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 @ ?איך מחליטים בבלגן הזה.. ובכלל?  או עשן לבן–צבע אדום @ 

 



 ואני יושבים על שני כסאות פלסטיק לבנים קטנים מול הים שאמור היועץ היומי
אבל מסתבר שהוא , להיות עכשיו לכל הדעות סוער לגמרי כמו בכל סוף נובמבר

מבין את חומרת המצב וכאות כבוד לתושבי הדרום הוא מחליט להיות רגוע 
.  מקסימום שולח יזה גל זעיר שמגיע ממש עד לבהונות הרגלים שלנו, לגמרי

כשאני , אני אומר, יש באבוהה. אומר היועץ? שמת לב שאין כמעט דגים בים
עומד במים איזה כמה דקות תמיד אני מרגיש כמה ביסים קטנים כאלה 

.. כאילו, אתה רוצה להגיד לי שאתה עוד מתרחץ.. באצבעות של הרגלים
אני מכניס את הבוהן למים להראות לו . אני אומר לו בגאווה, ברורר? שוחה

הדגיג נתן לך , מה קרה שקפצת פתאום, הוא אומר! אופס. והיא קופאת, שכלום
בוא נחשוב קודם מה אנחנו . די עם השטויות. אני אומר לו, ביס שמיס? ביס

או איך , עמודנן, הענן בעמוד, עם העמוד בתוך הענן, עושים עם המלחמה הזאת
?  לאן הולכים מכאן. שקוראים לזה

 

 

 

 

 - כל-האני מתכוון , הרי כתבתי הכל. אומר היועץ ומסתובב אלי, פלא עליך'ת
, שכחתי, טוב נו.. ואפילו עם מפה מצורפת עם עיגולים וחיצים, וכבר ביום חמישי

על , אני מביא לך אותה ממש כאן. הוא אומר, שום תזכיר. תזכיר לי. אני אומר
אפילו . מלה במלה.  רלוונטי גם לעכשיו–כל מה שכתבתי אז , שים לב. המקום

ואם , אומר היועץ, שתוק ותסתכל? על מה דיברנו? שיחות. השיחות שלנו שם
. יענו בזמן שאתה קורא,  אתה יכול לשאול גם בגוף הסרט–יש לך שאלות 

. שוט. אני אומר, בסדר



 

 

ואתה יכול לראות את זה ,  לחודש14 כתבתי ב זהאת . אומר היועץ, שים לב
שלא תחשוב שאני ממציא . בטיים ליין שלי בפייסבוק עם התגובות אוריגינל

. עכשיו תן לקרוא. ברור שמאמין, אני אומר, די נו. עכשיו

 @

    מבצע עמוד ענן    14/11/2012

אולי במקום ההורוסקופ היומי תסביר לי מה קורה בכוכבים , אני אומר ליועץ היומי שלי, תגיד
איפה רואים את ? מה הביא פתאום את ישראל להגיב באופן שכזה? בקשר לעמוד ענן הזה

?  לאן זה הולך–והכי חשוב ? מה קורה שם? זה בכוכבים

מבצע חיסול אלא ,  אני הייתי קורא למבצע הזה לא עמוד ענן–ראשית , אומר היועץ, ובכן
ואפילו של הליקוי חמה , של מרקורי,  חשבונות של אורנוס–לא חשבונות שלנו . חשבונות

.. שדחף את האף שלו לסיפור הזה הזה שאיכשהו נתקע בעסק הזה ובטח מצטער על הרגע



וזה פשוט קורה מכמה , הכוכבים מראים שיש פה חשבונות ומעגלים שצריך לסגור ולחסל, כן
.. זויות

אלא , כל אירוע באסטרולוגיה חייבים לראות לא רק מאספקט אחד בלבד, קודם כל. נתחיל
את מבצע עמוד הענן הזה למשל אפשר לראות משלוש זויות . בעיקר אירוע שכזה, מכמה
. אני אומר, אוהו. ושלושה טריגרים שהתחברו בבת אחת הפעילו אותו, שונות

 וזה באמת –אני אתחיל דווקא מהטריגר השלישי , אבל מכיון שמרקורי עכשיו בהילוך אחורי
הוא : שהפעם בסיפור הזה של עמוד הענן הוא משמעותי מאוד, הילוכו האחורי של מרקורי

הוא גם סוגר מעגלים באופן גלובלי בכל מה , לא רק סוגר מעגלים באופן אישי ביחסים
איפה רואים את זה . אני אומר, מעניין. כל שכן במפת המדינה שלנו, שקשור לאלימות בכלל

? במפה שהבאת

               

סימנתי שם את מרקורי ביחד : אומר היועץ, שים לב לעיגול השחור הגדול בצד ימין למעלה
הירח מילא את מרקורי , הצמידות ביניהם כמה שעות קודם הפעילה אותם: עם הירח

ומרקורי חזר ,ואז פנה הירח לדרכו במזל קשת שמוציא לפועל, ברגשות כמ שממלאים צמיג
המגע הממש ראשון שלו , אומר היועץ, שים לב. ופתח את הדלת של מזל עקרב, אחורנית

הבלון הגדול .  הגיע הפיצוץ!בום..ו, במזל עקרב הפעיל את השלב השלישי של הפתיל הגדול
.  התפוצץ–שנוצר לאט לאט ואסף הרבה אנרגיות עוצמתיות של תסכול וכעס 

ליקוי החמה הגדול ? מה היה הטריגר השני.. אמרת הטריגר השלישי, אני אומר, רגע
 במעלה של בדיוק אבל, והוא מתרחש בדיוק, אומר היועץ, שהתרחש כמה שעות קודם לכן

מרקורי עובר בדיוק למזל ? אתה קולט את הדיוק:  מעלות במזל עקרב22השמש באותו יום ב
סימנתי את הנקודה הזו שבה מתרחש , הנה.. הליקוי נופל בדיוק על מעלות השמש, עקרב

.  הליקוי בעיגול השחור הקטן למעלה בצד ימין של המפה

  



                                  

 

על רקע שני אלה היה צריך , אומר היועץ, כן. אז נשאר לנו הטריגר הראשון, אני אומר, או קיי
הפתיל . והוא הגיע לשם כמה ימים קודם לכן, משמעותי יותר- והפעם , עוד טריגר, עוד משהו

סימנתי אותה .  במזל סרטן4שנמצאת במעלה ה , הזה כבר קשור לונוס במפת המדינה שלנו
המעלה הזו משמעותית מאוד שכן הטריגר הזה מגיע . בכחול בתחילת המפה של היום הזה

ומגיע בדיוק  בין אורנוס שנמצא לחודש 14מזוית פעולה מדויקת נוצרת ממש אתמול ב 
אורנוס הוא הכוכב שמסומן . לבין ונוס,  של מזל טלה4עכשיו בהילוך אחורי למעלה ה 

.  בעיגול אדום בצד שמאל של המפה

 שמסומן – מעלות בין אורנוס לסטורן במזל עקרב 150זוית של : אומר היועץ, וזה לא הכל
מראה את הכובד והתסכול שמצטבר בשבוע הזה בזוית - בעיגול אדום בצד ימין של המפה 

ואז , שנוצרת בין השנים האלה שהאנרגיה שלהם הפוכה לגמרי וצוברת ומשחררת בבת אחת
.  הכל מתפוצץ בבת אחת כשאורנוס יוצר זוית נפיצה עם ונוס ומוציא החוצה את הכל–

אלא שאז הוא , אומר היועץ, גם לפני כמה חדשים כשאורנוס היה במעלה הזו היתה סכנ כזו
, כעת כשהוא בהילוך אחורי הוא סוגר חשבונות עבור ונוס. הולך קדימה ואז נטרלו את הזוית

,  הבנתי!  זה בדיוק אורנוס שלנו–ועושה זאת באופן מקורי מפתיע ופתאומי ולא צפוי 

כמה זמן זה ? מה יהיה עכשיו.. אז. אני אומר.. אוהו, שלושה טריגרים מדויקים על המעלה
וכבר , הילוכו האחורי של מרקורי הוא קצר. אומר היועץ,  לא ממש הרבה–לדעתי ? ימשך

 יום להשלמת 12שזה אומר שיש לנו בערך ,  לחודש בעיקרון27הוא נגמר ב . חצי ממנו עבר
.  לדצמבר הוא חוזר למזל קשת ואז הכל מושלם סופית במעגל השני12וב , כל התהליך כולו

כוכב :  לחודש17ב , התהליך שמסיים את זה מתחיל כבר בסוף השבוע: אומר היועץ, שים לב
וכאן תתחיל פאזה חדשה , מרס עובר  ממזל קשת האלים יחסית למזל גדי המבוקר והמוגדר

, ממקום חכם ומתכנן, כאן לדעתי כבר פועלים אחרת לגמרי.  או עצירה וארגון–של  לחימה 
מסוף השבוע הזה . כשהצד המגיב הופך להיות מסודר עם מטרות שגם ייקבעו לטווח ארוך

.  או להחליט ששועטים קדימה–ועד יום שלישי יש חלון זמן שבו אפשר לסגור את הסיפור 
ברור שגם עכשיו אבל הכוון . אומר היועץ, הפצצנו קודם? לא מפציצים, אני שואל? שועטים

מה שאומר שעכשיו הדברים , מזל גדי שמרס עובר אליו הוא ביסוד האדמה. עכשיו הוא אחר
יסוד . אחרי המהירות שהם קרו קודם כשהוא היה במזל קשת, יאטו באופן  משמעותי

. יהיה תקיפה קרקעית, אם יחליטו,  זה גם אומר שהכוון עכשיו–האדמה 



 17ה :  אומר היועץ, שלושה תאריכים משמעותיים לפנינו לסיום התהליך הזה.. אז
ליד כל אחד מהם אפשר לקחת יומיים או שלושה .  לדצמבר12וה ,  לנובמבר27ה , לנובמבר

באסטרולוגיה יש חלונות של זמן שאפשר . כיון שהמדובר בתהליך, קדימה או אחורה
יהיה לא קל . אלה שלושת החלונות שיש לנו.  והן לפעולה–הן לעצירה , להשתמש בהם

אבל , לעצור עכשיו אחרי ששלושה טריגרים שונים מפעילים את כל המערכת המורכבת הזו
כמו שמכונית מאיטה דרך , כל אחד מחלונות הזמן הזה יאפשרו לעשות זאת באופן חכם

. עד לעצירה שלה בכל התחומים, מעבר להילוכים נמוכים יותר ויותר

נקוה שכל המערכת הזו תשיג את שלה בשלושת חלונות . אומר היועץ, לבי לתושבי הדרום
אבל כשאתה מתחיל עם כוכבים כמו אורנוס סטורן וליקוי חמה על , הזמן החכמים שיש לה

בחיים כמו . צריך להשתמש בחכמה בכל מה שיש לך כדי שדברים לא יצאו משליטה, שמש
.. בחיים

.. רק אל תשכח שהיום תורך להכין את הקפה. יפה דיברת. אני אומר, מעניין

 @

.. מעניין באמת מה יהיה. כל הכבוד. השקעת. אני אומר ומסיים לקרוא, יפה
אבל בינתיים בוא נראה מה קורה השבוע למרס . אומר היועץ, באמת מעניין

, לא סתם הוא נקרא מרס. הזה שגם הוא חלק בכל הפעילות המלחמתית הזו
? מה אנחנו באמת יודעים עליו. אל המלחמה

                 

                          

 

מעניין שדווקא לתאר את . אומר היועץ, מרס הוא כוכב היזמה והכיבוש שלנו
כי , אומר היועץ, ברור. אני אומר, אל המלחמה, המלה יזמה השתמשו במרס

 אתה מתחיל להכנס לטריטוריה –כשאתה מזיז משהו : יזמה היא מלה התקפית
אין מימוש של יזמה חדשה בלי : וכניסה כזו היא מלחמה, של מישהו אחר

.זה מרס.  הכרזה על נצחון וכיבוש טריטוריה–ואז , מלחמה על משהו  



אומר , תחשוב על זה.. לא כל יזמה זקוקה למלחמה.. אבל, אני אומר, רגע
ויש כאלה , לפעמים. לא כל מלחמה זקוקה לאויב אמיתי שנמצא מולה. היועץ

עם הלוחם , המלחמה האמיתית היא עם עצמנו, שאומרים שאפילו בדרך כלל
לכבוש כל עיר ולנכס לעצמו כל , הוא רוצה לכבוש כל אשה שבדרך. שבתוכנו

ובדרך גם לריב עם כל מרס אחר שהוא פוגש שרוצה בדיוק את אותו , אייטם
להגדיר לו , המלחמה האמיתית שלנו היא להכניס אותו למסגרת: הדבר עצמו

ו עם הרבה , מטרות שיכולות לקדם אותנו בלי להרוס משהו לאחרים או לעצמנו
.את המטרות האלה,  גם להשיג אותן–משמעת עצמית   

כשאתה : שהמרס הזה זקוק לסיפוק מיידי של כיבוש, אומר היועץ, אל תשכח
, שזקוק ללימודים של כמה שנים, מקצוע מסויים.. נאמר, למשל מגדיר לו מטרה

ואחר כך מלחמה בכוחות השוק או באנשים , ואחר כך נסיון', ואחר כך סטאג
אתה ממש פועל נגד האופי הטבעי שלו שרוצה הכל כאן , אחרים באותו מקצוע

.  ולסחוב אותן למערה ה ר ג ע– או את האשה –לתפוס את הממותה :  ועכשיו–
ערס : בתוך תוכו הוא בדיוק כזה: לא סתם אני קורא לו מרס הערס. זה מרס

..כי זה הוא? למה. ואז להכניע בלי חכמות, שרוצה להרביץ בלי לחשוב הרבה  

כאן הוא כבר . הופך מאורגן ומסודר יותר, הוא מתעדן, כשמרס עובר למזל גדי
ובדיוק משום כך אמרתי קודם שכל , לא יכול להרשות לעצמו לעשות שטויות

כשהיה עכשיו חדשיים במזל קשת האצבע . תהליך החשיבה שלנו משתנה
 לחודש למזל גדי פתאום החיים 17אבל אחרי שעבר ב , היתה קלה על ההדק

פתאום הערס הוא בסך הכל , פתאום כבר יש שליטה על הפיוזים שלנו: משתנים
ופתאום כבר לא בוער להכנס עם גרזן , פולני מחושב עם מטרות וסדר יום

עכשיו מתחילים כבר חישובי . ולהשמיד את הזומבים שיורים עלינו בלי חשבון
, מרס מאוד פרקטי ביסוד האדמה במזל גדי.. תדמית, רווח והפסד, תועלת

. ושיקולים אחרים נכנסים לתמונה, אומר היועץ  

כאן אפשר לקבל החלטות : מדגיש היועץ, משום כך אמרתי שזה חלון הזדמנויות
ואת כל זה אמרתי לך קודם כל כדי שתבין על איזה בסיס אנחנו . באופן אחר

אתה טוען . ומה באמת גורם לנו להשתנות, מקבלים את ההחלטות שלנו
החשיבה שלנו משתנה , אומר היועץ, לא? שהכוכבים משנים את החשיבה שלנו

בהתאם לתהליכים טבעיים שכולנו עוברים מהיותנו קשורים לטבע בכל חלקיו 
הכוכבים הם : מחזוריות שגם הכוכבים הם חלק ממנה, כולל כל המחזוריות שלו

ואם נבין את השפה והדרך שבה הם , אומר היועץ,  רק סמלים לתהליכים האלה
נבין בעקיפין את סוג וטיב התהליכים שמשפיעים עלינו , נעים ומתקשרים
.בזמנים מסויימים  

כי עוד ארבעה ? למה רק ארבעה ימים לחשוב.. אבל. מעניין. אני אומר.. הבנתי
ואז ההחלטות של , ימים מרס מתחיל ליצור זוית פעולה עם אורנוס התזזיתי

,  נושאי הרווח והפסד לא יהיו האישו–אז . כולנו הולכות לעבור שינוי משמעותי
כל זה התחיל בעצם . תגובה למיניהם-אלא הפיוזים  האדרנלין ונושאי הגירוי

 –ועכשיו כשהוא בזוית לונוס במפת המדינה , כשאורנוס עבר במרץ למזל טלה
, זוית ההפעלה הזו תתחיל ברביעי: הוא מפעיל את כולנו באופן תזזיתי ועצבני



כדי שתראה עוד צד בדרך , הנה משהו על האורנוס הזה. ותגיע לשיאה בשבת
.ועוד השפעה מעניינת, קבלת ההחלטות שלנו  

אזעקה .  שנינו קמים ומחפשים מקום להסתתר בו. מתחילה אזעקה.. פתאום

אנחנו מחפשים מקום כזה ואז פתאום רואים בשמים שובל של ?? בתל אביב
.. זה היה קרוב, אומר היועץ היומי, אופס! עשן שמגיע משני כוונים ושומעים בום

? אתה ראית את זה. ממש מעל בן יהודה  

 

 

 

 
.. בלי הכיפת ברזל הזאת! זה היה מאוד מאוד קרוב? קרוב. אני אומר, אוהו

: והנה הם לפנינו בשמים, אנחנו מדברים על מרס ואורנוס. אומר היועץ, מעניין
מרס את הצד הזה שכובש : שניהם מסמלים בדיוק את האנרגיה הזאת

את הצד שבהברקה של רגע ועם הרבה - ואורנוס , טריטוריה או מפציץ אותה
פעם שאלת אותי מי . אלקטרוניקה מזהה את המרס הזה ומחסל אותו באוויר

כי אורנוס משתמש גם בהברקות של ? ולמה..  הנה התשובה–יותר חזק 
 ..אולי זה באמת הזמן לומר משהו על אורנוס. ולא רק בכוח נטו, השכל

 
 
 .משתנהוהאנרגיה שלנו , אורנוס כוכב השינוי עבר למזל טלה*

  
מייצג במפה , כוכב לכת שהתגלה לפני שמונים שנה בערך, אורנוס

האסטרולוגית את הצורך של הטבע בשינוי כדי שלא ליצור מצבים של מימוש 
והוא מכריח אותנו מדי שבע שנים לשנות את , סניליות והסתיידות, פוטנציאל

ולשנות תכניות ואזורי פעולה , לראות דברים קצת אחרת, זוית ההסתכלות שלנו



אחרי שבע שנים שבהם הביא איתו אורנוס שרשרת של שינויים , ואכן. בהתאם
הוא – קשת ובתולה , תאומים, מזלות דגים– ותהפוכות למזלות המשתנים 

טלה סרטן מאזניים וגדי – והגיע הזמן שהמזלות הקרדינליים , עובר למזל טלה
 .ירימו את דגל השנוי בעצמם– 
  

 למזל  טלה מראה על הצורך בחודש מרץ השנה באופן סופימעברו של אורנוס 
מה שאומר לחשוב שוב עם באמת סדרת הפעולות , שלנו בבדק בית אמיתי

, לשנות את הדברים– ואם לא , שתכננו לשנים הקרובות עדיין נכונה לנו
ואיכשהו השלמנו איתן , ולהתנתק מדרכי פעולה שכבר לא משרתות אותנו יותר

אין , כשהמדובר בשינוי: ימים יגידו? זה טוב או רע. בשנה שנתיים האחרונות
השאלה אם נוכל להגדיר – שינוי גישה הוא תמיד טוב לטווח ארוך : טוב או רע

למרות , ולא לפחד ממנו, להתיידד איתו– ובעיקר , אותו נכון ולהסתגל אליו
שהזוית שהוא יוצר בתקופה הקרובה עם פלוטו הכוחני והעימות עם סטורן 

 .. ?כבר אמרתי, סבלנות. עלולים להביא איתם לא מעט אלימות

  
להסתגל לקצב שלו ולשנות סוף סוף דברים , אם נדע לפעול איתו נכון: לסיכום

השובב חסר העכבות הזה יעשה לנו רק – שהחלטנו לשנות מזמן ופשוט פחדנו 
 וזה ,אם נאפשר לנו להפעיל אותנו עם הפתיל הקצרצר שלו, לעומת זאת.. טוף

 -יקרה בעיקר כשהוא יוצר זויות פעולה עם מרס הערס ועם דון פלוטו האגרסיבי 
...  קרפול–בקיצ .  להיות תקופה לוחמנית ולא קלהתהיהזו 

 
@ 

 

בעיקר מכוון קבלת ,  ואז הכל ישתנה–מרס יפגוש את אורנוס . אני אומר, הבנתי
.. אם אין דברים יותר גרועים בסביבה, נקוה שנעבור את זה. ההחלטות שלנו

בהמשך השבוע הבא מרס הערס שלנו גם נצמד . אומר היועץ, זהו שיש
לא סתם אני ? נכון, על פלוטו היצרי הזה שהורס ובונה סיפרתי לך.. לפלוטו

..וכשהוא נפגש עם מרס. מאפיונר אמיתי הכוכב הזה: קורא לו דון פלוטו  

  

                             

                                                            

                     



.קצר במיוחד– וסף התסכול והכעס ,  פלוטוהערס נצמד לדוןמרס *   

והוא פועל דרך זיהוי מטרות , מרס הוא הכוכב שאחראי על העשייה בחיינו
לא סתם הוא נקרא על שמו של אל . ופעילות אסרטיבית, יזמות לעשייה, לכיבוש

ולפעמים , דרך הפעולה שלו עשויה להיות תוקפנית ולא שקטה: המלחמה
 .כשצריך הוא גם יוצא למלחמה על מה שהוא מאמין בו

ומייצג בעיקר כוח טבע שעוסק בהרס הקיים , פלוטו הוא כוכב יצרי וכוחני מאוד
 .בדיוק כמו שקורה בטבע– לצורך בנייה מחודשת 

אפשר לומר שהמתח בעולם נמצא בקו , נצמדים זה לזהכשהשנים האלה 
להפעיל , כל פעולה עלולה להתפרש עכשיו כסוג של איום טריטוריאלי. עלייה

ולגרום לתגובת שרשרת אלימה שאת תוצאותיה קשה , את בלוטת האדרנלין
 .מאוד לחזות מראש

אולי משום כך חשוב דווקא בזמן שכזה לעשות דברים באופן מדויק והגיוני עד 
ולא להתפתות להרים את נס המרד כשדברים לא מוצאים חן , כמה שאפשר

או שמתעלמים מהזכויות , כשמישהו לוקח אותנו כמובנים מאליהם, בעינינו
, בזוית שכזו אנו עלולים לצאת למלחמה כי מישהו עקף אותנו ברמזור. שלנו

ולהתעקש לומר את המלה האחרונה גם אם המלה הזו פירושה יצירת סערה 

 .ודרמה במקום שבו היא לא נדרשת

ולזכור שגם ,  לחשוב פעמיים לפני כל פעולהבפרק הזמן הזהלכן חשוב מאוד 
מלים שנראות לכאורה תמימות עלולות להיראות תוקפניות בפרשנותו של אדם 

לכן כדאי להקדים .. הכל תלוי בפרשנות הזו שלנו, אחר וכי בסופו של דבר
וליצור מצבים נוחים והרמוניים לפגישות שעלול להתעורר בהן מתח כזה או 

ולנטרל מראש כל אלמנט של סיכוי לעימות כזה או אחר גם כשאנחנו , אחר
אם בכל זאת . כדאי שגם הצד שכנגד יחשוב כך, כאמור: בטוחים שהצדק איתנו

ולא , מתעורר לו קונפליקט כדאי לכבות את האש אם אפשר כבר שלב הראשון
, מזלות טלה? מי בעיקר מושפע מהזוית הזו .לקחת שום צאנס של עימות עתידי

 . גדי סרטן ומאזניים, עקרב

                                              

                         

 @

אז על ההחלטות שלנו השבוע משפיעים אורנוס ופלוטו :  או קיי אני אומר
, בהחלט? עוד משהו שצריך לדעת? זהו.. ובעיקר מרס יותר מכל דבר אחר



לקבל .. ויוצרת זוית פעולה עם נפטון, השמש עוברת למזל קשת. אומר היועץ
 .שים לב מה קורה במקרה שכזה.  זו בעייה–החלטות עכשיו 

 

 

 .ואת העשייה והמטרות שלנו, קורי העכביש של נפטון מערפלים את השמש*

השמש נמצאת . חסר פרופורציות– ובעיקר בעיקר ,  רגשני במיוחדפרק זמן זהו 
 . לנפטון הרגשי פעולה ויוצרת זויתקשת השמחבמזל 

וכשהוא יוצר זוית לכוכב משמעותי כמו ,  נפטון הוא כוכב מערפל ומתעתע
– מכיון שהזוית הזו גם ארוכה יחסית . הוא משפיע על כולנו בחזקה, השמש

זה אומר שכולנו עלולים להיות מושפעים – לפחות ארבעה או חמישה ימים 
 .ממנה לא מעט עד סוף השבוע

שמונעים מאתנו , הוא יוצר מעין קורי עכביש רגשיים?  מה נפטון בעצם עושה
זה אומר שכל בעייה קטנה עלולה עכשיו להביא . לראות את המציאות כפי שהיא
עשוי להביא ,  שמצליח לנודברכל – ומצד שני , איתה תחושה של קטסטרופה

תחושה של אין מוצא : ביחסים זה אפילו מוקצן יותר. איתו אופוריה אמיתית
או מראה את – מול תחושה נפלאה כשהאהבה חוזרת , כשמתפתח לו ריב קטן

 .ואז אנו עשויים לחוש התעלות נפש אמיתית– פניה לראשונה 

אין ..  זה נכון בעיקר לאלה מאתנו שעשויים להרגיש השבוע שהם מתאהבים
שכן מה שהיא באמת עושה זה להביא איתה דיאלוג רגשי , כמו התאהבות שכזו

 אחוז 50שחוטף בעצם הזרקה ישירה של סם שמורכב מ, ישיר עם הלב
 אחוזים שמנסים כבר 5ו ,  אחוזים של נוסטלגיה15,  אחוז פנטזיה30, אדרנלין

 .ה או ליומננו היקר'בשלב הזה לרוץ ולספר לחבר

התאהבות תחת הזוית הזו עלולה להיות לא קלה בהמשך הדרך כשקורי , ואכן
והאדם שאנו פוגשים מתעקש להשאיר את משחת , העכביש האלה יורדים

ואנו , או להשאיר את החזיה שלה על המקלדת האישית שלך, השינים פתוחה
 .מתפקחים במהירות מהערפל הורוד שאפף אותנו



שכן אשליות ופנטזיות עלולות , זהו מקום לא קל– מבחינה עסקית ופרקטית 
ומכאן הדרך להתפכחות כואבת , לגרום לנו לבנות מגדלים פורחים באויר

 .קצרה מאוד– בהמשך 

, משתמשים באנרגיה המתוקה הזו וכותבים שיר למגירה?  אז מה עושים
או פונים , מעמיקים את הקשר הרגשי שיש לנו כרגע, מזילים דמעה בסדר

ואת ההחלטות  , כמו שצריך, עם שתי רגלים על הקרקע.. לחפש קשר אחר אבל
 ..ליתר בטחון,  או אחרי הזוית הזו–החשובות שלנו כדאי לקבל לפני 

@ 

כולל חזרתו של , יש הרבה דברים לכתוב עליהם. אומר היועץ, זהו בעצם.. אז
מרקורי להילוך רגיל בשבוע הבא שתחזיר מעט מהשפיות והיכולת לקבל 

וגם דוקטור לאב רצה לספר לנו מה קורה עם אהבה ולדבר על , החלטות נכונות
אבל הרגשתי שזה מה שחשוב .. ונוס שעוברת למזל עקרב ופוגשת את סטורן

, שנדע להמנע מקבלת החלטות שמזיקות לנו, שנבין מה שעובר עלינו: עכשיו
ועל היכולת , ובעיקר שנבין מה באמת משפיע על דרך קבלת ההחלטות הזו

לפחת עד , להמנע גם מהחלטות גרועות או מהחלטות בכלל בזמנים מסויימים
.. יעבור זעם

אחרי , תגיד לי בעצמך. אני אומר לו? תהיה התקפה קרקעית או לא תהיה.. רגע
. אני אומר, אני חושב שלא, אישית?  מה דעתך–כל השיחה הזו שניהלנו כאן 

, למרות שדיפ דאון, עם אורנוס פלוטו ונפטון האלה אולי אפילו אני מעדיף שלא
אבל ברור לי ..צריך אולי להשתלט שם על מה שקורה אחת ולתמיד, אתה יודע

. לא במיטבו, ובעצם של כולנו, שכושר קבלת ההחלטות שם למעלה עכשיו
. באמת עדיף שלא.. בשבוע הבא, הסערות האמיתיות מחכות מעבר לפינה שם

שכשמתחילים מבצע כשמרקורי בהילוך : ואני לא מתפלא, אומר היועץ, בדיוק
סגירת .  הדברים אף פעם לא מסתיימים כמו שאתה מעריך או רוצה–אחורי

וחשיבה לטווח ארוך והסכמים הם דבר אחר בזמן , מעגלים היא דבר אחד
 אם אפשר יהיה – לחודש 27חלון ההזדמנויות הבא הוא ב , מצד שני. שכזה

 יש סיכוי וסביר אפילו שאיכשהו אפשר יהיה –להכנס לעשות הכל ולצאת עד אז 
חבל שהם לא מתייעצים עם איזה . למרות הכל, לתמרן סוג של הצלחה

ניסו לשאול , אף פעם לא הרימו אליך טלפון. אני אומר, שם למעלה, אסטרולוג
..  ?לקבל איזה אינסייט, להתייעץ, אותך שאלות

 מעניין שהים –ואומר , הוא קם מהכיסא. החכם, היועץ מחייך את חיוכו החם
.  אולי גם אני אכנס למים–במחשבה שניה .. באמת לא סוער בתקופה הזו

                                                     



  ..?מה עוד קורה בכוכבים @

 

 קרל בודרו – נובמבר –וידיאו אסטרולוגי 

http://www.youtube.com/watch?v=ukYglNQU6Jo 

 

 עוד מבט קטן על נצחונו של אובמה שנראה –אסטרו בלוג פוליטי 
.. פתאום רחוק כל כך

http://politicalastrologyblog.com/2012/11/10/obama-wins-2012-
election-as-

predicted/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=Feed%3A+ThePoliticalAstrologyBlog+%28The+Political+

Astrology+Blog% 

 

' יימי פרטרידג' מרינה וג– דרקסטאר הורוסקופ נובמבר של 

http://darkstarastrology.com/horoscope/ 

 

 

מצב הכוכבים השבועי +  שלי התחזית השבועית* 

http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=245 

 

http://darkstarastrology.com/horoscope/


 

! סדנת קוד השפע האסטרולוגי שלי 

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

..  תפתח שוב אחרי הילוכו האחורי של מרקורי2013ההרשמה לסדנאות חורף 
עשרה אנשים בלבד יוזמנו למפה אישית בנושאי קוד השפע הרגשי ממני אחרי 

.. שכל הבלגן יגמר

..  סבלנות–לכל השואלים 

 

 

 2012אוקטובר , נהריה –סדנת קוד השפע האסטרולוגי 

 @@@@@@@@@@@@@@      

 

 

!    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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