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   !בוקרטוף    

 

         .. הניוזלטר האסטרולוגי שלי–י ניוז    6 .גליון מס

מלחמת - ובגדול , ערפול בלבול וסערות רגשיות, מאבקי כוח, אקשן וסופר אקשן
יש כאלה שיגידו שזה בדיוק מה שהם חוו בשבועיים : התשה בינכוכבית 

ועוד בחמסינים שאפילו זקני , אמרה לי מישהי, הכוכבים השתגעו. האחרונים
. בלשון המעטה, לא קל היה לנו..  צפת לא זוכרים כמוהם

ללכת לים .. אפילו אני לאו זוכר את עצמי במצבים כאלה, היועץ היומינאנח , כן
, היו פעמים שהרגשתי שאני שוחה בתוך אוקיינוס של פיפי? ולהזיע בתוך המים

... והכוכבים. כל הטמפרטורה הזו לא אנושית בכלל! ואני אוהב ים.. בחיי

משהו עבר עליו . אבל החיוך שלו לא נראה מאושר במיוחד, היועץ מחייך
 –אין ספק . כמעט כמוני, האמת, הוא נראה מותש. זה ברור, בשבועיים האלה

. אלה היו שבועיים דורשניים ומרגיזים

אלא שונוס בזויות שלה לאורנוס ופלוטו , חלק מהאשמה היא כמובן  במרקורי
 ונוס כבר –אבל השבח לאל . והצמידות בין מרס לסטורן עשו לנו בית ספר

השתחררה לקחה קצת חופש והסתגרה לה באיזה ספא מרוחק כדי לחזור 
ומרס הערס מתחיל לראות את האור כשהוא מתרחק , לעצמה פיזית ורגשית

. ואו ט וטו הוא עובר למזל עקרב, בזהירות מסטורן שגרם לו רק לאוברדראפט

ויש עוד . כמעט שכחתי את זה, אוהו. אומר היועץ היומי.. מרס עובר למזל עקרב
. חכה חכה. זה לא הכל, אני אומר, אקשן

 

 

 

 



 ?מה האירועים הכוכביים המשמעותיים בתקופה הקרובה  @

 

 אחרי חודש –האירוע המשמעותי הראשון . אומר היועץ,  אז ככה
דרמטי וסוער במזל אריה וכל חגיגות היומולדת הצוהלות של כל האריות 

עוברת השמש מחליפת עור עם נצנצים סופר סקסית לבגדי עבודה או , בסביבה
.  קופצת למזל בתולה- ומשם , לחליפת עסקים מחוייטת

הגיע הזמן לרדת לקרקע ולתרגם את כל הסערות שעברנו , אומר היועץ, כן
הוא , עבדה קשה קשה.  למעשים–עכשיו ואת כל התובנות הגיעו בעקבותיהן 

אני מסתכל עליו ומבסוט מחוש .  רובוטה–יענו , אומר במבטא רוסי בולט
ללא ספק הבלגן שונוס חוללה עשה לו : שלא יוצא לעתים קרובות, ההומור שלו

.. משהו

אומר ! בדיוק.. זה דומה למלה רובוטים.. אבל, רגע, רובוטה ברוסית זה עבודה
היועץ מבסוט ! הם נהיו שם רובוטים ברוסיה מרוב עבודה: היועץ בחיוך ניצחון

ממשיך , מצד שני? אולי באמת החום חירפן אותו.. פשוט הגזימו שם. מעצמו
. והחודש הוא הזמן לקרוא את עצמנו לסדר בעניין הזה, לעבוד צריך, היועץ

 כוכב התקשורת שלנו מסיים את הפרק שלו במזל מרקורי? מה עוד על הפרק
 יוצרת זוית של עימות עם שמשה, אריה אבל רק בסוף השבוע הבא הוא ממשך

 מיקום תקשורתי לא קל – נפטון מול מרקורי המעורפל והרגשני ואחר כך נפטון
מרס ,  וכאמור–ז מדויק כדי להתגבר עליו 'שמצריך הרבה חשיבה טכנית ולו

. עובר למזל עקרב

אומר היועץ ,  ערס אמיתי– הזה מרסה. המעבר הזה, או ט וטו זה קורה, כן
עשה לא מעט בלגן גם למאזנאים בחדשיים האחרונים אבל הביא איתו . בחיוך

גדיים סרטנים ואפילו טלאים , תראה כמה בני מאזניים? נכון, גם לא מעט אקשן
למרות שלטלאים היתה בעייה עם כל העדינות והמודעות הזו , התקדמו עכשיו
,  דווקא היו אחלה שיחות נפש–מצד שני ..  זה ממש לא הם–במזל מאזניים 

כל המלים היפות האלה לא היו על סדר .. ועבודה אישית, ומסקנות, ותובנות
. שיהיה ברור,  בחדשיים האחרוניםמרסהיום שלנו בלי 

אתה רוצה לדבר גם , רגע. אומר היועץ היומי, אבל עכשיו כל זה הולך להשתנות
עוד ? בעניין האסטרולוגיה הרגשית, על האירוע שאנחנו מארגנים באוקטובר

תיכף עוד תעיף לי . אומר היועץ, רילקס? מה בוער. יש עוד זמן. אני אומר, לא
בוא נראה , בינתיים. אומר היועץ, הבנתי. אני שותק.. רק אם אתה רוצה. סטירה

.  למזל עקרב משפיע על שאר המזלותמרסאיך המעבר של 



 

 

? איך הוא משפיע על שאר המזלות-מרס עובר למזל עקרב@

 

מזל טלה 

ומרס , מזל עקרב שייך ליסוד המים, מרס שליט מזל טלה השייך ליסוד האש
הוא בבסיסו גם סמל הפעילות שלנו וגם הערס המקומי והוא מתקשה להתבטא 

מרס . שהוא מתפוצץ..ולכן הוא שומר את הכל בבטן עד, במזל עקרב המופנם
ביחד עם היכולת לדבר , מביא איתו הרבה דרמות רגשיות במזל עקרב לטלאים

, הדחף לפעול עלול להפוך כעת למאוד יצרי. בכנות ובאומץ על מה שיש בפנים
זמן טוב לשיחות עומק ותובנות . אפילו לעויין כשדברים לא קורים בשליטה

סדנאות ייעוץ ומיקוד , הליכה לפסיכולוג, עמוקות הקשורות ליחסים ולרגשות
. במה שקורה מתחת לפני השטח ולא מעליו

מזל שור 

והדגש כעת יעבור , מרס במזל עקרב נמצא בבית הזוגיות והיחסים של השוורים
יתכן והדגש עכשיו יהיה , מכיון שמרס זו פלנטה בעלת איכות פיזית מאוד. לשם

אלמנט שעלול לכלול גם גישה , יותר יצרי ומיני ביחסים ופחות הרמוני ונעים
מעניין שדווקא . ואלמנטים תחרותיים בתוך היחסים, מאבקי כוח, רכושנית מאוד

כשהאנרגיה , עכשיו אפשר למצוא פרטנרים לעשייה משותפת ואפילו לשותפויות
ואנשים כאלה שנפגוש עכשיו בחיינו , העוצמתית לעשייה נמצאת ממש ממול



ביחסים . ולא לחוד,  ואת הצורך שלנו לעשות דברים ביחד–יכולים לסמל אותה 
. ולא לפעול רק מהבטן, לדבר על הכל,  זמן לפתוח דברים–עצמם 

מזל תאומים 

. הבריאות..ו, המקצוע, מזל עקרב מאכלס אצל בני התאומים את בית העבודה
 –מה גם שהמדובר במרס , האופי העקרבי שונה לחלוטין מהאופי התאומי

זהו זמן מצוין לקדם את . פלנטה אגרסיבית ולא תמיד תקשורתית במיוחד
להריץ קדימה תכניות מקצועיות הקשורות לקידום , התחום המקצועי בכלל

אבל להזהר במקביל , בעבודה או לימוד של אלמנטים מקצועיים חדשים
. ולנהוג באיפוק, מסערות ודרמות שעלולות להתחולל עכשיו בתחום המקצועי

חוסר שביעות רצון ממקום , ריבים וסכסוכים עם האחראי או מנהל המחלקה
. וצורך גם בבדיקות תקופתיות בתחום הבריאות, העבודה שגורם לקיטורים

 מזל סרטן

ולכן מעברו של מרס למזל ,  שניהם שייכים ליסוד המים–מזל סרטן ומזל עקרב 
עקרב מבחינתכם ממשיך את הקו הבסיסי של הסרטן שעיקרו פעילות רגשית 

מזל עקרב מאכלס . ולא בחוץ, אינטנסיבית שמקום פעולתה הוא בעיקר בפנים
ולכן בחדשיים הקרובים אתם יכולים , את בית הרומנטיקה והיצירתיות שלכם

לפעול מתוך מינון גבוה במיוחד של תשוקה ושל , להיות יצירתיים מהרגיל
 וגם הרומנטיקה מקבל מקום – שתי מלים משמעותיות מבחינתכם –השראה 

, יהיה מעניין ואף מרגש..ועלולה להיות סוערת מהרגיל, חשוב בחייכם עכשיו
. ואגו שדורש להתבטא ובגדול, אבל כדאי להזהר ממצבים של רכושנות

מזל אריה 

 0 האריה – ליסוד האש – העקרב –בכל פעם כשיש קונפליקט בין יסוד המים 
, מזל עקרב מאכלס את נושא הבית והמשפחה. התוצאה היא סערות ודרמות

הוא בהחלט עלול , וכשמרס נכנס לשם כמו לוחם קרבי לחנות כלי חרסינה
וצורך להתחיל ולשנות דברים , דרמות וסערות, טענות ומענות, לעורר מהומות

מגיע , שכן לכל מקום שמרס מגיע אליו באופן כללי. שהמעבר הזה מעלה כעת
גם חוסר השקט והצורך להעלות דברים אל פני השטח כדי שאפשר יהיה 



ולתעל את האנרגיה , חשוב להמנע מסכסוכים משפחתיי עכשיו. להתמודד איתם
. ולמסע קניות גדול ושמח, לשינוי אווירה, הזו של מרס לשיפוצים בבית

מזל בתולה 

מעברו של מרס למזל עקרב המאכלס את בית התקשורת שלכם הופך אתכם 
ונראה שהצד התקשורתי שלכם יהיה פעיל , לעירניים סקרניים ויוזמי תקשורת

מכיון שהמדובר במרס מדובר בתקשורת , מצד שני. למדי בחדשיים הקרובים
כזו שתומכת לעתים דווקא , אסרטיבית מאוד ולפעמים אפילו אסרטיבית מדי

אתם עלולים להיות מעט תוקפניים כשדברים לא . בצד הציני והביקורתי שלכם
אספקט נוסף שכדאי . וכדאי לשלוט בכך ולא להגזים, קורים כפי שרציתם

מרס מביא :  פעילות פיזית ואפילו ספורטיבית–להוסיף עכשיו לסדר היום שלכם 
.  ולהרבה מגע–כזו שזקוקה להרבה פעילות , איתו תקשורת פיזית למערכת

מזל מאזניים 

הופך , מאזנאים, מרס עובר למזל עקרב ומגיע לבית החומר והכספים שלכם
אתכם לחומריים יותר עם מינון גבוה יותר של אסרטיביות לגבי מציאת מקורות 

ומראה שדברים יבואו עכשיו דרך יזמות אישיות ולא באופן , פרנסה חדשים
מרס מביא איתו כרגיל הגזמות בפעולה בעשייה ובחשיבה לכל , מצד שני. פסיבי

ולכן אתם עלולים לסבול בחדשיים האלה מהוצאות , מקום שהוא מגיע אליו
כמו גם מחוסר שיקול דעת , גבוהות הרבה יותר ממה שחשבתם או שתכננתם

שחלק מהן עלול להיות פיצוי רגשי מסויים עבור , רציונאלי לגבי ההוצאות האלה
. מאזנאים,  הזהרו בכספיכם–בקיצור .. חלקים אחרים שלא באים לידי ביטוי

מזל עקרב 

החגיגות של מרס כמו . וזו חגיגה, עקרבים, מרס עובר למזל השמש שלכם
. אבל מביאות עוצמה ואנרגיה, תמיד הן מוגזמות ולפעמים אפילו פרועות למדי

בבית הראשון מרס מחזק קודם הנוכחות שלכם והופך אותה לכריזמטית 
אבל ההגזמות של מרס . ואסרטיבית וכך גם העולם רואה אתכם ומגיב אליכם

וגישה שתלטנית ותובענית מדי שמגיעה קרובות , מביאות גם אגו פעיל במיוחד
ולא מעט ויכוחים , ביחד עם מרס עלולה לעורר דווקא גישה ביקורתית עליכם



מינון מבוקר לעומת זאת מביא איתו הרבה . ומלחמות אגו עם מי שנמצא ממול
! איטס אקשן טיים. ובעיקר הצד הפיזי, אנרגיה ומרץ לעשייה ובכל התחומים

מזל קשת 

מעברו של . פוגש אתכם בעיקר מאחורי הקלעים, מעברו של מרס למזל עקרב
חלקם , מרס מביא איתו בניגוד לאופיו של הקשת קושי לבטא רגשות עוצמתיים

והללו מצטברים מתחת לפני השטח ועלולים , כמו כעסים או תסכול' לא נחמדים'
בדרך כלל גם ,  התפרצויות לא מבוקרות–ומכאן , ליצור בועות של מרירות ועצב
חשוב מאוד בתקופה שכזו לא לאפשר למשקעים . במקום הלא נכון ובחוסר טקט

הרגשיים להצטבר מאחורי הקלעים אלא לשחרר ולהוציא אותם או לפחות לדבר 
אפשר יהיה להפוך את כל , כשמרס יעבור למזל שלכם, בעוד כחודשיים. עליהם

. והרבה ממנה,  סבלנות–עד אז : מה שיצטבר כעת למנוף נפלא לעשייה ופעולה

מזל גדי 

, אבל גם כאן צריך להתייחס אליו בזהירות, דווקא למזל גדי תורם מרס לא מעט
את הבית הקשור למוסדות , גדיים, מזל עקרב מאכלס אצלכם. ובערבון מוגבל

מרס מביא איתו כעת יום . ובעצם מייצג את הצד החברתי בכלל, ארגונים חברים
ואפילו הצעות לשתופי פעולה כאלה , של היכרויות חדשות עם ידידים וחברים

אולם מוסדות וארגונים בחייכם כעת . ואחרים עם מוסדות וארגונים בחייכם
ומרס כרגיל , יכולים להיות גם פחות נעימים אם לא עמדתם במחויבויות שלכם

ריבים וסכסוכים .. אוהב גם להניף את נס המרד ולשים את האגו בראש התורן
. וכדאי לכבות את הלהבות מיד עם הופעתן, במעגל החברתי עלולים להופיע

מזל דלי 

וזה אחד , דליים, מרס עובר למזל עקרב המאכלס את בית הקריירה שלכם
מזל , מזל דלי. המיקומים היותר עוצמתיים שיש למעבר הזה על מזל כלשהו

עשוי למצוא כעת מחדש , חברתי חביב ידידותי וחי לו בתוך בועה חביבה משלו
ולהפוך ליזם בפוטנציה או , את בטריית האמביציה החזקה שלו עם המעבר הזה

ואפילו , או אולי לאדם שנושא בגאון את הלפיד החברתי, לאיש עסקים אסרטיבי
ולדחוף אתכם , כל אלה עשויים להופיע עכשיו: לקרייריסט פאר אכסלאנס



לדחוף קדימה נושאים , קדימה לאור הזרקורים כדי להופיע בפני ציבור
. ולהראות לעולם פוזה אסרטיבית והישגית, שחשובים לכם בלי לעשות חשבון

מזל דגים 

הן פיזית בדמות נסיעות וטיולים והן , מעברו של מרס עוזר לכם להרחיב אופקים
מזל עקרב מאכלס את בית . קורסים וכו, סדנאות, מנטלית בדמות לימודים

, ומביא דחף חזק להתרחב ולצמוח באופנים שונים, ההתפתחות האישית שלכם
, כן. האמות של מזל דגים שאוהב מדי פעם להסתגר בתוך עצמו' ולצאת מד

אלה ? ואולי את הדלת עצמה, אפילו שנים, הגיע הזמן לפתוח חלון אל העולם
ובעיקר תחושות , דעות חדשות, אנשים חדשים, יביאו אליכם תובנות חדשות

כמו בכל אלמנט שמרס קשור . עוצמתיות של צמיחה התרחבות ושמחת חיים
.. לא בכל מחיר. 2. לא להגזים. 1:  צריך רק לזכור שני דברים–אליו 

 ***                                             

מה קורה . פעולהופועל דרך , הבעייה שמרס הוא אילם. הבנתי. אני אומר, יפה
. הנה התשובה. אומר היועץ, שאלה טובה.  שלנו בתקופה הזותקשורתעם ה

 

  ?מה עובר על מרקורי או  התקשורת שלנו @

שוהה עד סוף השבוע הבא עדיין במזל , אומר היועץ,   מרקורי
הבעייה היא שמהשבוע הבא הוא כבר מתחיל להכנס לזוית של עימות . אריה

והוא מטשטש ומערפל יותר מכל , לא כוכב קל, אתה זוכר, נפטון.. עם נפטון
. דבר אחר

היא תהיה ? אבל איך זה ישפיע על התקשורת שלנו. אני אומר.. הממ
אבל היא עלולה להיות בעיקר , אומר היועץ, לפעמים? מטושטשת ומעורפלת

יהיה בה הרבה קסם , מצד שני. כאילו ערפל מול העינים. חסרת כוון ומיקוד
. יו נואו, נפטון.. ודמיון

אבל העשייה הזו חייבת להצמד , אומר היועץ, עושים בעיקר ?מה עושים

אם . למטרות הבסיסיות שלה ולא לסטות לצדדים או להתמסמס אסוציאטיבית
שכן אז התקשורת שלנו לא משרתת , אומר היועץ,  יש לנו בעייה–זה יקרה 

.. אותנו אלא אנחנו משרתים אותה



, אומר היועץ, אנחנו מתקשרים כדי להעביר אינפורמציה. אני אומר, לא הבנתי
העניין הופך להיות אנחנו , אבל כשמקור האינפורמציה או המטרה לא ברורים

ולא , כלומר הדרך שבה אנחנו מדברים משדרים ומקסימים את הזולת, עצמנו
 הקסם –זו אחת הבעיות של נפטון . מול המה, האיך. מה שאנחנו אומרים

אבל לא במטרות , האישי שהוא מביא שגורם לנו להתאהב במלים של עצמנו
.. שהמלים האלה אמורות להשיג

ולא , חייבים להגדיר לעצמנו מטרות לפני שיוצאים לדרך, אם כך. אני אומר, רגע
אומר היועץ היומי בחיוך , הבנת נכון.. לאפשר לדרך לעמוד בפני עצמה כמטרה

בטוח שאתה לא רוצה לדבר .. בסוף עוד יצא ממך אסטרולוג. וטופח על שכמי
? על האירוע שלך באוקטובר

צריך לשים גבולות לאגו טריפר הזה לפני שבאמת יתברר שיצרתי , אין ברירה
דקה לפני שאני אומר .. דוקטור לאבהיחיד שיכול לעצור אותו הוא . כאן מפלצת

מצטער , ומסתכל בשעון, והוא נכנס, נשמעת דפיקה בדלת, את השם שלו
היועץ  . יומן הלבאז בואו נקפוץ ישר ל (שעולון.. אהמ).. שאיחרתי הוא אומר
אבל מבט , לא רוצה עדיין לחלוק את הצומי עם מישהו אחר, מסתכל בו מאוכזב

. נוסף בשעון מבהיר לו שאין לו הרבה ברירות

 

 יומן הלב

    

  ?מה קורה עם עולם הרגש בשבועיים הקרובים.. אז

 

. היי לכם.. אהמ

.. אז ככה

 ממשיכה לנו במזל סרטן והפעם ללא זוויות אגרסיביות עם  וונוס-ראשית 
ולא לפחד שאורנוס יגרום לנו לשלם ,  כבר סיבה טובה לחייך–כוכבים אחרים 

. על כך ביוקר



 מול נפטון ומעברו של שמשה.  הרגש הופך להיות דומיננטי בחיינו כעת–שנית 
 הופכות את החיים לרגשניים ואפילו מרקורי עם נפטון ואפילו הזוית של מרס

הצורך שלנו בחום והגנה מצד אחד ..  שלנוונוסשלא לדבר על , דביקים משהו
 מדגיש מרסכש, ובאהבה אמיתית מהסוג האותנטי מצד שני חזקים מהרגיל

עכשיו גם את הצד היצרי של הרגשות ולא רק את ההרמוניה הנעימה של להיות 
. ביחד

ונדמה ,  הנוקשה סטורן עוזב סוף סוף אתמרס: דווקא לגברים יהיה קל מהשבוע
. שלא לדבר על תחושות הכובד והבדידות, שגם מצב האוברדראפט משתפר

.. נעים יותר, בקיצ

:  שלנופעילות האהבההבה נסקור את התקופה הקרובה לגבי 

 

 דוקטור לאב            של       יומן האהבה 

 

 21/8שלישי 

אבל הצמידות עם , ירח מאזנאי מביא איתו מודעות ושיחות של אחד על אחד
הייתי  מוותר על דייט היום אבל לא . מרס וסטורן לא עושה חיים קלים לאוהבים
. הייתי מוותר על שיחת היכרות או מודעות

 22/8רביעי 

יום שכזה . הירח במזל עקרב ובצמידות למרס עדיין יום יצרי וטעון רגשית
מתאים בעיקר לניקוי משקעים רגשיים שהצטברו ולתחושות כנות שכדאי להפוך 

. פשוט לדבר. לא להרבה יותר, למלים

 23/8חמישי 

יום עמוס רגשית אך מילולי מאוד מצוין להצהרות אהבה ובילוי משותף ואפילו 
.. ולהזהר מפטפטנות יתר,  רק להזהר שלא  לאבד את הראש–יותר מזה 

 

 



 

 24-25/8ש 'סופ

ומרס עובר ל מזל עקרב גם , הירח במזל עקרב בשישי והשמש בדיוק מול נפטון
דווקא כאן : ועדיין טעון גם בשבת למרות הירח הקשתי, יום טעון במיוחד.. הוא

. הייתי נמנע..  לא קל–הייתי מצביע על אפשרות לטיול משותף אבל בשישי 

  26/8ראשון 

,  יום מצוין להיכרויות חדשות–ירח קשתי זויות נאות למרקורי ולסטורן ונפטון 
. ומהלב-שווה להשקיע ביום הזה.. ללב פתוח וחמים, להרפתקאות מעניינות

 27/8שני 

 היום הקשה של השבוע –ירח גדיי צמוד פלוטו היצרי ובזוית לאורנוס התזזיתי 
כדאי לפעול בזהירות . דווקא כאן עלולות להתפרץ כמה דרמות: מבחינת יחסים

. רבה

 28/8שלישי 

 יום לחשבון נפש אמיתי אבל –ירח בגדי זוית פעולה לסטורן ומרס מול וונוס 
. סבלנות. בהחלט לא לאהבה פרופר או התחלות יחסים

  29/8רביעי 

מתאים ליציאה , יום ידידותי מאוד–ירח דליי בזוית לסטורן ובזוית מתח לשמש 
. לא יותר, ידידותי ביחסים זוגיים' או לטאץ, עם חברים דווקא

  30/8חמישי 

 יום מצוין להיכרות חדשה –ירח דליי מול מרקורי ושמש זוית הרמונית ליופיטר 

. צרו עניין וריגוש. המלים חשובות במיוחד: אפילו בטלפון, ומעניינת

  1/9 –31/8ש  'סופ

- צמידות עם נפטון בשישי . מצבי רוח, רגשות רכים–ירח בדגים בסופשבוע 
למלים רכות אך לא למשהו : אפשר בקלות לאבד את הצפון ואת שיקול הדעת

דברו ושתפו במה שעובר עליכם :  זמן איכות זוגי וליחסים בכלל–בשבת . מחייב
.  זה ישתלם–

 

אבל גם , השבוע הרגשות עוצמתיים במיוחד. היועץ היומי אומר, שים לב @

! קרפול. לא מעטות, אפילו של הלב, האפשרות לעשות טעויות בשיקול הדעת



 

 ..?מה עוד קורה בכוכבים @

 

 

 האם הערס שלנו נכבש סוף סוף על ידי –נחיתת הקיוריאסיטי על פני מרס 
. המבצע המדהים ביותר בחקר החלל עד כה.. ?ערסית זעירה משלנו

http://www.youtube.com/watch?v=P4boyXQuUIw&feature=youtu.be 

 

 

אתר האגודה הישראלית לאסטרונומיה עם תצפית בהר הטייסים 

http://www.astronomy.org.il/joomlafimal/ 

 

 

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

http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=232 

 

 אסטרולוגים אמריקאים מדברים על התרחשויות 2 -  ף גוייר'ריק לוין וג*
מענין לראות ולו רק כדאי להבין איך אחרים מסתכלים .  אסטרולוגיות באוגוסט

. לעיתים דביק, לעיתים מעניין.. בעיקר האמריקאים, על מפת הכוכבים
..   יש הומור–מה שכן . אמריקאי

 1אסטרולוגיה חלק -  אוגוסט –ריק לוין *

http://www.youtube.com/watch?v=nTtxxkpT9Xw&feature=relmfu 

 

http://www.youtube.com/watch?v=P4boyXQuUIw&feature=youtu.be
http://www.astronomy.org.il/joomlafimal/
http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=232
http://www.youtube.com/watch?v=nTtxxkpT9Xw&feature=relmfu


 2 אסטרולוגיה חלק – אוגוסט –ריק לוין *

http://www.youtube.com/watch?v=3DEDVNZZeak&feature=relmfu 

 3 אסטרולוגיה חלק – אוגוסט –ריק לוין *

http://www.youtube.com/watch?v=f7aPPYdP7y4&feature=relmfu 

 4 אסטרולוגיה חלק – אוגוסט –ריק לוין *

http://www.youtube.com/watch?v=ZyGndkjEaK8&feature=relmfu 

 

אנחנו גם מתכוונים לעשות . (פרסונולוגיה)חבר שלי איתן שגב קורא תווי פנים *
.  הנה האתר המדליק שלו–ובינתיים . (יו נואו,  ולב–פנים )משהו ביחד בהמשך 

http://face-read.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65 

 

שלי , יש לי גם אירוע בקרוב (..עכשיו כשהיועץ לא שומע)ואם כבר מדברים *
. בהמשך (..הנה הוא, אופס).. באוקטובר, ושל היועץ היומי

 

! רק טוף

 

 

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

 !יו

 

     

http://www.youtube.com/watch?v=3DEDVNZZeak&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=f7aPPYdP7y4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ZyGndkjEaK8&feature=relmfu
http://face-read.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65
mailto:yt3@netvision.net.il
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הקשר בין : זה בעצם הנושא שאני עוסק בו עכשיו, ובכן. אסטרולוגיה רגשיתלגבי . ב.נ
, באוקטובר אני מתכנן מפגש בנושא.. והשפעתם על היומיום שלנו,  לאסטרולוגיה–הרגשות 

יהיה .  שנים האחרונות12שהוא אחד מפירות עבודתי ב ,  שליסדנת השפע האסטרולוגית
. כבר התייבשתי ממך. ולך להכין קפה,  אני אומר לו, שתוק.. היועץ היומיאומר , מרתק

. סי יו- ובינתיים .. נו, טוב (בחיוך מתנצל)
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