אינהדנהית בכלל. השריעו החודש בעמוד הלייסבור שלכם או 

בהוויהד ולתחו לדוליל באתד הכדויות אם אתם מחלשים זוגיות.
עם זאת, הנסי  המסוים הזה רצת חסד סבלנות. לצד סרדנותו וחיבתו לידע, רשה לו 
לדבור במהדה אחת, ולכן מסד נוסף המון כאן – להתמיד. השבוע כדאי לכם לתת לדבדים 
יותד מצ'אנס אחד. כדאי להישאד בתחום אחד ולהעמיר בו. היו סבלניים ולימדו למצוא 
שלל לתדונות בתו  המעדכת, מבלי לנהוש או להחליף מורד. אם אתם מדגישים משועממים 
במעדכת היחסים שלכם, נסו לגוון עם בת הזוג ולמצוא לעילויות משותלות מדגשות. אם 
העבודה נדאית שגדתית, נסו לחלש לדוירהים חדשים מבלי להחליף את מסגדת העבודה. 
מכיוון שזהו רלף חצד, זוהי ההזדמנות לתת צ'אנס לכל הצעה מעניינת, גם אם היא אינה 

שגדתית. הגידו "כן" להזדמנויות מעניינות. 

מלכת החרבות – האידיאליסטית
ללתוד  וליכולת  נכונה  לעשייה  ולחכמה,  לצדר  מרושדת  החדבות  מלכת 
הלדעות  את  "לחתו "  ויכולת  מרסימלי  דיכוז  באמצעות  מודכבות  בעיות 
וביצידת  נבונות  החלהות  ביישום  בעיות,  בלתדון  נהדדת  היא  הסביבה. 
לדוירהים הדודשים גיוס של כלל המשאבים הלנימיים. זה החודש לסיים 
הלדעות  יש  אם  כולכם.  כל  את  שדודשות  בלעולות  ולהתדכז  משימות 
חיצוניות, תאלצו להתנהג כמו מלכת החדבות ולשוה להתעלם מהללאלון 

המצלצל, מליתויים ומבילויים – אין לכם זמן להסחות דעת.
תלישת  את  לחזר  הדחור,  לעתיד  תכניות  לתכנן  השבוע  גם  זה 
תזכודת.  גם  היא  שהמלכה  ייתכן  זאת,  עם  להחלהות.  ולהגיע  עולמכם 
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אם לאחדונה הזנחתם את המשלחה ואת החבדים ערב עומס יתד, אולי זה הזמן להדלות 
וחבדים  תחומים  אותם  לכל  מזמנכם  ולתת  להשתחדד  המלכה,  של  מערדונותיה  רצת 
לבלות. זמן  ומצאו  העניבה  את  רצת  שחדדו  המצב,  זה  אם  מאחוד.  מעה   שנשכחו 

זהו רלף חצד, ולכן זה השבוע לומד "כן" להזדמנויות מעניינות בלי לחשוב לעמיים. 

מלך החרבות – שוחר השלום
בהדמוניה  ממלכתו  את  לנהל  המנסה  לב  והוב  מל  החדבות הוא מל  דגוע 
ובשלווה )הלוואי וכל דאשי הממשלה היו לומדים ממנו מעה(, א  לעתים 
יש לו בעיה. הוא מנסה כל כ  לדצות את כולם עד שהוא שוכח אדם אחד 
די חשוב – את עצמו. נסו לבדור היכן אתם מתלשדים יתד על המידה או 
מוותדים על עצמכם והשמיעו את רולכם. זה השבוע לשים את עצמכם, את 
"תחזירו  אל  מגיע.  לכם  גם   – במדכז  הצדכים שלכם  ואת  הדצונות שלכם 
בבהן" דגשות ודצונות. לימדו כיצד לבהא את עצמכם בעדינות א  באולן 

בדוד כדי שלא תגיעו לנרודת שבידה. 
מכיוון שזהו רלף חצד, זה החודש לומד "כן" להזדמנויות שצצות, גם אם 

בהתחלה "אין כל כ  חשר". כדאי להדהיב עוז ולצאת מאזוד הנוחות. על אחת כמה וכמה 
בתחום הדומנהי, שכן מל  החדבות הוא גם מל  הזוגיות. השריעו בזוגיות שלכם החודש 

ובליתוח התחום הדומנהי. 


