
 

 יצאה לדרך!  השפע האסטרולוגי שליקוד סדנת  
 ההרשמה בעיצומה!

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

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

, אסטרולוגיבנושאי קוד השפע ה סדנה אישיתלמוזמנים  בלבדעשרה אנשים 
מידע אסטרולוגי אינפורמטיבי וכלים רגשיים  הסבר על הקוד האישי,תוך מתן 

 כדי שהתהליך הזה יצליח.

 
 לקבלת כל הפרטים ולהרשמה לחצו כאן

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

 

 2102נהריה, אוקטובר  –סדנת קוד השפע האסטרולוגי משתתפי 
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   יאיר טריבלסקי

   ! בוקרטוף   

 

  הניוזלטר האסטרולוגי שלי-יניוז  14מס. גליון 

  

 

      



סיכומים, הורוסקופ שנתי, אנשי מפתח,  :131/ –הנושא  

  @ סטיב איש השנה שלי, ועוד..

 

 

 

לבנים הפלסטיק העל שני כסאות ואני יושבים  היומיהיועץ בוקר. 
ביום שהוא גניבה אמיתית באמצע החורף: נעים, חמים,  ל היםמושלנו  םיקטנה

 עם סוג של צלילות חורפית ומתיקות באוויר.. כיף. 

כמה נעים, אומר היועץ, סופשבוע אחרון לשנה הזו. אכן, והוא מתוק מתמיד, 
עוד חודש מגיעה סדנת קוד השפע האסטרולוגי שלך, זוכר? אני אומר. כיף. 

שנה מדהימה,  לךבר מוכן לגמרי. מה שבטוח היתה ברור, אני אומר. אני כ
אומר היועץ. בעצם כל השנתיים האחרונות היו כאלה, אני אומר. כיף להעביר 

 את התובנות האלה הלאה.

איך היתה לך השנה הזו? אני שואל אותו. קשה לי ויושבים, מסתכלים במים. 
ל ממה שאני להשוות, אומר היועץ, כי בשנה הקודמת עוד לא הייתי כאן, אב

זוכר.. שנה מעניינת. זה טוב או רע? אני שואל. מעניין זה גם וגם, הוא אומר. 
תהליכים מרתקים, קשיים שאפשר ללמוד מהם, דלתות שאחרי הרבה מאמצים 

 נפתחות בחריקה.. זה לא טוב או רע, זה מעניין. מרתק אפילו.



וס היה תזזיתי צודק, אני אומר. בשנה הזו נראה שכולם עברו שינויים. אורנ
מתמיד במזל טלה, אבל עזר להרבה מאוד אנשים להתקדם ולנקות את מה 

 שכבר לא רלוונטי מחייהם, וכ'נל פלוטו: שבר והרס לא מעט להרבה אנשים את 

מה שבאמת הגיע זמן להשבר, ופינה מקום למשהו חדש, אחר. בגדול זה עשה 
 ..טוב, בקטן זה הרס להם את החיים: ככה זה כשמתרגלים

 

 

אז.. איזה מן שנה הולכת להיות לנו? היועץ שואל אותי. אוהו, שנה של.. 
מהפכים ושינויים, עליות וירידות, התכווצות והתרחבות, דבש ועוקץ, כפתור 

היא הולכת בהחלט  ופרח, ליברמן ודרעי.. יו נואו, אני צוחק. הכל בכל מכל.
 להיות מרתקת. זה בטוח.

אתה מתכוון  .בוא נסתכל בשבועיים הקרובים אבל לפני שנסתכל בשנה הבאה,
להשאיר אותי במתח? שואל היועץ. רק קצת, אני אומר, אבל כשהשמש נצמדת 

קורה או ט וטו, זו בהחלט סיבה להסתכל על מה שקורה, ובעיקר , וזה לפלוטו
 .להבין

 

  
  

*השמש נצמדת לפלוטו, ומכריחה אותנו להגדיר סדרי עדיפויות, ולהגיב 
 בחכמה.

אחת הזויות היותר לוחמניות שאנו פוגשים  הצמידות בין השמש לפלוטו היא
באסטרולוגיה, כשהשמש שמסמלת את מיקוד הפעילות שלנו פוגשת את פלוטו 

זמן זה, שלוקח בין שלושה לחמישה ימים חני והעוצמתי ונצמדת אליו. בפרק הכו
ידת , מאך מידת ההשפעה שלו בגדול היא בעצם לפחות שבוע בדרך כלל

פרופורציות  במידה ניכרת, ויש קושי לשמור על ותהרגישות והפגיעות שלנו עול
ולהתמקד בעובדות כפי שהן. כל דבר קטן עלול להפעיל אותנו בעוצמה רבה, 
והתגובות שלנו פעמים רבות לא עומדות כלל ביחס לגרוי שהפעיל אותן. זוית 

ואנו אף עשויים לראות כזו עלולה להצית לא מעט טריגרים לוחמניים בסביבה, 
 זאת במפה הגלובלית העולמית באירועים לוחמניים כאלה ואחרים.

נוצרה האוירה  השמש יצרה זוית לפני שבוע עם אורנוס התזזיתי, כברמרגע ש
זו והיא רק מתחממת יותר. חשוב שנדע אם כך לשמור בעיקר על לוחמנית הה

ך כל סירוב שנקבל או יחס פרופורציות בחיי היומיום שלנו, מה שאומר לא להפו



לא אדיב לדרמה מהסרטים, ולא להגיב בעוצמה רבה לכל שטות שמישהו אומר 
 לנו.

מה טוב בזוית הזו? דווקא עכשיו היא מאפשרת לנו לגעת לעומק בשיחות עומק 
ובשיחות נפש בדברים שחשובים לנו באמת, ושמסתתרים מתחת לפני השטח. 

הוא חושף פעמים רבות סודות שהסתתרו  כשפלוטו מגיע לסביבה בזוית שכזו,
מתחת לפני השטח, מוציא החוצה כעסים נשכחים, או לחילופין עוזר לנקות 

 משקעים רגשיים שהצטברו בגלל כעסים מהעבר.

אם נדע להשתמש נכון בצמידות הזו ובאמת לדבר על מה שמפריע לנו ולשתף 
מאשר בדרך  אחרים, נוכל להתקרב אליהם ממקום הרבה יותר חכם ומעמיק

כלל. מצד שני, אם נאפשר באמת לכל שטות להפעיל אותנו, כי אז השבוע הזה 
הזוית כבר כאן, אבל תלוי  –יהפוך למסע מכשולי אגו לא קטן.. במלים אחרות 

ל התמונה, בנו איך נתייחס אליה, וכמה נוכל לשים את האגו בצד, לראות את כ
 יך.ולהגיב ממקום חכם ומחו

  

 

 

היועץ היומי. כשהשמש נצמדת לפלוטו זה לא נחמד, אני אומר, זה נחמד, אומר 
עוצמתי, וכוחני, ומדהים, ולפעמים קצת מעצבן, אבל נחמד?.. הלו? שויין, אז 

 טעיתי, אומר היועץ. תהרוג אותי וזהו.

השמש מתחילה לעלות למרכז השמים, והיום מתחיל להתרכך. מה עוד קורה 
מה עם מרס הערס  –עותי? ואם כבר מדברים עכשיו בשמים, אני מתכוון.. משמ

שלך? איפה הוא? במזל דלי, אני אומר. איך? מתי הוא עבר? מתפלא היועץ. 
לא היית כאן איזה שבוע, אני מזכיר לו, ועכשיו הוא שם.. חורש ונהנה. 

כשערסים נהנים זה מתחיל להיות מסוכן, אומר היועץ. מה זה בעצם 
 אומר,שמרס נמצא במזל דלי?

 

 מה זה אומר? ..מזל דליצועד במרס  

כוכב מרס מייצג את הצד היוזם והפועל בחיינו. כשכוכב  מרס עובר למזל דלי, 
אחרי חדשיים נוקשים ולא קלים ששהה במזל גדי, החיים הופכים להיות קלילים 

יותר. ראשית, חלק מהאנרגיה הנוקשה וממוקדת המטרה שחווינו בחדשיים 
עה אנרגיה פתוחה, שכלתנית וחברתית, ששמה את האלה נעלם, ובמקומה מגי

הדגש דווקא על האדם ולא על החומר, ועל הפעילות החברתית ולאו דווקא 
 הקרייריסטית.



ואכן, מרס במזל דלי שם את הדגש על האינדיבידואליזם שלנו כפי שהוא 
לעשות דברים בדרכו הייחודית. יש כאן  מתבטא בצד החברתי, ועוזר לכל אחד

, וקשה לפעול בתוך מסגרות ת הייחודיות שלנוכת נגד הזרם ולהפגין אצורך לל
פעולה, או בשתוף פעולה איתן. האנרגיה המרסיאלית החזקה מנותבת כאן 

ליסוד האויר באופן חזק יותר ממקומות אחרים: יכולת אנליטית גבוהה, צורך 
להגדיר מצבים במלים, ובעיקר מעורבות חברתית ברמה גבוהה יחסית 

 ומים אחרים של מרס במזלות. למיק

עובד כאן שעות נוספות, פותר  -אלמנט משמעותי מאוד במזל דלי  –המוח 
בעיות ומחפש כלים שיוכל להשחיז בהם את עצמו, ופתרון בעיות ונושאים 

פילוסופיים ותיאורטיים למיניהם, וחשיבה אבסטרקטית בכלל, משמעותיים 
שבון פעילויות שאופייניות למרס במיוחד. יחד עם זאת, זה עלול לבוא על ח

 באופן כללי, ובעיקר פעילות פיזית. 

המעבר לראש ולחומר האפור, עלול לבוא על חשבון הגוף שעלול לא ליהנות 
מעודף פעילות,  וזה נכון לעיתים גם לגבי מצבים אינטימיים שבהם הרגש הוא 

צורך לדבר העניין: כאן הרגש הופך להיות נושא שכלתני במידה מסויימת, עם 
על הדברים ולחוות אותם לא דרך הלב אלא דרך הראש, לנתח ולהבין ורק אחר  

להרגיש, עם קושי מסויים בקרבה פיזית ואינטימיות בכלל, לפני שהמוח  –כך 
 והראש יצרו את קונספט הקרבה. 

הצורך להתבונן מבחוץ ולהגדיר במלים, עלול אם כן לבוא על חשבון המעורבות 
ה. עשויה להתגלות גם בהמשך צורך בקרבה חברתית לאנשים הרגשית הגבוה

בעלי רעיונות ועקרונות דומים, פעילות משותפת עם אנשים שחושבים כמוכם, 
ופעילות לטובת הכלל אך באופן אינדיבידואלי בתוך הקבוצה, ולא כחלק אמיתי 

ממנה. הצורך במציאות המקום הייחודי לאדם חזק כאן באופן מיוחד, וחשוב 
 וא את המקום שלך בתוך הקבוצה, גם כמקום של תרומה למען הכלל.למצ

מרס במזל דלי.. יותר מדי מלים ארוכות, אומר היועץ. למה שלא תסביר פשוט 
 או.. או תתן דוגמא, מהדוגמאות שאתה אוהב, שאנשים יבינו.

אני יושב וחושב. אולי הוא צודק, אולי נסחפתי קצת עם המלים הארוכות שלי, 
ח שתבינו.. אז הנה הדוגמא: נניח שאתם יושבים וקוראים איזה ספר, ולא בטו

ועכשיו תחשבו על איזה מנוע של פרארי שנכנס לכם לספריה, מתחיל להוציא 
משם ים של ספרים ולפתוח ולהצביע ולצטט ולהרים טלפונים ולהזמין חברים 

תם.. וצ'יק צ'ק נוצרת שם מסיבה של מלים ואקשן וקפה וחברים שמזמן לא ראי
 כיף, נכון?

 היועץ מחייך. ידעתי שאפשר לסמוך עליך, הוא אומר.

 

                                   @ 
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זהו, עכשיו התחזית? רומז היועץ. לא לא, אני אומר, יש עוד משהו לפני זה. 
ה לנתח אנשים שאני זה גם זמן לסיכומים. מה שאני תמיד אוהב ז –השנה הזו 

חושב שהם בעמדות כוח מאוד משמעותיות כאן. יש כמה כאלה שהם משפיעים 
עלינו במיוחד, לפני או מאחורי הקלעים. הנה למשל אחד. הדמות שלו פעילה 

בעיקר מאחורי הקלעים, אבל הוא משפיע על ציבור גדול של אנשים שישלו 
 ועל החיים במדינה הזו כולה.במישרין או בעקיפין השפעה משמעותית על חיינו 

 

, אני אומר. דפדפתי אצלי ונזכרתי על האיש לעתון שלי בעצם כבר כתבתי פעם
 שניתוח שלו כבר עשיתי לפני איזה ארבע שנים. מעניין להזכר מה כתבתי אז. 

 



 הרב עובדיה יוסף  מפת השבוע      

 
 
 
 

23/9/1920 
 
 

יה יוסף לעתון מעריב. יוסף צבר ניתחתי את מפת הלידה של הרב עובד 8002ב 
יום אז יותר ויותר כוח, ומפת הלידה שלו סיקרנה אותי מאוד. מודה שעד ה



מרתק להסתכל במפת לידה שכזו, ועם מידת ההשפעה של האיש הזה על 
 הפוליטיקה שלנו.

כמקבץ מקרי של כוכבים, צפוף  של הרב עובדיה יוסף במבט ראשון, נראית מפת הלידה
ני כל המפה, עם שלל קוים וזויות ביניהם, מעין קבוצה שלמה של אנשים ומפוזר על פ

פסיפס צבעוני ולא  סוג שלשמפוזרים על פני מרחב קטן, שמדברים ומתווכחים זה עם זה, 
סדר פנימי בין הזויות הכחולות וב ימים,וסט שני, אפשר כבר להבחין במבנים ממאורגן. במב

ומות המייצגות דיסהרמוניה. במבט מפורט יותר, אפשר שמייצגות הרמוניה, לבין הזויות האד
סדר  שיוצר אפילו להבחין בתצורה של מגן דוד, המורכב משני משולשים כחולים והרמוניים,

בתוך הבלגן. כזוהי מן הסתם גם אישיותו של האיש: קשה למתבונן מהצד להבין את המהות 
אן ממש מקריות, ויש הרבה סדר לגלות שאין כ וההיררכיה, אבל במבט מעמיק ובוחן, אפשר

 .בתוך הצפיפות והאקשן
 

, ה'אני' של בעל המפה, נמצאת במעלה )בעיגול אדום( נתחיל במוקדי המפה: השמש
הראשונה של מזל מאזניים, מיקום דיפלומטי מאוד, עם הבנה עמוקה של כל נושא הדיאלוג 

 –אשונות במזל מאזניים המעלות האחרונות במזל עקרב והר –המיקום הזה  בין אדם לחברו.
 אופייניות מאוד לאנשים שיש להם חיבור עמוק למפת המדינה.

, המייצג את השקפת העולם והדיאלוג איתו ביומיום,  לירח בין השמש  זוית הרמונית 
מאפשרת דיאלוג הרמוני בין ה'אני' לבין היכולת לתרגם את תובנותיו ליומיום, אולם זוית 

, עלולה להביא איתה פרצי כעס )בעיגול אפור( עם כוכב אורנוס מתח ייחודית שיוצרת השמש
)בעיגול כתום  פתאומיים ולא צפויים, ואיבוד סבלנות. זוית נוספת שיוצרת השמש עם פלוטו

, עשויה להראות על מעורבות רגשית גבוהה במיוחד, ועל צורך בעמדות כוח בתחתית המפה(
 .ועוצמה כדי לקבוע דרך, ולהשפיע על אחרים

 
הירח שוהה במזל דלי, מיקום שמביא איתו יכולת לראות את כל התמונה ממבט גלובלי 

זויות הרמוניות בין הירח לבין השמש מראות על דיאלוג   ומקיף, ומעורבות חברתית עמוקה.
הרמוני גם עם התקשורת, על כל המשתמע. אולם גם לירח, כמו לשמש, יש זויות ייחודיות 

צגים כוחות, כמו השמש ואורנוס: זויות של מתח שכאלה עם של מתח עם הכוכבים המיי
סטורן ועם יופיטר, מראות על צורך חזק להתחדש לצמוח ולהתפתח, על חוסר שקט פנימי, 

 .ועל רגשות מצוקה מתקופות אחרות שמציפות מדי פעם ומונעות החלטות שקולות
 

אזניים, מאזן חלק מהמתחים במזל מ )בעיגול צהוב( וונוס )בעיגול כחול( מיקומם של מרקורי
האלה, בהיותם מודעים מאוד לזולת, לצרכיו, ולדיאלוג של אחד על אחד. יש כאן אהבת אדם 

אולם זוית פעולה בין מרקורי  , כמו גם יכולת להבין היטב את מי שנמצא ממול.ופופולריות
אבדת כוכב התקשורת לבין פלוטו, עלולה להביא איתה תקשורת מאוד יצרית לעיתים, שמ

בקלות את האובייקטיביות שלה. מאותו מקום עצמו, זו תקשורת עוצמתית מאוד, והמעורבות 
הרגשית של האיש במלים שלו הופכות אותן למרגשות ובעלות עוצמה רבה על הסביבה. 

הוא זה שיוצר את הטוטאליות החזקה של האיש, בזויות הפעולה שלו  -ואכן, כוכב פלוטו 
ישה הטוטאלית כלפיו מצד המפלגה שהוא עומד בראשהלשמש ולמרקורי, ואת הג . 

 
, כוכב הדרייב והיזמה במזל קשת, מיקום )בעיגול חום( כוכב מרס בנוסף, נמצא כאן את

אקטיבי ויוזם ופה ושם גם פזיז, שרץ קדימה, ואינו שוקט על שמריו. זוית של מרס עם כוכב 
' עם שליחות. זוית פעולה שלו עם כוכב יופיטר הופכת אותו ללוחמני ואקטיבי, מעין 'לוחם צדק

סטורן מראה על קושי בביטוי אישי ומצוקה מסויימת בגילאים צעירים עם משמעת עצמית 
ברמה גבוהה מאוד וביקורתיות לא קטנה, וזוית פעולה נוספת של מרס עם אורנוס לעומת 

עין 'הצפות' זאת, עלולה להראות על כעסים פתאומיים, ושיקול דעת שאינו במיטבו כשיש מ
. אולם זויות הרמוניות שיוצרות קריזות לא צפויות )'תצא בחוץ'..( מקלות עליו רגשיות שאינן

של מרס עם נפטון ועם כירון ובעיקר העובדה שהן יוצרות ביחד איתו משולש גדול והרמוני, 
בפסים מוגדרים ויעילים, ולא הרסניים מאזנות אותו, ומשאירות את הצד הלוחמני הפנימי . 



 
המשולש הגדול ההרמוני השני במפה מורכב ראשית מכוכב פלוטו היצרי והעוצמתי, ומזויות 

הרמוניות שהוא יוצר עם כוכב אורנוס, ועם ראש הדרקון המסמל את היעוד של האיש בגלגול 
הזה, כך לפי האסטרולוגיה הקרמתית. משולש כזה מאפשר לו חשיבה רחבת היקף, ויכולת 

.ימה, ולהשפיע על הסביבה מבחינה מערכתית וחברתית, ולטווח ארוךלראות כמה צעדים קד  

כוכב משמעותי מאוד גם בתוך המשולשים האלה הוא הכוכב השמאלי ביותר, כירון )בעיגול 
ירוק(. נראה שכל הכוכבים במפה פחות או יותר יוצרים איתו זויות, והוא מרכזי מאוד כאן. 

ג של כאב מגילאים מאוד צעירים שבגילאים כירון שנקרא גם 'המטפל הפגוע' מסמל סו
מבוגרים עשוי להפוך למקום מחלים, ולדרך חיים. אין פלא שאחד מעמודי התווך של מפלגת 

ש'ס שהרב עובדיה יוסף הוא עמוד התווך שלה, בנוי על רגשות קיפוח ותסכול של העדה 
צאים כאן הספרדית, אלמנטים שהשפיעו מאוד כנראה גם על הרב יוסף עצמו, והם נמ

במיקום מרכזי מאוד הן כמקום שהוא סוג של חוויה מכוננת בגילאים צעירים, והן כסוג של 
 .השקפת עולם ההופכת כאב ותסכול לנשק ולעוצמה. מעניין.. 

 
בתקופה הקרובה מאוד נכנס פלוטו למזל גדי, ויצור זוית פעולה חזקה עם השמש של הרב 

ישית ורגשית הולכת וגדלה בחיי הסביבה הקרובה יוסף. זוית שכזו תביא איתה מעורבות א
והרחוקה, וצורך חזק להיות במרכז העניינים, ולהשפיע בגדול. יתכן וכאן יגיעו גם כמה 

מהפכים מבחינת חשיבה, ותובנות חדשות שיביאו גם דרך חדשה, אולי אקטיבית ואפילו 
 .קיצונית יותר מזו הקודמת

 

? כוכב אורנוס 8008יוסף היום, בסוף  ומה קורה במפת הלידה של הרב עובדיה
. 8002יעלה בהמשך השנה על כירון, ויתכן ונחווה שינוי משמעותי אצל יוסף ב 

אורנוס מביא איתו שינויים וניתוקים, ויהיה מעניין לראות איך ישפיע על דמות 
 כה מרכזית בפוליטיקה הישראלית ובעדה הספרדית. 

 

                                    @ 

 

 

 

 

זהו? אומר היועץ, אפשר כבר לעבור לתחזית? עוד לא, אני אומר. תראה, נהוג 
שבסוף שנה אתה בוחר את האיש שהשפיע על העולם באופן מסויים, השפיע 

כך שהעולם נראה אחרת בגללו. התלבטתי וחשבתי, ובסוף בחרתי במישהו 
מויות שבגללן שהלך לעולמו באוקטובר האחרון, אדם שנראה לי שהוא אחת הד

 חיינו שונים עכשיו, ובעיקר לטוב.

 



 סטיב ג'ובס    איש השנה שלי 

 

 

 סטיב ג'ובס

 ן פרנסיסקו, ס3/232  52/23/22/



לאוקטובר הלך לעולמו אחד מהאנשים היותר משמעותיים מבחינה  6ב 
גלובלית, שעיצבו את עולמנו. סטיב גו'בס הוא אחד מאלה שתרומתו לעולם לא 

תמדד רק על פני העובדות, אלא גם על פי דרך הפעולה שלו, והחזון שליווה 
ת שלנו לכל אותה. הוא בהחלט אחד מאלה שהקפיץ את החשיבה וההתייחסו

נושא התקשורת בכלל דרך מחשבים סמרטפונים כולל נושא העיצוב המודרני 
וגם מועמד לאיש העשור  –כמה צעדים קדימה, וככזה הוא בהחלט איש השנה 

 שלי. –

כמעט כמו כל דמות כריזמטית ועוצמתית, גם דמותו של ג'ובס מורכבת מאוד. 
י' של בעל המפה, נמצאת שמסמלת את ה'אני האמית –בעיגול אדום  –השמש 

בבית העבודה, אלמנט שמצביע על יכולת עבודה מאומצת וצורך חזק לתת 
מעצמו במקום העבודה, ובמזל דגים היצירתי והמשתנה, והיא שולחת אך ורק 

זוית משמעותית אחת לנפטון שליט מזל הדגים: האיש מקבל את עצמו כפי 
 שהוא, אומרת הזוית.

במזל בתולה הדורשני והביקורתי, הפוך לגמרי אלא שהאופק של האיש נמצא 
למהות של השמש. המיקום הזה אחרי לחלק מהתדמית של ג'ובס כאיש סופר 

כבר קונפליקט ראשוני בין הצורך של האיש לתת מעצמו  -ביקורתי ונוקשה  
לגלות פרפקציוניזם בלתי מתפשר בנוגע למהות  –מצד אחד, ומצד שני 

 הדברים.

אולי הכוכב המשמעותי ביותר במפת   –בעיגול סגול  – מרקורי שליט האופק
הלידה של סטיב, נמצא בבית החמישי בית היצירתיות וההנאות ובמזל דלי, 

מיקום רחב אופקים עם אפשרות של חזון רחב יריעה, ניגוד מוחלט לביקורתיות 
שוב קונפליקט מעניין: תקשורת  –והשיפוט של הפרטים הקטנים של האופק 

ניברסאלית גבוהה מצד אחד, וירידה לפרטים שמרכיבים את החזון באיכות או
 כדרך פעולה והתנהלות מול העולם מצד שני. 

זוית  –מרקורי יוצר זוית אחת בלבד וגם היא זוית פעולה לסטורן הנוקשה 
שמראה גם היא משהו על אופיו הנוקשה של ג'ובס, שאיפת השלמות שלו, 

מה ומאפשרת אלא מעשית ונקודתית, והצורך לפעול בתקשורת לא פתוחה ח
 ובעיקר ביקורתית.

המעניין הוא שמרקורי של סטיב ג'ובס נמצא בהילוך אחורי.. בעיקרון, זה מראה 
על קושי ללמוד מאנשים אחרים, אלא רק מעצמך דרך ניסוי וטעייה, כמו 
שיודעים רבים מכם שיש להם מרקורי בהילוך אחורי. זה אינו מיקום קל 

הסביבה, אבל הוא תמיד מרתק עם ההבנות שהוא מביא איתו, לתקשורת עם 
 והן תמיד מגיעות כשהאדם לומד בעיקר מעצמו, ולא דרך אחרים.

נמצאת במזל גדי הנוקשה,  אלמנט שבהחלט לא  - בעגול כתום -ונוס הרגשית 
מדי. גם כאן נוכל לזהות את  קרוביםרגשיים עזר לסטיב שלנו לפתח קשרים 

ידות, את הקושי לשתף ברגשות רכים ובכלל בזוגיות, כמו גם הביקורתיות והבד
 סוג של נזירות רגשית מסויימת והשקעה מסיבית יותר בתחום המקצועי.



המייצג את  –בעגול חום  –המייצג את הנפש, ומרס  –בעגול כחול  –הירח 
הדרייב, שוהים שניהם במזל טלה האסרטיבי והלוחמני, כשמרס גם חוטף זוית 

 –בעגול אפור  –ורנוס התזזיתי ויופיטר כוכב השפע והאמביציה פעולה מא
שמביאים איתם גישה קיצונית ולא מתפשרת ואמביציה בלתי נגמרת, הזוית 

שבין סטורן הנוקשה למרקורי כוכב התקשורת מראה גם היא על הצד 
 הפרפקציוניסטי והבלתי מתפשר, הן אישית והן מקצועית.

הרגשי והרוחני שליט מזל הדגים שבו נמצאת משלים את התמונה כוכב נפטון 
השמש מול מרס האסרטיבי, אותו צד רוחני ומחפש זהות של ג'ובס שהיה ילד 
מאומץ, ובאופן מסויים לא הפסיק לחפש את זהותו האישית, צד רוחני ורגשי 

שגרם לו להזדהות עם פילוסופיות המזרח, להיות טבעוני, לסגף את עצמו 
גם באופן פיזי דרך המבחנים שערך לגופו שלו: ולחפש את הזהות הזאת 

גם כאן מתבטא  –דיאטות אינסופיות, צומות, משטר רוחני נוקשה ועוד ועוד 
סטורן הנוקשה בדרישת של ג'ובס מעצמו ממקום ביקורתי ושיפוטי נוקשה 

 מאוד.

אדם נוקשה ולא קל בעל כוון ודרך מוגדרים שדורשים את מיטב  –בגדול 
בתו האישית והמקצועית, המחבר את הצד, אדם שבאופן משאבי האיש וסבי

מסויים דרך החיבור של עם ווזניאק המתכנת הצליח להפוך את עולם 
עם חוקים וסטנדרטים  למקום חדשני ומדהיםהמחשבים והתקשורת של ימינו 

ועיצוב גם לעולם משלו שבעצם קבעו וקובעים עד היום סטנדרטים של תקשורת 
 ים. כולו, באופן מסו

 

איש מדהים, ללא ספק, אומר היועץ. איש מדהים שהלך לעולמו בשנה מדהימה, 
מתחילה  8002אני אומר. השמש מעל הים מחוויה ומתחילה לשקוע, ושנת 

 להבהב בשמים. 

היועץ היומי מסתובב אלי. ועכשיו, אם לא אכפת לך.. בהחלט, אני אומר. שמח 
 .8002השנתית של שחיכית עד עכשיו, כי הנה היא מגיעה, התחזית 

 

@ 
 

 



 

 תחזית שנתית מליאה – 131/
 

השנה הזו הולכת להיות מעניינת במיוחד, כיון שהיא הולכת לאפשר 

לכוכבים הגדולים שהתחילו תהליכי שינוי בחיינו בשנים האחרונות 

להתקדם ולהגיע לרבים מאתנו שעדיין לא חוו אותם, בעיקר 

טלה, מאזניים ובעצם.. כשהמדובר במזלות עקרב, גדי, שור, סרטן, 

 כולנו. 

התזזיתי ילמד את המאזנאים והטלאים איך להתנתק ממצבים  אורנוס

 שמיצו את עצמם ולשעוט קדימה

ילמד את התאומים הסרטנים הקשתים והגדיים שהפתיחות  יופיטר

והיצירתיות הם תנאי הכרחי ליצירת מצבי שפע כלכלי ורגשי, בכל 

 מקום שהוא. 

יים והעקרבים איך להפגין שליטה במחוזות ילמד את הגד סטורן

 הרגש ולנצל אותם לטובתנו

ילמד את הדגיגים והבתולות איך לבנות זהות רגשית חדשה  נפטון

 ויצירתית וממנה לבנות עולם יצירתי ומרגש

העוצמתי  ילמד את הגדיים העקרבים הסרטנים המאזנאים  פלוטוו

לוותר על דברים  והטלאים שכדי לעשות מהלך טוטאלי צריך לפעמים

שחשבנו שהם חלק מאתנו, כדי להתקדם הלאה ולפעול ממקום 

יצירתי ועוצמתי שבורא דברים חדשים והופך אותם שוב לחלק 

נולד מחדש,  –ולידה מחודשת. כל מה שמת  –מאתנו.. תהליכי יצירה 

 אומר פלוטו.

למרץ בדגים,  02לפברואר עד  82 :במזלותהילוך אחורי מרקורי ב

 לנובמבר בסרטן,  80לאוקטובר עד  80ליולי בסרטן,  80ני עד ל יו 82



 ליולי ונשאר שם 82עובר למזל סרטן ב   יופיטר

 לפברואר  5 –כל ינואר בדלי  מרס

 למרץ  02 -ל פברואר  2עובר לדגים 

  -מרס עובר למזל טלה  למרץ  02

  –באפריל  80עובר לשור 

  –ביולי  01עובר לתאומים ביוני עד ה 

 לאוקטובר  06ספטמבר עד ב שוהה

 ואז למאזניים –לדצמבר בתולה  2עד ה אריה עובר ל

 

התזזיתי שמשפיע השנה בעיקר על ילידי מזל דלי אריה טלה  אורנוס

 –של טלה  08ליולי במעלה ה  02הולך קדימה עד ה  - ומאזניים

 . לדצמבר 02חוזר להילוך רגיל ב  –שלישון שני 

בדיוק הזמן ליזום ולתכנן. כשהוא הולך זה  –כשאורנוס הולך קדימה 

 לממש. –אחורנית 

הולך קדימה עד ה  -הכוכב הרגשי המערפל היוצר והמטשטש  נפטון

 01בדגים ב  8נעצר במעלה  –בדגים  5מגיע למעלה  –ליוני  2

 לנובמבר ומכאן כבר ממשיך קדימה

זה בדיוק הזמן ליזום ולתכנן. כשהוא הולך  –כשנפטון הולך קדימה 

 לממש. –ורנית אח

עובר לשלישי השני של מזל  - היצרי ששובר הורס ובונה מחדש פלוטו

 80לאפריל אחורנית  2בגדי מה  00גדי קדימה עד המעלה ה 

 לספטמבר שוב קדימה עד סוף השנה

זה בדיוק הזמן ליזום ולתכנן. כשהוא הולך  –כשפלוטו הולך קדימה 

 לממש. –אחורנית 



בשליש השני  -שעורי חיים במימוש  המורה הנוקשה שמלמד סטורן

ליולי מכאן עד סוף  2של עקרב סטורן במרץ נכנס להילוך אחורי עד ה 

 בעקרב 80השנה רגיל מגיע ל 

זה בדיוק הזמן ליזום ולתכנן. כשהוא הולך  –כשסטורן הולך קדימה 

 לממש. –אחורנית 

 

 

 *131/ *הורוסקופ                        

 

או משפחה? גם  – קריירה טלה:מזל  

 וגם.

על פניו זהו שנה דורשנית מאוד אבל היא עלולה לדרוש מכם לא מעט 

תשומת לב ובתחומים שונים לגמרי. עד חודש יוני אתם אקטיביים 

וסוחפים,כשכוכב אורנוס מריץ אתכם קדימה ויופיטר כוכב השפע 

מביא איתו שפע של סקרנות, קשרים חדשים, וים של אקשן שמח. 

ובר יופיטר למזל סרטן, וחלוקת הקצב שלכם מתפצלת. כעת ביולי ע

 –חלק מתשומת הלב שלכם עובר לנושאי בית ומשפחה, והחלק השני 

 לקריירה. מה עושים? משלבים!

סטורן מביא איתו צורך לעסוק בחכמה בכספים,  – השעור של סטורן

ובעיקר בכספים של אחרים. זה הזמן לתרגם את הצד היצרי שלכם 

בשטח, להתחדש מעשית, ולפעול חכם בקונפליקט שבין רוח  לעובדות

 לחומר. –

אתם חברתיים מהרגיל. דיאלוג עם מוסדות וארגונים בצד  –ינואר 

 אתם במיטבכם. –העסקי, מעגלים חברתיים נפתחים 



התכנסות, והרבה סבלנות. זה אינו הזמן  –פברואר עד אמצע מרץ 

זמן לפרופיל נמוך, המעדף עליכם וכדאי להמנע מפעילות יתר: 

 ולהרבה סבלנות.

הטלה חוגג. יזמות והתחלות חדשות. האקשן  –מרץ עד סוף אפריל 

חוזר לחייכם, ואתם במיטבכם. נסו לרכז לזמן הזה את כל התכניות 

 החשובות שכדאי להריץ קדימה.

הגיע הזמן לממש.רעיונות יזמות ותכניות. הדגש  –יוני עד אמצע יולי 

 הכלכלי שלכם. התמקדו בכאן ובעכשיו.כעת הוא על התחום 

התקשורת שלכם במיטבה. זמן טוב  –סוף יולי עד אמצע ספטמבר 

למעברים ושינויים מכל הסוגים, לגישה אסרטיבית בנושאי קריירה, 

 ולדיאלוג יצירתי במיוחד.

עשייה ביתית ומשפחתית. זמן  –אמצע ספטמבר עד אמצע אוקטובר 

מן טוב להשקעה בבית ובמשפחה, להתארגן סביב הבית והמשפחה. ז

 ולשינוי מקום מגורים.

יצירתיות, יזמות חדשות, אהבה, - -אמצע אוקטובר עד אמצע נובמבר 

זינוק גם בתחום וגישה בלתי אמצעית לעשייה. זמן מצוין לתת 

 להתרגש.הקריירה, לרגש ו

השקעה רצינית בעבודה תניב פירות  –אמצע נובמבר עד סוף דצמבר 

תם חייבים להצטייד במלאי גדול של אחריות ומחוייבות. יפים, אבל א

 דחיית סיפוקים תשתלם בהמשך. השקיעו מחשבה בבריאות שלכם.

 

, אסרטיביתתקשורת  – שורמזל  

 הזדמנויות לפעולהו



נושאי חומר וכספים יכולים לקבל תנופה רצינית בחציה הראשון של 

אלוג משופר עם השנה. זהו זמן מצוין להתחלות עסקיות חדשות, לדי

הדגש עובר לתקשורת  –חשבו הבנק, וליציבות מסוימת. מחודש יולי 

שלכם. כעת הזמן להתעורר, לקשור קשרים חדשים, ליזום התחלות 

 מעניינות, ולהעביר הילוך.

בבית היחסים, השותפות : סטורן שוהה השנה השעור של סטורן

הגיע  לכם:יבות שאן חשוב להשקיע את האחריות והמחווכ ,והזוגיות

הזמן למסד קשרים, להשקיע בשותפויות או זוגיות, וליצור מערכות 

 יחסים בונות ויציבות. 

הלב הוא זה שקובע עכשיו את הטון. זמן טוב  - ינואר ופברואר

להתאהב מחדש במה שאתם עושים או בפרטנרים שלכם, ואם הלב 

ר היכרויות חדשות. בהמשך נראה שהחיים אוהבים אתכם יות –פנוי 

ממה שחשבתם, אבל גם לאהבה צריך לעזור לפעמים: השקיעו יותר 

 בתדמית ובהופעה, שוורים, וגם בלב..

המעורבות הרגשית ממשיכה ומתחזקת, ואיתה גם כל  - מרץ ואפריל

הסובב מעורבות שכזו. אפשרו לגאות הזו גם להגיע למישור העסקי, 

והתמקדו במה שמלהיב. בחצי הראשון של אפריל אתם לא 

לחודש נרשמת עליה והחיוך חוזר, ביחד עם  05במיטבכם, אבל מה 

 יום ההולדת. אל תפחדו לחגוג בגדול!

נראה שחודש מאי מוצא אתכם בסימן עלייה, ובכל הגזרות.  - מאי ויוני

כעת הזמן להשקיע לא רק ברגשות אלא גם בעולם החומר: יזמות 

מפתח של אלה מלות ה –יתקבלו בברכה. מלים, מפגשים ונסיעות 

יוני: התמקדו בפגישות עם אנשים שיכולים לקדם אתכם, ובנסיעות 

 שישנו את מצב הרוח.

יופיטר עובר לבית התקשורת שלכם עכשיו, והיא  - יולי ואוגוסט

הופכת להיות רכה ומעניינת יותר. הגיע הזמן לקחת יזמה ולהרחיב 

את המעגלים החברתיים שלכם. מאוגוסט החיוך מתחזק ואיתו גם 

היכולת שלכם להביא עוד שמחה הן רומנטית והן משפחתית. זמן 

 מצוין גם ליזמה עסקית חדשה, אך בעינים פקוחות.



נראה שהגיע הזמן להתקדם שוורים, הן בתכנון  - ספטמבר ואוקטובר

משפחה או בזוגיות ובמקביל בתחום המקצועי. נסו שלא לדרוך 

משיכה להיות במקום אלא לרוץ קדימה. באוקטובר האופטימיות מ

באוויר, ואיתה גם היכולת שלכם לבצע שינויים משמעותיים בחייכם, 

 בעיקר שינויים שחיכו זמן רב. תנו לאמביציה לדבר.

הבית והמשפחה מעל הכל, אבל גם כאן אפשר  - נובמבר ודצמבר

להכנס למקצה שיפורים משמעותי. שימו את הדגש על תקשורת 

חיל ברגל ימין אבל בהמשך משפחתית, ודברו על הכל. דצמבר מת

עלולים להפיע שינויים בלתי צפויים ותקלות לא מתוכננות: ונוס נכנסת 

להילוך אחורי, וחשוב לפעול בזהירות מכסימלית כדי לסייים את 

 השנה בחיוך.

 

 

 –התפתחות אישית  תאומים:מזל  

 וצמיחה כלכלית.

ת, עד סוף חודש יוני אתם עשויים ליהנות מצמיחה אישית מואצ

נסיעות וריצה קדימה מבחינת היכולת שלכם לזהות פוטנציאלים של 

צמיחה, ולסיים תהליכים של התפתחות אישית שהחלו במחצית 

הזדמנויות נאות להתפתחות  –. מחודש יולי 8008הראשונה של 

 כלכלית, ובכל התחום. זמן ליזום צמיחה כלכלית מבוקרת ואמיצה.

בית העבודה המקצוע יו בשוהה עכשסטורן  – השעור של סטורן

התמקדות בעבודה ובתחום המקצועי,  –. המשימה שלכם והבריאות

ם. במקביל סטורן יחזיר אתכם תפקיד איכותי ותגמול כלכלי הול

 לדאגה וטיפול בגוף הפיזי ושמירה עליו.



כל מה שקשור ליחסים ולזוגיות מקבל דגש  –אמצע פברואר  -ינואר 

ות ומעניינות ולהרבה אקשן חברתי. מיוחד זמן טוב להיכרויות חדש

 מרס במזל דלי מביא איתו צורך בהרחבת אופקים מכל הסוגים.

מרקורי נמצא כעת בהילוך אחורי.  – למרץ בדגים 02לפברואר עד  82

נושאי קריירה ודיאלוג עם סמכויות עשויים לקבל עכשיו תפניות וחשוב 

קצוות ופערים, לא לפתח ציפיות יותר. לעומת זאת זמן מצוין לסגור 

לשלם חשבונות שלא שילמתי, ולהחזיר יחסים עם סמכויות 

 לקדמותם.

הצד החברתי שלכם פעיל עכשיו במיוחד. אול זה  –אפריל ומאי 

באמת הזמן להרחיב מעגלים חברתיים, לפתוח את עצמכם יותר 

השבועיים הראשונים לא משהו, ואתם לא במיטבכם  –לעולם. במאי 

בזהירות רבה, הן בכספים והן בדרכים. הכל  פיזית ורגשית. פעלו

 משתנה מאמצע החודש: האופטימיות חוזרת, ואיתה גם מצב הרוח. 

מסיבת ההפתעה באוויר, ואתם חוזרים לעצמכם,  –יוני ויולי 

כשהתחום המשתפר עכשיו הוא התחום הכלכלי.: חשוב לשמור 

שיו עכשיו על מה שיש ולהזהר ולא לבזבז כספים כי זו הנטייה עכ

 כשמרקורי שליט המזל שלכם בהילוך אחורי. זהירות.

נןשאי חומר וכספים על הפרק, והרבה יזמות  –אוגוסט וספטמבר 

פרקטיות שעיקרן בניית בסיס כלכלי יציב. אולם דווקא עכשיו אתם 

עלולים לגלות שההוצאות שלכם גבוהות יותר ממה שחשבתם: אל 

 תגזימו עם כרטיס האשראי!

מתחילים ברגל ימין, אבל הילוכו האחורי של  –ר אוקטובר נובמב

מרקורי בהמשך אוקטובר עלול לשבש את התכניות. גישה יצירתית 

 וחשיבה לא קונבנציונליות יביאו איתן פתרונות ודרכים חדשות.

נושאי בית ומשפחה על הפרק, ואיתם הוצאות גדולות  –דצמבר 

 מהרגיל. אל תוציאו על מה שאין לכם ממש צורך בו.

 

 



מתכננים, מעבירים הילוך,  סרטן:מזל  

 ומתחברים אל השפע.

המעבר אצלכם מעשייה פסיבית עד חודש יוני להילוך אקטיבי מחודש 

יולי והלאה משמעותי מאוד, ואפשר לומר שהשנה הזו מייצגת את 

האפשרות שלכם לראות זאת באופן ברור ולעשות זאת בגדול, אם לא 

טר כוכב השפע הוא זה שמכתיב לכם תפחדו מאתגרים גדולים. יופי

 –עכשיו את המהלכים, אבל כמו בכל מצבים שיופיטר קשור אליהם 

בלי לחיצה חזקה על הידית ובניית יזמות חדשות בכל התחומים, 

 הדלתות שהוא מביא אותכם אליהן לא יפתחו.

צורך בגישה ל סטורן  ילמד אתכם השנה ע – השעור של סטורן

ביטוי אישי בשתוף חשבון ההנאות שלכם,  גם על אחראית ורצינית

זה הזמן לתרגם אותה לכסף, או ליצור  –פרקטי בשטח. יצירתיות 

 ממקום מעשי שגם יניב הכנסות.

יש הרבה אקשן הקשור ליחסים, וזהו זמן לסיים  –ינואר פברואר 

דברים ולצאת לדרך חדשה אם הלב לא מתחבר, או להיפך. מיקומו 

לקחת סיכונים מיותרים, הן אישית והן  של מרס עלול לגרום לכם

 כלכלית, וחשוב לפעול באופן שמרני ובטוח.

אתם נמצאים במרכז העניינים, דברים קורים מהר  –מרץ ואפריל 

ובאינטנסיביות, ונושאי קריירה ואמביציה על הפרק כמו גם יכולת 

להתמודד עם אתגרים גדולים. בהמשך חשוב לא לאבד את הראש, 

 י מטרה, אחרת תגיע תחושת אכזבה ותסכול.ולהיות ממוקד

דיאלוג הקשור לחברות וארגונים עשוי להיות פורה במיוחד  –מאי ויוני 

עכשיו. אל תפחדו להעז. אולם בהמשך הזהירות חשובה במיוחד: 

דברים שמתרחשים מתחת לפני השטח עלולים להביא איתם תחושה 

 שאתם מאבדים שליטה. סבלנות.



יופיטר כוכב השפע עובר למזל שלכם, ופותח לא מעט  –יולי ואוגוסט 

אפשרויות חדשות. זה בדיוק הזמן לפעול באופן יוזם ואקטיבי, ולא 

 לחכות שהמציאות תביא איתה את האפשרויות אל פתח ביתכם.

ום הכלכלי והעסקי משמעותי במיוחד עכשיו, התח –אוקטובר נובמבר 

יא איתם הפסדים ותסכול. אולם פזיזות וחוסר שיקול דעת עלולים להב

 זהירות היא מלת המפתח כעת, ובכל התחומים.

יכולת נאה לממש ולראות תוצאות בשטח, אם לא תפחדו  –דצמבר 

 לבדוק אזורי פעולה חדשים. אל תשארו מאחור.

 

פעילות חברתית, ומפגש עם  אריה:מזל  

 התת מודע

ינת עד סוף חודש יוני אתם יכולים לקדם את עצמכם בצורה מצו

בפעילות עם מוסדות וארגונים בחייכם, ולהרחיב את המעגל החברתי. 

אתם נכנסים לשינוי פאזה בנושאי הצלחה: זמן  –מחודש יולי והאלה 

להוריד פרופיל, ולעשות עבודת עומק על הפחדים שעוצרים אתכם 

 הולכת להיות השנה שלכם. 8001וניקוי משקעים, כי 

נושאים הקשורים לבית, כם בסטורן ימקד את – השעור של סטורן

זה בדיוק הזמן להשקיע את  למשפחה, ולהקמת בסיס פעולה יציב.

 המשאבים שלכם בבית ובבני הבית, ואפילו בהרחבת המשפחה.

פיזית ורגשית אתם לא במיטבכם. חשוב לא להתיש את  –ינואר 

 עצמכם בדאגות ובעשיית יתר עכשיו. 

חשובות ביותר שלכם להתמקד בתכניות הפעולה ה –פברואר מרץ 

ולתכנן אותן בקפדנות, לעשות עבודת עומק בענייני כספים ולהזהר: 

הפסדים עלולים להגרם עכשיו בגלל חשיבה עסקית או כלכלית לא 



זמן מצוין לנסיעות, לימודים, וכל מה שקשור  -נכונה. במרץ

 להתפתחות אישית.

, התחלות חדשות המביאות איתן חשיבה מסוג אחר –אפריל מאי 

דיאלוג משופר בתחום המקצועי ובנושאי עבודה. יתכן  –ובהמשך 

 והגיע הזמן לשינוי הן בתקפיד והן בתגמול: אל תקפאו על השמרים.

הפופולאריות שלכם בעלייה ואיתה גם היכולת שלכם  –יוני ויולי 

להפוך כל לימון ללימונדה: זה הזמן לצאת לעצמאות עסקית או 

ת פזיזות עלולות לשנות את המצב רגשית, ולרוץ קדימה. החלטו

שמרו על הבריאות שלכם, ואל תעשו צעדים  -בקלות. בהמשך יולי 

 כלכליים ואישיים מבלי להתיייעץ: אינכם במיטבכם עכשיו.

יום ההולדת מביא איתו מצב רוח טוב, ואפשרות  –אוגוסט ספטמבר 

לפתור בעיות ולצאת ממשברים. מצד אחד יש שיפור בתחום 

ההכנסות אבל מצד שני דווקא עכשיו אתם עלולים להוציא התעסוקה ו

איבוד פרופורציות  –ולבזבז הרבה מעל היכולת שלכם: הסכנה 

 בתחום הכלכלי.

פרק זמן בעייתי במקצת, שנגרם בגלל הילוכו  –אוקטובר נובמבר 

האחורי של מרקורי. חשוב לפעול בזהירות מכסימלית, ותכניות 

גישה  –עד דצמבר. בכספים ובעסקים גדולות לשינוי לדחות לפחות 

 סולידית. לקראת סוף נובמבר ניכר שיפור.

הלחצים יורדים ומגיע פרק זמן מלהיב. כעת אפשר להתחיל  –דצמבר 

להזיז את מה שהיה תקוע בחדשיים האחרונים, ולא לפחד לחשוב 

וליזמות  –בגדול. יש הרבה תנועה, הרבה אקשן, וזה הזמן לנסיעות 

 חדשות. 

 



אמביציה וקריירה, מול  בתולה:זל מ 

 הצורך במעורבות חברתית 

יופיטר כוכב השפע שוהה בבית הקריירה שלכם בתחילת השנה 

כל השאר תלוי בכם  –ומביא איתו שלל הזדמנויות לקדם דברים 

 ובמידת העצמאות שלכם. ואולי זה באמת הזמן אכן לצאת לעצמאות?

מן למעורבות חברתית פעילה ביולי עובר יופיטר למזל סרטן, והגיע הז

עזוב מעט את צאת מעצמכם ומהאגו שהיה פעיל עד כה, יותר. זמן ל

האמביציה ולהתמקד באנשים הסובבים אתכם, ובבניית קשרים 

 חדשים.

בתקשורת: להשקיע,  סטורן משפיע עליכם השנה - השיעור של סטורן

לשפר אותה, ללמוד טכניקות תקשורת חדשות, ולנקות את 

  יות שלכם.הביקורת

השקעה מסיבית בעבודה ובתחום המקצועי, התמודדות עם  –ינואר 

הצורך לבצע שינויים מסוגים שונים, ושמירה על הבריאות שלכם: 

 אתם רגישים עכשיו מהרגיל.

זוגיות ויחסים הם האישו עכשיו, אבל חשוב להזהר  –פברואר מרץ 

רגישים  מדרמות מיותרות ולפעול בזהירות מכסימלית. פיזית אתם

ופגיעים, וחשוב להזהר מתאונות ועבודת יתר. הילוכו האחורי של 

 מרקורי מצריך זהירות מיוחדת ביחסים.

נסיעות, קריירה, חשיבה כלכלית מזוית אחרת,  –אפריל ומאי 

ואפשרות לשינויים אמיתיים אם תרימו את הכפפה ותתחילו לפעול 

 יותר בשבילכם ופחות בשביל אחרים.

צמיחה חברתית ומקצועית, יכולת לקדם נושאים שחשובים  –יוני ויולי 

לכם וגם להצליח בהם, התמודדות מוצלחת עם אתגרים גדולים. גישה 



צינית וביקורתית עלולה להרוס עכשיו פירות נאים של השקעה. 

 זהירות.

מתחיל מעט מהוסס כשאתם אינכם במיטבכם.  –אוגוסט וספטמבר 

עלולים להוריד את מצב הרוח. תאונות קטנות אי הבנות ויכוחים 

 מספטמבר חוזרים לעצמכם ולהרמוניה: זמן ליזמות חדשות.

הילוכו האחורי של מרקורי עלול לעורר פצעים  –אוקטובר נובמבר 

ישנים ולהביא החלטות גרועות. חשבו פעמיים לפני ניתוקים, והזהרו 

 –מאי הבנות וקצרים בתקשורת שיביאו למפח נפש. בהמשך נובמבר 

 זרים לאהבה, ולרגשות עמוקים. תנו לרגש לדבר.חו

התמקדות בנושאי בית ומשפחה, שינויים אפשריים במקום  –דצמבר 

 מגורים ובהתנהלות משפחתית, והרבה רומנטיקה.

 

: צמיחה אישית מואצת מאזנייםמזל  

 ואופקים חדשים, והשקעה בקריירה.

ם שונות, עד חודש יוני אתם עדיין עסוקים בהרחבת אופקים בדרכי

בצמיחה אישית, ובלימוד פרקים נוספים על פריצות דרך, והרחבת 

אזורי הפעולה והגבולות שלכם, תהליך מרתק כשלעצמו. מחודש יולי 

ואילך עובר הדגש אל בית הקריירה: זה הזמן לחזק את האמביציה 

 שלכם, ולהפוך אותה למנוף משמעותי לפעולה.

ת כל נושא הרכוש והכספים הגיע הזמן לקחת א - השיעור של סטורן

ברצינות רבה, להתארגן באופן חכם וקפדני, ולפעול בחכמה. סטורן 

ילמד אתכם השנה איך לנהל נכון את הכספים שלכם, ופה ושם גם 

 איך להרוויח אותם..



המעגל החברתי שלכם פעיל במיוחד. זמן טוב לא רק לעשות  –ינואר 

ברתיים שלכם לכם חברים חדשים אלא גם להשתמש בקשרים הח

 כדי לקדם נושאים ויזמות שחשובים לכם.

פיזית אתם לא במיטבכם, וחשוב לא להעמיס יותר  –פברואר ומרץ 

מדי על הגוף או על הנפש. חשוב גם לא להגזים בתחום המקצועי, 

 ולמצוא לכם זמן לפעילות פנאי, אפילו יותר מהרגיל.

זמן טוב להחלטות  נושאי יחסים וזוגיות על הפרק, וזהו –אפריל ומאי 

בנושאי יחסים, ובמקביל לשפר את מה שיש, או להתקדם הלאה. אל 

 תגזימו בפעילות פיזית.

דברים קורים במהירות עכשיו, וחשוב להשאר עם היד על  –יוני ויולי 

הדופק. תקשורת אגרסיבית ואי הבנות עלולות להרוס עכשיו יחסים 

האחורי של מרקורי עלול וכדאי לחשוב פעמיים לפני שכועסים. הילוכו 

 להביא קשיים עם סמכויות, ועצירה מסויימת בדרייב שלכם. סבלנות. 

שינויים בחשיבה עשויים להביא איתם פירות נאים  –אוגוסט ספטמבר 

ביחד עם שיתופי פעולה, אבל חשוב לא להתעקש ולהרפות כשדברים 

 לא הולכים. פיזית אתם לא במיטבכם. שמרו על הבריאות שלכם.

אתם במיטבכם ורצים קדימה, אבל מהשליש  –וקטובר נובמבר א

מרקורי בהילוך אחורי בבית הקריירה שלכם.  –האחרון של אוקטובר 

 הזהרו מיזמות חדשות עד סוף נובמבר.

הצורך בשינוי הולך ומתחזק, אבל כדאי להתאפק. בסוף  –דצמבר 

עול החודש ונוס שליטת המזל שלכם נכנסת להילוך אחורי, וכדאי לפ

 בזהירות מכסימלית ביחסים ובעסקים.

 

בנייה כלכלית, וצורך  עקרב:מזל  

 להרחיב אופקים



כריח אתכם להיות זהירים בכספים ובהשקעות כוכב השפע מיופיטר 

יוני, ובעיקר בכספים של אחרים. הלחץ משתחרר מסוגים שונים עד 

פתיחות יופיטר עובר למזל סרטן ומאפשר מינון גבוה של  ביולי:

וכל מה שעוזר לכם  לרעיונות חדשים, נסיעות, קשרים עם חו'ל

 להרחיב אופקים ובכל התחומים.הגיע הזמן לצמוח, ובגדול.

עובר לשליש השני של מזל גדי קדימה עד פלוטו שליט המזל שלכם 

 זה הזמן ליזמות חדשות, ולהתחלות מעניינות. – בגדי 00המעלה ה 

מן לממש רעיונות ויזמות ז  לספטמבר 80לאפריל אחורנית  2מה 

זמן שוב לקדם נושאים  –לספטמבר   88ובעיקר כוונות לפעולה. מה 

 עד סוף השנהחשובים 

התפתחות אישית, התמקצעות, גם צורך ב סטורן  - השיעור של סטורן

 רצינות ואחריות בשנתיים וחצי הקרובות.

נושאי בית ומשפחה על הפרק, ויתכנו מעט דרמות  – ינואר פברואר 

בתקשורת וביחסים. זמן  טוב לשינוי מקום מגורים ולשיפוצים שונים. 

חשוב להזהר עכשיו מריבים משפחתיים. מרקורי הולך אחורנית ולא 

 עושה חיים קלים.

תקשורת אסרטיבית ויוזמת, אך גם כזו שעלולה לעורר  –מרץ אפריל 

השקיעו בה קצת  –כעסים. הרומנטיקה חוזרת למרכז תשומת הלב 

 אבל בעדינות.יותר, 

המעורבות הרגשית עדיין גבוהה, אבל חשוב לנווט אותה  –מאי ויוני 

נכון ולהמנע מדרמות מיותרות. זמן טוב לסיים יחסים שמיצו את 

 עצמם.

עבודה וקריירה חוזרת למרכז תשומת הלב. חשוב  –יולי אוגוסט 

לחלק נכון את הקשב כדי למנוע תחושות של תסכול מהפרטנרים 

 תתפשרו על דברים שחשובים לכם.שלכם. אל 

הצד הרגשי פורח והתקשורת בשיאה, אולם  –ספטמבר אוקטובר 

חשוב להזהר מסערות ודרמות כשדברים מפתיעים ולא קורים כפי 

 שרציתם. אל תפחדו מהלא ידוע.



יש כמה וכמה שינויים באופק, והילוכו האחורי של  –נובמבר דצמבר 

של תהליכי שינוי. אל תתעקשו  מרקורי עלול לתקוע מקלות בגלגלים

 כשדברים לא זורמים אתכם: פשוט המשיכו הלאה.

התפתחות אישית דרך זוגיות ושותפויות, התארגנות כלכלית *

 מחודשת, ודרייב חזק בנושאי קריירה.

דיאלוג זוגי במערכות יחסים, שותפויות, לא פעולה סוליסטית  –הדגש 

 .8002עד יולי 

 

 ים, ובנייה כלכליתזוגיות ויחס קשת:מזל  

 יוני בבית השותפויות, הזוגיות, והיחסיםכוכב השפע שוהה עד יופיטר 

ומאפשר להשקיע ביחסים ולבנות מערכות יחסים מושקעות 

והרמוניות. מעברו ביולי למזל סרטן מאפשר לכם להתחיל להתמקד 

 בבניית בסיס כלכלי יציב, ולהתמקד בעסקים ובכספים של אחרים. 

לנתב את האנרגיה הקשתית השמחה  – ורןהשעור של סט

 והעוצמתית לנושאי חומר וכספים, ולהתארגן מבחינה כלכלית. 

מתחיל ברגל ימין עם תקשורת אסרטיבית וונוס  –ינואר פברואר 

אקטיבית ויש הרבה קסם בסביבה כולל התפתחות כלכלית מוצלחת, 

יא אבל בהמשך מגיע הבלגן: הילוכו האחורי של מרקורי עלול להב

 דרמות ביחסים קרובים או במשפחה. גלו סבלנות.

נושאי בית ומשפחה ממשיכים להעסיק אתכם,  –מרץ ואפריל 

 ובמקביל גם הרומנטיקה מתחילה לפרוח, והלב מתרגש. 

המעורבות הרגשית מתגברת, ואיתה גם מתגבר הלחץ  –מאי ויוני 

ר בתחום המקצועי: שני אלה עלולים  להפריע זה לזה. חשוב לשמו

 במקביל גם על הבריאות, שהלחצים לא תורמים לה.



מרקורי בהילוך אחורי עלול ליצור קשיים בנושאי חומר  –יולי ואוגוסט 

ורכוש, כולל יחסים. חפשו את המכנה המשותף ולא את המפריד. כל 

מה שקשור לנסיעות וליחסים עם חו'ל הופך מודגש בהמשך: זמן טוב 

 לצמיחה אישית, ובכל המובנים.

התחלה ברגל ימין: הפופולאריות בעלייה ואיתה  –פטמבר ואוקטובר ס

גם הצורך לפרוץ גבולות בנושאי מקצועיים. מרס מביא איתו אנרגיה 

עצירה ואולי גם הליכה אחורנית. סבלנות הופכת  –יפה. מאוקטובר 

להיות אישו מרכזי כעת: תנו לדברים לקרות, והמנעו מפרשנויות 

 מיותרות.

נובמבר עדיין לא מוצא אתכם במיטבכם ומומלץ  –ר נובמבר ודצמב

לשמור על פרופיל נמוך, אבל לקראת סופו המרץ חוזר ואיתו 

 האופטימיות. יום ההולדת יקפיץ אתכם אנרגטית לחודש מקסים.

 

קידום בתחום המקצועי,  גדי:מזל  

 והשקעה במערכות יחסים

 כוכב השפע מאפשר קידום מקצועי והשקעה ממוקדתיופיטר 

בבריאות שלכם. מעברו למזל סרטן בהמשך מאפשר התמקדות בכל 

 מה שקשור לדיאלוג הזוגי, לשותפויות, ולמערכות יחסים בכלל.

שליט המזל שלכם עוזר לא רק סטורן שהוא גם  – סטורן השעור של

גם לתרגם את ההצלחה לתחום החברתי, ולהיות לקדם קריירה אלא 

 מעורבים יותר אישית וחברתית. 

מרס מביא איתו צורך להשקיע מחשבה בפעילות כלכלית  –אר ינו

וכספית עם יזמות חדשות, אך גם הוצאות גבוהות יותר ממה 

 שחשבתם. אל תאבדו שליטה בחשבון הבנק.



התקשורת שלכם הופכת אסרטיבית יותר, וזהו הזמן  –פברואר מרץ 

ליזמות חדשות ובכל התחומים, אלא שחשוב במקביל גם לא לריב עם 

סביבה כשדברים לא קורים כפי שרציתם. נסיעות, שיחות ומפגשים ה

 התמקדו במה שחשוב באמת. –

אפריל הוא חודש ביתי יחסית, והשקעה ביחסים בתוך  –אפריל ומאי 

המעורבות הרגשית  –המשפחה משמעותית במיוחד עכשיו. במאי 

חוזרת, והגדי הופך רומנטי. זמן לחיזור, להעמקת קשרים,ולהרבה 

 .אהבה

הילוכו האחורי של מרקורי עלול להיות בעייתי כעת. חשוב  –יוני ויולי 

להזהר מפרשנויות אישיות מוטעות והחלטות דרמטיות. אפשרו 

 לדברים לשקוע בעדינות, וסגרו מעגלים. 

התחום הכלכלי מצריך הרבה תשומת לב, וכדאי  –אוגוסט וספטמבר 

גדולות. פעילות  להתמקד בפרטים הקטנים ולהזהר במקביל מהוצאות

 עסקית מצריכה עכשיו זהירות מיוחדת.

הגיע הזמן להחלטות משמעותיות בנושאי קריירה  –אוקטובר נובמבר 

וכוונים עתידיים, והילוכו האחורי של מרקורי לא עושה לכם חיים קלים 

 בנושא. אל תקבלו החלטות עד דצמבר.

, והגיע הפופולאריות בעלייה, המעורבות הרגשית מתחזקת –דצמבר 

הזמן להעביר שוב הילוך. אל תפחדו מהתמודדות עם אתגרים גדולים 

 והחלטות ארוכות טווח.

 

רומנטיקה, יצירתיות ואהבה,  - דלימזל  

 ובניית בסיס מקצועי.

יופיטר שם דגש על נושאי אהבה יצירה וביטוי אישי. זו  כוכב השפע

מהלב. ו –הולכת להיות מחצית שנה מלהיבה עם לא מעט ריגושים



זמן להתמקד בתחום  –: מכאן והלאה 8002נצלו אותה עד יולי 

המקצועי, בקידום משמעותי או בהסבה מקצועית, ובהחלטות לגבי 

 המקום שיתפוס התחום המקצועי בחייכם השנה ובשנים הבאות.

ליולי הולך אורנוס שליט המזל שלכם קדימה במזל טלה:  02עד ה 

כל מה שקשור להתחלות ויזמות. מה זהו זמן לשיעורי חיים חדשים, ול

זהו זמן ליישם את השיעורים שאורנוס  –לדצמבר  02ליולי ועד ה  01

 מביא איתו, ולהוציא אותם לפועל.

הופך אתכם לרציניים ואחראיים בנושאי  סטורן - השעור של סטורן

שיביאו תוצאות בעיקר  קריירה, ואתם נדרשים לגלות אחריות ורצינות

ודת עומק אמיתית תראה בסופו של התהליך פירות . עבלטווח ארוך

 . נאים במיוחד

מרס האסרטיבי שוהה במזל שלכם ומביא איתו ים של  –ינואר 

אנרגיה ומרץ לעשייה, ובכל התחומים. נצלו אותו כדי לקדם עניינים, 

 אבל הזהרו מתאונות ועשיית יתר.

ת מרס עובר לבית הכספים, ורוב הפעילות מוקדש –פברואר ומרץ 

כעת לתחום הכלכלי. בעזרת ונוס הפופולאריות שלכם בעלייה כולל 

מעורבות רומנטית ורגשית, וזהו זמן איכות לא רע לעשייה ולקביעת 

 עובדות בשטח.

נושאי בית ומשפחה על הפרק, ויש גם צורך לקבל  –אפריל ומאי 

החלטות לטווח ארוך בנושאי מגורים ומשפחה. זמן טוב לחשוב על 

 רחבת משפחה, והתרחבות בכלל.שינויים, ה

התחום המקצועי פעיל מאוד אבל הילוכו האחורי של  –יוני ויולי 

מרקורי עלול לעכב תכניות וביצוען, ולגרום לתסכול מסויים. סבלנות 

 ואורך רוח יוכיח את עצמם.

הצורך להרחיב אופקים וללמוד משהו חדש  –אוגוסט ספטמבר 

ם, או להגיע לעומקים חדשים משולב עכשיו עם הצורך להעמיק יחסי

ביחסים קיימים. זמן  טוב להגדיר מחדש את הצרכים הרגשיים שלכם 

 מקשר, ולדבר על כך.



הילוכו האחורי של מרקורי עלול לתקוע מקלות  –אוקטובר נובמבר 

בגלגלי התכניות שלכם, בין אם ביחסים ובין אם בקריירה. אפשר 

להגיע להחלטות סופית, לקחת פסק זמן ולהתבונן שוב בדברים כדי 

 ועדיף  בלי לחץ.

המעורבות החברתית שלכם בשיאה, אבל פיזית כדאי עכיו  –דצמבר 

לשמור על עצמכם, ולהמנע מפעילות יתר. התמקדו בניקוי משקעים 

 רגשיים שהצטברו להם מאחורי הקלעים.

 

בית ומשפחה, וחזרה לריגוש  דגים:מזל  

 ולאהבה.

בית, חודש יוני נושאים הקשורים ל עדמדגיש כוכב השפע יופיטר 

זמן להרחיב ולשפץ את הבית, להרחיב  סביבה קרובה. ולמשפחה, ל

לקנות בית או נדל'ן, ובמקביל גם  לשנות מקום מגורים, את המשפחה,

 .לשפר את התקשורת עם המשפחה

הגיע הזמן לחזור לרגשות שהדגיג אוהב כל כך:  –מחודש יולי 

קד את הפעילות שלכם במה שאוהבים לרומנטיקה ולאהבה. זמן למ

 לעשות, ובביטוי אישי.

ך קדימה הול נפטון שליט המזל שלך ממליץ על יזמות  חדשות כשהוא

. זמן טוב לנובמבר 01 ליוני. מימוש היזמות מכאן ועד ה 2עד ה 

 יזמות חדשות. –ומכאן  לעשייה מואצת ויישום השעורים שלו.

 השנה איך להתמקדסטורן מלמד אתכם  – השעור של סטורן

בהשקעה אישית בנושאי צמיחה ובהתפתחות אישית, בקשרים עם 

 .העולם, בנסיעות ובלימודים

האקשן האמיתי מתרחש מאחורי הקלעים ואתם לא  –ינואר 

 במיטבכם עכשיו. סבלנות היא מלת המפתח.



מרקורי בהילוך אחורי במזל שלכם, דגיגים, אלמנט  –פברואר מרץ 

פסק זמן מסויים כדי לסגור מעגלים שמפריעים שמביא איתו צורך ב

לכם עכשיו, לפני שאתם פורצים שוב קדימה. זמן לתכנן  דברים אבל 

 לחכות עם הבצוע.

אתם חוזרים לעצמכם, והדגש כעת הוא בעיקר בשני  –אפריל ומאי 

תחומים: הכלכלי ומערכות היחסים שלכם. שני הנושאים גם יחד 

מעשית ובניית בסיס פעולה יציב זקוקים מכם עכשיו להתייחסות 

 וארוך טווח.

זו תקופה יצירתית ורומנטית, שבהם יכולת הביטוי האישי  –יוני ויולי 

היצירתית הידועה של בני מזל דגים יכולה לבוא לידי ביטוי. זמן 

להתרגש, לרגש, ולהקסים את העולם. אל תאפשרו למכשולים לעצור 

 אתכם.

צריך עכשיו הרבה תשומת לב, הצד הכלכלי מ –אוגוסט וספטמבר 

הסתכלות ארוכת טווח והחלטות חכמות. נסו להתייעץ עם אחרים 

 לפני כל החלטה. דברים שתעשו עכשיו ישפיעו עליכם לאורך זמן.

הילוכו האחורי של מרקורי בבית הרומנטיקה  –אוקטובר ונובמבר 

ן והביטוי האישי עשוי להשפיע על חיי הרגש. חייבים עכשיו לתת להגיו

לדחות  –תפקיד גדול יותר בדרך קבלת ההחלטות שלכם, ואם אפשר 

 אותן לדצמבר.

הפופולאריות שלכם בעלייה ואתם גם מעורבים חברתית  –דצמבר 

במה שקורה. הגיע הזמן ליזמות מקצועיות ועסקיות, ולהחלטות 

 חשובות הקשורות לחיי הרגש.

 

    

 

 

                                                @                                  



אורנוס נפטון פלוטו סטורן –תחזית שנתית מעניינת, אומר היועץ. אין ספק 
ויופיטר ממשיכים כאן תהליכים מופלאים שהחלו בשנה הקודמת, וכדאי 

להצטרף אליהם סוף סוף. אבל משהו חסר לי, אומר היועץ.. רגע, איפה דוקטור 
 לאב?

                                

מעבר לפינה, מתנשם  דוקטור לאבאני כאן! מופיעה דמותו התמירה של 
 ,דוקטור לאב, אומר השנה הזוואם כבר מדברים על ומתנשף, מאחר כדרכו. 

חשוב לזכור שמיקומה של ונוס ביום הראשון של השנה החדשה מראה בגדול 
וס נמצאת במזל קשת, זה על כוון עולם הרגשות שלנו השנה. זה אומר שאם ונ

אומר שהולכת להיות שנה רגשית מלהיבה ומרגשת, מלאת שינויים 
והרפתקאות, שנה שדורשת מאתנו פתיחות מכסימלית לא רק לאהבה על כל 

גווניה אלא גם ליכולת שלנו לחקור את הגבולות שלנו בנתינה ובאהבה עצמה, 
 ללכת בתוכה לאיבוד.לשמור על הצד האינדיבידואלי שלנו, ולא  –ובו בזמן 

חשוב שנזכור את זה השנה גם  –ונוס במזל קשת היא מקום חופשי ושמח 
אבד רגע את הקשר עם הלב ברגעים לא קלים במערכות היחסים שלנו, ובהם נ

זה הזמן לחזור לצד הזה של ונוס שמביא איתו שמחה הרפתקנית של גילוי  –
ויכולת להפוך כל לימון למשקה אישי וזוגי, מקום יצרי נלהב שאוהב לתת ולקבל, 
 אהבה אמיתי של כאן ועכשיו, ולהתחדש בן רגע.

חשוב לזכור, מוסיף הדוקטור, שוונוס לא עוסקת רק באהבה, אלא גם בעסקים 
כדאי באמת לאפשר לעצמנו לרוץ קדימה עם  –ובכספים. מהמקום הזה 

ת, להזהר מאופטימיות יתר מבחינה כלכלי –הגבולות שלנו, אבל במקביל 
בעיקר בשיקול הדעת: להזהר מהחלטות פזיזות, זה האישו השנה, ולא לפעול 

 לפני שרואים את כל התמונה.

מסמיק, אבל  דוקטור לאבמעניין.. ואת זה אנחנו אומרים ביחד, היועץ ואני. 
 והיה לו חשוב להגיע ולומר משהו על ונוס שלו.. ובצדק. –מחייך. סוף השנה 

 והפנמנו. -הקשבנו 



 

 

 

                                               

                                            

 ?..131/לקראת  יםמה עוד קורה בכוכב

 

 –הורוסקופ שנתי שנתתי בראש השנה עם ליאורה כהן מרזוננס 

http://resonancemeditations.mypages.co.il/pages/8703 

 

 דונה פייג' – 31-/תחזית  

http://www.youtube.com/watch?v=8kpvY2_KUDg 

 

 

 131/ינואר  –המזלות מאת פטריק קרונדל  /3פלייליסט של תחזית כל  

http://www.youtube.com/watch?v=VQ4ehFKmJSQ&playnext=1&lis
t=PLeFpBclimIjmzXvn1TGrWGCqzxnrAIbB3&feature=results_ 

 

 שלי + מצב הכוכבים השבועי התחזית השבועית* 

id=25http://www.starcity.co.il/Weekley.asp? 

http://resonancemeditations.mypages.co.il/pages/8703
http://resonancemeditations.mypages.co.il/pages/8703
http://www.youtube.com/watch?v=8kpvY2_KUDg
http://www.youtube.com/watch?v=8kpvY2_KUDg
http://www.youtube.com/watch?v=VQ4ehFKmJSQ&playnext=1&list=PLeFpBclimIjmzXvn1TGrWGCqzxnrAIbB3&feature=results_
http://www.youtube.com/watch?v=VQ4ehFKmJSQ&playnext=1&list=PLeFpBclimIjmzXvn1TGrWGCqzxnrAIbB3&feature=results_
http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=25
http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=25


 

 

השפע קוד סדנת יש עוד כמה מקומות ל -ואחרון אחרון  
 !האסטרולוגי שלי

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

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

בנושאי קוד השפע  סדנה אישיתלמוזמנים  בלבדעשרה אנשים 

מידע אסטרולוגי אינפורמטיבי  הסבר על הקוד האישי,, תוך מתן אסטרולוגיה
 וכלים רגשיים כדי שהתהליך הזה יצליח.

 

 לקבלת כל הפרטים ולהרשמה לחצו כאן
ttp://yairtri.weebly.com/invite.htmlh 

 

 
 

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


 

 2102נהריה, אוקטובר  –סדנת קוד השפע האסטרולוגי משתתפי 

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

 וזה השיר האופטימי שאני מביא לשנה החדשה. ליחצו כאן

 !ממני ומהיועץ האישי –בשנה הבאה  להתראות ובינתיים....

 

 

 –, תלונות, הרהורים ו שרעפים דוקטור לאבלאו  ישייועץ האלשאלות לי,  @

yt3@netvision.net.il   : 12/5/3222,   1000311310או בטלפונים/ 

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

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

  © אסטרולוגיה רגשית - יאיר טריבלסקי     

https://www.youtube.com/watch?v=Qsy7kJyizoc&list=PLeJquFJcpvOXGjhwbBtPBs3Xc6O_4-RF8&index=131
https://www.youtube.com/watch?v=Qsy7kJyizoc&list=PLeJquFJcpvOXGjhwbBtPBs3Xc6O_4-RF8&index=131
mailto:yt3@netvision.net.il
mailto:yt3@netvision.net.il

