
9/12/12  

 יאיר טריבלסקי  

   !בוקרטוף    

 

  הניוזלטר האסטרולוגי שלי-יניוז  13. גליון מס

  

 

       

מי , ובכלל? או למציאות סביבי,  להקשיב לעצמי:תקשורת- הנושא  
 @  ?ומה שייך מרקורי לכל הסיפור? זה העצמי הזה

 



 ואני יושבים על שני כסאות הפלסטיק הלבנים הקטנים שלנו היועץ היומי
.. קר שם, שאל היועץ? למה בים. מול הים שבמפתיע דווקא היום רגוע לגמרי

אל תשכח שכעת גם ונוס . והים מביא לי השראה, אמרתי, אבל יש שמש
הרגשית וגם מרקורי כוכב התקשורת שלנו נמצאים במזל עקרב השייך ליסוד 

! והוא שייך ליסוד האש, נמצאת במזל קשת, אומר היועץ, אבל השמש.. המים
זה בדיוק הקונפליקט .. מרקורי וונוס במים, השמש באש.. אני אומר, מעניין
. עכשיו

אפילו היום יש כמה . והמים מגיעים כמעט עד הכסאות, אז אנחנו יושבים לנו
פעם גם אני הייתי מתרחץ .  אני אפילו מקנא–והאמת , אנשים שמתרחצים להם

..  עכשיו הפכתי מפונק, בחורף

אם השמש ביסוד האש ומרקורי ביסוד המים .  אומר היועץ, אמרת משהו מעניין
?  איך אנחנו באמת מקבלים את ההחלטות שלנו- 

         

             

 

היא זו שבעצם . שלנו' אני האמיתי'השמש היא בעצם ה: אני אומר, שים לב
כשהיא נמצאת ביסוד . עמוק בפנים, מבטאת את מה שאנחנו מרגישים באמת

פיזי זהו צורך .. לזוז, לעשות, האש למשל אנחנו מרגישים צורך חזק לפעול
. מהצורך הזה, משם מגיעות –זה אומר שההחלטות שלנו . עוצמתי מאוד

נמצא במזל עקרב השייך ל , כוכב התקשורת שלנו, ממש עכשיו מרקורי.. אבל
הוא זה שיוצר את המלים שלנו ואת .  בעיקרוןרגשי ליסוד המים שהוא

אבל אם אמרתי שההחלטות שלנו מתקבלות . האסוציאציות שמחוברות אליהן
הן עוברות דרך הפילטר של מרקורי ביסוד .. מהשמש שעכשיו ביסוד האש

 מעורבות רגשית גבוהה במיוחד במה שאמור היה –והתוצאה , אני אומר, המים
. קונפליקט –סך כל התהליך הזה  יוצר .. להיות פיזי ופשוט יחסית

 



 

לבין  לפעול קונפליקט בין הצורך הפיזי הפשוט המצב הזה יוצר, אני אומר, כן
וזה אומר שכל פעולה שאנחנו עושים עכשיו מקבלת גוון , לבטא רגשות הצורך

?  קפיש, דרמטי רגשי ופרשנויות שלא ממש קשורות אליה

כשאתה מבטא אי הסכמה זה עלול בקלות להתפרש אצל השני כסוג .. למשל
כל פרשנות , כן. אקט תוקפני: ואפילו שבירת כלים ויותר מזה, דחייה, של כעס

והדרמה שהיא יוצרת עלולה בקלות ליצור ויכוח , שכזו עכשיו מועצמת מאוד
. ואפילו איבה של ממש, לוחמני

              

 

כל : מבצע עמוד הענן למשל התחיל כשמרקורי נכנס למזל עקרב ובהילוך אחורי
ושיקול הדעת של אף , התקשורת שלנו הפכה אישית ישירה ורגשנית במיוחד

אחר כך התחיל .. זה היה כשהוא הלך אחורנית. אחד מאתנו לא היה במיטבו
אבל נושא הבחירות עכשיו מקבל מעורבות , המלחמה הסתיימה, לנוע קדימה

.  רגשית גבוהה במיוחד

והתקשורת שלנו הופכת להיות , מרקורי עובר בשבוע הבא למזל קשת
אבל תן לי ..אני אומר, לא בטוח. שואל היועץ? האמנם. אופטימית ושמחה יותר

. לסיים להסביר לך את התהליך הזה

זה בדרך כלל קורה בגלל קונפליקטים ,  כשאנחנו רבים האחד עם השני:אז ככה
 הוא בעצם –מרקורי הזה . אומר היועץ, הקשורים למרקורי עם כוכבים אחרים

אני ? באמת. אחד הכוכבים החשובים שיש לנו בכלל אם לא החשוב ביותר
שלנו או את ' אני הפיזי'הרי הם מייצגים את ה? או הירח? לא השמש, אומר

..  'אני הרגשי'ה

אם אי אפשר לתרגם אותו , אומר היועץ שלי, הזה' אני'מה שווה כל ה, רגע
אתה אומר את מה שאתה רוצה אבל ? לתקשר איתו עם העולם, למלים

.. מפרשים אותך לא נכון

 



 

 

 סוגי 4 – סוגים של מיקום מרקורי 4יש : וכדאי לזכור. אני אומר, בדיוק
 ביסוד שכלתנית,  ביסוד האשפיזית,  במזלות שביסוד המיםרגשית: תקשורת

.  ביסוד האדמהפרקטיתו, האויר

.. עכשיו תאר לך שני אנשים שיש להם מרקורי ביסוד אחר זה מזה מתווכחים
. קונפליקטכאן נוצר ה: זה בעצם דו שיח של חרשים

שעד שאחד מהם יסכים להבין איך לתרגם את מה , מוסיף היועץ, וזה אומר
כששנים מתעקשים שהדרך שלהם היא זו .  לא תהיה הבנה–שהוא אומר לשני 

.. אבל נקודת המבט שלהם פשוט שונה,  סביר להניח שהם צודקים–שצודקת 
אבל ,  הוא זה שאולי יוותר–מי שמסכים לוותר על שלו ולראות את זו של הזולת 

אולי תעשה סדנת תקשורת אישית לגבי . בסופו של דבר גם ירוויח בגדול
. כבר בונה את זה. אני אומר לו, רעיון? מרקורי

במזל , בוא נראה לרגע מה קורה עם מרקורי שלנו כמו שהוא עכשיו.. ובינתיים
. עקרב

 

 

זמן להזהר .  טעונה וביקורתית-והתקשורת , מזל עקרבבמרקורי 
 .שלנומאוד במלים 

כעת –  מזל עקרב השייך ליסוד המים הרגשישוהה עכשיו במרקורי כוכב 
כעת כבר . ולא מעליו, המיקוד עובר אל מאחורי הקלעים ואל מתחת לפני השטח

אלא נשארים מאחורי פוקר פייס , לא מנדבים בקלות אינפורמציה אם בכלל
כשהקלילות , גם המלים עצמן הופכות טעונות יותר. מתוך רצון שלא להפגע

 .נעלמת ומופיע מן כובד רגשי ושיפוטי

כעת אנו :  כשמרקורי שוהה בעקרב גם נושאי השיחה הרגילים שלנו משתנים
כעת אנו מגלים סודות שעד עכשיו היו , מדברים יותר לעומק ולא באופן שטחי

מאחורי הקלעים גם בעצמנו ונראה אותם גם בעיתונות שמגלה בתקופות 
 .שכאלה פרשיות מהעבר או פרשיות של מאחורי הקלעים של אישים ידועים

ובמקביל גם ,  כשמרקורי נמצא בעקרב גם הצד היצרי שלנו מתבטא במלים
יש הרבה . וקנאה, תסכול, כמו כעס' שליליים'היכולת שלנו לשחרר רגשות 

ופה ושם גם חוסר אתיקה , רכילות וקנאה אכן מאחורי הקלעים בתקופות כאלה

נגלה , אולי משום כך דווקא עכשיו חשוב שנזהר במלים שלנו. וחוסר יושר
ולא נאפשר לאחרים לדעתי יותר מדי עלינו ועל רגשותינו אלא , דיסקרטיות



מרקורי במזל עקרב מביא איתו גם פתיל .נשמור את הקלפים שלנו קרוב לחזה
פרשנויות רגשיות מוטעות שבקלות סוחפות אותנו להחלטות – ובעיקר , קצר

 .מוטעות ושיקול דעת גרוע בכל מה שקשור להחלטות ביחסים וביומיום

 אין ספק שמרקורי במזל עקרב מבחינה תקשורתית הוא מיקום לא קל אבל 
שמאפשר לנו לפגוש את הפחדים שלנו ואת מה שקורה , בהחלט מיקום מרתק

 ...ולא רק מעליו, מתחת לפני השטח

 צריך לחכות –אם ככה .. אני אומר, יפה.  פשוט סבלנות–עד השבוע הבא .. אז
 ואז נוכל לחבר –עד שמרקורי יעבור למזל קשת השמח שבו נמצאת גם השמש 

. כיף.  לעשייה–תקשורת 

 

 @

 

 –כי ברגע שמרקורי עובר למזל קשת .. זה לא כל כך פשוט, אומר היועץ, רגע
והזוית הזו רגשית , באופן אוטומטי נוצרת בינו לבין נפטון הרגשי זוית פעולה

זה אומר שיש לו לפחות שלושה ארבעה ימים שבהם פעולת יסוד האש .. לגמרי
הרבה  מים מצד , הרבה אש  מצד אחד: לא מורגשת דווקא כפלוס אלא כמינוס

בוא נראה מה באמת . מחייך היועץ, בדיוק. אני אומר, דרמה? ומה נוצר, שני
 .קורה כאשר הזוית הזו בשטח

 

 

 

 

 



אינטואיציה מול , רגשות מול הגיון– זוית פעולה בין נפטון למרקורי 
 ?מי ינצח. עובדות

ולמרות , י אינה קלהזוית הפעולה בין נפטון המערפל ומטשטש לבין כוכב מרקור
 היא עלולה  – שלושה פלוס מינוס –שהיא נמשכת יחסית מספר מועט של ימים 

 .ולבלבל מאוד, לקלקל החלטות שקיבלנו

אולי . הזוית הזו יוצרת לא מעט בעיות בתקשורת שלנו עם עצמנו ועם העולם
משום כך חשוב עכשיו לא רק להגדיר מראש לאן אנו רוצים ללכת עוד לפני פרוץ 

אלא גם להחליט בינינו לבין עצמנו עד כמה אנחנו מוכנים , הזוית לחלל האויר
 .להיות נאמנים לעצמנו וללכת עד הסוף עם הדברים

מרקורי הוא כוכב התקשורת שלנו בעוד נפטון הוא כוח טבע שעיקרון רגשי 

נפטון . מאוד ופעולתו עובדת דרך טשטוש וערפול יותר מאשר עובדות ומעשים
הופך את הכל לרגשי או לרוחני בעוד אנו זקוקים לעוגן פרקטי ולעובדות 

 .מעשיות כדי להתמודד עם מציאות היומיום

ולא אתפלא אם גם כמה , זה נכון למישור האישי כמו גם למישור הגלובלי
החלטות הקשורות לפוליטיקה שלנו או של העולם בכלל ישתנו עכשיו מכורח 

כוחו של נפטון חזק במיוחד כשהוא : או שהן עצמן ישנו את הנסיבות, הנסיבות
ומעורבות רגשית גבוהה יכולה בהשקט לזרוק , עובד על כוכבים כמו מרקורי

יהיה .. בכל מקרה, לא באופן הגיוני– למים אבן שמאה חכמים לא יוכלו להוציא 
אבל , דגים וקשת, בתולה, מזלות תאומים? מי בעיקר יושפע מהזוית הזו. מעניין
.. כולנו.. בעצם

 



ביומיום , נפטון עלול לבלבל ולתעתע בתקשורת שלנו עם עצמנו או עם הזולת
למה הוא או ? למה הזולת מתכוון: המעשי או בדיאלוג הזוגי וביחסים קרובים

הדמיון שלנו עובד עכשיו שעות ? איך לפרש את האחרים? היא מתכוונים
ובדרך כלל מביא איתו פרשנויות מוטעות שגורמות לנו להניח , נוספות עם נפטון

או . תקשורת כנה וישירה: וכך לפספס את מה שחשוב באמת, הנחות שגויות
.  כנים וישירים, בפרק הזמן הזה חשוב להיות ברורים. הבנתי, אני אומר, קיי

 מרס הערס ממשיך לנוע ?מה עוד קורה בשבועיים האלה שהוא משמעותי
ונוס עדיין במזל עקרב , במזל גדי ולהביא איתו מטרות ממוקדות לעשייה

אבל .. והשמש שמחה לה שם למעלה במזל קשת, והרגשות טעונים ויצריים
 אם התקשורת שלנו לא תהיה ממוקדת בעובדות ותגרום לנו לעשות –כאמור 

 זה האישו – תקשורת. אומר היועץ,  כל זה לא יהיה רלוונטי–שגיאות בשיפוט 
. תקשורת רגשית –ובעיקר , המשמעותי בשבועיים האלה

 מי אמר שתקשורת רגשית חייבת להיות –ואם כבר מדברים על תקשורת 
-http://thechive.com/2012/12/03/dog-communicates..   ?מילולית 

with-baby-mother-of-god-video/ 

 

                       

 

ומופיע לו פתאום כשהוא , דוקטור לאבאומר , ואם כבר מדברים על תקשורת
ואם מתמקדים בתקשורת רגשית ובמה שקורה באזור . מחזיק את הלב ביד

בעיקר כי הוא זו ,  ונוס במזל עקרב משמעותית במיוחד–הרגשות השבוע 
,  כנה וישירהתקשורת רגשיתזה אומר . מתי ועם מי, שקובעת איך נרגיש

בפרק הזמן הזה .  זו התקשורת ביחסים שמביאה ונוס שלנו– יצרית ויצירתית
.  כאן האישו–

 עם הלב אבל –הוא להיות כנים רגשית ובעיקר פיזית , האישו בפרק הזמן הזה
חשוב שנקשיב ללב ולגוף : ונוס במזל עקרב יצרית מאוד. גם עם הגוף שלנו

.  ובעיקר לא נסחף לדרמות ולסערות שאי הקשבה שכזו מביאה איתה, במקביל

. והפנמנו- הקשבנו 

 



 מפת השבוע      

.. שקיעתו של כוכב

שמתי לב לכותרת קטנה , רחוק מהכותרות הרועשות וכל הבלגן סביב הבחירות
,  שנה20חיה פרלמנטרית , דליה איציק מקדימה: שכמעט לא משכה תשומת לב

הודיעה על פרישתה מהחיים , שרה ויושבת ראש הכנסת והאופוזיציה לשעבר
קל לעשות מפות לידה לפוליטיקאים ולראות מה גורם להם לעלות . הציבוריים

 אותי דווקא מעניין לראות את הגורמים שגורמים –למרכז הבמה הציבורית 
.  להחליט לרדת מהבמה, לפוליטיקאי משופשף וותיק כמו דליה איציק

 



 שליטת המאזניים ביחד עם ונוסאבל  , דליה איציק היא בת מזל מאזניים
זה אינו מזל . נמצאים במזל עקרב, הירח כוכב התקשורת ואפילו מרקורי

 אלא מזל מאזניים עם השפעה עקרבית – דיפלומטי והרמוני –מאזניים קלאסי 
אם נזכור שמעלת האופק של מדינת ישראל היא במעלה הראשונה של . חזקה

כמו של , נבין שיש קשר חזק בין ונוס של דליה למפת המדינה הזו, מזל עקרב
, פרץ, רבים אחרים שהם בני מזל מאזניים עם השפעה עקרבית כמו אולמרט

. שליט העקרב, ועוד ולא רק בגלל ונוס אלא בעיקר בגלל פלוטו, בן גוריון, אשכול

הריכוז העקרבי הגבוה במפת הלידה של : האישו המשמעותי כאן הוא אחר, כן
 היצרי והעוצמתי למשמעותי במיוחד מבחינת פלוטואיציק הופך את כוכב 

. ההשפעה על מפת הלידה שלה

נמצא , בזמן ההכרזה של דליה על יציאה מהחיים הציבוריים, ממש עכשיו, ואכן
ממש על כוכב מרס  (אדום בעיגול הירוק בראש המפה) בשמים פלוטוכוכב 

, מרס מסמל את הדרייב שלנו. (שחור בתחתית העיגול)במפת הלידה של איציק 
כשפלוטו נמצא : ואת החלק הגברי במפת הלידה שיוזם עושה וכובש שטחים

כשהחלו המהפכים המשמעותיים ,  תהליך שהחל בעצם כבר לפני שנה–עליו 
 – הוא מסמל תהליך עמוק מאוד שעיקרו –במפלגת קדימה פחות או יותר 

וכשפלוטו עליו הוא רוכש , מרס מסמל שליטה. ומשהו חדש נולד, משהו מת
.  לזכות בה במקום אחר..ו,  או לומד לאבד אותה–שליטה 

היא עושה זאת כחלק מהתהליך , שאם דליה אכן פורשת עכשיו, זה אומר לנו
הפלוטוני הזה שבו היא מחליטה להעביר את האנרגיה העוצמתית שלה למקום 

. יתכן אפילו למגזר הציבורי, אישי יותר או פוליטי פחות, עוצמתי לא פחות, אחר
? לאן.  שתהליך השינוי הפלוטוני הזה משמעותי ועוצמתי מאוד–מה שברור 

, אבל ברור שהוא קשור לאיבוד השליטה שדיברתי עליו, קשה לראות מכאן
. וזכייה בשליטה במקום אחר

 לבין מרס במפת הלידה – בשמים כרגע –אבל הצמידות בין פלוטו בטרנזיט 
ממש במקביל חווה דליה אלמנט נוסף המכוון היישר . שלה הוא רק פקטור אחד
 (בצד שמאל, בעגול אדום) אורנוסזוהי זוית פעולה מ: למרס במפת הלידה שלה

שכן , שהיא בעצם הטריגר האמיתי לשינוי ולפרישה, כוכב הניתוקים והשינויים
, בלעדי אורנוס השינוי שאיציק חווה עם פלוטו עשוי היה להיות גם מבפנים

, אורנוס מכריח אותה לעשות תפנית:  בתוך המקום שבו היא נמצאת עכשיו
ולהתנתק כחלק מתהליך אחר שאמור להביא את בשורת השינוי , לפרוש

. תהליך שמשלים את תהליך המוות והלידה של פלוטו, והריענון למערכת

זהו כוכב : ועכשיו נתבונן בשלישי, אז ראינו שני פקטורים שמשפיעים על דליה
זו זוית . שיוצר זוית פעולה לונוס הרגשית של איציק (בעגול כחול)הרגשי נפטון 

אבל גם זוית שעשויה להצביע על מעורבות , בעיקרון של מבוכה ואבדן דרך
ואולי דווקא כאן הטריגר הקובע את , רגשית גבוהה מדי במה שעובר עליה

ערעור הבטחון הפנימי בדרך שהיתה מוצקה וברורה עד : התחושה הכללית

 (..?אולמרט)אולי ציפיה למשהו אחר שלא מגיע או היה אמור להגיע , עכשיו
. ומכאן גם קושי להמשיך ולהיות במקום שאינו ברור ואינו ודאי



בעגול חום בצד שמאל של , בצבע ירוק)מרס  מיקומו של –ואחרון אחרון 
קידום פלנטות הוא שיטה שמראה על מגמות ותהליכים )המקודם  (המפה

מול כוכב פלוטו היצרי  (במפה האסטרולוגית שבה מקדמים כל כוכב בנפרד
חלקו אישי , זה מראה על מאבק כוחות אמיתי. במפת הלידה של דליה שלנו

שגם מראה על קונפליקט מתמשך שלא התחיל  (פלוטו)וחלקו אידיאולוגי  (מרס)
ויש בו בין היתר גם אלמנט מתמשך של התשה , השנה אלא בשנה הקודמת

. ועייפות החומר

 

?   מה גורם לדליה איציק לעזוב את הבמה:לסיכום

מושפע משני כוחות עוצמתיים ונאלץ באופן מסויים , כוכב היזמה, מרס. 1
.  להרים ידים

 הרגשית נכנסת למקום של מעורבות רגשית מערפלת ואבדן דרך ונוס. 2
.  מסויים

' התאוורר'ומצביעים על צורך ל, מאבקי כוחות וערכים שמתישים לאורך זמן. 3
. ולהחזיר את הכוחות והעוצמה שאוזלים והולכים בשלב הזה

 

 

   מפת האירוע המסקרן של השבוע 

 

.. גירושים מאוחרים

, אירוע של השבוע הזה הוא עריקתו של פרץ ממחנה של שלי-אין ספק שה
ועורר , מהלך שהפתיע את כל המי ומי בפוליטיקה הישראלית, למחנה של ציפי

? איך זה קרה.. לא מעט דרמות ופרשנויות בתקשורת ובלב כל אחד מאתנו
.. ?ככה ברגע עוזבים אשה חוקית ועוברים למאהבת? למה

ובעיקר ניתוח מפת , ניתוח אירוע שכזה הוא מטעם אמיתי לכל האסטרולוג רציני
הדגיג , עמיר פרץ שלנו, האיש עם המגפון והמשקפת, הלידה של חתן השמחה

. האימפולסיבי

 

? מה באמת קרה לאיש..  אז



  

 AM 12/05   9/3/1952     עמיר פרץ 

 

ניתחתי כבר , 2008כמדומני ב , נזכרתי שפעם, מכיון שאני קצת ותיק בסביבה
זה מה שכתבתי על מפת הלידה . את מפת הלידה של פרץ עבור עתון מעריב

 .. ההדגש הצהוב הוא שלי מעכשיו. שלו אז

שלושה ביסוד האויר ,  כוכבים ביסוד האש המתפרץ4. מפת הלידה של עמיר פרץ אינה מאוזנת 
בין , זה אומר שחסר כאן איזון. אף כוכב ביסוד האדמה..ו, שלושה ביסוד המים הרגשני, השכלתני

.  לבין היכולת לתרגם את כל האנרגיה הזו לבסיס מוצק ומעשי, הלהט של האש והמים
 

לכוכבים מרס שקשור לדרייב של האיש ואורנוס שקשור , בסיס המפה, דיאלוג הרמוני בין השמש
ומביא איתו יכולת לצוף תמיד , יוצר משולש גדול במזלות המים, ליכולת שלו ליצור תנופה יש מאין

, כי הצורך באקשן, אבל המשולש הזה נדרש לעבוד במפה הזו שעות נוספות. ולשרוד בכל מצב
.  רבים מדי, בעשייה ובמאבקי כוח ואגו חזק נמצא במקומות רבים



 
זה אולי מראה יותר . ומסמלת מאבקי כוח ממקום רגשי וחברתי, ונוס במזל דלי נמצאת מול פלוטו
 מעניין שהוא זקוק .ועל הדברים שהוא אוהב ושמעניינים אותו, מכל  על האוריינטציה של האיש

בעיקר כי המקום הרגשי הזה שונוס מסמלת הוא מאבק כוחות מול , פעמים רבות שאשה תפעיל אותו
 .  או חיבור אליהן–דמויות נשים 

 
ומרמז , ומביא חוסר זהירות וחוסר טקט, כוכב מרס יוצר זויות פעולה עם פלוטו הכוחני והירח הרגשי

 .ובצדק, שיש כאן כוח ודרייב חזקים מאוד שיכולים להניע דברים

וגם על צורך , מראה על צורך חזק לעמוד במרכז העניינים (בעיגול ירוק)הצמידות בין הירח ופלוטו 
אבל הירח שוב מסמל גם דמות ,  רגישות ורגשנות גבוהה–פלוטו היצרי צמוד לירח . בהכרה ובכבוד

 .מעניין....  ונוס שממול– ונלחם באשה אחרת – הירח –צמוד לאשה אחת . של אשה חזקה בסביבה
 

הוא נמצא במזל טלה הילדי . עלול ליצור בעיה, אבל כוכב התקשורת מרקורי שנמצא במזל טלה
שולח למרס במזל עקרב זוית של מתח ולאורנוס זוית , יוצר זויות של כובד לשבתאי ממול, והמתלהב

זו אנרגיה מתלהבת . ואינו יוצר אף זוית ממתנת עם כוכב אחר, של אינטנסיביות רגשית ומילולית
עוד כוכב או שנים במזלות האדמה . שעלולה לשים לעצמה רגלים, ומאוד לוחמניתובלתי שקולה 

 ...אבל אולי אז לא היה נשמע קולו של האיש עם המגפון ביד, בהחלט היו תורמים לאיזון בין החלקים

אבל גם אופטימיות , הביא איתו יכולת עשייה משופרת,  על כוכב מרס2006 כוכב יופיטר שעלה ב 
הביא איתו , כוכב נפטון שיצר זוית פעולה עם אותו כוכב מרס בשנה הזו ובזמן המלחמה. מוגזמת

. וכשעלה על ונוס בהמשך זה אף יקצין את התהליך, ערפול ובלבול ואפילו מסמוס מטרות ופעילות
 בא 2007ובאמת במחצית , זה  מה שכתבתי אז- חשוב להזהר מניתוקים פתאומיים בעוד כשנה וחצי

, זהירות:  מתמקדים בעצם במלה אחת2006כל התהליכים שקרו בשנת . השינוי הגדול מבחינת פרץ
. זה בהכרח היה אז כורח השעה, עם מפת לידה כזו. זהירות..ו,זהירות

 
ויתכן שדווקא בשנה זו ישמע שוב קולו של האיש עם ,  זוית פעולה למרקורי2009פלוטו יוצר בשנת 
ובהחלט כזה שעשוי להחזיר אותו , מאופק ובוגר יותר, והפעם אולי בסגנון שונה, המגפון בקול רם

 '.לאור הזרקורים

.  זה מה שכתבתי אז, כן. למי שזוכר, הוא באמת החזיר אותו..ו

זה . הבה נתבונן שוב במפת הלידה של פרץ עם מה שקורה בשמים ממש עכשיו
, העיגול הראשון. מתרחש בעיקר בשני העיגולים שציירתי בתחתית המפה

מראה שאורנוס התזזיתי נצמד ממש עכשיו למרקורי כוכב התקשורת ,החום
. אותו מרקורי שכתבתי עליו שהוא ילדי ותגובני מאוד, במפת הלידה של עמיר

, מביא איתו גישה אימפולסיבית ובלתי שקולה, כוכב תזזיתי שכמוהו, אורנוס
. שפעמים רבות שוברת את הכלים באופן פתאומי ובתקשרות תזזיתית ולא קלה

אחרי שבחדשים האחרונים שוב נבנתה לו תדמי , וזה קורה לו דווקא עכשיו
.. מה גם שזכה לעדנה אחרי המלחמה בזכות כיפת הברזל, שקולה ועניינית

. כמה חבל

. אלא גם במקום נוסף, אבל שיקול הדעת המוטעה של פרץ לא מופיע רק כאן
 במשולש – המטשטש ומערפל נמצא עכשיו בדיוק על ראש הדרקון נפטוןכוכב 

נפטון המעורפל מביא איתו מעורבות .  שמסמל את היעוד של האיש–הסגול 
.  קשה לראות ממטר–כשהוא בשטח : רגשית גבוהה וסוג של אבדן כוון מסויים

.. ולשבור את הכלים, לציית לאורנוס התזזיתי? מה נשאר 



כמו . כי עכשיו אנחנו מגיעים לפקטור המסקרן מכולם, עדיין לא? סיימנו
ויש פה אכן אשה גם , הדיאלוג עם הצד הנשי במפה אינו שקט, שאמרתי

,  הרגשיתונוסזו : ואפילו ציירתי אותה למעלה משמאל בכחול, בתהליך הזה

.  מרס במפת הלידה שלו..שממש ביום העריקה של עמיר נמצאת על

ואולי גם על , צמידות שכזו מראה דווקא על חיבור רומנטי מעניין, באופן כללי
סוג של הדלקות פתאומית ולאו דווקא על אשה במובן הרומנטי כמו גם על אשה 

זה אומר שיתכן בהחלט שעמיר . או לרעיון, חברה לדרך, במובן של פרטנרית
אכן מצא כאן פרטנרית מצוינת שלא מבליטה דווקא את הצד המרסיאלי 

ומאפשרת למרס של , אלא דווקא את הצד הוונוסיאני השקט, האסרטיבי שלה
.  ובגדול, עמיר לבלוט להרשים ולפעול

כעת ינסה איש הקמפיינים הגדולים להראות לחבצלת החוף העדינה שלנו איך 
וכובשים את , או יותר נכון איך פורצים בסערה ללב ההמון, באמת בונים חומה

היא מצידה תסתכל בגאווה על השלל הדרומי הלא . הכנסת בהתקפה חזיתית
 איך להסתכל – בעדינות אך בתקיפות –ותנסה להראות לו , צפוי שנפל לידיה

.. בצד הנכון של המשקפת

רדש שועטים 'הילד המשופם ונסיכת הצ! הופס..ו, חיבור מכאן, ניתוק מכאן
היא לא תשאר זמן רב בירח ? וונוס, מרקורי מתנתק, מרס מרוצה. לדרך חדשה

למזל קשת , הדבש הפתאומי אלא תמשיך ותעבור הלאה במעלה מזל עקרב
או שמא , ואז נוכל לדעת אם אכן אהבת אמת לפנינו, אליו תעבור בשבוע הבא

או פלירט קוסמי שיהפוך לנישואין של , סטוץ פוליטי וקוסמי מפתיע, רומן זמני
..   יגידו– ואורנוס ומרקורי –ימים : קבע בהמשך

ולהבין לעומק לאן פוסעים להם חתול , בשבוע הבא אנסה לחבר בין המפות
. ומה צופנת להם הדרך, הרחוב המשופשף והליידי האריסטוקרטית
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 ..?מה עוד קורה בכוכבים

 והפעם קרל גם מדבר על – קרל בודרו – דצמבר – וידיאו אסטרולוגי

. לוח השנה של המאיה וכל המשמעות הכרוכה בו ובדצמבר שלנו

http://www.youtube.com/watch?v=bm5ALzey-bk 

 פגישת – סיכום הבחירות בארצות הברית – אסטרו בלוג פוליטי

. אובמה ורומני בבית הלבן

http://politicalastrologyblog.com/2012/11/30/romney-meets-with-
obama-at-the-white-house/ 

' יימי פרטרידג' מרינה וג– דרקסטאר של הורוסקופ דצמבר 

http://darkstarastrology.com/monthly-horoscopes/ 

מצב הכוכבים השבועי +  שלי התחזית השבועית* 

http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=248 

! סדנת קוד השפע האסטרולוגי שלי נפתחת 

הסדנה מבוססת על נסיוני האישי בשלוש השנים האחרונות וניתנת לעשרה 
במסגרת הסדנה אני מנתח לעומק כל מפה ומפה מבחינת . אנשים בלבד

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

עשרה אנשים בלבד מוזמנים לסדנה :  נפתחת2013ההרשמה לסדנאות חורף 
מידע , תוך מתן הסבר על הקוד האישי, אישית בנושאי קוד השפע האסטרולוגי

. אסטרולוגי אינפורמטיבי וכלים רגשיים כדי שהתהליך הזה יצליח

 

 

http://darkstarastrology.com/monthly-horoscopes/


 
 לקבלת כל הפרטים ולהרשמה

כאןלחצו   
http://yairtri.weebly.com/invite.html 

 

 

 

 2012אוקטובר , נהריה –סדנת קוד השפע האסטרולוגי 

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

 

!    ממני ומהיועץ האישי–להתראות ....ובינתיים

    

 

 

http://yairtri.weebly.com/invite.html


 –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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