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   יאיר טריבלסקי

      הי לכם!   

 

 

         הניוזלטר האסטרולוגי שלי.. –י ניוז    1 מס.גליון 

הרבה זמן לא כתבתי את הניוזי שלי, אבל דווקא עכשיו החלטתי מודה, 
 היועץ היומישלי ביקשו ) היועץ היומיו כי הואלמה? להתעורר ולהחזיר אותו. 

י, אסטרולוג פיוטי ורומנטיקן ללא תקנה, מתקשה לסרב ואנ מוסר ד'ש, אגב..(
  הם.ל

 . .ונוסאבל האשמה העיקרית היא 

עכשיו בעיצומו להזכיר לנו את הדברים כמו הילוכה האחורי של ונוס שאין כן, 
שאנחנו אוהבים, והמיקום שלה במזל תאומים רק מדגיש שהמדובר בתקשורת, 

צמיחה האישית שלנו למזל והכוכב השפע  יופיטר השבוע חוזר –ושנית 
וזו הולכת להיות שנה מילולית ומתוקשרת, מליאת כוונות והתחלות  תאומים,

  ..מלים –ויזמות והרבה תנועה קדחתנית וחיוכים, בעיקר 

 ... 

מכיון שגם השמש גם ונוס ומהשבוע גם יופיטר נמצאים במזל תאומים  אז..
מרכז הבמה והפריים, וזה המלים חוזרות להתקשורתי, אפשר לומר שזמנית 

אולי הזמן לתת את האקסטרות הקטנות שאני אוהב ושלא מופיעות במדורים 
 האחרים שלי.

 

 



דוקטור . מה קורה איתה בתקופה הקרובה?.. לשם כך אקרא לאהבה למשל..
של הימים  יומן הלב, שכותב עבורכם את ליחסים ה, המומחותיקוי ה, ידידלאב

ב, אתם יכולים להפנות שאלות בנושאי יחסים כולל . לדוקטור לאב, אגהקרובים
 . ושעות לידה מדויקות תאריכי לידה

 יומן הלב

    

 

 :אז ככהאהממ.. )תסלחו לו רגע, כי הוא מתרגש( 

 

 נמצאת עד  ,שמייצגת רגשות נתינה וכמובן את האהבה עצמה ,ונוס   

ת חושבים בכל מה זמן מצוין לפסק זמן אמיתי ועשיי -ליוני בהילוך אחורי  12ה 
שקשור לאזור הלב, ולפרטנרים שלנו. בסוף התהליך, אחרי שכל האסימונים 

יפלו והתובנות יצוצו, נוכל לקבל החלטות סופיות לגבי המקום שבו אנחנו 
נמצאים או שאליו אנחנו רוצים להגיע,. אבל בינתיים.. מה קורה איתה, עם 

   האהבה, השבוע?

רת שלנו למזל סרטן בסוף השבוע מחזק את כוכב התקשו מרקורי מעברו של
היכולת שלנו לבטא רגשות ואת היכולת להעניק, לתת מעצמנו, לחזר ולגעת.. 
מרקורי מביא איתו גם את הצורך בבטחון רגשי ביחסים, מקום מעניין לחקור 
אותו בתקופה הקרובה: מה אומרות לנו המלים האלה, בטחון רגשי? היכן הן 

 בחיינו?.

היצרי שממול וזוית פעולה  פלוטויוצר זוית פעולה של עימות עם  אבל מרקורי
זויות שעלולות להביא איתן סערות, דרמות, וקצרים  –התזזיתי  אורנוסעם 

: המנעו בעיקר שני שלישי ורביעיבתקשורת. אם יש ימים מסוכנים לאהבה הם 
                                 בשלישי מריבים וויכוחים ביחסים!



                                                                                                 

לעומת זאת מביאה איתה לעומת זאת  מרס הערסעם  שמשזוית הפעולה של ה
פתיל קצר עצבנות וחוסר סבלנות : אולי כדאי עכשיו להתמקד בצד הפיזי של 

ת, ולאפשר למגע להרגיע את הגוף לפחות עד ולדבר פחו –היחסים, לגעת יותר 
 שתגמר הזוית הזו בעוד שבוע וחצי בערך..

 

 יש להגיד על זה.. ירחבואו נשמע מה ל  

זמן לפריצות דרך ביחסים,  –שוהה הירח במזל טלה  בשלישי רביעי וחמישי
יזכה!  –להתחלות חדשות, וליזמות של היכרויות מעניינות: זה שיקח צ'אנס 

ור, דווקא בימים אלה כדאי להזהר בתקשורת שלנו.. זוכרים איך אלא שכאמ
   קיפודים עושים אהבה? ב ז ה י ר ו ת רבה..

הירח במזל שור: זמן לפינוקי הגוף והלב, לאוכל טוב,  – בשישי ושבת
יאכל  –ולסיאסטה נפלאה של אהבה חום והרבה מגע: מי שהשקיע בערב שבת 

 בשבת, כמו שאומרים, ובצדק.. 

זמן נפלא לוידויי  –ירח תאומי בראשון צמוד ליופיטר ווונוס  - 22/1 ראשוןב
 חצות, לשירי חיזור, ולמלים רכות במיוחד..

יום רגיש ופגיע: לא  מתאים לחיזור,  –ירח בזוית פעולה למרס  - 1//2 שניב
 ובעדינות.. –אלא לשיחות רגועות על מהות הקשר, או חשיפה רגשית אישית 

תקשורת מילולית  מצוינת לחיזור ולניקוי משקעים רגשיים  - 1//2י בשליש
 בקשר. הלחצים יורדים, והלב נפתח לו..

מרקורי בזוית מדויקת לסטורן: תקשורת מכבידה, תתכן  – 1//1 רביעיב
 ביקורתיות וציניות. אל תשברו את הכלים ואל תנתקו קשרים. המנעו מדרמות.

המעורבות הרגשית גוברת, השמש עוברת למזל סרטן,  - 12/1 בחמישי
ביקורתית ולא קלה. לא יום להתחלות חדשות, כן זמן להעמקת  -התקשורת 

 קשר.

: חיזור עדין, בילוי משותף ושמח, סרט או הצגה, שיחות 1//11-1 בסוף השבוע
 בהחלט מומלצות. –של אחד על אחד ממקום קשוב ומפרגן. יזמות להיכרות 



 ..מה עוד קורה בכוכבים?

 

 

 חודש של מהפכים –חודש יוני 

)מת על חליפת ריק לוין לחודש יוני האסטרולוג לינק לתחזית החודשית של 
 (ר לי קצת את החליפה של איבל קניבל..*הכוכבים שלו, אגב. מזכי

http://www.stariq.com/pagetemplate/main.asp 

 

 

' לכודיםשלי מתפתח השבוע ויכוח על הנושא 'בתים  האסטרולוגיה בפורום
 במפת הלידה שלנו.

 

http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?forumId=79 

 

 

 לכולם..( -)רמז  למי זה טוב? –כוכב השפע עובר למזל קשת  יופיטר

http://www.starcity.co.il/ArticlePage.asp?id=314 

 

 

 שבוע מרתק בפתח.. – התחזית השבועית

sp?id=222http://www.starcity.co.il/Weekley.a 
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ממש בימים אלה ממעבורת החלל  מעברה של ונוס על השמשעוד מבט על 
 מהזוית של נאס'א

http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2272.html 

 

 

עמית ואני מחברים סדנת  –קוי גופנפש אמיתית באזור המרכז סדנת ני :בקרוב*
ניקוי מיצים לסדנת דמיון מודרך לניקוי פנימי בשלושה ימים מרוכזים! ההרשמה 

  מוגבלת לעשרה אנשים. פרטים בהמשך.

 

הורוסקופ אולי אולי כבר האישים בחדשות, ו ,ת לידהמפ– בגיליון הבא*
 בוידיאו..

 

גיע ביחד עם מיוצא לדרך, והוא לחודש יוני  שליהראשון    - ה :זהו
ועד שיופיטר יפגין נוכחות מסיבית  איזה צירוף מקרים!יופיטר, הדוד מאמריקה.. 

 ויתיישב לו בכיף בסביבה.. 

 

 שבוע טוף!..

 

     

 

 יאיר טריבלסקי 

250-9055554 
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