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6/8/1/  

   יאיר טריבלסקי

   ! בוקרטוף   

 

         הניוזלטר האסטרולוגי שלי.. –י ניוז    5 מס.גליון 

אין ספק שהילוכו הנוכחי של מרקורי שמסתיים מחר  –סערות דרמות ומה לא 
לא עשה לנו חיים קלים בלשון המעטה, ואפילו עבר קשה על כמה מאתנו, כולל 

 אותי, יש לומר. אוף..

זה שאתה אסטרולוג לא אומר שאתה חסין אש, נכון? , היועץ היומי, נאנח כן
וגם לא שאתה יועץ יומי, אני אומר לו, אז אל תתחיל להשתחצן לי פה. גם לך 
היה לא קל במיוחד בשבועות האלה, תודה.. מודה, מודה, מסנן היועץ. עכשיו 

 אתה מרוצה? אבל תודה אתה שעברתי את זה לא רע בכלל..

ת אותי, אני אומר. מה קרה לאינטרנט שלך? ומה קרה למחשב? וכרטיסי הצחק
האשראי שאיבדת.. שני כרטיסים! זה נקרא לא רע בכלל? יחסית למישהו 

שהחנה את האוטו בסינמה סיטי וחיפש אותו שלושת רבעי שעה זה באמת לא 
בלגן, רע, הוא צוחק. טוב, אני אומר, נכון, אבל.. אין אבל, הוא אומר. בלגן זה 

 אבל מחר זה נגמר. 

מה שכן, כדאי לקחת  בחשבון שמרקורי באמת חוזר לעצמו רק שבוע אחרי 
 שהוא מתחיל ללכת בהילוך רגיל, אומר היועץ. אקח בחשבון, אני אומר. סיכמנו.

 ? בשבועיים הקרוביםמה האירועים הכוכביים המשמעותיים  ?ומה הלאה

 יו היא גם לשע מזל אריהב שוהה עדייןהשמש אז ככה, אומר היועץ.  
עדיין בסביבה. אבל סיבות ההפתעה של האריות עבר לחמסינים גם שולטת, ומ
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הפעם לאריות יש הפתעה טובה: גם מרקורי שוהה במזל אריה, אבל הולך 
 קדימה..

אני אומר. הוא כל כך משמעותי בשבועיים האלה? בהחלט, אומר  ?שוב מרקורי
 מזה. הייתי מייחד לו ראש פרק קטן. הנה הוא. היועץ היומי שלי, ואפילו יותר

 

 

  מה קורה עם מרקורי, לעזאזל? או  התקשורת שלנו

ראש הפרק שלי. התקשורת שלנו זה  שים לב, אומר היועץ,  
 -ועל מרקורי  – בשבועיים האלה בעייתית משהו, ומשום כך חשוב לדעת עליה

 יותר.

 נפטוןזוית המתח עם כוכב  שים לב: מרקורי נמצא כל השבועיים האלה תחת
היצרי. נכון, הוא  פלוטוהמטשטש ומערפל, ובהמשך גם תחת זוית המתח עם 

 .כבר הולך קדימה, אבל תחת הזויות האלה התקשורת שלנו מליאה מתחים

הזוית הזו עלולה לגרום לנו בשבועיים  – זוית המתח של מרקורי עם  נפטון
ל מעורבות רגשית גבוהה מאוד. האלה לא להיות מפוקסים על העובדות, בגל

 שיקול הדעת שלנו אינו במיטבו.  –אשליות, פנטזיות, היעלבות משטויות 

נצמדים לעובדות, זה הכל,  ובעיקר לא נותנים להן משקל גבוה  מה עושים?
זה  –בהחלטות שלנו כשאנחנו זוכרים שעוד שבועיים זה משתנה. עובדות 

 בות מאלה שלידינו שישמחו לעזור.האישו עכשיו, ואפשר גם לקבל עצות טו

הזוית הזו עלולה לגרום לנו בשבועיים  – זוית המתח של מרקורי עם פלוטו
האלה לתקשורת עצבנית ופתיל קצר, כשאנו משדרים מתח לכל מי שאנחנו 

מתקשרים איתו. המתח הזה מקלקל יותר מאשר בונה, והוא בעצם מזמין סוג 
 של ויכוחים ועימותים. 

מנסים לראות אם אנחנו באמת מתווכחים על מה שחשוב או סתם  מה עושים?
מקשקשים בשכל ויוצרים דרמה.. חותכים, ו..מחייכים. חיוך מפיג מתחים, 
 ואפילו פותח דלתות. חייכו גם אם החיוך לא ממש שם, ותיכף הוא מגיע..
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מרקורי מתחיל לנוע קדימה  –לא הקרוב  –רק לקראת סוף השבוע הבא 
 א נקי מההשפעות האלה. לכן כדאי לדחות את ההחלטותבמהירות כשהו

 עד כמה שאפשר.הבאמת חשובות שלנו לאזור ההוא, 

מתרחשים השבוע, אומר היועץ בכובד ראש: מרס  שלושה אלמנטים לא קלים
משמעת. לא מעט תסכול עלול  –הערס נצמד לסטורן שמלמד אותו לקח ואותנו 

 להגיע ליזמות שלנו.. סבלנות.

ונוס יוצרת זוית עימות עם פלוטו היצרי וזוית פעולה עם אורנוס  –בנוסף 
שני אלמנטים שעלולים להכניס לא מעט סערות לחיי הרגש ולחיים  –התזזיתי 

 זה האישו השבוע! –שלנו בכלל.. איפוק, אורך רוח, ובעיקר סבלנות 

למעברה של ונוס למזל אבל משהו חשוב לא פחות קורה השבוע, ואני מתכוון 
בטח יהיה מה לומר על זה, אבל בוא  לדוקטור לאב. , אומר היועץ היומיןסרט

 נראה איך היא משפיעה על המזלות.

 

 איך היא משפיעה על המזלות? –ונוס במזל סרטן    

 טלה

אלה המקומות שבהם ונוס תשפיע במיוחד על הטלאים  – הבית והמשפחה
פר תקשורת עם בני בחודש הקרוב. זמן מצוין להשקיע בבית ובסביבתו, לש

 הבית, לשפץ ולארגן, ואפילו לשנות מקום מגורים.. באהבה. הכל באהבה.

 שור

ונוס שוהה בבית התקשורת של  .מליםיקר עם הלשוורים ונוס עושה חסד בע
השור שלנו, ואם נזכור שהיא גם שולטת על מזל שור נבין עד כמה זה חשוב: 

 בת ומפרגנת.. דברו, והרבה!חמה אוה –המלים, המשפטים ובעיקר התקשורת 
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 תאומים

, תאומימים. הגיע כספיםרכוש והה ביתאצלכם שהותה של ונוס מתרחשת ב
הזמן לעשות מעשה אחרי הילוכו האחורי של מרקורי והיא בהחלט עוזרת 

 מבחינה כלכלית, אבל גם עלולה להביא איתה מסע בזבוזים לא קטן.. זהירות!

 סרטן

מיוחד  קסם רגשיוב במיוחד. ונוס מביאה איתה לסרטנים ונוס שלנו עושה ט
שכל סרטן וסרטנונית ירגישו היטב בחודש הזה: נוכחות רגשית נעימה, פרגון 

 חום ואמפטיה מצד הסביבה, יזמות רגשיות, ואפילו אהבה.. קחו יזמה!

 אריה

שלכם, ועושה שם סדר. זמן להתפייס עם מי התת מודע  ביתונוס עוברת ל
רונה, לנקות  משקעים רגשיים שהצטברו, להיות קצת לבד, שאיתו רבתם  לאח

 ולתת לנפש לנוח קצת. זמן להיות עם אנשים שמרגיעים ומחלימים אתכם.

 בתולה

שלכם. אתם חוזרים מעגל החברתי מעברה של ונוס למזל סרטן עושה טוב ל
למרכז המעגל המוכר של ידידים ומכרים, הופכים פופולאריים ומקסימים יותר, 

 ו זמן להרחיב את המעגל, וליצור קשרים שיעזרו להתחבר לחברים חדשים.וזה

 מאזניים

שליטת המזל שלכם, ומעברה למזל סרטן הופך את הכל לרגשי מאוד,  -ונוס 
שלכם, ומביאה הקריירה והתדמית ואפילו רגשני. ונוס עוברת השבוע לבית 

 ת קדימה.יכולת לממש את האמביציה שלכם, לשדרג תדמית, ולהריץ יזמו
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 עקרב

פתיחות לרעיונות ונוס שעוברת למזל סרטן מביאה אליכם מינון גבוה של 
, ולחשיבה מסוג אחר. הגיע הזמן לראות את הדברים כמכלול ואת כל חדשים

 להתמקד בנסיעות או בלימודים כדרך לצמיחה אישית. –התמונה, ובמקביל 

 קשת

יותר זהירים וקפדנים בכל  מעברה של ונוס יכריח אתכם, קשתים, להיות הרבה
מה שקשור לכספים ולעסקים. אופטימיות יתר עלולה לצוץ עכשיו ביחד עם 

 .זמן יצרי ועוצמתי ביחסיםהחלטות פזיזות, ולגרום לבזבוזים ולהוצאות. זהו 

 גדי

שלכם שנמצא במזל סרטן ממול, ומדגישה  והיחסים הזוגיותונוס עוברת לבית 
ם להשקיע יותר במערכות היחסים שלכם. זמן את כל מה שקשור ליכולת שלכ

להכיר נפש  –מצוין להפתח לקשר קרוב, למסד קשרים, ואם הלב פנוי 
 תאומה...

 דלי

לעבודה מעברה של ונוס למזל סרטן ידגיש בחודש הקרוב את כל מה שקשור 
בחייכם, דליים. זהו מיקום מדרבן וממריץ לרוץ קדימה עם  ולתחום המקצועי

 הרגיל של אופטימיות ופרגון מצד העולם. הגיע הזמן להעביר הילוךמינון גבוה מ

 דגים

שלכם, דגיגים, ומי יודע  והרומנטיקה הילדים היצירתיותונוס עוברת לבית 
לנצל את המעבר הזה טוב יותר מכם? זמן איכות רגשי מעולה שעוזר לתת 

יצירתי לרומנטיקה ולאהבה מקום גדול יותר ביומיום שלכם, ופותח פרק זמן 
 במיוחד.
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 ..דוקטור לאבואם כבר מדברים על ונוס, איך אפשר בלי 

 יומן הלב

    

 אהמ..  ?בשבועיים הקרוביםמה קורה עם עולם הרגש 

 היי לכם.

עכשיו, כשמרקורי מתחיל תיכף לצעוד קדימה, הגיע הזמן לסגור מעגלים 
 שלו. ולאפשר ללב להפתח מחדש. ונוס היא כמובן אחד המוקדים המרכזיים

עוברת למזל סרטן, הרגשות הופכים רומנטיים הרבה יותר מאשר  ונוסוכש
בחדשים האחרונים, אז שהתה ונוס במזל תאומים והכל היה תקשורת ומלים: 

 ורגשניים יותר.  –כעת חיי הרגש שלנו הופכים מילוליים פחות 

מביאה איתה במזל סרטן את הצורך בבטחון רגשי, בשרשים, בתחושה  ונוס
ה ומשפחתית בקשר, ואולי גם ביכולת שלנו לבנות לנו דיאלוג רגשי עמוק חמ

ואמיתי ביחסים הקרובים ובאופן עדין חמים ו.. רומנטי. הנוסטלגיה הופכת 
 עכשיו משמעותית יותר, ואולי איזו אהבה מהעבר מתגנבת לה פתאום..

 נפטוןבזוית פעולה עם  מרקוריאפילו התקשורת שלנו רגשנית מהרגיל, כש
המעורפל. אפים ודאונים מגיעים עכשיו בשפע, והצהרות אהבה שמזמן לא 

נשמעו בסביבה מגיעות להן במייל או אפילו באסמסים.. חיי הרגש שלנו הופכים 
 דביקים יותר, ללא ספק, אבל לא ברור כמה כל זה יחזיק מעמד..

: חשוב אורנוסובזוית ל פלוטוסוערת במיוחד כשהיא מול  ונוסאבל השבוע 
להזהר מאוד מניתוקים ודרמות סוערות, ולא לנתק קשרים גם אם מאוד 

 מתחשק!

הנוקשה, ונדמה שדורשים מאתנו  סטורןנצמד ל מרסגם לגברים לא קל השבוע: 
 קצת יותר מדי, החיים האלה. לפחות באהבה שיהיה לנו קל, מסכימות?..
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 שלנו: פעילות האהבההבה נסקור את השבועיים הקרובים לגבי 

 

             דוקטור לאבשל יומן האהבה       

 

 7/7שלישי 

הירח במזל טלה מראה על אפשרות ליזמות להיכרות, אבל מרקורי נכנס היום 
למצב עצירה, ודברים עלולים לעלות על שרטון. יזמה והתלהבות יש, אבל 

 אהבה? סבלנות!

 7/7רביעי 

הוא מתיישר. הירח במזל מרקורי חוזר היום להילוך רגיל, אבל יקח לו זמן עד ש
שור מראה על זמן איכות פינוקי הן בחיזור, והן באהבה בכלל. ארוחת ערב 

 עם מרקורי.. –טובה ויין טוב, יפתחו את הלב 

 8/7חמישי 

זמן מצוין להשלים תהליך של יומיים נהנתניים במיוחד,  –הירח עדיין במזל שור 
ואיתו גם  –יל לזוז סוף סוף והרבה מגע. מרקורי מתח –עם דגש על חיזור עדין 

 ענייני הרגש..

 11-11/7סופ'ש 

אל תצאו מהמיטה. אם זה  –שישי עדיין איטי ורומנטי מאוד. אם האהבה בוערת 
ארוחה שתכינו בעצמכם, ומסג' כתפיים טוב יפתחו כל לב.. בשבת  –רק חיזור 

 דיבורים, חיזורים, ומפגש עם חברים. –

  12/7ראשון 

זמן להבטיח הבטחות, ולחזר במרץ. זוית  –צמוד ליופיטר  הירח במזל תאומים
המתח בין מרקורי לנפטון מדויקת: הזהרו ממצבי רוח משתנים, ומאשליות 

 מתוקות מדי..
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 13/7שני 

זמן לאהבה אמיתית אצלכם  –גם הירח וגם ונוס במזל סרטן ועוד בצמידות 
וגע ובטחון זה בבית. קירוב לבבות, צפייה משותפת בסרט טוב, תחושות של ר

 חבקו! –האישו. אל תדברו 

 14/7שלישי 

סערת יצרים קלילה עלולה להגיע  –הירח עדיין במזל סרטן אבל מול פלוטו 
או ריב שטותי. כדאי לוותר מראש כי אין סכוי מול  –עכשיו והכוון שלה מיטה 

 פלוטו, אבל איזה כיף להשלים..

  15/7רביעי 

זל סרטן חוטף ממרס ומסטורן, וונוס בעימות יום רגשי ופגיע משהו, כשהירח במ
עם פלוטו היצרי. מלים רכות יכולות להרגיע, אבל כל רגע יכול לצוץ משהו 

 ולהרוס הכל. זהירות!

  16/7חמישי 

הירח באריה מביא איתו לא מעט תשוקה והתלהבות, והצמידות שלו עם מרקור 
מניתוקים! תנו  או  מלים  חכמות. אבל ונוס בזוית מדויקת לאורנוס..הזהרו –

 קחו קצת ספייס.

 

 

 17-17/7סופ'ש  

יום מצוין לאהבה פיזית ורגשית:  –הירח עדיין במזל אריה בשישי וצמוד לשמש 
ירח  –שווה להשקיע בערב הזה, כי התוצאות יכולות היות מקסימות. בשבת 

 –במזל בתולה עלול להביא מצב רוח ביקורתי, וזוית המתח של מרקורי ופלוטו 
 יכוחים. לימדו לוותר ולהתפשר!ו

 

השבוע אני מתמקד בעיקר במה שקורה . היועץ היומי שים לב, אומר @
בכוכבים, כי קוראים כאן דברים חשובים, יו נואו, שכדאי לשים אליהם את הלב. 

 זה למשל.
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כשמנוע המכונית עובד במלא ההספק  –*צמידות בין מרס לסטורן 
 וטרל.פול גז בניהאוטו לא זז: אבל 

הצמידות שכולנו נפגוש החל מהשבוע בשמים נחשבת מעצבנת 
במיוחד, ולמרות שהיא אינה קטלנית או לוחמנית כמו צמידויות או 

זויות אחרות באסטרולוגיה יש לה בהחלט אפקט לא נעים על כולנו, 
 ואפילו יותר מכך. 

בואו נראה את המשתתפים : מרס מייצג את הצורך שלנו ליזום לפעול 
שות, בעוד סטורן מייצג את הצורך לעצור לחשוב ולשים גבולות. ולע

אפשר לומר ששני הכוכבים האלה ממש הפוכים מבחינת איכות 
התחושה שהם נותנים והחוויה הרגשית, ולכן הצמידות הזו עלולה 

לגרום לתסכול לא קטן לכולנו. הרבה יזמות של השבועות האחרונים 
לל לא ממש מתממשת כפי עולות פתאום על שרטון, ועשייה בכ

שרצינו, ופה ושם יש לנו אפילו תחושה שהדברים זוחלים ואפילו 
 נעצרים לגמרי. מסתכל מאוד.

חשוב להבין שגם בצמידות הזו יש פן חיובי: מרס הוא כוכב שמריץ 
אותנו קדימה בלי חשבון. כשהוא נצמד לסטורן הוא מכריח אותנו 

י שהוא לוקח אותנו לראות את כל הצדדים שלה הסיטואציה לפנ
קדימה לנסיון נוסף, ולשפר את הטעון שיפור כדי שהדברים לא יצאו 

החוצה באופן לא מושלם בעיקר כיון שסטורן הוא פרפקציוניסט, 
ודורש שלמות לפני שיוצאים לדרך, בניגוד מוחלט לאופיו של מרס 

 שהוא חפיפי ושטחי הרבה יותר.

בקצב לנו היא בעיקר ההשפעה של מרס וסטורן על כל מה שקורה 
. כשאנחנו מאיטים אנחנו יכולים לראות את הדברים מקרוב הדברים

באופן מפורט יותר, לתקן את הטעון תיקון מתוך מקום שקט יחסית, 
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ולהקפיד במקביל גם על הפרטים הקטנים. אבל המחיר של האיטיות 
הזו עלול להיות קיצוני בעיקר אצל אנישים שאצלם יש ריכוז גדול של 

זלות האש או האויר, שמתקשים במלים כמו סבלנות, איטיות, מ
 ואפילו קפדנות.

אולי משום כך חשוב שכולנו נגלה איפוק ואורך רוח השבוע, ונחכה 
בסבלנות לשבוע הבא.. יתכן ורק אז נוכל לראות ולהבין מה באמת 

 הרווחנו בזוית הזו, למרות הכל.

 די, מאזניים וסרטן.מי בעיקר יושפע מהצמידות הזו? מזלות טלה, ג

 

 

 מה עוד קורה בכוכבים?.. @

 

 

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

http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=230 

 

 

 

 שאלות מעניינות *בפורום האסטרולוגיה שלי ממשיכים לשאול

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

 

 -: במרכז למי שמתפלא מה קורה בכוכבים עכשיו ומאיפה כל הבלגן הזה*

סלולים האפורים מייצגים את מרקורי ונוס מסלול כדור הארץ. המ -השמש. המסלול הירוק 

 ..?חגורות אסטרואידים. מישהו אמר אקשן ולא קיבל -ומרס. הכתום והכחול 

http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=230
http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=230
http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?forumId=79
http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?forumId=79
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http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2319.html?fb_action_ids=3
n_types=og.likes&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7B402049853555&fb_actio

%223402049853555%22%3A10151054211909367%7D&action_type_map=%7B%223402049
853555%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D 

 

*עידן הערסים: מסתבר שמרס הערס שלנו זוכה עכשיו לביקור מסוקר מאוד של 
ית בלתי מאוישת, שרוצה לבדוק איך הערסים חיים.. לפחות לפני הגזירות חלל

 הכלכליות. הנה כאן.

http://www.nasa.gov/mission_pages/mars/main/index.html 

 

 ציורי ומרתק –שנה מאמר מעניין על האנרגיות והדרך להסתכל עליהן ה*

2012.php-energy-new-articles/transition-http://www.astrologyweekly.com/astrology 

 

 

 !רק טוף

 

 

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

yt3@netvision.net.il   : 1524215558,   1777111117או בטלפונים 

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

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

 יו!

 

     

 אסטרולוגיה רגשית - יאיר טריבלסקי 

http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2319.html?fb_action_ids=3402049853555&fb_action_types=og.likes&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7B%223402049853555%22%3A10151054211909367%7D&action_type_map=%7B%223402049853555%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2319.html?fb_action_ids=3402049853555&fb_action_types=og.likes&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7B%223402049853555%22%3A10151054211909367%7D&action_type_map=%7B%223402049853555%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2319.html?fb_action_ids=3402049853555&fb_action_types=og.likes&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7B%223402049853555%22%3A10151054211909367%7D&action_type_map=%7B%223402049853555%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2319.html?fb_action_ids=3402049853555&fb_action_types=og.likes&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7B%223402049853555%22%3A10151054211909367%7D&action_type_map=%7B%223402049853555%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.nasa.gov/mission_pages/mars/main/index.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/mars/main/index.html
http://www.astrologyweekly.com/astrology-articles/transition-new-energy-2012.php
http://www.astrologyweekly.com/astrology-articles/transition-new-energy-2012.php
mailto:yt3@netvision.net.il
mailto:yt3@netvision.net.il
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. ובכן, זה בעצם הנושא שאני עוסק בו עכשיו: אסטרולוגיה רגשיתנ.ב. שאלו אותי מה זו 
לאסטרולוגיה, והשפעתם על היומיום שלנו.. ארחיב על כך יותר בשבוע  –הקשר בין הרגשות 

 הבא.

 סי יו.

 


