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אגרסיבי, יצרי שתלטן ורודף  –:  אני כאגו לעומת הזולת.  סנוור הטלה מאזניים -ציר טלה  א.

 כבוד, או יותר מדי מתחשב ומתפשר עם צרכי חברה.

ב להשתחרר י:  חסר עצמיות, אושר והצלחה תלויים בזולת, חיראש תלי טלה וזנב במאזניים 

 לכיוון אינדוידואלי.

 : לא נהגת בהרמוניה עם אחרים.  יש נטיה לאגו.ראש תלי מאזניים וזנב בטלה 

 

אגו חומרי, רכושני, כפייתי, משכיח מהנשמה נצחיות, תיקון קשה חומרי עקרב:  –ציר שור  ב.

 ורגשי, אבדן קשר עליון, צבירה אובססית כח, שליטה, יצר ותשוקה, נשקן עצלן.

, להשיג נחוץ בצורה : יש להפריד בין תשוקות וצורך אמיתיראש תלי שור וזנב בעקרב 

 מעשית, לצאת מבוץ יצרי ורגשי.  לעגן כוחות סביב תחום חיים.

:  עלול לצאת לידי חובה חומרית: "נח לי" לא להשקיע רגשית ולא ראש תלי עקרב וזנב בשור

 להלחם על עקרונות.

 

ם, יו-לעזור לנשמה לרדת מהעננים.  נשמות יודעות הכל, שוקעות ביוםקשת:  –ציר תאומים  ג.

 או קשה לרצות דברים.

 :  חיפוש חופש מוחלט.  נווד. רווק, חסר שורש.ראש תלי תאומים וזנב קשת 

פרטת עצמך לפרוטות. השתחרר מהשגרה. היעוד: מורה   ראש תלי קשת וזנב תאומים: 

 רוחני.

 

ן אמהות רגש ובייתיות = נוקשות, סכמתיות. גלות מבית, חווית רגש, בטחו  גדי: –ציר סרטן  ד.

 ובית, סיפוק, שהפכו לכלי ריק. בריחה למעמד, סמכות ומשרה כדי לחפות על ריקנות פנים.

דרך למודת סבל, חיים חמוריים. רס"ר. חייבת רכות, נשיות   ראש תלי סרטן וזנב בגדי: 

 ורגש סביבה. לא לבנות בטחון על סטטוס.

ד מקושי, יש לרכוש השכלה, מקצוע, עצמאות, : ילד נצחי, פחראש תלי גדי וזנב בסרטן 

 מחפש עוד אמא.

 

 אגו = לעצמי. אדם פתוח יצירתית, רושם, כריזמה ויחוד ומפחד לתת לזולת.  ציר אריה דלי: ה.

רדיפת צדק. לא ויתרת. לחמת. למוד סבל. שכחת מהי   ראש תלי באריה וזנב בדלי: 

נטי, מעטה חיצוני בולט. כריזמה. רומנטיקה, אהבה, לרצות לעצמך. צריך להיות רומ

 מנהיגות.

הכל ניתן למטרה, לחוב, כלום לא יספק. תרגיש חוסר מנוחה.    ראש תלי בדלי וזנב באריה: 

 בזבוז והכיוון לא לעשות למען החברה.

 

 מרגיש כי אין אלהים. איבוד תקוה = מקריבן ותלוי בזולת.    ציר בתולה דגים: ו.

 התמקדות על השלטת סדר בדברים. אתה חסר יחוד וחסר גבולות.  ראש בתולה וזנב בדגים: 

 : ביטול אגו, להקריב עצמך, חיית חיי סבל!ראש דגים וזנב בתולה 


