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   יאיר טריבלסקי

   ! בוקרטוף   

 

         הניוזלטר האסטרולוגי שלי.. –י ניוז    3 מס.גליון 

או קיי, אז הם אהבו את שני הניוזי הראשונים, אומר היועץ היומי, כשהוא לועס, 
ו כבר קו, לא? נחמד, נמהורהר, את קצה כובע הבייסבול שלו. זה אומר שיש ל

בפחד על הכובע הנלעס מול עיני. מת על כובעים, הטיפוס  אני אומר, ומסתכל
הזה. צורך אוראלי מהילדות? אולי תחליף לסיגריות שעד היום האצבעות שלו 

ברור שהוא כן צהובות מהן? לא ברור, אבל כשהוא לועס את הכובע שלו 
 מרוצה, ושהוא גם חושב.

גם יותר יעיל. הוא  אבל כדאי שהניוזי שלנו יהיהאומר היועץ, נחמד שזה נחמד, 
צריך לתת יותר כלי עבודה, יו נואו, ולא רק הברקות מהמוח המוזר והקודח 

מתעלם  שלך, הוא אומר. כלי עבודה? כאילו.. טוריה קוסמית? לא, הוא אומר, 
 הערס, כוכב האקשן, משהו שאפשר להשתמש בו. למשל.. מרסמהשטות שלי. 

חדשים במזל בתולה. מה זה  ממש עכשיו עבר למזל מאזניים, אחרי שמונה
אומר? מה עושים איתו? איך הוא משפיע על המזלות? אני בוהה בכובע שהולך 

ונגמר מול עיני ממש. קדימה, הוא אומר לי, שב ותכתוב, במקום להסתכל 
 בכובע שלי. לפחות תעשה משהו מועיל.

 . אז כתבתי.

 

 

 

 



 

 ..איך זה ישפיע על המזלות? –מרס עובר למזל מאזניים 

אין ספק שדווקא עליכם ההשפעה של מעברו של מרס תהיה פחות טובה מאשר  -טלה 

שאר המזלות. מרס שולט על מזל טלה האסרטיבי, ובמזל מאזניים שנמצא מולו בבית 

הזוגיות שלכם הוא מאבד את החדות שלו ואת ההשפעה האסרטיבית והעוצמה. מזל 

ן זה דווקא תורם לו וליחסים שלו: ממקום מאזניים הופך את מרס מנמר לפודל, אבל בעקיפי

אגוצנטרי ומרוכז בעצמו,. מרס הופך עכשיו למודע ליחסים ולפרטנרים שלו,. ומשקיע לא מעט 

בדיאלוג הזוגי. ואולי בעקיפין המיקום הזה מרכך אותו, והופך את הנמר הטלאי שלנו לפודל 

תאום טלה מתוק  מתוק ומתחשב..מי בכל זאת יהנה מזה? החברים שלכם שיקבלו פ

 ומתחשב, ופה ושם גם הפרטנרים שלכם שיראו איזה  טלאים משקיענים אתם..

 

 

מזל שור בנוי בדרך כלל לעבודה קשה, עם כושר סיבולת גבוה ונשיאה בעול ללא  -שור 

תלונות. אבל כשמרס עובר למזל מאזניים לבית העבודה והמקצוע שלכם נראה שכל זה 

עט.. מרס מקצין את פעילות המזל שבו הוא נמצא, מה שאומר מתגבר, ואף הופך מוגזם מ

גם המירמור הקיטור והתסכול יהיו חזקים  –שלא רק שתהיה לכם יותר עבודה ויותר מטלות 

יותר, ופה ושם אף עלולים להצית אש מקומית ביחסים בעבודה, וכדאי להזהר מרוח מרדנית 

להגזים בפעילות פיזית, ולהזהר חשוב לשמור על הבריאות שלכם, לא  –מדי. במקביל 

מתאונות ופציעות בעבודה או בסביבה הקרובה. אל תעמיסו על עצמכם יותר מדי אחריות 

ומחוייבות, בעיקר כאלה שלא קשורות ישירות אליכם: נכון שלשור יש גב רחב במיוחד, אבל 

 כדאי להתרחק.. –גם לגב הזה יש גבול, וכשהשור מתמרד וכועס 

 

 

ומו של מרס במזל מאזניים מביא איתו מעורבות רגשית גבוהה בצד היצרי מיק -תאומים 

של החיים. בית הרומנטיקה והזוגיות הופך פעיל במיוחד עכשיו, ואיתו  פעיל גם הצורך 

בביטוי אישי ייחודי עם השקעה בצד האינדיבידואליסטי שלכם, גם אם זה בא על חשבון 

שיו פעילות בעיקר בצד הפיזי של הרומנטיקה, הקשרים הקרובים שלכם. בצד הרומנטי יש עכ

אבל גם  הרכושנות והקנאה מתחזקות בהדרגה, ומפלס הדרמה עולה בדיאלוג הרגשי שלנו 

בכל מה שקשור לאהבה, לחיזור, ולקשרים קרובים באמת. זמן מצוין גם להעלות את מפלס 

אחרת..  –יצור ול –היצירתיות שלכם, לצאת מהקופסה מבחינת חשיבה, ולא לפחות להעז 

מריבות אוהבים שכיחות בדרך כלל במיקום הזה, אבל גם הפיוסים הנפלאים שבאים 

 בעקבותיהן..



 

כידוע ביתו של הסרטן הוא מבצרו, אבל כשמרס עובר למזל סרטן זה נראה כמו  -סרטן 

טרקטור גדול שנכנס לסלון עם כל הטררם האופייני, על כל המשתמע. כעת מגיע פתאום 

פץ את הסלון, להוסיף חדר או ממ'ד, לקנות את ארגון הבגדים הגדול שתכננתם החשק לש

לקנות באיקיאה או להעיף את הכורסה המעצבנת הזו שתקועה מול הטלביזיה. מרס מביא 

איתו את החשק גם לשנות מקום מגורים, אבל במקביל הוא גם מביא איתו רוח קרבית 

ים שעד עכשיו היו מתחת לפני השטח.. ליחסים בתוך המשפחה, עם ריבים קטנים וכעס

יש בהחלט סיבות למתח, וכדאי לוותר על דרמות משפחתיות תמורת שלום  –כשמרס בשטח 

 בית גם אם הדבר גורר מבחינתכם ויתור זמני על עקרונות שבדרך כלל חשובים לכם.

 

 

ך חזק מרס שעובר למזל מאזניים מאכלס את בית התקשורת שלכם, ומביא איתו צור -אריה 

ליזום, להשקיע מחשבה ולצאת להרפתקאות קצרות טווח, או לפחות לדבר עליהן, 

והרבה...כן, נושא התקשורת הוא האישו עכשיו מבחינת הצורך ליזום ולעשות, אבל הוא גם 

עקב אכילס כיון שהאריות עלולים לסבול עכשיו מעודף מטלות, וממינון גבוה של עצבנות 

גבוה של סיפוקים מיידיים. זהו מיקום שמביא איתו גם כושר שכנוע  וקוצר רוח עם צורך במינון

אסרטיבי אבל גם הזדהות יתר עם המלים שלכם, ומכאן גם ויכוחים סוערים שעלולים בקלות 

להתפתח למלחמת עולם אם לא תזהרו. מרס מביא איתו גם צורך חזק להפעיל את הגוף 

 פורטיבית, ולחזרה בגדול לחדר הכושר. וזהו זמן מצוין מאידך לפעילות ס –במיקום הזה 

 

 

מרס עובר לבית הכספים שלכם, בתולות, והוא עלול לעשות כאן בלגן לא קטן.  -בתולה 

מצד אחד, מרס מחזק מאוד את הצורך להשקיע במקורות הכנסה נוספים, תוך שהוא מחזק 

את ההוצאות מגביר מאוד גם  –את הצורך בכסף בעיקר ליזמות חדשות  לעשייה, ובמקביל 

שלכם ואת רמת הבזבוז. מסעי קניות עלולים להסתיים לא פעם בסכומים גבוהים הרבה יותר 

ממה שתכננתם , אולי כי דיפ דאון ישנו רעב רגשי חזק לבטחון, ואם לא תתנו לו ביטוי 

במערכות היחסים שלכם הוא יתפרץ בצורך לרכוש ולקנות כדי לשחזר את החוויה באופן 

זל מאזניים עלול להשאיר אוברדראפט רציני כשהוא יוצא, ומשום כך אתם מסוים. מרס במ

 מחוייבים בשליטה מכסימלית בחשבון הבנק דווקא עכשיו, ו..כושר איפוק.

 



 

מרס עובר למזל שלכם, מאזנאים, ונראה שאתם, שבדרך כלל מהורהרים עדינים  -מאזניים 

כם, והופכים לפצצות אנרגיה קטנות ודיפלומטים, מאבדים עכשיו את ההרמוניה הבסיסית של

המחפשות אקשן כמעט בכל נושא, גם במחיר ההרמוניה הבסיסית שכל כך חשובה לכם 

בדרך כלל. כן, מרס הערס מגיע ואיתו גם הסערות שנלוות עליו, על כל המשתמע, אם 

ביחסים קרובים ואם בתחום המקצועי או במעגל החברתי שלכם. מרס מביא איתו את 

ל העקרונות והמאזנאים, לוחמי צדק ידועים, פתאום נלחמים גם על עקרונות שלא המלחמה ע

קשורים אליהם.. מרס מביא איתו גם צורך חזק בפעילות פיזית וספורטיבית, הרבה מרץ 

ואנרגיה לחולל שינויים בסביבה הקרובה, וצורך להיות צודק במחיר גם אם אחרים לא יאהבו 

 זנאי הממוצע..מחיר גבוה ללא ספק למא –אתכם 

 

המצאותו של מרס במזל מאזניים אינו מיקום קל במיוחד עבורכם, עקרבים. מזל  -עקרב 

מאזניים מאכלס את בית התת מודע ואת האנרגיה והאינפורמציה הנמצאות מאחורי הקלעים, 

והאנרגיה החודרנית והפורצת של מרס עלולה להביא איתה שרשרת של כעסים פתאומיים או 

תסכול כשדברים לא קורים כפי שרציתם, ואתם עלולים לאבד שליטה בקלות תחושה של 

רבה מהרגיל, למרות הפוקר פייס העקרבי המוכר. מצד שני, אם אתם בעניין של מודעות 

זהו מיקום שמאפשר דווקא עכשיו ניקוי משקעים רגשיים שהצטברו להם,  –והבנת הדברים 

להתפייס עם אלה שאיתם רבתם לאחרונה,  בעיקר אם תקחו יזמה ותחליטו שזהו זמן טוב

ואתם תהיו אלה שתעשו את הצעד ותושיטו יד ראשונים, ותוותרו על האגו כדי להרויח יחסים 

 משופרים שיהיו מבוססים מעכשיו על ישירות וכנות.

 

מעברו של מרס למזל מאזניים מביא איתו פעילות רבה למעגל החברתי שלכם,  -קשת 

לת להפתח למעגלים חברתיים חדשים מכל הסוגים, להכיר אנשים קשתים, ואיתה גם יכו

חדשים ומעניינים, ולפתוח ערוץ חדש של תקשורת חברתית לעולם. התקשורת החברתית 

הזו מתמקדת עכשיו לאו דווקא באנשים בודדים, אפעס, אלא בעיקר בחברות חדשות של 

ישית ומקצועית ברמה גבוהה חברים וידידים, מדיה חברתית במינון גבוה יותר, ותקשורת א

יותר עם חברות מוסדות וארגונים בחייכם. זהו זמן טוב לצאת קצת מהאינדיבידואליזם 

הקשתי הטהור, ולנסות לחבר אותו לאנשים אחרים מבחינת שיתופי פעולה מקצועיים, 

למשל: חשיבה סוליסטית לא מקדמת אתכם עכשיו, ושתופי פעולה יתרמו לכם יותר מהרגיל 

 קצרו לכם דרכים בדרך למימוש רעיונות ויזמות מסוגים שונים.ואף י

 

 



 

מעברו של מרס למזל מאזניים נראה כמו ברכה אמיתית עבורכם, הגדיים  -גדי 

האמביציוזיים: מרס מקצין את הדחף לשלוט במה שקורה, וכשהוא עובר עכשיו לבית 

ת היכולת שלכם לפעול הקריירה שלכם הוא לא רק מחזק את האמביציה והדרייב אלא גם א

ולעשות ולא רק לתכנן וליזום. כן, מרס במזל מאזניים הוא מנוע אמיתי לצמיחה קרייריסטית 

במקרה שלכם, וזהו זמן טוב להעביר הילוך, להיות אסרטיביים וממוקדים יותר, כשהיכולת 

שלכם גם לשלוט עכשיו בכמה זירות הולכת ומתחזקת. אבל במקביל חשוב עכשיו להזהר 

אוד מסכסוכים עם סמכויות, מגל מפתיע של מרדנות וכעסים מול המערכות הפורמליות, מ

ואולי גם להזהר מצורך לצאת חוצץ כנגד בוסים ואחראיים בחייכם. במקביל, זהו זמן טוב 

להשקיע קצת יותר בהופעה החיצונית שלכם, אך אל תתפלאו אם התדמית החיצונית שלכם 

 הקרובה... תהיה אסרטיבית וכועסת בתקופה

 

מעברו של מרס למזל מאזניים מביא איתו מבחינתכם מיקום משמעותי הקשור  -דלי 

להתפתחות וצמיחה אישית, חיזוק הקשרים עם ח'ול ועם מטרות רחוקות או ארוכות טווח, 

צורך ללמוד משהו חדש ומעניין, להרחיב אופקים לכוונים חדשים, ולצמוח  –ובמקביל 

ש גיליתם עד כה, ורק שמעתם עליהם. הצורך ללמוד עכשיו דברים לאפיקים שעדיין לא ממ

חדשים ולהכיר אנשים וצורות חיים שלא הכרתם, חזק במיוחד. אולי משום כך זהו זמן מצוין 

לתכנן לכם מסע מדליק של צמיחה אישית בכל  –לתכנן לכם נסיעה ארוכה עכשיו, ובמקביל 

הסוגים, למפגשים שמחים שמעשירים את  המובנים. זמן מצוין לשיחות נפש ועומק מככל

הנפש ואת התודעה, וליציאה מהקופסה מבחינת סטיגמות וקבעונות שעד כה עצרו אתכם 

 מלעשות את מה שאתם באמת רוצים ואוהבים. שווה לפחות לנסות.

 

מעברו של מרס למזל מאזניים עלול להציב אתכם בפני סיטואציות מעניינות, ולא  -דגים 

הצורך להתחדש או לשנות פאזה הולך ומתחזק בתקופה הזו, ביחד עם צורך  בהכרח קלות.

לשים אצבע מדויקת על ההדק בתחום הכלכלי, ולהזהר מאוד מלקיחת סיכונים בתחום 

הכלכלי, ובכלל. כן, זוהי תקופה שבה כדאי לנוע עקב בצד אגודל בכל מה שקשור ליזמות 

ידי שעוסק יותר בשמירה על הקיים מאשר חדשות ועשייה בשטח, לפעול באופן שמרני וסול

בלסכן משהו חדש, ולא להתפתות לעסקות שמבטיחות רווחים קלים תמורת השקעה לא 

גדולה. ואכן, אשליות ופנטזיות עלולות להיות מסוכנות עכשיו במיוחד לאלה מכם שנמצאים 

ת או בשלב התפתחותי מתקדם, וכדאי לפעול בזהירות רבה ולא לקבל החלטות משמעותיו

לעשות צעדים דרמטיים ללא קבלת עצות או לווי מאנשים בעלי ראייה חכמה שיכולים ורוצים 

 לעזור לכם.

 



כלומר, איך  איך אסטרולוגיה עובדת?שאלה מעניינת:  שלחה לי ליאורה@ 
הכוכבים שנמצאים עכשיו בשמים, משפיעים על מפת הלידה שלנו? בחרתי 

. קראתי בעתון שהוא אושפז ומצבו צביקה הדרלתת דוגמא ממפת הלידה של 
כבר השתפר, אבל סיקרן אותי לדעת מה משפיע עליו עכשיו. נזכרתי שבזמנו 

עשיתי את מפת הלידה שלו, חזרתי אליה, וראיתי מה קורה לו עכשיו. הנה 
 המפה.

 

בשמים עכשיו נמצא כוכב סטורן )מסומן בשחור בעגול אפור( בדיוק אז ככה: 
ניים, זו הפעם השלישית וכנראה האחרונה, בדיוק מול במזל מאז 22במעלה ה 

במזל טלה )החץ מצביע  22מרס במפת הלידה של צביקה שנמצא במעלה ה 
עליו(. המיקום הזה מראה שצביקה שלנו לוקח על עצמו קצת יותר מדי.. 

הגיע הזמן למצוא זמן פנאי לעצמו, ולא  –מחויבויות, מ מטלות, משימות 
מכביד על מרס כוכב הפעילות שלנו, ולפעמים צריך גם להגזים. סטורן מאוד 

 לדעת לומר לא.. 

אבל במצב כזה בדרך כלל משתתפים שני כוכבים, ולא אחד. במקביל נמצא גם 
נפטון הרגשי )צבוע שחור בעגול אדום( בצמידות לונוס הרגשנית במפת הלידה 

צבי רוח של צביקה, קצת מקשה על קביעת גבולות מוגדרים לפעילות, מביא מ
ותחושה של איבוד המרכז לתקופה מסויימת, וביחד עם הגזמה בלקיחת 

 האחריות שמביא סטורן, מביא את הסיטואציה לכלל הקצנה. 



? מקשיבים גם לגוף )מרס(וגם לרגש )ונוס(, חוזרים לקרקע , צביקהמה עושים
, קובעים גבולות מוגדרים של עשייה וזמן פעילות פנאי –יציבה יותר, ובעיקר 

 ובונים יומיום עמוס פחות, רגשני פחות, וחם ומפרגן ונינוח יותר.. וזה אפשרי.

 

 .דוקטור לאבלהגיע הזמן  ואם מדברים על רגשות, @ 

 יומן הלב

    

בגדול, אהמ.. )עדיין השעול הזה, אוף איתו(  מה קורה עם עולם הרגש השבוע?
. את הראשון העולם הרגש שלנו בתקופה הקרוב שני פקטורים משפיעים על

שעדיין  פלוטוהרגשית בזוית של מתח ל ונוסאנחנו מרגישים ממש עכשיו, כש
תהיה בדיוק בתחילת השבוע הזה. זוית המתח הזו מביאה איתה דרמות 

וסערות מקומיות, ואוירה טעונה ליחסים גם בלי סיבה נראית לעין לעיתים, 
צודקים, ובכל  בעיקר כשאנחנו מתעקשים על מה שהאגו שלנו רוצה: להיות

 מחיר.. הזוית הזו תתפוגג לאיטה בהמשך השבוע, ותיעלם בהדרגה.

איך זה משפיע על הרומנטיקה והאהבה? הזוית הזו מאפשרת לנו לשחרר 
לחצים ומתחים בעזרת הצד היצרי והפיזי של ונוס, יותר מאשר בעזרת הצד 

בוק כפיות ההרמוני שלה. קצת יותר מגע לא יזיק לכולנו, גם אם המדובר בחי
 אל תוך הלילה.. 

, מיקוד הדברים, לבין שמשזוית נוספת שמופיעה עכשיו היא זוית פעולה בין ה
הנוקשה. הזוית הזו שתגיע לשיאה בסוף השבוע הבא, מביאה איתה  סטורן

מינון גבוה מאוד של ביקורתיות, ופה ושם גם תחושות של לחץ ומצוקה הן 
 רופורציות.רגשית והן כלכלית, לפעמים גם בלי פ

איך הזוית משפיעה על הרומנטיקה שלנו? היא עלולה לגרום לנו להרגיש 
סגורים יותר, מפוחדים ונבוכים מעט, מעדיפים להתבטא באופן רשמי ופרקטי 
יותר מאשר רגשית ויצרית. לא קל עם הביקורתיות הזו, והעובדות בשטח הן 

אגב, שגורמת ללא  התרופה הטובה ביותר שעוזרת לה לעבור.. זו גם הזוית,
 בעזרתו של סטורן.יותר  מעטים למסד יחסים, ולהפוך אותם לפורמליים



ואחרון אחרון: בשבוע שלאחר מכן נכנס מרקורי כוכב התקשורת שלנו להילוך 
אחורי במזל אריה. המיקום הזה מאפשר לנו לנקות כעסים תסכולים ומעגלים 

חסים ממקום כן אמיתי שמיצו את עצמם בעבר, ולפתוח בהמשך דף חדש של י
 וישיר יותר, במינון גבוה יותר של פתיחות, יצירתיות אינטואיציה ותחושות בטן.

 

 

: אני גרושה עם שתי בנות, ועד לפני חצי שנה רותשואלת  ולשאלת השבוע.
בערך חייתי חיים שמחים, נהניתי מכל רגע, הייתי חברתית ומחוזרת, אבל 

שהו. למרות שאני מחפשת אהבה אני בחדשים האחרונים כאילו כבה בי מ
מסרבת בעקשנות כמעט לכל מחזר, לא יוצאת כמעט, וכבד לי על הלב. מה 

 קורה לי?

 

 

ובכן, התשובה נמצאת בשני מיקומים של כוכבים במפת הלידה  דוקטור לאב:
סטורן שלך. בחלק העליון של המפה נוכל לראות באליפסה האפורה איך 

, נצמד ועוזב חליפין. סטורן שמש( 'מטייל' לך על ההנוקשה )הכוכב הירוק הקטן
מכביד עלינו, שופט אותנו לחומרה, ובעיקר גורם לנו לשפוט לחומרה את עצמנו. 

סטורן גם נמצא ממש מול סטורן במזל טלה במפת הלידה שלך ממול, וככזה 



עוזר לך לסגור מעגל עם מערכות היחסים שלך, ופה ושם גם לשפוט ולבקר את 
 בעבר כשהדין וחשבון שלו בדרך כלל לא ממש מחמיא..מעשייך 

בעיגול כחול בצד שמאל של המפה( ) – פלוטוהכוכב המשפיע השני הוא 
שנמצא ממש על קו האופק שלך שבמזל גדי. פלוטו שהה שנים לא מעטות 

שלך, בית הפוטנציאל, ניקה משקעים ועשה עבודת עומק. כעת הוא  22בבית ה 
מתעתד לעבור בקרוב לבית הראשון שלך, והתהליך הזה משמעותי מאוד, ממש 

להתחבר שוב ואפילו ר לך לבטא רגשות כמו סוג של לידה מחדש.. פלוטו יאפש
להביא לאהבה שלך את העוצמה האמיתית הראשוניים ביותר ומחדש לרגשות 

לאופק מביאה איתה של פלוטו שלא באה לידי ביטוי בשנים האחרונות. קרבתו 
פעמים רבות סוג של התכנסות, לפני היציאה החוצה לעולם והלידה 

 המחודשת.. אז.. פשוט סבלנות.

 ת..להתראו

 

 מה עוד קורה בכוכבים?..@ 

 

 

 למי שרוצה לראות את כל התמונה.. –שלי  התחזית השבועית*ראשית, 

http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=226 

 

ונים היותר *כתבה מרתקת על אסטרולוגיה וקוסמולוגיה בראי הדת באחד העת
 מעניינים היום במדיה וברשת, האפינגטון פוסט 

-osmologyc-and-campion/astrology-http://www.huffingtonpost.com/nicholas
in_b_1626481.html?utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false 

 

 * על התדרים והפולסים של חודש יולי מאת ג'ף גוייר וריק לווין

http://www.youtube.com/watch?v=BS0P8FsfcC0 

 

http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=226
http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=226
http://www.huffingtonpost.com/nicholas-campion/astrology-and-cosmology-in_b_1626481.html?utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false
http://www.huffingtonpost.com/nicholas-campion/astrology-and-cosmology-in_b_1626481.html?utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false
http://www.youtube.com/watch?v=BS0P8FsfcC0
http://www.youtube.com/watch?v=BS0P8FsfcC0


 

 שיכים לנתח מפות*בפורום האסטרולוגיה שלי ממ

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

 

 *מאמר על מעברו של מרס ממזל בתולה למזל מאזניים

http://www.starcity.co.il/ArticlePage.asp?id=319 

 

@ 

ובכללי: עמית ואני מחפשים עדיין מקום לסדנת המיצים והרוח שלנו שתתקיים 
בקרוב, אני עושה תרגילי וידיאו ראשונים לפני שאפרוץ בתרועה עם הוידיאו 

הוזנח וממשיך לעבוד במרץ על ספר האסטרולוגיה שלי שסקופ הראשון שלי, 
ולנית?( אבל מבטיח שיהיה לא מעט )איך אומרים 'יש לי רק שתי ידים' בפ

 מעניין. אז..

 אבעיי געזונט!

 

 –נ. ב. שאלות לי, ליועץ האישי או לדוקטור לאב, תלונות, הרהורים ו שרעפים 

yt3@netvision.net.il   : 1525225550,   1210177721או בטלפונים 

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

או עריכת מפה אסטרולוגית אצלי, מול הים, או בנסיעותי בתקופה הקרובה 

 צפונה.. סי יו!

     

 יאיר טריבלסקי 

www.starcity.co.il 
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