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 יאיר טריבלסקי  

   !בוקרטוף    

 

 הניוזלטר האסטרולוגי –י ניוז   9. גליון מס

   ..שלי

       

מוקפים קרשים וניירות ,  ואני יושבים בחצר ביתו של היועץהיועץ היומי

לאט לאט מתחברים . כשהיועץ מחבר קרשים ובונה לאיטו סוכה לחג, צבעוניים
היועץ סוקר את הקרשים . להם הקרשים והופכים להיות שלד סוכתי של ממש

יחסית למי שהפעם , אני אומר, מתקדם לא רע? מה אתה אומר: שחיבר בדאגה
. האחרונה שישב בסוכה אמיתית היתה לפני הרבה הרבה שנים

 

 

, הוא אומר, שויין. וכל המבנה נופל, דורך על קרש, היועץ קם לשים מים לקפה
זה , בסך הכל צריך כאן לחזק את הציר, אני אומר, שטויות. רק זה היה חסר

, מחבר מחדש את הקרש המרכזי בכמה דפיקות, אני לוקח את הפטיש. הכל
זה כמו , אני מחייך, שטויות. יש לך את זה. הוא אומר, נייס. והסוכה עומדת

יוצר סערה קטנה שמזיזה ,  מדי פעם מגיע איזה פלוטו או אורנוס–הכוכבים 

.  והכל חוזר– שתי דפיקות בפטיש –אבל אם הבסיס חזק , הכל



ואם כבר . בשביל זה יש תחזית. היועץ אומר, מזל שאפשר לראות הכל מראש
.  הצליחה לא רע התחזית השנתית שעשית שם בוידיאו עם ליאורה–מדברים 

? לא, זה אולי הוידיאו הראשון הארוך שלך, אחרי הכל.. עד היום מדברים על זה
עכשיו אולי מבינים יותר את הקשר בין . ותודה. אני אומר, לומדים

.. ומה שקורה לנו, הכוכבים, האסטרולוגיה

אם כבר . כמו שאני אוהב, עם הל, היועץ יוצא רגע וחוזר עם שתי כוסות הקפה
 נראה שבשבועיים הקרובים יהיו בדיוק סערות כאלה ולא –דיברת על כוכבים 

. לוגם מהכוס הקטנה, אני שואל, למה אתה מתכוון. הוא אומר, מעט שינויים
, אומר היועץ, או קיי. ותספר לי, אז בוא נתחיל? באמת.. יהיה פה לא מעט בלגן

. זה ברור, קפה עושה לו  טוב. ומתיישב בחיוך, גומר את הקפה

 

 האירועים הכוכביים המשמעותיים בשבועיים הקרובים @ 

ארבעה מעברים : צונמי כוכבי- מה מתקרב אלינו , אומר היועץ היומי, שים לב
אתה קולט איזה שבועיים !  וכל זה רק בשבועיים–של כוכבים למזלות אחרים 

? אתה בטוח? ארבעה מעברים. אני אומר, לא נסחפת קצת? הולכים להיות כאן

, ונוס עוברת למזל בתולה: שים לב. ומניח את הכוס, בטח שאני בטוח הוא אומר
שלא לדבר על כל .. מרס עובר למזל קשת, מרקורי וסטורן עוברים למזל עקרב

.. אוהו, ונפטון חוגג שם, הזויות שכל אחד עושה

 סטורן עובר ממזל מאזניים למזל –ראשית .. בוא נעבור אחד אחד, רגע רגע
כולם .  על זה כבר כתבתי בניוזי הקודם ופירטתי גם בתחזית השנתית–עקרב 

.. תסביר? אבל כל השאר. ומי יופיטר עושה, כר יודעים מה סטורן עושה

אתה ידוע שמבחינתי מרקורי כוכב התקשורת מאוד . אומר היועץ, אז ככה
וכך גם קובע את ,  או להלחם–הוא זה שקובע אם נצליח לתקשר : משמעותי
עובר ..ו, כעת מרקורי כוכב התקשורת שלנו נצמד לסטורן הנוקשה. האווירה

.. זה לא פשוט. למזל עקרב

 

   …. 

 
 
 



 .וכל מלה קטנה עלולה להצית מלחמה גדולה, מרקורי עובר למזל עקרב*

,  בחודש הקודם שהה מרקורי במזל מאזניים השייך ליסוד האויר השכלתני
איכשהו . ולא מעט אקשן חברתי, קלילות וזורמות, והביא איתו שיחות נפלאות

יצרנו שיחות נפלאות בארבע עינים עם , הכרנו לא מעט אנשים חדשים ומעניינים
 .והמלים שלנו הפכו לכוח משל עצמן, הסברים מתוקים על מהות החיים

לא . והכל משתנה,  כעת עובר מרקורי למזל עקרב השייך ליסוד המים הרגשי
כעת המיקוד עובר אל מאחורי – כמה וקלילות תקשורתית עוד פתיחות וז

כעת כבר לא מנדבים בקלות . ולא מעליו, הקלעים ואל מתחת לפני השטח
. אלא נשארים מאחורי פוקר פייס מתוך רצון שלא להפגע, אינפורמציה אם בכלל

כשהקלילות נעלמת ומופיע מן כובד רגשי , גם המלים עצמן הופכות טעונות יותר
 .ושיפוטי

כעת אנו :  כשמרקורי שוהה בעקרב גם נושאי השיחה הרגילים שלנו משתנים
כעת אנו מגלים סודות שעד עכשיו היו , מדברים יותר לעומק ולא באופן שטחי

מאחורי הקלעים גם בעצמנו ונראה אותם גם בעיתונות שמגלה בתקופות 
 .שכאלה פרשיות מהעבר או פרשיות של מאחורי הקלעים של אישים ידועים

ובמקביל גם ,  כשמרקורי נמצא בעקרב גם הצד היצרי שלנו מתבטא במלים

יש הרבה . וקנאה, תסכול, כמו כעס' שליליים'היכולת שלנו לשחרר רגשות 
ופה ושם גם חוסר אתיקה , רכילות וקנאה אכן מאחורי הקלעים בתקופות כאלה

נגלה , אולי משום כך דווקא עכשיו חשוב שנזהר במלים שלנו. וחוסר יושר
ולא נאפשר לאחרים לדעתי יותר מדי עלינו ועל רגשותינו אלא , דיסקרטיות

 .נשמור את הקלפים שלנו קרוב לחזה

פרשנויות רגשיות – ובעיקר ,  מרקורי במזל עקרב מביא איתו גם פתיל קצר
מוטעות שבקלות סוחפות אותנו להחלטות מוטעות ושיקול דעת גרוע בכל מה 

 .שקשור להחלטות ביחסים וביומיום

 אין ספק שמרקורי במזל עקרב מבחינה תקשורתית הוא מיקום לא קל אבל 
שמאפשר לנו לפגוש את הפחדים שלנו ואת מה שקורה , בהחלט מיקום מרתק

 ...ולא רק מעליו, מתחת לפני השטח

שלח 'ושלוש פעמים גם לפני שלוחצים על ה, לחשוב פעמיים לפני ששולפים.. אז
 ..במקלדת

  

                                     

 



שיש כובד ..  זה אומר ש–אז אם גם סטורן וגם מרקורי עוברים למזל עקרב 
כדי , אבל אולי בגלל זה עובר גם מרס למזל קשת. אומר היועץ היומי, באויר
.. לאזן

אחרי חודשיים במזל עקרב הוא עובר למזל . אומר היועץ, כן? מרס הערס? מרס
 אלא –כאן הוא הופך לא חשדן : וזה אחד המיקומים החמודים שלו, קשת

מזל קשת שייך .  הרפתקן שמח–אבל מה , אולי אפילו הרפתקן מדי, הרפתקן
אבל על מרס , וזה אומר שהולכת להגיע מנה רצינית של אש אלינו, ליסוד אש

ובינתיים הוא יוצר זוית עם נפטון , יקח לו זמן להתייצב שם. נדבר בשבוע הבא
אומר , אבל הכוכבת האמיתית בשמים עכשיו היא ונוס..  המטשטש ומערפל

? אני שואל, למה. היועץ

,  ונוס היא שליטת מזל מאזניים שממש עכשיו שולט בשמים–קודם כל : אז ככה
גם לך יש .. אתה למשל. ל מי ששייך למזל הזה-והיא מביאה ימי הולדת לכ

דבר על , אבל עזוב אותי. ומסמיק בשקט, אני אומר, כן? נכון, יומולדת עכשיו
. מילא.. הצנוע הידוע: כמו שסבתא שלי היתה אומרת, אומר היועץ, נו. הכוכבים

וכל חיי האהבה שלנו , אלא שונוס שלנו עוברת השבוע למזל בתולה המעשי
וונוס הרומנטית שהיתה רק לא ,מזל בתולה הוא פרקטי. ישתנו בחודש הזה

ואת ההרמוניה , מזמן במזל אריה עם כל הסטייל עוברת לחליפת עבודה
.. אגב, גם ביחסים: וחשיבה מעשית, עבודות, הרגשית היא מחליפה בסידורים

האישו החשוב של ונוס עכשיו הוא עם נפטון , זה לא הכל. אני אומר, מעניין
שים .  בשבועיים האלה– ועלינו –והוא זה שישפיע עליה , המטשטש ומערפל

. לב

 

 ולשמור על הגבולות, לקבל, לתת– ונוס בזוית לנפטון *  

, לנתינה, ונוס היא זו שאחראית על נושאים הקשורים לרגשות עדינים: אז ככה
נפטון הוא בעצם . ובעצם על המלה הזו שאנו קוראים אותה אהבה, ולזוגיות

הוא לוקח את הרגש הבסיסי והבריא הזה שנקרא : אוקטבה גבוהה של ונוס
האהבה הזו עלולה לסבול מביטול , במקום הזה. ומעלה אותו מדרגה, אהבה
ובקושי , מקושי לשים גבולות ברורים בין האדם לבין מושא אהבתו, האגו

 .ולא רק לתת עוד ועוד, להסכים גם לקבל

 

הקושי הזה לשים . נושא הגבולות הוא משמעותי במיוחד כשהמדובר בנפטון
– הן ביחסים והן לעצמנו כשנפטון פעיל במפת הלידה שלנו או בשמים , אותם



, עלול להביא איתו בסופו של דבר רגשות של תסכול– לדוגמא , בזוית לונוס
וקושי להבין להיכן התמסמסה האהבה הגדולה ואיתה הנתינה , מפח נפש

 . ומהיכן המרירות שהתפתחה בהמשך, הנפלאה שהיתה שם
 

כשהוא רק נותן , עלול האדם לסבול מתחושה של ניצול מסוים, דווקא כאן, כן
ואהבה , ביחסים חד סטריים בחיינו קוראים לזה אהבה ללא תנאי. ואינו מקבל

בעיקר זה , אולי משום כך גם הצד הרוחני. כזו מתקיימת בעיקר בין הורה לילד
, עובד על התחושה שהאלוהים הוא מעין אב שמעניק ללא תמורה, שקשור לדת

ללא , במקום הזה נפטון שולט. והנתינה לו גם היא אמורה להיות חסרת גבולות
 .ספק

 

האהבה היא בהחלט על תנאי , אלא שביחסים רגילים של שני אנשים בוגרים
כשנפטון נמצא . והיא בנויה בעיקרון על איזון בין קבלה ונתינה של שני הצדדים

ויש לכל אחד , נוצר קונפליקט בין השנים, איפה בזוית של עימות כמו השבוע
מאתנו לראות בדיוק את המקום הרגשי שבו הוא נמצא בדיאלוג עם העולם ועם 

שכל , ולהחליט על עמדתו שלו בדיאלוג בין שני הכוחות האלה, אנשים בחייו
. בדרכו שלו, אחד מהם מייצג אהבה

 

 
  
  

 

וקוראים לדוקטור ,  אין ברירה–והסערות שהיא מביאה , ואם מדברים על ונוס@
. לאב

 

 יומן הלב

    

  ?מה קורה עם עולם הרגש בשבועיים הקרובים.. אז

. היי לכם.. אהמ



.. אז ככה

אגב . דוקטור לאבאומר , ל מועד שמח ושמחה בכלל' חקשמח וחו–ראשית 
לא כדאי לשים את הקרש הזה , הוא אומר ומתבונן בסוכה שהיועץ בונה, סוכה

מבט האזהרה שלי משתיק אותו שניה לפני שהיועץ .. ואז, ליד ההוא, שם
. מתחיל להאדים מכעס

איזה מן שבועיים מצפים לנו בכל : אתה והשטויות שלך, אני אומר לו, קדימה
! דבר ? מה שקשור לרגשות ולאהבה

 

                                     

אלה הולכים להיות שבועיים לא פשוטיםף ונוס במזל . אומר דוקטור לאב, בגדול
אבל דווקא עכשיו היחסים אפעס , בתולה היא לא הונוס הכי רומנטית שיש

ואפילו מדברים על מיסוד , ומפלס הדרמות יורד, ולהתארגן, מתחילים להסתדר
 כדאי להזהר עם –עד אז .  כשזה נהיה רציני–אבל זה .. קשרים ומי יעבור למי
. במזל בתולה, כי אלה מסימני ההיכר של הונוס הזו, הציניות והביקורתיות

 

:  שלנופעילות האהבהנסקור את התקופה הקרובה לגבי - ובינתיים 

 

 דוקטור לאב            של       יומן האהבה 

 

  30/9ראשון 

 לא יום לאהבה מכל כוון אלא בעיקר יום –יום תזזיתי מלא שינויים - ערב חג 
. הזהרו מכעסים פתאומיים.. מלים רכות יעשו את ההבדל. לפיוסים



 1/10שני 

 שיחות רגשניות סגירת מעגלים התחלות חדשות – מרקורי 180 ירח טלה –חג 
. אבל כדאי להזהר מויכוחים וחילוקי דעות שיתפתחו בקלות לדרמות

 2/10שלישי 

,  יום ממוזל ונפלא לאהבה–ירח בשור משולש גדול ונוס סטורן מרקורי 
. נצלו את היום הזה להיכרויות חדשות. לפינוקים משותפים, להתחלות

 3/10רביעי 

, מצבי רוח, פנטזיות,  אשליות–ונוס עוברת לבתולה זוית מדויקת לנפטון 
. הזהרו מביקורתיות יתר. חוסר קרקע, דרמות

 4/10חמישי 

 יום לשיחות זוגיות הקשור לעבר – יום רגיש רגיש ופגיע –ירח בשור מול מרס 
. אל תקחו כל שטות באופן אישי מדי. לא להתחלות חדשות

סופשבוע : מרס וסטורן עוברים לעקרב מרקורי צמוד לסטורן: 5-6/9סוףשבוע 
זמן . לא לאהבה פרופר,  יום לשיחות עומק–שינויי מגמה ואנרגיה , טעון רגשית

. טוב להתחיל לחשוב על מיסוד יחסים או להמשיך הלאה

 

 7/10ראשון 

 לא לאהבה – נפטון 90ירח סרטני בזויות לאורנוס ופלוטו  מרס עובר לקשת 
! לא לריב בשום פנים. הרבה שינויים ומצבי רוח ביום אחד. אלא לניקוי משקעים

 8/10שני 

עדיין כדאי לגלות , התחלות מעניינות,  שיחות רגשניות– שמש 90ירח בסרטן 
. ולתת להגיון מקום גדול יותר ביחסים, זהירות מאשליות

 9/10שלישי 

זהירות משבירת כלים וניתוקי ,  ניקוי כעסים– אורנוס 150 נפטון ונוס 150ירח 
. מתחים פתאומיים ללא סיבה עלולים לנתק קשר יפה. קשרים

 10/10רביעי 

לא . צינית ופוגענית,  זהירות מתקשורת פזיזה– אורנוס מדויק 150מרקורי 
. להתנתק ולא לאפשר לדרמות לשלוט ביחסים היום



 11/10חמישי 

בילוי בשנים מכובד , שיחות על רגשות,  יציאה סולידית– נפטון 180ירח באריה 
. ארוחה טובה ומלים חכמות יקדמו עניינים, ונעים

זמן להיכרויות חדשות אך :  אורנוס150ירח צמוד ונוס בשישי : 12-13/10ש 'סופ
.  יום מצוין להתחלות מעניינות– לשתף ברגשות –בשבת , להזהר במלים

כאן הוא משתתק ונראה .. אבל. ותודה. אומר היועץ ומוחא לו כפיים..  יפה@
יש כל כך הרבה מעברי כוכבים בשבועיים האלה . אני שואל?  מה קרה. מודאג

אבל , איך לפעול וממה להזהר, ומתחשק לי לספר לכולם מה באמת הולך להיות
.. יש לנו ניוזי כל כך קטן

את השפעת , אני אומר, כבר הכנתי. הוא אומר, מה להרגיע. אני אומר, תרגיע
עכשיו אתה תלך להשיג .. המעברים של מרקורי ונוס ומרס לכל אחד מהמזלות

ועד שתחזור אני אספר בינתיים , ה לסוכה שלך'את הלולב והאתרוג וכל החבר
? כל המעברים. מה הולך להיות פה עם כל המעברים בשבועיים האלה

. אין לנו את כל היום, אני אומר לו, זוז כבר, קדימה. הוא אומר לי.. השקעת

 

 @ 14/10 – 30/9  –שינויים והשפעות הכוכבים @ 

 טלה מזל 

וממש לא עושה טוב לטלה שרגיל לשפוך ,  שלנו עובר למזל עקרבמרקורי כוכב התקשורת

,  הטלה רק אוסף עויינות וחשדנות–עם תקשורת כזו . באופן ישיר ובלי חכמות, הכל החוצה

 דווקא עכשיו –מצד שני .. כי ברור לו שמי שנמצא ממול לא אומר הכל או בכלל את האמת

ושיחות עומק נפלאות על מהות החיים , אפשר לדבר על מה שקורה מתחת לפני השטח

? אז אולי בכל זאת שווה להשקיע.. מגיעות פתאום

ונראה שאת כל העוצמה שלכם עכשיו כדאי להשקיע ,  עוברת למזל בתולההרגשית ונוס 

הטלה החפיפניק בדרך כלל שלא מת . ובענייני בריאות, בפרטים הקטנים, בסידורים, בעבודה

, כי דווקא כאן יהיה מי שיעזור או שפתאום לא יפריע לו לסדר, על סידורים יכול ליהנות מזה

.. אבל שווה לנסות. צריך לחשוב על זה.. הממ? לאכול טוב ולהכין לאט? אבל בריאות

ובגדול תורם לא רע בכלל לצד ההרפקני של ,  עובר למזל קשתהערס האסרטיבי מרס

ים של אנרגיה חדשה ? אז מה רע, גם הטלה וגם מזל קשת שייכים ליסוד האש. הטלאים

בשבוע הראשון לפחות מרס מושפע מזוית .. אבל, לעשייה לנסיעות וללימודים נכנס למערכת



? עשייה.. מה שאומר שאתם רגשניים לא ממוקדים ומלאי מצבי רוח מוזרים, פעולה עם נפטון

. שם האקשן חוזר, נחכה לכם עם זה לשבוע השני, טוב. ולא באופן ממוקד, לא בבית ספרנו

 

 

  מזל שור

 

ומאפשר לשוורים תקופה תקשורתית ,  שלנו עובר למזל עקרבמרקורי כוכב התקשורת

מרקורי בא לעזרת השוורים . במיוחד הקשורה לזוגיות שותפויות ויחסים של כמה שבועות

אבל כדאי , כעת כדאי להתאמץ יותר: אלה שאוהבים לחזר אך לא יודעים לדבר, האילמים

. זמן טוב גם לבירורים ולפיוס אחרי ריבים ביחסים.. ללוות את המאמץ גם במסעדה טובה

 ונוס היא שליטת –האחד : וזה הזמן לזכור שני דברים,  עוברת למזל בתולההרגשית ונוס 

 מזל בתולה מאכלס את –השני . מזל שור ומבחינת השוורים היא לא רק עוד כוכב על המפה

, ומי כמוכם יודעים שאם יש דבר שהשור באמת, שוורים, בית הרומנטיקה והיצירתיות שלכם

? אז למה אתם מחכים..  זה להתאהב–אבל באמת אוהב יותר מכל דבר אחר 

. שוורים, ובגדול עלול לא ממש לעבוד לטותבכם,  עובר למזל קשתהערס האסרטיבי מרס

עלול להביא איתו , ועוד במזל קשת ההרפתקני, מיקומו של מרס בבית השמיני שלכם עכשיו

תקופה שבה חשוב להזהר מאוד בכל מה שקשור לעסקים וכספים ולא להמר או לקחת 

ולא לאבד את הצפון בגלל כעסים , חשוב גם לשמור על עצמכם. אלא ללכת על בטוח, סיכונים

 וכל –הוא עלול לאבד גם את הראש , כי כשהשור כועס או מאבד שליטה, או תסכולים

.. השאר

 

 

 

 

 



 מזל תאומים 

 

וממש לא מתאים לאופי התאומי הבסיסי ,  שלנו עובר למזל עקרבמרקורי כוכב התקשורת

ומרקורי הולך לאיבוד , מזל עקרב הוא מזל רגשי ומאופק וטעון מאוד.- שאוהב קלילות וזרימה

 כשצריכים להסתיר את מה –ובעיקר , חשדני ועמוס רגשית, כשכל דבר הופך דרמטי או טרגי

: העומס הרגשי הזה לא ממש מתאים לכם.. שקורה ולא לרכל לפטפט או להעביר הלאה

.. ואל תאפשרו לפה להרוס קשרים יפים, תקשרו באופן זהיר עד כמה שאפשר

ונראה שאת האנרגיה היפה והעוצמתית שלכם ובעיקר ,  עוברת למזל בתולההרגשית ונוס 

ונוס מביאה . זו הרגשית כדאי להשקיע בשבועות הקרובים בנושאי בית ומשפחה בעיקר

והבית , עוזרת לשפר את התקשורת עם בני המשפחה, איתה אוירה של שייכות ואהבה לבית

. כיף. הנאה ותחושה של ביחד, הופך להיות מקור של בילוי

 עובר למזל קשת שנמצא מול המזל שלכם ומאכלס את בית הזוגיות הערס האסרטיבי מרס

, המיקום הזה עלול להביא איתו כמה וכמה סערות ביחסים. תאומימים, והשותפויות שלכם

אך במקביל גם צד  יצרי יותר הקשור לגוף ביחד עם מאבקי כוח קטנים אך מסיביים על 

אבל אם זה קורה לכם כדאי , זה נכון, לא כיף לריב ולהתווכח. כדרכו של מרס, שליטה בקשר

.. בדרכו המיוחדת, שתזכרו שעם מרס בשטח כיף גם להשלים

 

 

  מזל סרטן

 

המאכלס את בית הרומנטיקה והביטוי ,  שלנו עובר למזל עקרבמרקורי כוכב התקשורת

והסרטן הביישן שבדרך כלל  מסתגר , אהבה.. הגיע הזמן לדבר על. סרטנונים, האישי שלכם

.. ולעשות זאת בסטייל, בקונכיה כשמדברים על רגשות לומד כאן לא רק לדבר אלא גם לחזר

שגם הן יופיעו עכשיו , המיקום הזה גם מחזיר את ההנאה משיחות נפש ושיחות עומק

. למכביר

ונוס . ונראה שהיא משפיעה בעיקר על התקשורת שלכם,  עוברת למזל בתולההרגשית ונוס 

וכשזה עובר למלים שלכם זה מאפשר לא רק לשכנע , מביאה איתה הרבה מאוד קסם אישי



אחרים לפעול ולעבוד איתכם אלא גם לשדר את המסרים הרגשיים שבדרך כלל קשה לכם 

...  ולתת לונוס לערב את הלב במלים–זמן טוב לדבר .. ואף לעשות זאת בעוצמה, לשדר

והמיקום הזה מאכלס את בית העבודה המקצוע , עובר למזל קשת הערס האסרטיבי מרס

והויברציות של מרס לא , אז זהו שהסרטן הוא מזל עדין למדי. סרטנים, והבריאות שלכם

ועלולות להביא איתן סערות בעבודה או לחצים לא , למען האמת, ממש עושות לכם טוב

. והרבו בפעילות פיזית, שמרו על הבריאות שלכם. קטנים בתחום המקצועי

 

  אריה מזל

 

ונראה שהתקופה הקרובה תדגיש בעיקר ,  שלנו עובר למזל עקרבמרקורי כוכב התקשורת

אתם זקוקים עכשיו לעטיפה משפחתית חמה . את התקשורת המשפחתית והביתית שלכם

הגיע : יותר ולתחושה שנמצאים סביבכם אנשים שמבינים אתכם ויודעים איך לפנק אתכם

. ולנקות במקביל משקעים שהצטברו, הזמן לשפר תקשורת עם בני הבית והמשפחה

והיא אמורה לתרום לכם בעיקר בכל מה שקשור לתחו ,  עוברת למזל בתולההרגשית ונוס 

שהותה של ונוס בבית הכספים אמורה להביא איתה גישה אופטימית יותר כמו , כן. הכלכלי

אבל ונוס עלולה להביא איתה גם הוצאות , גם הצלחה לפחות מקומית ביזמות מקצועיות

. הזהרו במיוחד עם כרטיס האשראי.. גבוהות הקשורות לפינוקים ולסטייל שהאריה אוהב

,  עובר למזל קשת וזה אחד המיקומים החביבים עליכם במיוחדהערס האסרטיבי מרס

מרס שנכנס לבית היצירתיות והאהבה מדגיש את כל מה שקשור למלים התלהבות . אריות

 מלים שחשובות מאין כמותן לכל אריה מצוי שמאמין בדרמות גדולות –השראה ותשוקה 

ולא למסמס , אבל כדאי לנצל את האנרגיה הזו באופן מעשי,  ההתלהבות חוזרת, כן. מהחיים

. אותה על שטויות

 

 



  מזל בתולה

ובית התקשורת שלכם הופך להיות פעיל ,  שלנו עובר למזל עקרבמרקורי כוכב התקשורת

לאפשר למלים שלכם להיות כלים להשגת הדברים , בתולות, הגיע הזמן לדבר. במיוחד

אם נוסיף לכך גם את מעברה של ונוס . אבל להזהר מציניות וביקורתיות, שחשובים לכם

:  ולתקשורת–למזל שלכם נבין שאתם זוכים עכשיו בשני כלים רבי עוצמה הקשורים לרגשות 

. מה שנותר הוא לחבר את הלב למלים שלכם

ונראה שהחיים הופכים להיות רגשניים ונעימים יותר ,  עוברת למזל בתולהונוס הרגשית

המעבר הזה מביא איתו חודש של אופטימיות וכמה בונוסים קטנים הקשורים . מבחינתכם

מאפשר לכם לחשוף רגשות רכים וגורם לכם להיות נחמדים ואפילו נעימים יותר , ליחסים

.. אפילו לא אתם? ומי יכול לעמוד בפניה, ונוס מביאה איתה אהבה. לסביבה

ונראה שיש הרבה אקשן עכשיו שמגיע לבית ,  עובר למזל קשתהערס האסרטיבי מרס

לצאת למסע שיפוצים , הגיע הזמן לעשות קצת יותר עבור הבית וסביבתו, כן. ולמשפחה

חשוב במיוחד עכשיו להזהר שלא . אינטנסיבי כמו גם לארגן מחדש את הבית ואווירת הבית

. חבל.. ולא לפתח וויכוחים שבהם חשוב לומר את המלה האחרונה, לריב עם בני הבית

 

 

  מזל מאזניים

ואחרי כחודש ימים שבהם פתח לכם לא ,  שלנו עובר למזל עקרבמרקורי כוכב התקשורת

כעת עובר מרקורי . הוא מביא איתו את בשורת הפתיחות, מעט ערוצי תקשורת עם העולם

לקבל , עוזר לכם לקבל החלטות נבונות הקשורות לתחום הכלכלי, לבית הרכוש והכספים

ואולי גם לחשוב כלכלית ומעשית , עצות שיעזרו לכם להתארגן עם הכספים וחשבון הבנק

. ולקדם יזמות שחשובות לכם בנושאים אלה

אלמנט שאפשר לומר שלא ממש ,  שליטת המזל שלכם עוברת למזל בתולההרגשית ונוס 

האיכות ההרמונית והרגשית של ונוס קצת הולכת לאיבוד במזל . מאזנאים, חביב עליכם

והעיסוק בפרטים מקשה על היכולת להתמקד בצד הרגשי ובקשרים , בתולה המעשי

 לנקות –ובמקביל , זהו פרק זמן שכדאי לנצל כדי לקדם את עצמכם חומרית. הקרובים שלכם



זוית עימות של ונוס עם נפטון מביאה איתה . פחדים ומשקעים שעוצרים אתכם בימים אלה

. אל תשכחו את המטרות האמיתיות שלכם: כמה וכמה ימים רגשניים ולא ממוקדים

והופך את נושא התקשורת שלכם לאסרטיבי ,  עובר למזל קשתהערס האסרטיבי מרס

מרס מביא איתו רעיונות ועשייה ובעיקר תקשורת אסרטיבית לא מהסוג שמאזניים . במיוחד

אלא שמרס עוזר , כי ונוס שליטת המזל לא ממש יוזמת ורצה קדימה, אוהבים להשתמש בה

אם כי במקביל עלול להביא איתו לא מעט ריבים ומאבקי , לכם לקדם את מה שחשוב לכם

ספרו עד עשר לפני שאתם שוברים . כוח מול מי שהתקשורת שלו אסרטיבית ואפילו כוחנית

. וגלו איפוק כשהמדובר בקשרים שחשובים לכם, את הכלים

 

  מזל עקרב

 

והוא מביא לעקרב המצוי שלא ממש אוהב ,  שלנו עובר למזל עקרבמרקורי כוכב התקשורת

, העקרבים ידברו קצת יותר החודש ממה שתכננו, כן. את בשורת המלים, לדבר בדרך כלל

וגם כי סטורן הקשוח עובר , גם כי מרקורי מכריח אתכם והופך אתכם גם למילוליים יותר

בצורה מאורגנת , ביחד איתו ואתם מתחילים להרגיש את הצורך לפעול קצת אחרת

. והרבה, הגיע הזמן לדבר. כדי לממש את הרעיונות שלכם, ועוצמתית יותר

וכל מה שקשור לתחום החברתי הופך להיות מודגש ,  עוברת למזל בתולהונוס הרגשית

לתקשר טוב יותר , כעת הזמן לשפר תקשורת עם מוסדות וארגונים בחייכם. במיוחד בחייכם

 להרחיב את המעגל –ובמקביל , עם מקומות שיכולים לקחת אתכם בחשבון כחלק מהמערכת

. ולהתיידד עם העולם, להכניס פנימה חברים חדשים, החברתי שלכם

ועלול לעשות מעט בלגן בכל מה שקשור לתחום ,  עובר למזל קשתהערס האסרטיבי מרס

אבל יכולים לגלות גם , אתם הופכים אמביציוזיים יותר מצד אחד. הכלכלי ולחשבון הבנק

וחשוב לחשוב , שאתם מוציאים החודש הרבה יותר כספים ממה שחשבתם או שתכננתם

..  התמקדו בלשמור על הקיים–החודש הזה : פעמיים לפני כל הוצאה ואפילו להתייעץ

 

 

 



  מזל קשת

 

והתקשורת שלכם בתקופה הקרובה עלולה ,  שלנו עובר למזל עקרבמרקורי כוכב התקשורת

אבל , הקשת המצוי רגיל לתקשר בספונטניות ובחוסר טקט כשהכל פתוח. להיות לא קלה

ולא מאפשר לעצמו , פועל באופן מתוכנן ויסודי, מרקורי במזל עקרב שומר דברים בבטן

זהו זמן לשיחות עומק שעוסקות במה שקורה . לחשוף את הקלפים או את מה שחשוב לו

כשהעינים הם , ועוזרות לכם להבין היכן אתם עומדים עכשיו מול העולם, מאחורי הקלעים

. ויעזרו לכם להתחבר לעצמכם, שיחות עומק יצוצו עכשיו לא מעט.. בצד האחורי של המסך

ההופעה , ושמה את הדגש על בית הקריירה שלכם,  עוברת למזל בתולההרגשית ונוס 

זהו מיקום שמדגיש את כל מה שקשור ליכולת שלכם . וכל מה שקשור לאמביציה, החיצונית

להצליח בפגישות הקשורות , להקסים את הסביבה, לפעול באופן אסרטיבי מול העולם

השקיעו יותר בהופעה . מורים בוסים ואחראים, ולשפר דיאלוג עם הורים, לקריירה ולעסקים

. הגיע הזמן, קשתים, החיצונית שלכם

והמעבר הזה מביא איתו ים של אנרגיה חדשה ,  עובר למזל קשתהערס האסרטיבי מרס

ולאמביציה מחודשת שמחפשת מטרות מקצועיות ואישיות שעוסקות , לפעילות פיזית, לעשייה

ומרס , קשתים, הגיע הזמן להתעורר, כן. שיעזרו לה להתבטא, בהתפתחות אישית ועסקית

אלא גם שעון עוצמתי , הוא בהחלט לא רק בטריה מליאת מרץ ובלוטת אדרנלין פעילה

! קדימה..  בחודש הבא יהיה מאוחר–שמזכיר לכם שאם לא תזוזו עכשיו 

 

 

 

 מזל גדי

והתקשורת שלכם הופכת את הגדי ,  שלנו עובר למזל עקרבמרקורי כוכב התקשורת

הגיע הזמן לתת למלים , כן. האופייני הממוקד והפרקטי להרבה יותר תקשורתי מהרגיל

ובעיקר לאפשר להן ליצור או לחזק קשרים עם מוסדות , שלכם את הכוח לשנות ולהשתנות

לצאת למגוון של סידורים ותשלומם , לנהל דיאלוג יצירתי עם מקומות כאלה, וארגונים בחייכם



ובמקביל גם להרחיב את המעגל החברתי שלכם ובעיקר לדבר עם , שמשום מה שכחתם

.. ועל הכל, ידידים

והמעבר הזה מחזק את כל מה שקשור להתפתחות ,  עוברת למזל בתולהונוס הרגשית

נושא שמורכב בעיקר משני אלמנטים מעניינים ששניהם מהווים בעצם של , וצמיחה אישית

, מה שאומר התפתחות דרך הרגלים והתנועה,  טיולים ונסיעות–האחת : של צמיחה שכזו

שגורם לכם לחשוב לאסוף , כל סוג של לימודים בעצם,  התפתחות דרך לימודים–והשניה 

. ובגדול, שווה. ידע ולשנות פאזה מול העולם

. גדיים, והמיקום הזה עלול קצת להקשות עליכם,  עובר למזל קשתהערס האסרטיבי מרס

, תגלו עצבנות וחוסר שקט, נראה שבתקופה הקרובה תתקשו מעט לבטא כעסים ותסכולים

חשוב במיוחד בתקופה זו . ומרס עלול להביא איתו סכסוכים ועימותים על דברים של מה בכך

. ולא לחכות שיצטברו, אלא לנקות אותם ממש ברגע שהם נוצרים, לא לשמור דברים בבטן

. ולהיות סלחניים כלפי עצמכם, לחלוק את מה שעובר עליכם, חשוב גם לשתף ברגשות

 

 מזל דלי

והופך את בית הקריירה והאמביציה שלכם , שלנו עובר למזל עקרב מרקורי כוכב התקשורת

לעמוד על , זהו מיקום שמאפשר לכם להיות תקשורתיים במיוחד מול סמכויות. לפעיל במיוחד

לקשור קשרים עם קולגות מקצועיות , שלכם ולבטא עקרונות שחשובים לכם מול העולם

ולקדם את עצמכם טוב יותר מול אחראים , וכאלה שיכולים לעזור לכם לקדם יזמות חדשות

... וגם לא מרקורי, כי החיים לא מחכים,  קחו יזמה–בכל מקרה . ובוסים

אלמנט שעלול לגרום לכם לקחת סיכונים שאינם מחוייבי ,  עוברת למזל בתולהונוס הרגשית

המיקום הזה מדגיש . וחבל, המציאות מבחינה כלכלית או עסקית רק בגלל אופטימיות יתר

ואולי עוזר , בעיקר את הצורך שלכם בחשיבה רציונלית ולא רגשית כסיבה להוצאת כספים

אוברדראפט שנוצר עכשיו . לכם גם לשנות את סדרי העדיפויות שלכם להוצאת כספים בכלל

. זהירות..  קשה יותר לכסות–

הגיע הזמן , כן. ואתם הופכים חברתיים מתמיד,  עובר למזל קשתהערס האסרטיבי מרס

אלא שהפעם זה מגיע ממקום שאפתני , להתיידד שוב עם העולם כמו שדליים אוהבים כל כך

זמן טוב ליצור לכם ידידים שיעזרו . חברתית ואפילו אישית, כלכלית או עסקית, ומאתגר כאחד

לעבור ממצב של שכירים למצב של עצמאיים אם זה , לכם גם בהמשך בדרככם החדשה

. ובכל תחום, ולא לפחד מעשייה סוליסטית, עומד על הפרק

 

 



  מזל דגים

ומביא איתו מטען גדול של פתיחות ,  שלנו עובר למזל עקרבמרקורי כוכב התקשורת

כל מה . כמו שדגיגים סקרניים אוהבים, לרעיונות חדשים ודרכים חדשות לדיאלוג עם העולם

מרקורי .  זה הזמן לכך–מקצועיות או אישיות , ארוכות או קצרות, שקשור לתכנון של נסיעות

כאלה שעוסקות גם בפן החברתי ולא רק , גם מביא איתו איכות חדשה ומיוחדת של שיחות

. מעניין.. וקצת אחרת, ופגישות עם אנשים שגורמים לכם לחשוב, האישי

ונראה ,  עוברת למזל בתולה המאכלס את בית הזוגיות והשותפויות שלכםונוס הרגשית

. ואפילו לשותפויות שיצרתם, לזוגיות, שהיא מביאה איתה לא מעט עדנה לקשרים הקרובים

, בבית היחסים שלכם-הגיע הזמן ליהנות מוונוס באחד המקומות שמתאימים לה ביותר, כן

, זהו גם זמן להעניק יותר מעצמכם לפרטנרים ולבני הזוג שלכם. שם היא גם נמצאת במיטבה

. הביחד: ולתת ביטוי למה שחשוב לכם באמת, להיות שם כשזקוקים לכם

, כן.  אסרטיביות ואמביציה–ושם המשחק הוא ,  עובר למזל קשתהערס האסרטיבי מרס

ולמרות , הגיע הזמן לחגוג את האמביציה שלכם באופן אסרטיבי באמת כמו שמרס יודע

הרי שהיצירתיות שלכם , שהדגיג המצוי רגיש מהרגיל ועלול להפגע מאסרטיביות מוגזמת

ולהפוך אותו לחגיגה מאתגרת של , וכושר ההמצאה יכולות להתחבר היטב להילוכו של מרס

. שווה לנסות.. אנס'אם רק תתנו לו צ, אירועים בדיאלוג הקרייריסטי שלכם

 

 

 

מעבר לסיפור עם : אבל שים לב. חוזר עם האתרוג והלולב, אומר היועץ, יפה

, פלנטה מדהימה.. ונוס, אני אומר, כן.  מי שבעצם מככב פה זו ונוס–סטורן 

והרי אתם יוצאים עכשיו לדרך , אומר היועץ, גם אתה בן מזל מאזניים. מיוחדת

.. אחרי שנתיים וחצי שלא עשה לכם חיים קלים, דרך נטולת סטורן? נכון, חדשה

 לאן הולכים –שהכותרת שלה , למה שלא תעשה בעצם סדנת מאזניים שכזו

? נכון, הרי אמרת שתתחיל לתת מהנסיון שלך? מפה

 

, ראשית: האמת שבאמת יש הרבה לומר למאזנאים עכשיו. אני אומר.. הממ

להסתכל לכל , איך עובדים איתה, מה התדר שלה, לספר להם מי זו בעצם ונוס



לשמוע מהתהליך שסטורן עשה לכל , אחד במפת הלידה שלו מה ונוס עושה

. רעיון טוב.. ולהגדיר מחדש לאן הולכים מכאן, אחד בשנתיים וחצי האלה

 אחרי שכבר לחשתי כמה מלים בעניין גם בדף –אז הנה אני מכריז בזאת 

למי שיש , למי ששייך למזל הזה, סדנת המאזנאים על פתיחת –הפייסבוק שלי 

או למי שיש לו מאזנאי או מאזנאית בבית , פלנטות משמעותיות במזל הזה

ורוצה לדעת איך להתנהג עם האנשים המופלאים האלה שאוהבים לתת  

שתמיד יש להם מלה טובה לומר אבל להם עצמם קשה , ומתביישים לקבל

ולאן , מה זה אומר להיות מאזנאי, איך חיים המאזנאים בינינו.. לשמוע אותה

.. ויש לי לא מעט לומר בנושא? הולכים עם המזל הזה בשנה הקרובה

ואשלח כאן במייל למי שירצה את , בימים הקרובים אתארגן עם הסדנה הזו

איך מקבלים את סטורן לחיינו ומה :  העקרבים–ואחרי המאזנאים . הפרטים

.. אז.  נראה–ואחר כך ?  עושים איתו

.   בקרוב הפרטים: סדנת המאזנאים @ - 'לעמוד על כף המאזניים'@

 

 

 ..?מה עוד קורה בכוכבים @

 

הקלטה של שעתיים של  : הבלוג הפוליטי–בחירות בארצות הברית *
. על הבחירות בארצות הברית, אסטרולוג  פוליטי, פודקאסט של כריס ברנן

 !מרתק

 

.  הנה כאן דוגמא לניתוח קטן–בפורום שלי ממשיכים לנתח מפות *

http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?forumId=79http://politicalastrologybl
og.com/2012/09/11/the-2012-conventions-horoscope-comparison/ 

 

 של   וידיאו מעניין– 60מעגלי החיים העונות וההסטוריה עם חיבור לשנות ה 
 בוידיאו – ריק לוין

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


http://www.youtube.com/watch?v=nwDrk0gzfvo&feature=related 

 

 

מצב הכוכבים השבועי +  שלי התחזית השבועית* 

http://www.starcity.co.il/Weekley.asp?id=238 

 

 

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 

  !   חקשמח....ובינתיים

 

 –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 יו.. או בנסיעותי הקרובות, מול הים, או עריכת מפה אסטרולוגית אצלי
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