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 • تم اعداد المخطط من قبل ابو شمس المحسن
 • الجوانب المفيدة والجيدة وفق اللون.
 • الجوانب الضارة والغير مفيدة وفق اللون.
 • الجوانب المحايدة وفق اللون.
 • الجوانب المهملة والغير مهمة.
_______________________________________

Universal Time


Saturday  Jan 1 2022
_ in Sagittarius  -  * القمر في القوس جيد في كل ما يخص السفر البعيد والدراسات العليا أو معاودة الاتصال بالمقيمين بعيدًا عنهم. النظر في المعتقدات الدينية، البحث الميتافيزيقيّ. فهذا وقت المغامرات والرياضة والمباريات فالناس متطلعون إلى إمكانات جديدة. والامور الروحانية والتنجيم الساعي والصيد .
_ in Capricorn since 23:01  -  القمر في الجدي الوقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود. جدير بذكر ان فترة تواجد القمر فى برج الجدى تكون مناسبة للبدء فى برنامج رجيم لإنقاص الوزن أو الإقلاع عن العادات السيئة فى حياتنا مثل التدخين وما شابه ذلك وكذلك شراء التحف الأثرية أو بوليسات التامين أو البدء باى خطوات جديدة ومن الضرورى أن نشير الى أن هذه الفترة رغم ما سبق ذكره هى فترة الحظ المادى والعاطفى لمواليد برج العذراء الترابى وفترة وجود القمر فى برج الجدى الترابى لا يفضل خلالها إجراء عمليات جراحية لها صلة بالجزاء الرئيسية فى الهيكل العظمى .
VOC  _  08:17 - 23:01  -  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
27-28 Moon days (6:29)  -  اليوم 27 للقمر .  -  اليوم 28 للقمر . 
[  120°  o  -  0° exact
Retrograde Venus  -  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Sunday  Jan 2 2022
_ in Capricorn  -  القمر في الجدي الوقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود. جدير بذكر ان فترة تواجد القمر فى برج الجدى تكون مناسبة للبدء فى برنامج رجيم لإنقاص الوزن أو الإقلاع عن العادات السيئة فى حياتنا مثل التدخين وما شابه ذلك وكذلك شراء التحف الأثرية أو بوليسات التامين أو البدء باى خطوات جديدة ومن الضرورى أن نشير الى أن هذه الفترة رغم ما سبق ذكره هى فترة الحظ المادى والعاطفى لمواليد برج العذراء الترابى وفترة وجود القمر فى برج الجدى الترابى لا يفضل خلالها إجراء عمليات جراحية لها صلة بالجزاء الرئيسية فى الهيكل العظمى .
28-29 Moon days (7:53)  -  اليوم 28 للقمر .  -  اليوم 29 للقمر وقت ضار لأي صفقات جديدة. 
f   ||   w  -  0' exact
Retrograde Venus  -  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Monday  Jan 3 2022
_ in Capricorn  –  القمر في الجدي الوقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود. جدير بذكر ان فترة تواجد القمر فى برج الجدى تكون مناسبة للبدء فى برنامج رجيم لإنقاص الوزن أو الإقلاع عن العادات السيئة فى حياتنا مثل التدخين وما شابه ذلك وكذلك شراء التحف الأثرية أو بوليسات التامين أو البدء باى خطوات جديدة ومن الضرورى أن نشير الى أن هذه الفترة رغم ما سبق ذكره هى فترة الحظ المادى والعاطفى لمواليد برج العذراء الترابى وفترة وجود القمر فى برج الجدى الترابى لا يفضل خلالها إجراء عمليات جراحية لها صلة بالجزاء الرئيسية فى الهيكل العظمى .
_ in Aquarius since 22:43  –  * القمر في الدلو للمبادرة في التصنيع والسكن , أيضاً للشراء الالكتروني , تلفزيون , كمبيوتر , تلفون , وللبدء في مشروعات العقار ولأنهاء العلاقاة مع من يتحداك ويزعجك .بوسعنا إقامة صداقات مع أشخاص جدد او استرجاع صداقة قديمة وتقويه أواصرها أو الانضمام لنادى او جمعية او ادخال بعض التعديلات على مظهرنا الشخصى.
VOC  _  16:21 – 22:43  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
1-2 Moon days (8:53)  –  اليوم 1 للقمر وقت ضار لأي صفقات. 
[   ||   f  –  0' exact
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Tuesday  Jan 4 2022
_ in Aquarius  –  * القمر في الدلو للمبادرة في التصنيع والسكن , أيضاً للشراء الالكتروني , تلفزيون , كمبيوتر , تلفون , وللبدء في مشروعات العقار ولأنهاء العلاقاة مع من يتحداك ويزعجك .بوسعنا إقامة صداقات مع أشخاص جدد او استرجاع صداقة قديمة وتقويه أواصرها أو الانضمام لنادى او جمعية او ادخال بعض التعديلات على مظهرنا الشخصى.
2-3 Moon days (9:32)
[   ||   w  –  0' exact
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Wednesday  Jan 5 2022
_ in Aquarius  –  * القمر في الدلو للمبادرة في التصنيع والسكن , أيضاً للشراء الالكتروني , تلفزيون , كمبيوتر , تلفون , وللبدء في مشروعات العقار ولأنهاء العلاقاة مع من يتحداك ويزعجك .بوسعنا إقامة صداقات مع أشخاص جدد او استرجاع صداقة قديمة وتقويه أواصرها أو الانضمام لنادى او جمعية او ادخال بعض التعديلات على مظهرنا الشخصى.
VOC  _  00:46 – 24:00  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
3-4 Moon days (9:57)
[   ||   w  –  0' exact
b   ||   m  –  0' exact  –  ليس وقتا مناسبا لإغواء أو إغراء شخص ما تحت هذا الإتصال فمن المحتمل أن تتعرض لرد قاس . هذا بالتأكيد ليس وقت مناسبا لممارسة الجنس، أو الخطوبة ، أو الزواج.
b  060°  r  –  0° exact  –  أفضل وقت للمغازلة ، إذا تم افتراض العلاقة طويلة الأجل اي اذا اراد من العلاقة دوامها.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Thursday  Jan 6 2022
_ in Aquarius  –  * القمر في الدلو للمبادرة في التصنيع والسكن , أيضاً للشراء الالكتروني , تلفزيون , كمبيوتر , تلفون , وللبدء في مشروعات العقار ولأنهاء العلاقاة مع من يتحداك ويزعجك .بوسعنا إقامة صداقات مع أشخاص جدد او استرجاع صداقة قديمة وتقويه أواصرها أو الانضمام لنادى او جمعية او ادخال بعض التعديلات على مظهرنا الشخصى.
_ in Pisces since 00:16  –  * القمر في الحوت طاقة مناسبة للإبحار ، والسباحة ، وأحلام اليوم ، والهروب من الواقع ، والوقوع في الحب ، والكتابة الإبداعية ، وخاصة في الشعر ، والمسرح ، والعروض ، والأفلام ، والحفلات الموسيقية ، والموسيقى ، والحشود ، والعزلة ، والتذكر. الصدقة ، البحث عن الماء ، السفر النجمي ، تجارب الحياة الماضية ، الصحوة النفسية ، النعيم. شراء معدات السباحة والقوارب وألواح التزلج على الماء والحيوانات الأليفة والكحول والأحذية. ونود ان نشير الى ان فترة وجود القمر فى برج الحوت لاتناسب اجراء العمليات الجراحية وخاصة المتعلقة بالقدمين وبشكل مباشر . وكذلك فان فترات وجود القمر فى الابراج المائية هى من انسب الفترات للبدء فى عمليات الغرس والزراعة.  عندما يتواجد القمر فى برج الحوت المائى تتعزز الناحية الروحية لدينا ونبدى اهتماما بالامور الدينية والفلسفية ومع ذلك نشعر بنوع من عدم التركيز والتشتت فى حياتنا اليومية وتزداد شكوانا من متاعب الحياة ونجد صعوبة فى اتخاذ القرارات ونميل الى كشف متاعبنا للآخرين ومن يعانى من مشكلة عاطفية تزداد الامور سوءا لديه جدير بالذكر هنا ان قوة وجود القمر فى برج الحوت المائى تكون من
VOC  _  00:00 – 00:16  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
4-5 Moon days (10:13)
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Friday  Jan 7 2022
_ in Pisces  –  * القمر في الحوت طاقة مناسبة للإبحار ، والسباحة ، وأحلام اليوم ، والهروب من الواقع ، والوقوع في الحب ، والكتابة الإبداعية ، وخاصة في الشعر ، والمسرح ، والعروض ، والأفلام ، والحفلات الموسيقية ، والموسيقى ، والحشود ، والعزلة ، والتذكر. الصدقة ، البحث عن الماء ، السفر النجمي ، تجارب الحياة الماضية ، الصحوة النفسية ، النعيم. شراء معدات السباحة والقوارب وألواح التزلج على الماء والحيوانات الأليفة والكحول والأحذية. ونود ان نشير الى ان فترة وجود القمر فى برج الحوت لاتناسب اجراء العمليات الجراحية وخاصة المتعلقة بالقدمين وبشكل مباشر . وكذلك فان فترات وجود القمر فى الابراج المائية هى من انسب الفترات للبدء فى عمليات الغرس والزراعة.  عندما يتواجد القمر فى برج الحوت المائى تتعزز الناحية الروحية لدينا ونبدى اهتماما بالامور الدينية والفلسفية ومع ذلك نشعر بنوع من عدم التركيز والتشتت فى حياتنا اليومية وتزداد شكوانا من متاعب الحياة ونجد صعوبة فى اتخاذ القرارات ونميل الى كشف متاعبنا للآخرين ومن يعانى من مشكلة عاطفية تزداد الامور سوءا لديه جدير بالذكر هنا ان قوة وجود القمر فى برج الحوت المائى تكون من
VOC  _  22:24 – 24:00  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
5-6 Moon days (10:25)
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Saturday  Jan 8 2022
_ in Pisces  –  * القمر في الحوت طاقة مناسبة للإبحار ، والسباحة ، وأحلام اليوم ، والهروب من الواقع ، والوقوع في الحب ، والكتابة الإبداعية ، وخاصة في الشعر ، والمسرح ، والعروض ، والأفلام ، والحفلات الموسيقية ، والموسيقى ، والحشود ، والعزلة ، والتذكر. الصدقة ، البحث عن الماء ، السفر النجمي ، تجارب الحياة الماضية ، الصحوة النفسية ، النعيم. شراء معدات السباحة والقوارب وألواح التزلج على الماء والحيوانات الأليفة والكحول والأحذية. ونود ان نشير الى ان فترة وجود القمر فى برج الحوت لاتناسب اجراء العمليات الجراحية وخاصة المتعلقة بالقدمين وبشكل مباشر . وكذلك فان فترات وجود القمر فى الابراج المائية هى من انسب الفترات للبدء فى عمليات الغرس والزراعة.  عندما يتواجد القمر فى برج الحوت المائى تتعزز الناحية الروحية لدينا ونبدى اهتماما بالامور الدينية والفلسفية ومع ذلك نشعر بنوع من عدم التركيز والتشتت فى حياتنا اليومية وتزداد شكوانا من متاعب الحياة ونجد صعوبة فى اتخاذ القرارات ونميل الى كشف متاعبنا للآخرين ومن يعانى من مشكلة عاطفية تزداد الامور سوءا لديه جدير بالذكر هنا ان قوة وجود القمر فى برج الحوت المائى تكون من
_ in Aries since 05:25  –  *القمر في الحمل لبدأ المشاريع الجديدة وللسفر وابتداء العلاج وللامور التجارية ولختان الاطفال وهو وقت المحافظة على الصحة وكذا لأقتناء المجوهرات والحلي. وهذه الفترة أيضاً مناسبة لإقامة الحفلات وإجراء الفحوص الخاصة بمنطقة الرأس مثل فحص العين أو قص الشعر أو إدخال تعديل على التسريحة لكن ليس جيد لأجراء الجراحية العمليات في هذه الاماكن.
VOC  _  00:00 – 05:25  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
6-7 Moon days (10:35)
[  000°  b  –  0° exact  –  وقت مناسب للإغراء، و الرومانسية ، أحد أفضل وقت لإغواء شخص ما . الوقت المواتي لبدء  علاقة رومانسية الدخول بالأزواج و ممارسة الجنس للمرة الأولى لأنه يخلق في أغلب الأحيان علاقة قوية.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Sunday  Jan 9 2022
_ in Aries  –  *القمر في الحمل لبدأ المشاريع الجديدة وللسفر وابتداء العلاج وللامور التجارية ولختان الاطفال وهو وقت المحافظة على الصحة وكذا لأقتناء المجوهرات والحلي. وهذه الفترة أيضاً مناسبة لإقامة الحفلات وإجراء الفحوص الخاصة بمنطقة الرأس مثل فحص العين أو قص الشعر أو إدخال تعديل على التسريحة لكن ليس جيد لأجراء الجراحية العمليات في هذه الاماكن.
7-8 Moon days (10:44)
[  000°  b  –  0° exact  –  وقت مناسب للإغراء، و الرومانسية ، أحد أفضل وقت لإغواء شخص ما . الوقت المواتي لبدء  علاقة رومانسية الدخول بالأزواج و ممارسة الجنس للمرة الأولى لأنه يخلق في أغلب الأحيان علاقة قوية.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Monday  Jan 10 2022
_ in Aries  –  *القمر في الحمل لبدأ المشاريع الجديدة وللسفر وابتداء العلاج وللامور التجارية ولختان الاطفال وهو وقت المحافظة على الصحة وكذا لأقتناء المجوهرات والحلي. وهذه الفترة أيضاً مناسبة لإقامة الحفلات وإجراء الفحوص الخاصة بمنطقة الرأس مثل فحص العين أو قص الشعر أو إدخال تعديل على التسريحة لكن ليس جيد لأجراء الجراحية العمليات في هذه الاماكن.
_ in Taurus since 14:46  –  القمر في الثور طاقة مناسبة للأنشطة العملية ، كسب المال ، الأعمال التجارية ، البناء ، الهندسة ، النجارة ، النحت ، الفخار ، الطبخ ، التدليك ، الشفاء ، التأمل ، الفنية ، الحسية. جميع الأنشطة الممتعة. شراء الأشياء الجميلة والأثاث والمفروشات والملابس والزهور والأعمال الفنية والمجوهرات والأرض. وتصح توقعاتنا للاشياء وللتقدم بوظيفة او طلب عمل جديد وللبداية في مشروع عقاري وتحديدا البناء لاسيما في ربعه الاول . وقت شراء الملابس وتصليح السيارة ولجراحات التجميل وحشو الاسنان ايضا وقت ممتع مع عائلتنا .
VOC  _  07:24 – 14:46  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
8-9 Moon days (10:53)  –  اليوم 9 للقمر وقت ضار لأي صفقات.
`  060°  y  –  0° exact  –  وقت مناسب خاص لمناقشة المشاكل الزوجية ، والمسائل العائلية ، والأطفال ؛ وقت جيد للآباء للتحدث عن المشاكل مع أطفالهم. وهو أيضًا وقت ملائم للتخطيط أو التفكير أو التحدث عن المستقبل والوظائف.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Tuesday  Jan 11 2022
_ in Taurus  –  القمر في الثور طاقة مناسبة للأنشطة العملية ، كسب المال ، الأعمال التجارية ، البناء ، الهندسة ، النجارة ، النحت ، الفخار ، الطبخ ، التدليك ، الشفاء ، التأمل ، الفنية ، الحسية. جميع الأنشطة الممتعة. شراء الأشياء الجميلة والأثاث والمفروشات والملابس والزهور والأعمال الفنية والمجوهرات والأرض. وتصح توقعاتنا للاشياء وللتقدم بوظيفة او طلب عمل جديد وللبداية في مشروع عقاري وتحديدا البناء لاسيما في ربعه الاول . وقت شراء الملابس وتصليح السيارة ولجراحات التجميل وحشو الاسنان ايضا وقت ممتع مع عائلتنا .
9-10 Moon days (11:02)  –  اليوم 9 للقمر وقت ضار لأي صفقات.
[  060°  r  –  0° exact  –  وقت مناسب جدا لتحقيق الوعود و تطبيقها ، يمنح في الزواج الدوام و طول العمر، و السلام . و السعادة التي يحتاجها كل مما يعد بدوام العلاقة.
`   ||   m  –  0' exact
f  090°  r  –  0° exact
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Wednesday  Jan 12 2022
_ in Taurus  –  القمر في الثور طاقة مناسبة للأنشطة العملية ، كسب المال ، الأعمال التجارية ، البناء ، الهندسة ، النجارة ، النحت ، الفخار ، الطبخ ، التدليك ، الشفاء ، التأمل ، الفنية ، الحسية. جميع الأنشطة الممتعة. شراء الأشياء الجميلة والأثاث والمفروشات والملابس والزهور والأعمال الفنية والمجوهرات والأرض. وتصح توقعاتنا للاشياء وللتقدم بوظيفة او طلب عمل جديد وللبداية في مشروع عقاري وتحديدا البناء لاسيما في ربعه الاول . وقت شراء الملابس وتصليح السيارة ولجراحات التجميل وحشو الاسنان ايضا وقت ممتع مع عائلتنا .
VOC  _  19:39 – 24:00  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
10-11 Moon days (11:14)
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Thursday  Jan 13 2022
_ in Taurus  –  القمر في الثور طاقة مناسبة للأنشطة العملية ، كسب المال ، الأعمال التجارية ، البناء ، الهندسة ، النجارة ، النحت ، الفخار ، الطبخ ، التدليك ، الشفاء ، التأمل ، الفنية ، الحسية. جميع الأنشطة الممتعة. شراء الأشياء الجميلة والأثاث والمفروشات والملابس والزهور والأعمال الفنية والمجوهرات والأرض. وتصح توقعاتنا للاشياء وللتقدم بوظيفة او طلب عمل جديد وللبداية في مشروع عقاري وتحديدا البناء لاسيما في ربعه الاول . وقت شراء الملابس وتصليح السيارة ولجراحات التجميل وحشو الاسنان ايضا وقت ممتع مع عائلتنا .
_ in Gemini since 03:08  –  *القمر في الجوزاء لشراء سيارة او سائط نقل اخرى او الكترونية خصوصا جيد للتعليم وتاسيس شركات . تكون هذه الفترة مناسبة لإجراء الاتصالات الهاتفية والفاكسات والرسائل ويمكن خلالها الانضمام إلى اى دورة دراسية حيث أن النشاط الفكرى يكون جيد لدينا وكذلك بوسعنا تعلم لغة جديدة لأن عمليات الاستيعاب الدراسى تكون أفضل من أى فترة أخرى وفترة وجود القمر فى برج الجوزاء تكون جيدة للطلاب بصفة خاصة فى التحصيل الدراسى ومن الخطوات الهامة التى يكون بوسعنا الإقدام عليها فى هذه الفترة هى عمليات بيع وشراء السيارات أو قص الشعر للتقليل من كثافته أو الانضمام الى نادى أو جمعية وعندما يكتمل القمر بدرا فى برج الجوزاء الهوائى نشعر بقوة الاتصالات ونجاحها وتصل عواطفنا الى ذروتها وكذلك نشعر بقوة الحركة أكثر من المعتاد ويكون أكثر المتأثرين بذلك مواليد برج الدلو الهوائى.
VOC  _  00:00 – 03:08  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
11-12 Moon days (11:30)
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Friday  Jan 14 2022
_ in Gemini  –  *القمر في الجوزاء لشراء سيارة او سائط نقل اخرى او الكترونية خصوصا جيد للتعليم وتاسيس شركات . تكون هذه الفترة مناسبة لإجراء الاتصالات الهاتفية والفاكسات والرسائل ويمكن خلالها الانضمام إلى اى دورة دراسية حيث أن النشاط الفكرى يكون جيد لدينا وكذلك بوسعنا تعلم لغة جديدة لأن عمليات الاستيعاب الدراسى تكون أفضل من أى فترة أخرى وفترة وجود القمر فى برج الجوزاء تكون جيدة للطلاب بصفة خاصة فى التحصيل الدراسى ومن الخطوات الهامة التى يكون بوسعنا الإقدام عليها فى هذه الفترة هى عمليات بيع وشراء السيارات أو قص الشعر للتقليل من كثافته أو الانضمام الى نادى أو جمعية وعندما يكتمل القمر بدرا فى برج الجوزاء الهوائى نشعر بقوة الاتصالات ونجاحها وتصل عواطفنا الى ذروتها وكذلك نشعر بقوة الحركة أكثر من المعتاد ويكون أكثر المتأثرين بذلك مواليد برج الدلو الهوائى.
12-13 Moon days (11:53)
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Saturday  Jan 15 2022
_ in Gemini  –  *القمر في الجوزاء لشراء سيارة او سائط نقل اخرى او الكترونية خصوصا جيد للتعليم وتاسيس شركات . تكون هذه الفترة مناسبة لإجراء الاتصالات الهاتفية والفاكسات والرسائل ويمكن خلالها الانضمام إلى اى دورة دراسية حيث أن النشاط الفكرى يكون جيد لدينا وكذلك بوسعنا تعلم لغة جديدة لأن عمليات الاستيعاب الدراسى تكون أفضل من أى فترة أخرى وفترة وجود القمر فى برج الجوزاء تكون جيدة للطلاب بصفة خاصة فى التحصيل الدراسى ومن الخطوات الهامة التى يكون بوسعنا الإقدام عليها فى هذه الفترة هى عمليات بيع وشراء السيارات أو قص الشعر للتقليل من كثافته أو الانضمام الى نادى أو جمعية وعندما يكتمل القمر بدرا فى برج الجوزاء الهوائى نشعر بقوة الاتصالات ونجاحها وتصل عواطفنا الى ذروتها وكذلك نشعر بقوة الحركة أكثر من المعتاد ويكون أكثر المتأثرين بذلك مواليد برج الدلو الهوائى.
_ in Cancer since 16:10  –  القمر في السرطان الوقت مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود . لحفر الابار ولكل ما يتعلق بالارض او عمل حفريات وللحفاظ على الصحة. تزداد رغبة الكثير منا فى تناول الطعام وتكون هذه الفرصة جيدة لمن يعانون من نقص الوزن وعلى عكس ذلك يجب الحذر من قبل الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن وجدير بالذكر أن هذه الفترة مناسبة لقص الشعر بهدف غزارته وزيادة نموه يفضل فى هذه الفترة غرس شجرة وكذلك الانتباه الى الأجواء المنزلية والعائلية ولا سيما الاهتمام بالحديقة أو إجراء بعض التعديلات فى المنزل ومن يتعامل فى بيع وشراء العقارات تكون هذه الفترة جيدة بالنسبة لهم وجدير بالذكر أنه مع وجود القمر فى السرطان تكون هذه الفترة مناسبة للجلوس مع الصغار أو مع أفراد العائلة وتكون جيدة أيضاً لعمليات الغرس والزراعة
VOC  _  02:22 – 16:10  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
13-14 Moon days (12:24)
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Sunday  Jan 16 2022
_ in Cancer  –  القمر في السرطان الوقت مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود . لحفر الابار ولكل ما يتعلق بالارض او عمل حفريات وللحفاظ على الصحة. تزداد رغبة الكثير منا فى تناول الطعام وتكون هذه الفرصة جيدة لمن يعانون من نقص الوزن وعلى عكس ذلك يجب الحذر من قبل الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن وجدير بالذكر أن هذه الفترة مناسبة لقص الشعر بهدف غزارته وزيادة نموه يفضل فى هذه الفترة غرس شجرة وكذلك الانتباه الى الأجواء المنزلية والعائلية ولا سيما الاهتمام بالحديقة أو إجراء بعض التعديلات فى المنزل ومن يتعامل فى بيع وشراء العقارات تكون هذه الفترة جيدة بالنسبة لهم وجدير بالذكر أنه مع وجود القمر فى السرطان تكون هذه الفترة مناسبة للجلوس مع الصغار أو مع أفراد العائلة وتكون جيدة أيضاً لعمليات الغرس والزراعة
14-15 Moon days (13:10)  –  اليوم 15 للقمر وقت ضار لأي صفقات. 
[  000°  w  –  0° exact
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Monday  Jan 17 2022
_ in Cancer  –  القمر في السرطان الوقت مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود . لحفر الابار ولكل ما يتعلق بالارض او عمل حفريات وللحفاظ على الصحة. تزداد رغبة الكثير منا فى تناول الطعام وتكون هذه الفرصة جيدة لمن يعانون من نقص الوزن وعلى عكس ذلك يجب الحذر من قبل الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن وجدير بالذكر أن هذه الفترة مناسبة لقص الشعر بهدف غزارته وزيادة نموه يفضل فى هذه الفترة غرس شجرة وكذلك الانتباه الى الأجواء المنزلية والعائلية ولا سيما الاهتمام بالحديقة أو إجراء بعض التعديلات فى المنزل ومن يتعامل فى بيع وشراء العقارات تكون هذه الفترة جيدة بالنسبة لهم وجدير بالذكر أنه مع وجود القمر فى السرطان تكون هذه الفترة مناسبة للجلوس مع الصغار أو مع أفراد العائلة وتكون جيدة أيضاً لعمليات الغرس والزراعة
VOC  _  23:49 – 24:00  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
15-16 Moon days (14:09)  –  اليوم 15 للقمر وقت ضار لأي صفقات. 
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Tuesday  Jan 18 2022
_ in Cancer  –  القمر في السرطان الوقت مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود . لحفر الابار ولكل ما يتعلق بالارض او عمل حفريات وللحفاظ على الصحة. تزداد رغبة الكثير منا فى تناول الطعام وتكون هذه الفرصة جيدة لمن يعانون من نقص الوزن وعلى عكس ذلك يجب الحذر من قبل الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن وجدير بالذكر أن هذه الفترة مناسبة لقص الشعر بهدف غزارته وزيادة نموه يفضل فى هذه الفترة غرس شجرة وكذلك الانتباه الى الأجواء المنزلية والعائلية ولا سيما الاهتمام بالحديقة أو إجراء بعض التعديلات فى المنزل ومن يتعامل فى بيع وشراء العقارات تكون هذه الفترة جيدة بالنسبة لهم وجدير بالذكر أنه مع وجود القمر فى السرطان تكون هذه الفترة مناسبة للجلوس مع الصغار أو مع أفراد العائلة وتكون جيدة أيضاً لعمليات الغرس والزراعة
_ in Leo since 04:03  –  * القمر فى الأسد مماثلة جداً للفت انتباه الآخرين إلينا فى المجتمع ويكون بوسعنا اقتراض المال والانتباه أكثر الى مظهرنا وملبسنا عندما يكتمل القمر بدر فى برج الأسد لا يفضل إجراء جراحات فى القلب أو الظهر وكذلك وجود القمر فى برج الأسد على أى حال فهى تعتبر مناطق المتاعب للأسد .
VOC  _  00:00 – 04:03  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
16-17 Moon days (15:20)
`  060°  y  –  0° exact  –  وقت مناسب خاص لمناقشة المشاكل الزوجية ، والمسائل العائلية ، والأطفال ؛ وقت جيد للآباء للتحدث عن المشاكل مع أطفالهم. وهو أيضًا وقت ملائم للتخطيط أو التفكير أو التحدث عن المستقبل والوظائف.
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 
Retrograde Uranus

Wednesday  Jan 19 2022
_ in Leo  –  * القمر فى الأسد مماثلة جداً للفت انتباه الآخرين إلينا فى المجتمع ويكون بوسعنا اقتراض المال والانتباه أكثر الى مظهرنا وملبسنا عندما يكتمل القمر بدر فى برج الأسد لا يفضل إجراء جراحات فى القلب أو الظهر وكذلك وجود القمر فى برج الأسد على أى حال فهى تعتبر مناطق المتاعب للأسد .
17-18 Moon days (16:38)
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 

Thursday  Jan 20 2022
_ in Leo  –  * القمر فى الأسد مماثلة جداً للفت انتباه الآخرين إلينا فى المجتمع ويكون بوسعنا اقتراض المال والانتباه أكثر الى مظهرنا وملبسنا عندما يكتمل القمر بدر فى برج الأسد لا يفضل إجراء جراحات فى القلب أو الظهر وكذلك وجود القمر فى برج الأسد على أى حال فهى تعتبر مناطق المتاعب للأسد .
_ in Virgo since 14:01  –  *  القمر في السنبلة العذراء , للتجارة وللسفريات وارض الحدائق والزراعة والحبوبيات وللتقديم على عمل وكذا لزيارة طبيب الاسنان ما لم يكن زحل يقابل القمر . وهذ الفترة تكون مناسبة للتخلص من الكثير من العادات السيئة مثل الإقلاع عن التدخين أو البدء ببرنامج ريجيم لإنقاص الوزن . ولا يفضل فى هذه الفترة إجراء عمليات جراحية وخاصة فى منطقة البطن والأمعاء. وأثناء اكتمال القمر بدرا لا يفضل إجراء العمليات الجراحية ولأن هذه الوضعية يصاحبها عمليات نزيف وارتفاع فى درجات الحرارة .
VOC  _  08:16 – 14:01  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
18-19 Moon days (17:59)
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 

Friday  Jan 21 2022
_ in Virgo  –  *  القمر في السنبلة العذراء , للتجارة وللسفريات وارض الحدائق والزراعة والحبوبيات وللتقديم على عمل وكذا لزيارة طبيب الاسنان ما لم يكن زحل يقابل القمر . وهذ الفترة تكون مناسبة للتخلص من الكثير من العادات السيئة مثل الإقلاع عن التدخين أو البدء ببرنامج ريجيم لإنقاص الوزن . ولا يفضل فى هذه الفترة إجراء عمليات جراحية وخاصة فى منطقة البطن والأمعاء. وأثناء اكتمال القمر بدرا لا يفضل إجراء العمليات الجراحية ولأن هذه الوضعية يصاحبها عمليات نزيف وارتفاع فى درجات الحرارة .
19-20 Moon days (19:20)
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 

Saturday  Jan 22 2022
_ in Virgo  –  *  القمر في السنبلة العذراء , للتجارة وللسفريات وارض الحدائق والزراعة والحبوبيات وللتقديم على عمل وكذا لزيارة طبيب الاسنان ما لم يكن زحل يقابل القمر . وهذ الفترة تكون مناسبة للتخلص من الكثير من العادات السيئة مثل الإقلاع عن التدخين أو البدء ببرنامج ريجيم لإنقاص الوزن . ولا يفضل فى هذه الفترة إجراء عمليات جراحية وخاصة فى منطقة البطن والأمعاء. وأثناء اكتمال القمر بدرا لا يفضل إجراء العمليات الجراحية ولأن هذه الوضعية يصاحبها عمليات نزيف وارتفاع فى درجات الحرارة .
_ in Libra since 22:02  –  * القمر فى الميزان الهوائى سنجد أنفسنا أكثر دبلوماسية ونميل إلى الاسترخاء ونكون اجتماعيين أكثر من المعتاد فالفترة تكون مناسبة لإقامة الحفلات بشكل خاص أو اقتناء عمل فنى أو ممارسة عمل فنى أو القيام بأعمال مشتركة مع الآخرين لأن نسبة النجاح تكون عادة عالية بسبب ميلنا الى التعاون مع الآخرين فى هذه الفترة والفرصة تكون مناسبة أيضاً للتعبير عن عواطفنا بشكل جيد ومن يعانى من علاقة عاطفية متوترة يمكن له إدخال تحسين على علاقته ورد الفعل غالباً ما يكون ايجابى فى هذه الفترة فالفترة بصفة عامة فى هذه الناحية تكون مناسبة للعشاق والمحبين لخلق جو من الانسجام والتفاهم وإصلاح ذات البين وهذه الفترة تكون مناسبة لإدخال بعض التعديلات على المسكن وخاصة ما يتعلق بالديكور واللمسات الجمالية فيكون انتباهنا للناحيتين الفنية والجمالية جيد ونتمتع بذوق رفيع فى ذلك ولذا يفضل القيام بعمليات شراء الملابس فى هذه الفترة. عندما يكتمل القمر بدرا فى برج الميزان الهوائى وقبل ذلك وبعد ذلك بيومين على الأقل لا يفضل إجراء العمليات الجراحية وخاصة المتعلقة بمنطقتى الظهر السفلى والكلى والزائدة الدودية.
VOC  _  19:47 – 22:02  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
20-21 Moon days (20:41)
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 

Sunday  Jan 23 2022
_ in Libra  –  * القمر فى الميزان الهوائى سنجد أنفسنا أكثر دبلوماسية ونميل إلى الاسترخاء ونكون اجتماعيين أكثر من المعتاد فالفترة تكون مناسبة لإقامة الحفلات بشكل خاص أو اقتناء عمل فنى أو ممارسة عمل فنى أو القيام بأعمال مشتركة مع الآخرين لأن نسبة النجاح تكون عادة عالية بسبب ميلنا الى التعاون مع الآخرين فى هذه الفترة والفرصة تكون مناسبة أيضاً للتعبير عن عواطفنا بشكل جيد ومن يعانى من علاقة عاطفية متوترة يمكن له إدخال تحسين على علاقته ورد الفعل غالباً ما يكون ايجابى فى هذه الفترة فالفترة بصفة عامة فى هذه الناحية تكون مناسبة للعشاق والمحبين لخلق جو من الانسجام والتفاهم وإصلاح ذات البين وهذه الفترة تكون مناسبة لإدخال بعض التعديلات على المسكن وخاصة ما يتعلق بالديكور واللمسات الجمالية فيكون انتباهنا للناحيتين الفنية والجمالية جيد ونتمتع بذوق رفيع فى ذلك ولذا يفضل القيام بعمليات شراء الملابس فى هذه الفترة. عندما يكتمل القمر بدرا فى برج الميزان الهوائى وقبل ذلك وبعد ذلك بيومين على الأقل لا يفضل إجراء العمليات الجراحية وخاصة المتعلقة بمنطقتى الظهر السفلى والكلى والزائدة الدودية.
21-22 Moon days (22:03)
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 

Monday  Jan 24 2022
_ in Libra  –  * القمر فى الميزان الهوائى سنجد أنفسنا أكثر دبلوماسية ونميل إلى الاسترخاء ونكون اجتماعيين أكثر من المعتاد فالفترة تكون مناسبة لإقامة الحفلات بشكل خاص أو اقتناء عمل فنى أو ممارسة عمل فنى أو القيام بأعمال مشتركة مع الآخرين لأن نسبة النجاح تكون عادة عالية بسبب ميلنا الى التعاون مع الآخرين فى هذه الفترة والفرصة تكون مناسبة أيضاً للتعبير عن عواطفنا بشكل جيد ومن يعانى من علاقة عاطفية متوترة يمكن له إدخال تحسين على علاقته ورد الفعل غالباً ما يكون ايجابى فى هذه الفترة فالفترة بصفة عامة فى هذه الناحية تكون مناسبة للعشاق والمحبين لخلق جو من الانسجام والتفاهم وإصلاح ذات البين وهذه الفترة تكون مناسبة لإدخال بعض التعديلات على المسكن وخاصة ما يتعلق بالديكور واللمسات الجمالية فيكون انتباهنا للناحيتين الفنية والجمالية جيد ونتمتع بذوق رفيع فى ذلك ولذا يفضل القيام بعمليات شراء الملابس فى هذه الفترة. عندما يكتمل القمر بدرا فى برج الميزان الهوائى وقبل ذلك وبعد ذلك بيومين على الأقل لا يفضل إجراء العمليات الجراحية وخاصة المتعلقة بمنطقتى الظهر السفلى والكلى والزائدة الدودية.
VOC  _  22:11 – 24:00  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
22-23 Moon days (23:27)
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 

Tuesday  Jan 25 2022
_ in Libra  –  * القمر فى الميزان الهوائى سنجد أنفسنا أكثر دبلوماسية ونميل إلى الاسترخاء ونكون اجتماعيين أكثر من المعتاد فالفترة تكون مناسبة لإقامة الحفلات بشكل خاص أو اقتناء عمل فنى أو ممارسة عمل فنى أو القيام بأعمال مشتركة مع الآخرين لأن نسبة النجاح تكون عادة عالية بسبب ميلنا الى التعاون مع الآخرين فى هذه الفترة والفرصة تكون مناسبة أيضاً للتعبير عن عواطفنا بشكل جيد ومن يعانى من علاقة عاطفية متوترة يمكن له إدخال تحسين على علاقته ورد الفعل غالباً ما يكون ايجابى فى هذه الفترة فالفترة بصفة عامة فى هذه الناحية تكون مناسبة للعشاق والمحبين لخلق جو من الانسجام والتفاهم وإصلاح ذات البين وهذه الفترة تكون مناسبة لإدخال بعض التعديلات على المسكن وخاصة ما يتعلق بالديكور واللمسات الجمالية فيكون انتباهنا للناحيتين الفنية والجمالية جيد ونتمتع بذوق رفيع فى ذلك ولذا يفضل القيام بعمليات شراء الملابس فى هذه الفترة. عندما يكتمل القمر بدرا فى برج الميزان الهوائى وقبل ذلك وبعد ذلك بيومين على الأقل لا يفضل إجراء العمليات الجراحية وخاصة المتعلقة بمنطقتى الظهر السفلى والكلى والزائدة الدودية.
_ in Scorpio since 03:57  –  القمر في العقرب الوقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود وخصوصا الزواج وكل امر عاطفي ولا يحبب فيه اجراء الختان للذكور. عندما يكون القمر فى برج العقرب المائى نكون أكثر تطرفا فى تصرفاتنا فنرى أنفسنا نحب بشده أو نكره بشدة ولا نركن الى الحلول الوسط وتلعب مشاعرنا دورا رئيسيا فى الحكم على الأمور والتأثير على مزاجنا الشخصى وقد نفقد السيطرة على مشاعرنا خاصة من يجتاز منا فترة إحباط عاطفى ومن السهل هذه الفترة ان نثور فى وجه اى شخص يتعامل معنا ونشعر بسهولة بانتقاد الآخرين لنا ونتأثر من ذلك أكثر من اى وقت مضى . فى أثناء تواجد القمر فى برج العقرب تزداد الرغبة الجنسية لدينا ويصعب كبح رغباتنا الشهوانية . القمر في برج العقرب : لا استعداد للمشاركة فالوقت مهيأ للتأمل العميق النشيط والوقت الان مشحون بالمشاعر والرغبة الجامحة وتتمثل جوانبه في الأنانية والقسوة والسعي وراء الشهوات والميول الحيوانية والتطلع إلى الإثارة والرغبة في القتال والانتصار في معركة متعطشة إلى الدماء من أجل البقاء. تنافس بلا رحمة وسخرية وحساسية وجنس بلا ترفق، يمكن أيضًا استشعار روح الثأر والغيرة والانتقام في هذه الفترة التي 
VOC  _  00:00 – 03:57  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
23rd Moon day
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 

Wednesday  Jan 26 2022
_ in Scorpio  –  القمر في العقرب الوقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود وخصوصا الزواج وكل امر عاطفي ولا يحبب فيه اجراء الختان للذكور. عندما يكون القمر فى برج العقرب المائى نكون أكثر تطرفا فى تصرفاتنا فنرى أنفسنا نحب بشده أو نكره بشدة ولا نركن الى الحلول الوسط وتلعب مشاعرنا دورا رئيسيا فى الحكم على الأمور والتأثير على مزاجنا الشخصى وقد نفقد السيطرة على مشاعرنا خاصة من يجتاز منا فترة إحباط عاطفى ومن السهل هذه الفترة ان نثور فى وجه اى شخص يتعامل معنا ونشعر بسهولة بانتقاد الآخرين لنا ونتأثر من ذلك أكثر من اى وقت مضى . فى أثناء تواجد القمر فى برج العقرب تزداد الرغبة الجنسية لدينا ويصعب كبح رغباتنا الشهوانية . القمر في برج العقرب : لا استعداد للمشاركة فالوقت مهيأ للتأمل العميق النشيط والوقت الان مشحون بالمشاعر والرغبة الجامحة وتتمثل جوانبه في الأنانية والقسوة والسعي وراء الشهوات والميول الحيوانية والتطلع إلى الإثارة والرغبة في القتال والانتصار في معركة متعطشة إلى الدماء من أجل البقاء. تنافس بلا رحمة وسخرية وحساسية وجنس بلا ترفق، يمكن أيضًا استشعار روح الثأر والغيرة والانتقام في هذه الفترة التي 
23-24 Moon days (0:55)
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 

Thursday  Jan 27 2022
_ in Scorpio  –  القمر في العقرب الوقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود وخصوصا الزواج وكل امر عاطفي ولا يحبب فيه اجراء الختان للذكور. عندما يكون القمر فى برج العقرب المائى نكون أكثر تطرفا فى تصرفاتنا فنرى أنفسنا نحب بشده أو نكره بشدة ولا نركن الى الحلول الوسط وتلعب مشاعرنا دورا رئيسيا فى الحكم على الأمور والتأثير على مزاجنا الشخصى وقد نفقد السيطرة على مشاعرنا خاصة من يجتاز منا فترة إحباط عاطفى ومن السهل هذه الفترة ان نثور فى وجه اى شخص يتعامل معنا ونشعر بسهولة بانتقاد الآخرين لنا ونتأثر من ذلك أكثر من اى وقت مضى . فى أثناء تواجد القمر فى برج العقرب تزداد الرغبة الجنسية لدينا ويصعب كبح رغباتنا الشهوانية . القمر في برج العقرب : لا استعداد للمشاركة فالوقت مهيأ للتأمل العميق النشيط والوقت الان مشحون بالمشاعر والرغبة الجامحة وتتمثل جوانبه في الأنانية والقسوة والسعي وراء الشهوات والميول الحيوانية والتطلع إلى الإثارة والرغبة في القتال والانتصار في معركة متعطشة إلى الدماء من أجل البقاء. تنافس بلا رحمة وسخرية وحساسية وجنس بلا ترفق، يمكن أيضًا استشعار روح الثأر والغيرة والانتقام في هذه الفترة التي 
_ in Sagittarius since 07:34  –  * القمر في القوس جيد في كل ما يخص السفر البعيد والدراسات العليا أو معاودة الاتصال بالمقيمين بعيدًا عنهم. النظر في المعتقدات الدينية، البحث الميتافيزيقيّ. فهذا وقت المغامرات والرياضة والمباريات فالناس متطلعون إلى إمكانات جديدة. والامور الروحانية والتنجيم الساعي والصيد .
VOC  _  05:29 – 07:34  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
24-25 Moon days (2:27)
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 

Friday  Jan 28 2022
_ in Sagittarius  –  * القمر في القوس جيد في كل ما يخص السفر البعيد والدراسات العليا أو معاودة الاتصال بالمقيمين بعيدًا عنهم. النظر في المعتقدات الدينية، البحث الميتافيزيقيّ. فهذا وقت المغامرات والرياضة والمباريات فالناس متطلعون إلى إمكانات جديدة. والامور الروحانية والتنجيم الساعي والصيد .
VOC  _  19:00 – 24:00  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
25-26 Moon days (4:00)
`   ||   m  –  0' exact
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.
Retrograde Venus  –  الزهرة متراجعة. الوقت غير جيد في الخطبة الزواج والتجميل وشراء المجوهرات وكل الامور العاطفية. 

Saturday  Jan 29 2022
_ in Sagittarius  –  * القمر في القوس جيد في كل ما يخص السفر البعيد والدراسات العليا أو معاودة الاتصال بالمقيمين بعيدًا عنهم. النظر في المعتقدات الدينية، البحث الميتافيزيقيّ. فهذا وقت المغامرات والرياضة والمباريات فالناس متطلعون إلى إمكانات جديدة. والامور الروحانية والتنجيم الساعي والصيد .
_ in Capricorn since 09:08  –  القمر في الجدي الوقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود. جدير بذكر ان فترة تواجد القمر فى برج الجدى تكون مناسبة للبدء فى برنامج رجيم لإنقاص الوزن أو الإقلاع عن العادات السيئة فى حياتنا مثل التدخين وما شابه ذلك وكذلك شراء التحف الأثرية أو بوليسات التامين أو البدء باى خطوات جديدة ومن الضرورى أن نشير الى أن هذه الفترة رغم ما سبق ذكره هى فترة الحظ المادى والعاطفى لمواليد برج العذراء الترابى وفترة وجود القمر فى برج الجدى الترابى لا يفضل خلالها إجراء عمليات جراحية لها صلة بالجزاء الرئيسية فى الهيكل العظمى .
VOC  _  00:00 – 09:08  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
26-27 Moon days (5:27)  –  اليوم 27 للقمر . 
[  060°  y  –  0° exact  –  واحد من أسوأ الأوقات التي يكون فيها الزواج ، لأنه سيدل يوما ما على الطلاق أو على عائلة مفككة غير مستقرة . هذا هو وقت الرفض او كما يقولون وقت قذف الشئ.
`  000°  w  –  0° exact
Retrograde Mercury  –  عطارد متراجع. الوقت غير جيد لصفقات الزواج واجراء العقود.

Sunday  Jan 30 2022
_ in Capricorn  –  القمر في الجدي الوقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود. جدير بذكر ان فترة تواجد القمر فى برج الجدى تكون مناسبة للبدء فى برنامج رجيم لإنقاص الوزن أو الإقلاع عن العادات السيئة فى حياتنا مثل التدخين وما شابه ذلك وكذلك شراء التحف الأثرية أو بوليسات التامين أو البدء باى خطوات جديدة ومن الضرورى أن نشير الى أن هذه الفترة رغم ما سبق ذكره هى فترة الحظ المادى والعاطفى لمواليد برج العذراء الترابى وفترة وجود القمر فى برج الجدى الترابى لا يفضل خلالها إجراء عمليات جراحية لها صلة بالجزاء الرئيسية فى الهيكل العظمى .
27-28 Moon days (6:37)  –  اليوم 27 للقمر .  –  اليوم 28 للقمر . 
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Monday  Jan 31 2022
_ in Capricorn  –  القمر في الجدي الوقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود. جدير بذكر ان فترة تواجد القمر فى برج الجدى تكون مناسبة للبدء فى برنامج رجيم لإنقاص الوزن أو الإقلاع عن العادات السيئة فى حياتنا مثل التدخين وما شابه ذلك وكذلك شراء التحف الأثرية أو بوليسات التامين أو البدء باى خطوات جديدة ومن الضرورى أن نشير الى أن هذه الفترة رغم ما سبق ذكره هى فترة الحظ المادى والعاطفى لمواليد برج العذراء الترابى وفترة وجود القمر فى برج الجدى الترابى لا يفضل خلالها إجراء عمليات جراحية لها صلة بالجزاء الرئيسية فى الهيكل العظمى .
_ in Aquarius since 09:42  –  * القمر في الدلو للمبادرة في التصنيع والسكن , أيضاً للشراء الالكتروني , تلفزيون , كمبيوتر , تلفون , وللبدء في مشروعات العقار ولأنهاء العلاقاة مع من يتحداك ويزعجك .بوسعنا إقامة صداقات مع أشخاص جدد او استرجاع صداقة قديمة وتقويه أواصرها أو الانضمام لنادى او جمعية او ادخال بعض التعديلات على مظهرنا الشخصى.
VOC  _  04:44 – 09:42  –  القمر في خلو مساره. وقت غير مناسب لأيّ صفقات او اتفاقيات أو عقود جديدة. 
28-29 Moon days (7:25)  –  اليوم 28 للقمر .  –  اليوم 29 للقمر وقت ضار لأي صفقات جديدة. 
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