
5/11/12  

 יאיר טריבלסקי  

   !בוקרטוף    

 

  הניוזלטר האסטרולוגי שלי-יניוז  11. גליון מס

  

 

 

 

       

 @ ! ולהשתדרג–והגיע הזמן לשדרג , מרקורי  פוצח בהילוך אחורי@ 

 



כבר עשר דקות שהמלצר .  ואני יושבים בקפה הקטן שלנו מול היםהיועץ היומי
מרקורי מתחיל , עזוב. אומר היועץ, מעצבן. נאדא.. ו, אמר שיגיע, הבחין בנו

כבר . רוטן היועץ, מרגיש, מרגיש?  אתה לא מרגיש–עכשיו להאט ותיכף יעצור 
וכבר מתברר שרואה החשבון שלי טעה והפעם , התבטלו לי שתי פגישות

. מכיר טוב את התהליך הזה.. לרעתי

אבל , ונראה שהיא עוד מדליקה מבערים, אפילו חמה, בחוץ יש שמש חמימה
, באילת גשם, אנחנו פה. רוטן היועץ, עולם לא נורמלי. באילת הבטיחו גשם

. באירופה שלג ובארצות הברית מנקים את השאריות של סנדי

מעניין שאנשים ? מה יש לך לומר על זה. אני מזכיר לו, מרקורי בהילוך אחורי
ולא מבינים בכלל מה זה , אומר היועץ, פוחדים מההילוך האחורי של מרקורי

: אז ככה. אומר היועץ, בשמחה. אני מציע, אז אולי תסביר סוף סוף. אומר

מפגיש אותנו עם חוויות חדשות , במשך שלושה חדשים הולך מרקורי קדימה
אחרי שלושה חדשים שכאלה הוא . וסיטואציות מקומיות ואנשים ביומיום שלנו

בעצם זה לא ממש הילוך אחורי אלא כך זה . עוצר ומתחיל לנוע בהילוך אחורי
.  למעשה הוא סוג של סב על צירו, נראה מכאן

בעצם מאפשרים לנו , אומר היועץ, שלושת השבועות האלה של ההילוך האחורי

לעכל את החוויות : לעשות מעין תהליך של עיכול לשלושת החדשים שעברו
לשפר תקשורת עם אלה שפגשנו או להוציא אותם , להעמיק אותן, שעברנו

מרקורי ? נגמר התהליך ועברו שלושה שבועות. מחיינו ובכלל לשדרג את עצמנו
. ולעזור לנו לצבור חוויות חדשות, חוזר שוב לנוע קדימה

אומר , יש בזה משהו? ומה עם העניין הזה של לא להתחיל דברים חדשים
ולא להתחיל , כיון שפרק הזמן הזה מיועד בעיקר כדי לשדרג את הקיים, היועץ

ומכיר אנשים שאפילו ,  לא מאמין שזה עד כדי כך קיצוני–מצד שני . את החדש
אבל האמת היא שאלה אנשים , מצליחים לא רק כשמרקורי הולך אחורנית

.. שאצלם במפת הלידה הוא כזה

אני בדרך כלל אוהב לעשות דווקא וללכת נגד ההילוך האחורי הזה וטוען 
אבל חייב להתוודות שברוב המקרים דברים , אני אומר, שהשליטה היא אצלנו

. מעניין.. שהתחלתי בזמן התהליך הזה אכן עלו על שרטון בהמשך

.. ?שמרקורי עובר להילוך אחורי במזל קשת, מה זה אומר בעצם.. אז

 
, להשתדרג,  לשדרגזמן– מרקורי עובר להילוך אחורי במזל קשת @  

.ולבדוק את ערוצי הצמיחה שלנו  

והוא מסמל את הדרך שבה אנחנו , מרקורי הוא כוכב התקשורת שלנו
כשאת סגנון התקשורת עצמה קובע המזל , מתקשרים עם העולם ועם עצמנו

במזל קשת זו תקשורת נלהבת ספונטנית ולא שקולה שמקבל . שבו הוא נמצא



ולא חושבת יותר מדי לפני שההחלטות מגיעות , החלטות מהרגע להרגע
 .אוף.. ויש גם את הצמידות עם נפטון הרגשי. לבצוע

והוא עושה זאת במשך , מרקורי עובר להילוך אחורי אחת לשלושה חדשים

היחס הזה כנראה הוא היחס שבו הקוסמוס חושב שמתאים . שלושה שבועות
מתחילים לעכל את מה ,לנו לשרוף שטחים ולרוץ קדימה לפני שאנחנו עוצרים

 .ולפתוח דף חדש ביחסים, לשפר את מה שעשינו– ובמקביל , שעברנו

.  אישית באופנים שוניםצמיחהול, ללימודים, מזל קשת קשור בעקיפין לנסיעות
שני – הוא גם קשור למרחבים ולצורך לפעול במהירות ובאופן אימפולסיבי 
מרקורי . אלמנטים שקרו בשפע בתקופה האחרונה אישית פוליטית וגלובלית

מעניין מה מכל ..עשוי להביא איתו צורך לתקן לשפר או להתחרט ולשנות
 .האירועים שחווינו יעבור את התהליך הזה הפעם

אחרי חודש שכוכב מרס דוחף דברים קדימה בפזיזות במזל קשת מגיע מרקורי 
ואולי , ולגרום לנו לראות את הדברים באור קצת שונה, ומתחיל לנוע אחורנית

 .אפילו להצטער על מה שהחלטנו עד כה

מעניין למשל אם מרקורי יביא איתו חרטה לגבי ההחלטה של האיחוד לגבי 
אולי גם חרטה לגבי כחלון שהחליט לפרוש זמנית .. הליכוד וישראל ביתנו

והמעניין ביותר הוא הטיימינג לגבי הבחירות בארצות הברית .. מפוליטיקה
ממש בזמן שמרקורי עובר למצב עצירה ולפני שהוא ,  לנובמבר6שמתרחשות ב 
האם תשתנה גם המגמה כאן בספירת הקולות ובמה שחזו .. הולך אחורנית

 ..בדרך כלל בפעמים כאלה יש גם אי סדרים או מהומות ואי הבנות? הסקרים

והמעבר שלו להילוך , נקוה שמרקורי יחסוך מאתנו הפעם את אי ההבנות האלה
, אחורי יעבור באופן חלק שיעזור לנו לסגור באמת את המעגלים הנכונים בחיינו

.  ולא לבזבז אנרגיה על תחושות של עצירה ותסכול

הילוכו האחורי של מרקורי עוזר לנו לבדוק בעיקר את ערוצי  –מבחינה אישית 
אולי – ואם לא , האם אנחנו לומדים כעת את מה שאנחנו רוצים: הצמיחה שלנו

ואולי זה באמת , האם נושא הנסיעות אצלנו מגיע מהמקום הנכון? נעשה זאת
אפילו נושאים , פיזיים ורגשיים, הזמן לבדוק את כל מה שקשור למרחבים
. שווה בדיקת עומק? הקשורים לתנועה כמו אופניים מכונית וכו

 ..יהיה מרתק

 

 

 

 



@ 

אבל איך ההילוך האחורי הזה . הבנתי את העיקרון, אני אומר, הכל טוב ויפה
, מהמקום הזה. כדאי לבחון זאת. אומר היועץ, צודק? ישפיע עלי באופן אישי

בוא נראה איך ההילוך האחורי של מרקורי במזל קשת שמתחיל בשביעי לחודש 
 כדי שיתן דוקטור לאבלשם כך שיתפנו גם את . משפיע על שאר המזלות

.. המלצה איך להתנהג החודש גם בנושאי יחסים

 

                      

 

@  המזלות 12 ו –מרקורי בהילוך אחורי במזל קשת @ 

 

טלה 

לימודים נסיעות וכל מה שקשור ליכולת שלכם לפקוח עינים ולהתפתח בדרך 
 מרקורי עלול להביא איתו צורך לבחון את הנושאים האלה –האישית שלכם 

טיסות ונסיעות עלולות להתבטל ולימודים עלולים להביא קושי או צורך . מחדש
סדנה מקומית ? מה באמת כדאי ללמוד עכשיו: להקדיש לנושא מחשבה שניה

. הקשורה לתחום המקצועי ולשדרוג אישי עשויה להיות הפתרון

כעת בעיקר כדאי .  להפסיק להיות צודקים ולהתחיל להיות חכמים:ביחסים

.. ולהבין את עמדתו של מי שממול, לוותר על הצורך לומר את המלה האחרונה

 



שור 

הבית השמיני של . יש לא מעט סיכונים מבחינתכם במיקום הזה של מרקורי
השור עוסק במצבים הקשורים לכספים של אחרים ולטרנספורמציות ושינויים 

ושיקול הדעת האיטי של השור האופייני עלול , גדולים שמתחת לפני השטח
חשוב להתייעץ בכל מה שקשור לכספים עם . להיות עכשיו פזיז ולא ממש הגיוני

והזהרו , אל תקחו סיכונים. ולא לפעול באופן אימפולסיבי, אנשים אחרים
. בכביש

אבל , בנושאי הוצאות ובזבוזים השור תמיד אוהב להוציא יותר מכולם: ביחסים
..  ובגדול,  לפנק אחרים–ובעיקר , דווקא עכשיו כדאי להסתפק במועט

 

 

תאומים 

. תאומים, התקשורת שעלולה להיות מוקש כעת קשורה לנושאי זוגיות ויחסים
לעשות דברים ממקום של הבנה , כעת הזמן לפעול באופן שקול ואחראי

נושא התקשורת עשוי דווקא . ולא לנתק קשרים או לקלקל יחסים, ומודעות
ואולי דווקא עכשיו כדאי , עכשיו להביא איתו שיחות של מודעות ברמה גבוהה

ולפעול באופן , להקשיב זה לזו, לגעת בנקודות הכואבות, לפתוח דברים לעומק
. ממוקד ומודע גם בנושאי שותפויות מסוגים שונים

לומר לפרטנרים או לשותפים שלכם שאתם מוכנים לשמוע כל סוג של : ביחסים
.  וללמוד–להפנים , להקשיב,  ואז לשבת מולם–ביקורת כדי להשתפר ולשפר 

 



סרטן 

, האנרגיה של מרקורי במזל קשת מאוד שונה מהאנרגיה של הסרטן המצוי
: וכעת הילוכו האחורי של מרקורי עלול לפגוש אותנו דווקא במקום רגיש מאוד

כעת עלולות להתעורר מחלוקות בעבודה עם הבוס או שאר . בתחום המקצועי
ויתכן שדווקא העבודה הנוכחית אינה מוצאת חן בעיניכם ואתם רוצים , העובדים

 עשו זאת בחכמה –גם אם מחליטים לעזוב : להחליף אותה או להתקדם הלאה
. ובטקט ובעיקר בטעם טוב

להסכים להבין את עמדת בן או בת הזוג לגבי נושאים הקשורים : ביחסים
.. ק/ה צודק/את: וללמוד לומר את מלות הקסם, הן כלכלי והן רגשי, לבטחון

 

אריה 

רומנטיקה יצירתיות יצריות וכל מה שקשור ללב עולים עכשיו על הפרק עם 
החלטות , ומבקשים מבט עומק נוסף, הילוכו האחורי של מרקורי במזל קשת

וכל מה שקשור ללב , חשובות או דיאלוג משופר עם אנשים אוהבים ואהובים
זמן לפסק זמן רגשי ולהתבוננות עומק בכל מה שקשור . ולרגשות בפרט, בכלל

הזהרו מבזבוזי כספים . כולל מערכות יחסים אוהבות, לאהבה ולסובב אותה
. על פינוקים ובילויים, אריות, שלא לצורך

אבל האריה הממוצע רואה רק את שני , לאהבה תמיד יש שני צדדים: ביחסים
. אפילו לפניכם, זמן להיות שם עבור אחרים. שלו..שלו ו: הצדדים שנוחים לו

 

 

 



בתולה 

, מרקורי בהילוך אחורי במזל קשת נוגע בעיקר ביחסים בבית ובמשפחה
המיקום הזה עשוי להביא איתו ויכוחים ועימותים . ובתקשורת המשפחתית בכלל

וכעת יתכן ויעלו אל פני השטח דילמות , משפחתיים ולא מעט אי הבנות
וקונפליקטים שעד עכשיו שכבו מתחת לפני השטח וחיכו בסבלנות לטריגר 

ולא לאפשר לויכוחים לקלקל , חשוב עכשיו לדבר בגובה העינים. המתאים
. יחסים

זמן . הדיאלוג המשפחתי טעון במיוחד  וקשור גם למשקעי העבר: ביחסים
. אני מוכן לפתוח דף חדש ביחסים: להוציא הכל החוצה ולומר בקול רם

 

מאזניים 

בין אם המדובר בתקשורת עם העולם , כל מה שקשור לתקשורת שלכם עכשיו
עשוי להוות בתקופה הזו מוקד , ובין אם המדובר בתקשורת עם אנשים קרובים

ואתם עלולים להגיב , הפתיל שלכם קצר מהרגיל. לבעייתיות מסויימת
אולי משום כך כדאי ורצוי לשמור .  בתוקפנות כשדברים לא קורים כפי שרציתם

.. ולא להסחף בדיבורים ובמלים וליצור דרמות מיותרות, על תקשורת נאותה

אבל הצורך ללמד את , ונוס במזל שלכם מביאה רגעים של עדנה: ביחסים
!  מלת המפתח–הקשבה .. הפרטנר שלכם במקום להקשיב עלול לקלקל הכל

 

 

 



עקרב 

כל מה שקשור לחומר וכספים בחייכם נמצא כעת במוקד תשומת הלב של 
חשוב במיוחד עכשיו לא רק שלא להוציא . מרקורי בהילוך אחורי במזל קשת

כספים על מה שלא באמת הכרחי אלא גם להזהר מהחלטות שגויות לגבי 
וגילוי סבלנות ואורך רוח כשכספים לא מגיעים בזמן או , מקורות הכנסה

זמן לטיפול שורש אמיתי בחשבון : כשהחישובים הכלכליים שלכם מכזיבים
. הבנק

: נושאי כספים וזוגיות עלולים לעלות על שרטון כשהם מתקרבים מדי: ביחסים
...  וגם בעניניי הלב–ים מתמיד בכספים 'היו לרג, גלו רוחב לב כלכלי ביחסים

 

קשת 

אלמנט שמביא איתו בעיקר , קשתים, מרקורי עובר להילוך אחורי במזל שלכם
, יתכן עם מינון מסויים של ביקורת עצמית, את הצורך לעשות שינויים אישיים

. ויתכן עם תחושה שהכל לא הולך ואין לכם שום השפעה על מה שקורה בעולם
התבוננו בעשייה ובהילוכים האחרונים , קחו פסק זמן זעיר עם עצמכם

צאו , גלו סלחנות כלפי עצמכם, הורידו מעט פרופיל, הסיקו מסקנות, שעשיתם
.. וחכו בסבלנות, למקצה שיפורים הקשור להופעה חיצונית

אבל כעת זה , הקשת ידוע כמזל שקשה לו ביותר להודות בטעויות: ביחסים
.. ? איך תוכלו לתקן–אם לא תודו שטעיתם : בדיוק הזמן לשנות גישה

 

 

 



גדי 

הילוכו האחורי של מרקורי במזל קשת עלול להביא איתו צורך לפגוש פחדים 
תגובות כועסות או , שנמצאים מאחורי הקלעים ושעד עכשיו עצרו אתכם

ואולי גם צורך לשתף אחרים במה , מתוסכלות כשדברים לא קורים כפי שרצים
כדאי , אם אתם בוחרים בזאת. שעד עכשיו סגרתם בפנים והגיע הזמן להוציא

לעשות זאת בחכמה ובעדינות ולא להרוס יחסים שאולי כרגע נראים לא בשיאם 
. אבל בקרוב מאוד יראו קצת אחרת

הגיע הזמן לתת ביטוי לחלקים אחרים שנמצאים מתחת לשריון הגדיי : ביחסים
! קדימה.. חשיפה רגשית ומלים רכות של קרבה, עדינות, רגישות: המחוספס

 

דלי 

התחום החברתי וכל מה שקשור לדיאלוג עם מוסדות וארגונים בחייכם הוא 
המקום שבו אתם עשויים להתקל עכשיו בהילוכו האחורי של מרקורי במזל 

המיקום הזה עלול להביא איתו קצרים בתקשורת עם חברים וידידים כמו . קשת
גם מצבים של תסכול עם מוסדות וארגונים שאיתם אתם נמצאים עכשיו 

ולא לנתק קשרים עם , חשוב לקחת את הכל בפרופורציות. בקשרים קרובים
... היו אתם המבוגרים: חברים גם כשנדמה שהדברים עולים על שרטון

 הם גם אנשים –חברים הם לא רק מי שקרובים אליכם ביומיום : ביחסים
.  והרימו טלפון–הזכרו בהם עכשיו .. שקרובים אליכם בלב אבל רחוקים מהעין

 



 

דגים 

המעורבות הרגשית הגבוהה שלכם בתקופה זו שבה מרקורי בהילוכו האחורי 
עלולה לעורר שרשרת של מסקנות , מתקרב לנפטון שליט המזל שלכם

והמקום , ופרשנויות מוטעות לגבי היחסים שלכם או הדיאלוג עם העולם בכלל
חשוב להזהר ממהלכים . הפגיע הוא בית הקריירה והתדמית שלכם מול העולם

שעלולים לפגוע או להרוס את התדמית שלכם רק בגלל פרשנויות מוטעות של 
, גלו בגרות: או להרוס קשרים עם מנהלים אחראים וסמכויות בכלל, הסיטואציה

. וגלו שליטה ואיפוק, ובכל מקרה של אי הבנה קחו אחריות על עצמכם

ולא לחפש סיבות , תקופה שבה חשוב לא להגזים בתגובות ובדרמות: יחסים
. פשוט סבלנות.. לפעמים שולחן הוא רק שולחן: כדי לתת לסערות לאבד שליטה

 

  ..?מה עוד קורה בכוכבים @

 

 ומיקומה של השמש – האסטרולוגיה ההודית העתיקה –אסטרולוגיה וודית @ 
 זמן להיכרות עם סוג אחר של אסטרולוגיה – 2012ב 

http://www.youtube.com/watch?v=4TGsm05ok2g 

 

' יימי פרטרידג' מרינה וג– דרקסטארהורוסקופ נובמבר של @ 

http://darkstarastrology.com/horoscope/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4TGsm05ok2g
http://darkstarastrology.com/horoscope/


 

 

מצב הכוכבים השבועי +  שלי התחזית השבועית* 

http://face-
read.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65 

 

 

 

!  סדנת קוד השפע האסטרולוגי שלי!רההה.. טה

אסדנה שמבוססת על נסיוני האישי בשלוש השנים האחרונות לעשרה אנשים 
יכולות , שבמסגרתה אני מנתח לעומק כל מפה ומפה מבחינת חזקות, (!)בלבד 

מסביר איך , ופחדים שעוצרים את קוד השפע האישי מבחינה רגשית וכלכלית
. ומצמיד זאת למצב הכוכבים השנתי, ומה כדאי לעשות

עשרה אנשים בלבד למפה . עכשיו נפתחת 2013ההרשמה לסדנאות חורף 
אישית בנושאי קוד השפע הרגשי ממני 

.. פרטים בקרוב? כמה? איפה? מתי? איך

 

 

 2012אוקטובר , נהריה –סדנת קוד השפע האסטרולוגי 

http://face-read.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65
http://face-read.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65
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!    ממני ומהיועץ האישי–להתראות ....ובינתיים

   

   

 

 –הרהורים ו שרעפים , תלונות, ליועץ האישי או לדוקטור לאב, שאלות לי@ 

yt3@netvision.net.il 0524215559 ,  0777100108:   או בטלפונים 

או להרהר ביחד במשמעות החיים אגב פתיחת קלפים , להשיב, אשמח לשמוע

 !סי יו.. או בנסיעותי הקרובות, מול הים, או עריכת מפה אסטרולוגית אצלי
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