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מדים

בנימיני

ש י ג ו אינו

 וקיבל בפוליטיקה׳ רבות שנים עוסק
ה התורה של אמיתות מיספר עצמו על

סי דרכו בתחילת באשר סוציאליסטית,
 יודע הוא גרידא■ לאומניות היו בותיו

 או לאומנות :כמו שאלה על להתפלפל
 אסמכתות, להביא יכול הוא סוציאליזם,

 הוא צריך, כאשר בזו. תלויה זו כיצד
העומ ערכים הם במה עד להוכיח יבול
אנטגוניסטיים. ואפילו עצמם, בפני דים

 רגיש אינו הוא אנשים עם ביחסיו
 למרות נעים־סבר, ואינו מספקת, במידה

 אינו הוא טובה• כוונה לו להיות שיכולה
 הוא מרגיש, בן הוא ואם לאחרים, רגיש
 אך לתקוף, יוכל שאותן עובדות, קובע

לתמרן. לא

לעמדה הגיע
בזנות בנידה

ת יו נ ש ק ע ה
 במזל השמש 11.5.1922 בתאריך נולד

 קשת במזל מרס עקרב, במזל הירח שור,
 הכוכבים נמצאים מצב ובאותו בנסיגה,

 במזל נמצאים ששניהם ושבתאי, צדק
מאזנים.

 לבעיות רבה רגישות בעל אדם הוא
קיי מסויימת. למידה עד אך חברתיות,

ולמצי דקים לניואנסים אטימות בו מת
פע מגיע הוא זו אטימות בגלל אות.
 הכל של — קיצוניים למצבים רבות מים

לדוגמטיות. ומכאן — בלום לא או
 של צודקת וחלוקה שיוויון בעד הוא
ה בשאלה דן הוא באשר אבל הרכוש,

 חשיבות מקבלים אלה דברים לאומית,
 ורק לאומני, בל קודם הוא מישנית.

 לאומנות — בלומר סוציאליסט. כך אחר
 ללא סוציאליזם על עדיף סוציאליזם בלי

לאומנות.
 בפעילות להימצא שאוהב אדם הוא

לליבו. קרובים הציבור וענייני מתמדת,

 מניע מאשר הדובר, הכלי יותר הוא
התבו לא זו — מנהיגות בושר המונים.

 לעמדה הגיע אך באישיותו, הבולטת נה
 קשה והעקשנות. הדוגמטיות בזכות בכירה

הסוציאליס שהתורה מאדם, לצפות גם
 עולם של הדרך וסוף ההתחלה היא טית

 במו לפתיחות. שלו, המופשטת המחשבה
 ״ישמרני :עתיק יהודי בפיתגם שנאמר

אחד״. בספר קורא מאיש אלוקים
 כמה ועד למודה, היא אצלו התורה

 אין אותה, ליישם שאפשר משוכנע שהוא
 המחשבה עולם בין אורגני קשר אצלו

למציאות. ותירגומו
מדי להנהיג צריך היה עצמו הוא אם

 בגלל למכשלה, הופך שהיה יתכן נה׳
ב חוסר״גמישות עיקרים, על התעקשות

 המציאות. של מגמתית וראייה מעשה,
ש למרות בקלות. קשרים יוצר לא הוא
ש האדם נשאר אך להשתדל, יכול הוא

 לו שיתנו במה שעד בך למחיצה• מעבר
 אישית, סימפטיה יוצר אינו הוא כבוד,
 אנואר דוגמת מנהיג ליצור שיבול כמו

אל-סאדאת.

 להיות יבולה אינה כדת האיסלאם
התו את נוגד שזה כיוון עליו, מקובלת

 מצב, יווצר אם אבל המרכסיסטית• רה
והסוציא שלה, את תשיג שהלאומנות

 את להסב יכול הוא יתפתח, לא ליזם
 דתי, לאפיק גם שלו הפוליטית האידיאה

ש האלמנטים אותם את בדת ולמצוא
הסוציאליסטית. בתורה חיפש

 לשאת יכולת — הוא האיש של עיקרו
 אבל עוולה. לתקן ולנסות דברו, את

 חוסר־ביט־ הרבה מסתתרים לזה מתחת
 ריגשי ניתוק למציאות, חוסר-קשר חון,

 לחקות ניסיון תוך ההורים, מדמויות
אידיאלית. תדמית
 ובתת-מודע לחרדות, נתון אף הוא

 הוא שבה בתורה חוסר-אמונה יש שלו
 שהוא מה שכל בטוח תמיד לא הוא דוגל.
 הריגשי. הצד על״ידי גם מכוסה אומר

רגי מופגן. ביטחון על״ידי מכוסה זה בל
 על- מכוסים אינם הם גם וטוב-לב שות

הריגשי. האספקט ידי
ל לו קשה טוב, אדם הוא למעשה

של מצב מוצא הוא ובטוב״ליבו הילחם,

שרם בין אורגני קשו אצלו אין
והמצא אוהב ומציאות. המחשבה

סימפטיה יוצר ואינו מהמות בתנועה

מוכי טופיק
עיקרים על עקשנות

ו מרחיק״ראות, אינו הוא על-פי-רוב
 ביוון תנועתו, את לעכב יבול למעשה

 יכולת לו אין תנופתה. את מגביל שהוא
 בה עמדתו ואילו התנועה, את לקדם
 מצב, נוצר שרכש, העמדה בגלל חזקה.
המקום. על בישיבה לפעמים שנראה
 רעיונית, בכפילות להימצא יבול הוא
 אחר בשלב אך סמוייה, היא זה שבשלב

בעת, :למשל החוצה. לצאת יכולה היא

 אותו מלווה באן גם אבל ורוגע. מנוחה
ספונ אין הדרך, בל לאורך חוסר״ודאות

 תמיד הראש המוח• את שמבריעה טניות
ורעיונית. עצמית ביקורת מבקר,
 טובות״ רודף אינו פשוט, איש הוא
 וחי חיי״מותרות, מחפש אינו הנאה,
 בסיג־ פשוטים, חיים של בחלום תמיד

 אדם הוא והבטוח. המוכר הישן, נון
ולזולת. לעצמו כבוד הנותן
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ית מנוחה. לבם דרושה השבוע בתחילת
 מ־ למישהו עזרה להושיט שתתבקשו כן

 הנמצא בני״המישפחה
תוכ זמנית. במצוקה

לש עדיף חדשות ניות
סו מעט לעצמכם, מור

להועיל. עשויה דיות
ה — כספית מבחינה

לק משביע־רצון. מצב
יתעו השבוע סוף ראת

המו המרץ בכם רר
 ה- את והמאפיין כר

 עשויות ואז טלאים,
 הנושאות משעשעות, פגישות להתרחש

 רציני. וסופן בתחילה, הומוריסטי אופי
¥ ¥ ¥

 ויוצרים לפתע, בכם נזכרים ישנים ידידים
 המוגברת, העירנות מחודשים. קשרים שוב

 השבוע, את המאפיינת
 ליומיים לגרום עשויה

ל ולרצון עייפות, של
ה בהמשך ולהרגע. נוח

הת שוב תחושו שבוע
 לשנות ורצון להבות

מתי קבועים. הרגלים
 ביג־ — מסויימות חות
שבה האינטנסיביות לל

_ — כעת חיים אתם ________
להתפר לגרום עלולה
 הקרובים נגד תוקפנות של קצרות צויות

 שהצטבר. המתח את יפרוק טיול, אליכם.
★ ★ ★

 מצב וגם מתעכבות, שתיכננתם תוכניות
ה עיקר אך לדאגת״מה, גורם בריאותכם

 נובעת הכבדה הרגשה
 ומההרגשה מעצבנות,

 בקצב עומדים שלא
הכוכ מצב המוכתב.

פעי מאפשר אינו בים
את ומאלץ רבה, לות
 שוב ולעשות לנוח כם
בק חשבון־הנפש. את
לפעי שוב תחזרו רוב

לנ יש הרגילות. לויות
ה הדלתות, את עול

מוע תאומים בני מתגוררים שבהם בתים
מבחוץ. מנזקים להיפגע במיוחד דים

סוס1
 - ביוני 2-ו

ביולי 20
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 יגרמו ציבורית ופעילות חברתיים מיפגשים
נס שאיפות ולקידום אופטימי למצב־רוח

 ממיפגשים חלק תרות•
 קרש־קפיצה יהווה אלה

 ששם כיוון . עבורכם,
ב עשויים.לפגוש אתם

 עליכם שדעתם אנשים
 שתופעתו יתכן טובה.

 או קרובים של• מביקור
 זמן ששהו חברים,
בחוץ־לארץ. ממושך

 לחתום שצריכים אלה
 מיסמכים או חוזים על

 כל על במיוחד שיקפידו מאוד רצוי —
 במיוחד. פגיע זה שטת ופרט, פרט

¥ ¥ ¥
 עלולה מבני״המישפחה אחד של בריאותו

 שבוע בתחילת התוכניות לשינוי לגרום
 לאחר יומיים אך זה.
 מצב־הרוח. ישתפר מכן

ב הקשורות בשורות
 עשויות אחרות ארצות
מופ להתלהבות לגרום
 מיקצו- עניינים רזת.
 אתכם מעסיקים עיים

 זו, בתקופה במיוחד
 או בעמיתים, לטפל יש

בע עליכם, בממונים
אפ ובזהירות, דינות

 בעבודה. עמדותיכם את לקדם יהיה שר
 שאיפות. יקדמו השני המין עם פגישות

^ ^
עוס אתם שבו בשטח ידע להוסיף הרצון

 מתאימה זו תקופה מנוחה. נותן לא קים
חד תוכניות לתיכנון

בהעש הקשורות שות,
 לסטודנטים הידע, רת

 להצליח טובים סיכויים
 עם קשרים בבחינות.

 ותוכניות זרות, ארצות
רחו לנסיעות הקשורות

ל אתכם מכניסות קות,
 את ומגבירות מתיחות,

 לכם הטבעית הדאגה
 לדאוג יש וכה. כה בין

 קיימת שהשבוע כיוון הביטוח, ענייני לכל
בביטוח. הקשור כספי, לרווח אפשרות
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 מירבית בזהירות לנהוג מאזנים בני על
 קרובי-מישפחה אם במיוחד בכספם,

אלה. בכספים קשורים
ה על לסמוך לא רצוי

 בתקופה אינטואיציה
 ידידים של העצות זו,

להע עשויות וקרובים
 המצב על אתכם מיד

 ש- בספים, האמיתי.
 יעו- לקבל, התכוננתם

 השבוע לצפות אין כבו,
זה. בתחום להפתעות

 מרגישים לעומת־זאת
 נמנעתם שמהם ולתענוגות, להנאות. רעב

 יתעוררו. הרגש חיי האחרונה. בתקופה
¥ ¥ ¥

 יביא בעבודה עמיתים עם פעולה שיתוף
 דרך אחר לעקוב יש מבורכות. לתוצאות
 שותפכס של מחשבתו
 האינטואיציה לעסקים.

ל אתכם תנחה שלכם
לפ תוכלו הנכון, כיוון
 שיפוטכם בעזרת עול

 המישפחה בעלי הנכזן.
מקדי עצמם את ימצאו

 מהזמן ניכר חלק שים
 אלה ולילדים. לבני־הזוג

 שפע חופשיים שעדיין
 עם לפגישות הזדמנויות

הרו של טיבעם אך השני, המין בני
 וקצר. קליל זה בשבוע המתפתחים מנים

¥ ¥ ¥
 שייאלצו ויתכן עמוסי-עבודה, הקשתים

קשה נוספת. אחריות עצמם על לקבל
למנוחה. זמן למצוא _____

 קשרים יתכנו בעבודה
אח ארצות עם חדשים

ל עשויים אלה רות,
 ורעיונות עניין הוסיף

 זו בתקופה חדשים.
 בעניינים גם עסוקים

בבריאות. הקשורים
למר האהבה למרות
 מהשבוע חלק חבים,
בביתכם. עליכם יעבור

נכו- בדירה. שיפוצים על לחשוב כדאי
חדשות. ריגשיות חוויות לבם נות

־ בדצמבר 21,
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 יחסים על בעיקר יהיה זו בתקופה הדגש
הסי — עבודתכם במקום גם רומנטיים.

 בני־זוג לפגוש כויים
הרגיל. מן רב חדשים

פרשה, לסיים הזמן זה
 על עונה אינה שכבר

ב ולהחליפה הציפיות,
ממנה. מלהיבה אחרת,
לבי שמתאימה תקופה

 תחושו ולאהבה. דור
 ומשיכה שימחת־חיים

השתת לאמנות. חזקה
 הצגות בקונצרטים, פות

 בעלי- לחדוות־חייכם. ביטוי יתנו ומסיבות
 לילדיהם. להקדיש זמן יותר ימצאו מישפחה

¥ ¥ ¥
ה לענייני הקשורים שינויים על הדגש
מ ואירגונו לשיפוצו זמן מקדישים בית,

ה בכם מתעורר חדש.
 הרגלים לשנות רצון

 הופך ביתכם קבועים.
חב מרכז זו בתקופה

 פתוח, הבית קטן; רתי
ל ירבו רבים וידידים

 בין אלה. בימים בקרו
 בכם מתעורר השאר,
 בספים להוציא הרצון

ה מיכולתבם למעלה
 מעט למתן יש כספית.

עשויה מפתיעה שיחת-טלפון זו* נטייה
בעתיד. הקשורה רבה, להתלהבות לגרום

¥ ¥ ¥
 מיוחדת התעוררות במיוחד. מלהיבה תקופה

ה יתרחשו ומעניינות מוזרות ופגישות
 כוח משקיעים שבוע.
אנשים באירוח ומרץ

משו יציאה מעניינים.
תפגיש לטיולים תפת

 שזמן מכרים, עם אתכם
קיו את זכרתם לא רב

אופטי מצב־הרוח מם.
 הכספי המצב וגס מי,

מ להיזהר יש משתפר.
בי־ ,מיותרים דיבורים

ל הקשור בנושא חוד
 נזק לגרוס עלול פיטפוט־יתר לימודים.

המישפחה. מבני למשיהו ועגמת־נפש
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