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 יאיר טריבלסקי  

   !בוקרטוף    

 

         .. הניוזלטר האסטרולוגי שלי–י ניוז    7 .גליון מס

ותיכף ראש . אני מחייך. רק אתמול היה הראשון.. אוהו! 7' ניוזי מס, שים לב
 שצריך –וזה . זה אומר שתיכף נגמרת השנה, היועץ היומיאומר . השנה

..  הורוסקופ שנתי

היועץ לובש את אחת החולצות . מול הים, שנינו יושבים בקפה החביב עלינו
. ברור לגמרי שהוא חוזר לעצמו. אני מסתכל עליו. המבריקות האלה

אסטרולוגיה עובדת . זה לא נחשב? תשרי? ראש השנה: אני אומר, תקשיב
עברה ,  בכל זאת–כל הכבוד , שמע.. מרץ, פברואר, ינואר: אתה יודע, אחרת

. אתה לא יכול להתעלם מזה. אומר היועץ, שנה

.. ותיכף בסוף דצמבר כבר צריך עוד אחד, עכשיו אנחנו בספטמבר?? הורוסקופ
אי אפשר להמציא הורוסקופ כל עשר דקות רק כדי לסכם , אני אומר, לא לא

אני . אומר היועץ? קלאסי..מי אמר שזה צריך להיות הורוסקופ, רגע. סורי, אותן
משהו . משהו שאפשר להיעזר בו. הוא אומר, תן משהו אחר.. תן. מסתכל עליו

, אני ממשיך להסתכל אבל לא אומר כלום. מעניין שאתה לא כותב בדרך כלל
.  וזה אומר שאני חושב

יש כל כך הרבה : וממשיך בהתלהבות, היועץ מבין שיש לו כאן דלת פתוחה
מה . כוכב השפע, הדוד הזה מאמריקה,  יופיטרלמשל.. אקשן, סיפורים, כוכבים

המאניאק הזקן הזה שמתעקש , סטורןאו ? למי הוא עושה טוב השנה? איתו
?  מי הולך לסבול ממנו: ללמד אותנו בדרך הקשה

הבלונדינית .. היפה והחיה.. הכפתור והפרח.. סטורן ויופיטר, אני אומר, מעניין
מה הולך להיות . אני מוכן. דפנטלי. יש פה סיפור, אני אומר, כן.. והאשמאי

.. האמת שאפילו חשבתי על זה. השנה עם סטורן ויופיטר

אני . אני אומר לו, עזוב אותך.. שליזה היה רעיון . אומר היועץ, עשה לי טובה

אפילו עשיתי על זה את הוידיאו לראש השנה עם . כבר חודש הולך עם זה



פגשתי אותה באיזה .. מרזוננס, ליאורה כהן. הוא מתפלא? איזה וידיאו.. ליאורה
,  אני מאזניים–היא טלה . ונדלקנו על הרעיון לעשות משהו ביחד, כנס וידיאו

ושנינו ביחד רק רוצים ,  אני ציני–היא מקסימה , אני תל אביבי- היא מושבניקית 
..  לעזור לאנשים להבין מה הפוטנציאל האמיתי שלהם ואיך לנצל אותו

והחלטנו שלכבוד השנה הזו אנחנו הולכים לנפץ כמה , ישבנו,  קבענו–בקיצ 
לבדוק כמה אפשרויות של התפתחות אישית לכל , מיתוסים על אסטרולוגיה

ולהבין איפה כדאי להכניס את הראש בקיר השנה ואיפה זה הולך להיות , מזל
.. מיותר

 לא –ומי שלא ירשם לזה , כאן בלינק לוידיאו עשינו את ההקדמה. אז צילמנו
יוכל לראות את התחזית השנתית מבחינת יופיטר וסטורן שאנחנו מעלים 

ואז אולי גם לשמוע עלינו כמה דברים שאפחד לא , 13/9בוידיאו המשותף ב 
.. יודע

 : כאן –הנה זה 

https://www.facebook.com/ResonanceMeditations/posts/279021058879485 

 

. בוא ספר מה קורה בכוכבים בשבועיים האלה, אני אומר ליועץ, אבל בינתיים

 

 

 האירועים הכוכביים המשמעותיים בתקופה הקרובה  @

 

 קשור –האירוע המשמעותי הראשון . אומר היועץ,  אז ככה
זה אומר . מרקורי כוכב התקשורת שלנו עובר למזל בתולה.  שלנותקשורתל

מרקורי חוטף .  לא כרגע.. אבל, בהחלט? שהתקשורת שלנו תהיה מעשית יותר
הן במלים והן , ויש לו לפחות חצי שבוע מעורפל ומבולבל, ישר זוית עם נפטון

. רק אחרי כן הדברים מתחילים להסתדר בהדרגה. במטרות שלנו

: יחסיםהאירוע השני שמתרחש בשבוע הזה גם הוא רגשי מאוד וקשור גם ל
, אכזבות קטנות ביחסים. ונוס הרגשית שלנו חוטפת כתף קרה מסטורן הנוקשה

 –מינון גבוה במיוחד של אחריות ומחוייבות , תחושה שאנחנו לרגע לבד בעולם
לשמחתנו זו זוית . אבל בהחלט דומיננטי, אין ספק שעולם הרגש השבוע אינו קל

https://www.facebook.com/ResonanceMeditations/posts/279021058879485


ולמרות שהיא מגיעה לשיא ביום שני כבר לקראת סוף , קצרה כי ונוס זזה מהר
.. עד העונג הבא. השבוע היא נעלמת

אבל המעורבות הרגשית הזו רק מתחילה כי ונוס או ט וטו עוברת גם למזל 

... ושם מתחיל ממש האקשן, אריה

 

  ונוס במזל אריה 

הופכת , ונוס שאחראית על יחסים נתינה קבלה ואפילו נושאי כספים
, זהו זמן נפלא לבילויים ורומנטיקה. לסטייליסטית ודרמטית במיוחד במזל אריה

אבל גם לדרמות גדולות מהחיים כשונוס עם חליפת הנצנצים שלה תופסת 
גם היחסים שלנו הולכים להיות עכשיו . פיקוד ומחפשת צומי בכל זירה אפשרית

והלב לא , נפרדים לנצח או חוזרים בענק, דרמטיים וסוערים סטייל הכל או כלום
.  כיף–בגדול .. מפסיק להתרגש

 @

ונוס ממשיכה לייצר עוד שתי : אלא שבזה זה לא נגמר, אומר היועץ, יפה אמרת
שבה הרגשות ,  זוית של מתח עם נפטון–האחת : זויות עם דרמות בשבוע הבא

 זוית עוצמתית של מתח –ובהמשך , ממריאים לשחקים ומעט הולכים לאיבוד
ומה , סקס, קנאה, שבה משתלבים גם רגשות אחרים כמו כעס, עם פלוטו היצרי

הולכים ,  השבועיים הקרובים שכוללים גם את ראש השנה–אין ספק .. לא
 זה גם סימן שכך –ואם השנה נפתחת כך , להיות רגשניים ודרמטיים במיוחד

. או יה.. יהיה בהמשך

...  אולי זה באמת הזמן לדוקטור לאב–ואם מדברים על רגשות 

 יומן הלב

    



  ?מה קורה עם עולם הרגש בשבועיים הקרובים.. אז

. היי לכם.. אהמ

.. אז ככה

שבהם נוכל לאבד בכיף , אלה הולכים להיות שבועיים רגשיים  ורגשניים במיוחד
? ומה עוד צריך לאהבה.. פרופורציות וגם לזכות בהן בחזרה אם נתאמץ

והזויות שהיא , ונוס שעוברת למזל אריה פותחת את השנה החדשה בסערה
וגם יכולת לתת לגוף , יוצרת לנפטון ולפלוטו מביאות גם יכולת לאבד את הראש

שאפשר בקלות כאן לאבד את ? מה רע.. לשחק תפקיד מרכזי בסערות האלה
ולהתחיל את , להכנס לפרינציפים מטופשים, החוט הדק הזה שהולכים עליו

.. ?לא חבל. השנה הזו בברוגז מיותר

:  שלנופעילות האהבההבה נסקור את התקופה הקרובה לגבי 

 

 דוקטור לאב            של       יומן האהבה 

 

אבל לא , זמן טוב בעיקר לבירורים. ונוס בזוית מדויקת לסטורן: 3/9שני 
. להתחלות חדשות

חשוב עדיין להיות מאוד . הלחצים יורדים וההתלהבות חוזרת: 4/9שלישי 
. זהירים באהבה

-  מסעדה טובה .  מתאים לבילוי מרגיע בשנים–יום נינוח ומפנק : 5/9רביעי 
. מומלצת

. אבל חשוב לשמור רגלים על הקרקע, האופטימיות מתחזקת: 6/9חמישי 
. אך בלי ציפיות-לחזור

: ונוס עוברת למזל אריה, תקשורת מבריקה עם ירח בתאומים: 7-8/9שישבת 
. ואפילו להיכרויות חדשות, לתקשורת כנה וישירה, זמן מצוין ל שדרוג יחסים

 –מלים . שתוף בתכניות, שיחות עומק זוגיות, היכרויות מעניינות: 9/9ראשון 
. והרבה



יום רע  . אבל חשוב להזהר מסערות ודרמות מיותרות, הרגש מתחזק: 10/9שני 
. לאהבה

לדבר ולנקות . צורך בבטחון רגשי אבל גם אפשרות של אכזבה: 11/9שלישי 

. משקעים

הזהרו לא .. סקס, כעסים, יצרים: ונוס בזוית מתח מדויקת לפלוטו: 12/9רביעי 
. לשבור את הכלים

. חבל. אבל זהירות מפני העלבויות ופגיעות יתר, יום שמח לאהבה: 13/9חמישי 

זהירות מביקורתיות , מיקוד בפרטים, מעורבות רגשית חזקה: 14-15/9שישבת 
 ! שווה להשתדל.. וציניות כדי לפתוח את השנה החדשה ברגל ימין

 

כולל מציאת ,  איך אפשר בלי כמה מלים לשנה החדשה–ואחרי כל זה 
 את –ממש בקיצור ועל קצה של שן אחת של מזלג ?  והשפע שלנו–המחויבויות 

. כל השאר אפשר יהיה למצוא בוידיאו לראש השנה של ליאורה כהן ושלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 @ 2013הורוסקופ שנתי ינואר - ראש השנה @ 

 טלה מזל 

 2012 יופיטר כוכב השפע שעבר למזל תאומים לפני כחדשיים ביוני –השנה 

. ובכל המובנים, שלכם השנה התקשורתיתזו : התקשורתמדגיש את 

, זמן לפרוץ קדימה, אורנוס כוכב השינויים עוזר לכם לשנות מגמה וגישה

ומיקוד במה שבאמת , עם גישה חדשה מעניינת ובעיקר אפקטיבית, טלאים

ומחבר , פלוטו במזל גדי הופך אתכם לאמביציוזיים מתמיד. חשוב ומעניין אתכם

.  ולפריצות דרך בתחום הקריירה, אתכם שוב לרעב גדול להכרה ביכולות שלכם

 

? איפה השפע השנה

ולהעצים את כל נושא , לשתף, לדבר. כאן השפע– תקשורת – 3יופיטר בבית 

התקשורת בחייכם האישיים והעסקיים 

כעת הזמן להשקיע .  השפע עובר לבית ולמשפחה– 2013מיולי - ובהמשך 

.. ולחזור לקרקע, ן'להשקיע בנדל, בבית ובתים ובמשפחה

שוהה במזל גדי גם מביא איתו את הצורך לוותר על משהו שעוצר פלוטו היצרי 

והתהליך עלול להיות לא קל כשהמדובר במעצורים , אתכם כדי לרוץ קדימה

אבל התהליך שווה ויתורים . ופחדים רגשיים ממחויבויות עומק לטווח ארוך

ישפיע בעיקר על מי שנולד . אם באמת החלטתם להיות הישגיים השנה, ובגדול

. בשבועיים הראשונים של המזל

,  שוהה במזל שלכם און אנד אוף בערך שנה וחצי,כוכב השינויים, כוכב אורנוס

הגיע הזמן . מביא איתו שינויים לאלה שנולדו בשבועיים הראשונים של המזל

בעיקר מבחינה אישית ומבחינת הדרך , מקום גדול בחייכםשינוי לתת למלה 

. שבה אתם מציגים את עצמכם לעולם

 

 



  מזל שור

התרחבות ,  יופיטר היה במזל שור והביא איתו אופקים חדשים– בשנה שעברה

 הגיע הזמן –יופיטר בבית הכספים שלכם  - השנה. כלכלית ומיסוד יחסים

. להתמיר את התובנות לשפע כספים וחומר בכלל

 

 עבר לבית הכספים שלכם לפני כחדשיים בחודש יוני כוכב השפע יופיטר

ומביא איתו כבר כחדשיים אפשרויות יכולת שדרוג של התחום הכלכלי , 2012

,  ואפשרויות עסקיות חדשות

. ן השנה'ונדל, רכוש,  בכספים?איפה השפע

 .שלכם לתקשורת השפע עובר – 2013מיולי 

מביא איתו שינוי  2012מעברו של סטורן הקשוח למזל עקרב בספטמבר 

להשקיע בשותפויות או זוגיות , זמן למסד קשרים: במערכות היחסים שלכם

 מלות המפתח של – מחוייבות ואחריות. וליצור מערכת יחסים בונה ויציבה

.  והלאה2012מערכות היחסים שלכם מאוקטובר 

סטורן מכריח אותנו . אינטנסיבי ויסודי, איטי, חמור,  כבד–התדר של סטורן 

. לחרוש עמוק ולא לעשות הנחות, לפעול בתוך השטח

 

 מזל תאומים 

 

,  הביא איתו משב רוח רענן2012מעברו של יופיטר למזל שלכם בחודש יוני 

ואפשרויות נאות להתפתחות אישית ופתיחת דלתות שעד כה היו סגורות 

. ובגדול, זה הזמן לרוץ קדימה. מבחינתכם



. באופטימיות ובצמיחה אישית מואצת, בתוככם,  אצלכם?איפה השפע

. מתרגמים רעיונות ותובנות לכספים,  יופיטר עובר לסרטן– 2013מיולי 

 

 –המשימה .  סטורן עובר לבית העבודה המקצוע והבריאות–מאוקטובר 

 .התמקדות בתחום המקצועי

כאן צריך להשקיע בשנתיים וחצי . בעבודה ובמקצוע? איפה המחוייבות

 .הקרובות

 אז הוא עובר למזל סרטן – 2013יולי  שוהה במזל תאומים השנה עד יופיטר

 –התדר של יופיטר .  פשוט עבודה כלכלית–מאז . ועובר לבית הכספים שלכם

. מעניק, נותן, פתוח: תדר השפע

 

לפגוש את הפחד : בשנה שעברה – מזל סרטן

ולפרוץ דרכים , לעשות עבודת עומק על יחסים וזוגיות, מהתרחבות והצלחה

.  חדשות בנושאי קריירה

.  לעשות עבודת עומק בנושאים האלה–השנה 

 

פלוטו בבית הזוגיות .  שינוי בקריירה ובתדמית–המלים המשמעותיות 

והיחסים יביא איתו גם הריונות לסרטניות שנולדו בשבועיים הראשונים של 

. אבל גם עלול להביא איתו צורך לפרק את החבילה אם היא לא מתאימה, המזל

זהו מיקום ששם דגש על הצורך להתחבר לקישקעס ביחסים , בכל מקרה

. אורנוס בבית הקריירה גם הוא פורץ דרכים. בזוגיות ובדיאלוג עם העולם

המאכלס נושאים הקשורים לפחדים , בחודש יוני עבר יופיטר למזל תאומים

ולהחלטות , זה הזמן לעבודת עומק על הפחדים שלכם מהצלחה. ולתת מודע

,  תוכלו לממש את התכניות האלה2013ב . חדשות הקשורות לצמיחה אישית

. ובגדול



במקום . בניקוי הפחדים ובפיוס אישי,  מאחורי הקלעים?איפה השפע

. הרוחני

. בית ההתפתחות האישית, לבית הראשון יופיטר עובר – 2013יולי מחודש 

איפה השפע . קלוריות..ו, אופטימיות, אפשרויות, שפע של רעיונות לצמיחה

.  בצמיחה אישית–מעכשיו 

. במחוייבות לאהבה וליצירה כשסטורן עובר למזל עקב? איפה המחוייבות

 שלכם באוקטובר סטורן במקביל לבית הרומנטיקה והיצירתיות מעברו של 

עם ,  גם על חשבון ההנאות שלכםגישה אחראית ורצינית מראה על 2012

. צורך משמעותי בביטוי אישי פרקטי בשטח

במקביל מביא איתו כוכב אורנוס השנה יכולת לפרוץ דרכים חדשות בנושאי 

.  ולשים בצד את מה שלא הוכיח את עצמו עד כה, קריירה

 

, ממעורבות רגשית למיקוד מעשי  –אריה מזל

. ומעורבות חברתית גבוהה, נסיעות מתגמלות, פתיחות לרעיונות חדשים

 

שינויים בגישה , כוכב אורנוס שבמזל טלה מביא איתו צורך בהרחבת אופקים

ופילוסופיית חיים פתוחה ומאפשרת , ובחשיבה הקשורים ללימודים ולנסיעות

. ובגדול, אל תפחדו להעז. יותר בהמשך השנה

.   יופיטר בתאומים–מיוני 

. לא לפעול לבד. בצד הקולקטיבי, ארגונים,  חברות?איפה השפע

. בבית במשפחה בהקמת בסיס פעולה יציב? איפה המחוייבות

בעיקר , ועושה עבודה מאחורי הקלעים, יופיטר עובר למזל סרטן : 2013מיולי 

. עבודת ניקוי וחזרה לשלווה הפנימית



,  יצירתיות בתחום המקצועי– מזל בתולה

גישה אופטימית ואתגרים ששווים , קריירה ודרייב פתיחות ושפע בנושאי

. התמודדות

 

מרס במשך : אתם חוויתם השנה משהו שלא חוויתם זמן רב ואולי גם לא תחוו

שוהה מחצית שנה שלמה במזל שלכם כשבפרק הזמן הזה הוא נמצא בהילוך 

מרס מביא איתו מרץ . ועוזב רק בתחילת חודש יולי, אחורי בין ינואר לאפריל

ואנרגיה לעשייה אבל גם גישה שתלטנית ותוקפנית  

 מאפשר לאמביציה שלכם 2012מעברו של יופיטר לבית הקריירה ביוני 

,  להתבטא

 

. ועשייה, פעילות, יזמות:  בקריירה ובדרייב?איפה השפע

ללמוד טכניקות , לשפר אותה, להשקיע: בתקשורת? איפה המחוייבות

. תקשורת

אל . ולא לעצור, לרוץ קדימה בנושאי קריירה, זה הזמן לקחת יזמה. ובגדול

וכדאי להזהר , מרס בבית הכספים שלכם ביולי ואוגוסט. תפחדו לחשוב בגדול

. מהוצאות שאינן הכרחיות

המעגל ,  התחום החברתי נפתח– למזל סרטן 2013יופיטר עובר ביולי 

. החברתי גדל

. ואתם נושמים לרווחה, 2012סטורן עוזב את בית הכספים שלכם באוקטובר 

כעת . הגיע הזמן לפתוח ערוצים חדשים בתחום הכלכלי ולממש רעיונות ותכניות

. יעשה סדר בבית התקשורת שלכם

. בארגונים ומוסדות,  שפע בצד החברתי:2013מיולי 

 

 



ניתוקים ,  האופטימיות חוזרת– מזל מאזניים

בית ומשפחה כדרך ביטוי , שינויים ומגמות חדשות בנושאי זוגיות ויחסים

. לעוצמה

כוכב פלוטו היצרי והעוצמתי מאפשר להתמקד בתהליכים הקשורים לבית 

לידת ילדים עסקים או גישה חדשה . ובכל מה שקשור למוות ולידה, ולמשפחה

זה יהיה נכון השנה .   אלה עשויות להיות המתנות שלו–ועוצמתית מול העולם 

בעיקר לאלה שנולדו בשבועיים הראשונים של המזל 

מכריח אתכם לבדוק גישה חדשה , כוכב אורנוס שנמצא במזל טלה ממול

אתם עשויים לחוות פרידות מיחסים שמיצו את : ליחסים ולדיאלוג הזוגי בכלל

.  עצמם כמו גם צורך חזק יותר בספייס וחופש אישי ביחסים

הגיע הזמן . התפתחות אישית מנטלית, נסיעות,  לימודים?איפה השפע

. ולרוץ קדימה, להתפתח מבחינה מקצועית ואישית

.  ניהול נכון בשנתיים וחצי הקרובות–כספים ורכוש ? איפה המחוייבות

ומביא משם הרבה יכולות ,  יופיטר עובר לבית הקריירה שלכם– 2013מיולי 

. לקדם עניינים ולהצליח בגדול

 תהליכי עומק של התחדשות – מזל עקרב

ופתיחת בית הספר של סטורן להתארגנות מחודשת אישית , אישית

. וכלכלית

 מעכשיו ריצה קדימה –שנה משמעותית בהתפתחות אישית עד ספטמבר 

. למחוזות חדשים

יופיטר במזל תאומים יכריח אתכם .  בתליכי שינוי והתמרה?איפה השפע

.  להיות זהירים בכספים ובהשקעות מסוגים שונים עד סוף השנה



רצינות ואחריות , התמקצעות, התפתחות אישית? איפה המחוייבות

. בשנתיים וחצי הקרובות

. ל'קשרים עם חו, נסיעות,  פתיחות לרעיונות חדשים– 2013מיולי 

: אבל גם בחדשים הקרובים יש אקשן

מרס שוהה במזל שלכם ומגביר את הרצון והצורך :  לאוקטובר5 לאוגוסט עד 24

. ולהתמודד עם אתגרים גדולים, לפרוץ חומות ומגבלות

ונוס ששוהה במזל שלכם מביאה איתה בונוסים :  לדצמבר17 לנובמבר עד 23

! קחו יזמה. לא קטנים בנושאי קריירה ואתגרים אישיים

 

 התפתחות אישית דרך זוגיות – מזל קשת

. ודרייב חזק בנושאי קריירה, התארגנות כלכלית מחודשת, ושותפויות

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

2013 .

. יחסים, זוגיות,  שותפויות– מיוני ?איפה השפע

. ולעשות איתם עבודה, לפגוש פחדים: מאחורי הקלעים? איפה המחוייבות

 עם 2012אבל את השעור האמיתי שלכם אתם פוגשים החל מחודש אוקטובר 

, כעת חייב החרגול השמח להניח את הכינור: מעברו של סטורן למזל עקרב

יופיטר פותח . וללמוד מהנמלה איך לפעול נכון וחכם בתחום הכלכלה והכספים

: בזמן שסטורן מדגיש את הצורך להנחית אותן על קרקע מעשית, אפשרויות

.. צירוף מושלם

ועוזר לעשות מטמורפוזה בענייני רכוש , יופיטר עובר למזל סרטן- 2013מיולי 

. ודורש עומק בכלל, מחזיר לרגשות עמוקים, וכספים

 

 



הכוכבים אורנוס ופלוטו ממשיכים לפעול  – מזל גדי

, עבודת עומק אישיתזמן ל: במזל שלכם ובעיקר על אלה שנולדו בתחילת המזל

ומעבר , שינויים בגישה לבית ולמשפחה, בדיקת עמדות כוח ושליטה

וימשכו , התהליכים האלה אינם נקודתיים. מעשייה סוליסטית לשתופי פעולה

כדי , הם מתחילים  פעמים רבות מניתוקים ושינויים במה שקיים. שנים רבות

. לאפשר מקום לעבודה

קידום . בריאות, שירות, עבודה: 2012 יופיטר בתאומים מיוני ?איפה השפע

. מקצועי

, מעבר מקריירה לעצמאות- בשנתיים וחצי הקרובות ?איפה המחוייבות

. המעגל החברתי, מוסדות, ארגונים

כוכב השינויים אורנוס שנמצא במזל טלה בבית המשפחה והבית שלכם 

 מקום מגורים או התנהלות ביתית ,מביא איתו יכולת לשנות דיאלוג משפחתי

למצוא לכם זמן פנאי , זמן טוב לרענן את הדיאלוג המשפחתי הצפוף. בכלל

ולשנות את הגישה הסגורה , לעצמכם בסבך כל המטלות שלקחתם לעצמכם

. והמופנמת כלפי העולם בכלל

. שם השפע- זוגיות ויחסים : 2013מיולי 

 

כוכב אורנוס כבר מושפע מזה כשנה  – מזל דלי

והחיים הופכים אקטיביים , וחצי במזל טלה מאנרגייה השייכת ליסוד האש

. ושמחים יותר

 

ובגישה יצירתית כמו גם , ברגשות,  הוא נמצא באהבה?היכן השפע

 שם דגש על 2012מעברו יופיטר למזל תאומים ביוני . ביצירתיות שלכם בכלל



זו הולכת להיות מחצית שנה מלהיבה עם לא . נושאי אהבה יצירה וביטוי אישי

נצלו  .  ומהלב–מעט ריגושים

 

שיפור , אחריות, תכנון לטווח ארוך: המחוייבות השנה היא בנושאי קריירה

. וגישה רצינית לאמביציה כשסטורן עובר לעקרב, תדמית

 

לוקחים . עבודה ובריאות-  הנושאים :יופיטר עובר למזל סרטן: 2013מ יולי 

יופיטר כעת . ומייצרים בסיס עסקי מקצועי ובריאותי נכוןאת החיים בידיים 

זמן לבנות : כוכב השפע מביא איתו דיאלוג מעניין ויצירתי בנושאי בית ומשפחה

ולהעביר , ן'להשכיר או למכור נדל, לשפץ ולהרחיב, את בית החלומות שלכם

 . את מיקוד הפעילות המקצועית שלכם אל הבית וסביבתו

 

מה מביא אלינו נפטון שליט המזל  – מזל דגים

תקשורת , בדיקות עומק בנושאי זהות ושייכות? שלכם השנה במזל דגים

. ומעבר לבית ולמשפחה כציר לעוצמה ולפעולה, מעשית

 ומדגיש את הנושאים 2012 יופיטר עבר למזל תאומים ביוני ?איפה השפע

. סביבה קרובה, משפחה, בית: הבאים

, בקשרים עם העולם, בצמיחה ובהתפתחות אישית? איפה המחוייבות

. בנסיעות ובלימודים בשנתיים וחצי הקרובות

זו הולכת :  לבית הרומנטיקה והיצירתיות שלכםיופיטר  עובר2013ביולי 

וביחד עם נפטון במזל , להיות מעכשיו שנה שלמה של אהבה ורומנטיקה

..  הרגש מרקיע שחקים–שלכם 

 ולפגוש 2012להתכונן אליה מיוני : דגיגים,  הגיע הזמן לאהבה–בקיצור 

.. 2013אותה מיולי 

 

 !שנטובה –ואחרי כל זה 



 ..?מה עוד קורה בכוכבים @

 

מפת הוועידה הרפובליקאית :  הבלוג הפוליטי–בחירות בארצות הברית *
מפת לידה של הוועידה עצמה ? לאן דברים הולכים מכאן: שזה עתה התרחשה

 .ושל הדמויות המשמעותיות במפלגה כעת

http://politicalastrologyblog.com/2012/08/31/the-astrology-of-the-republican-national-
convention/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+The

PoliticalAstrologyBlog+%28The+Political+Astrology+Blog%29 

 

 

הילוכו האחורי של מרקורי בזמן  : הבלוג הפוליטי–בחירות בארצות הברית *
? איך זה ישפיע על הבחירות: ב'הבחירות בארה

http://politicalastrologyblog.com/2012/08/24/mercury-retrograde-and-the-2012-
election/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ThePoli

ticalAstrologyBlog+%28The+Political+Astrology+Blog%29 

 

 

אתר האגודה הישראלית לאסטרונומיה עם תצפית בדרום מיוחדת לראש *
השנה 

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

 

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

http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=234 

 

 

http://politicalastrologyblog.com/2012/08/31/the-astrology-of-the-republican-national-convention/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ThePoliticalAstrologyBlog+%28The+Political+Astrology+Blog%29
http://politicalastrologyblog.com/2012/08/31/the-astrology-of-the-republican-national-convention/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ThePoliticalAstrologyBlog+%28The+Political+Astrology+Blog%29
http://politicalastrologyblog.com/2012/08/31/the-astrology-of-the-republican-national-convention/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ThePoliticalAstrologyBlog+%28The+Political+Astrology+Blog%29
http://politicalastrologyblog.com/2012/08/24/mercury-retrograde-and-the-2012-election/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ThePoliticalAstrologyBlog+%28The+Political+Astrology+Blog%29
http://politicalastrologyblog.com/2012/08/24/mercury-retrograde-and-the-2012-election/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ThePoliticalAstrologyBlog+%28The+Political+Astrology+Blog%29
http://politicalastrologyblog.com/2012/08/24/mercury-retrograde-and-the-2012-election/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ThePoliticalAstrologyBlog+%28The+Political+Astrology+Blog%29
http://www.astronomy.org.il/joomlafimal/
http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=234


 .זויות ראייה מעניינות.  נורטוואטופה–הורוסקופ ארוך של ספטמבר * 

http://www.youtube.com/watch?v=kRdTK6e5k3g 

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 

 

. 13/9והנה שוב הוידיאו שלי ושל ליאורה כהקדמה לוידיאו של ראש השנה ה *
.. תיהנו

https://www.facebook.com/yair.tribelsky/posts/418900791500818 

 

! 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
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