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מדים
בנימינ׳

החודש: מזל

עקרב
 עקרב. מזל לבני קלה אינה זו תקופה

 ממה חלק לטעום היה ניתן שעברה בשנה
 בחודשים העקרבים. על לעבור שעומד

 להרגיש שלא יכולים אינם הם האחרונים
קשיים. בסימן עומדת הבאה השנה שגם

 יורם של הלידה במפת לדוגמה, נביט, אם
 לראות נוכל לשעבר, שר-האוצר ארידור,

 לידתו תאריך קשה. מכה ספג שהוא
 י מבין שהוא כך עקרב, מזל בתחילת

 חשבון את לשלם שנאלץ הראשונים
 על להקשות עומדים כוכבים שני שגיאותיו.
 שבתאי, כוכב הוא הראשון העקרבים.

 להעזר שרוצה ומי מפנק, אינו שמטבעו
 חייב ידו, על מוכה להיות ולא זה בכוכב
 שיצליח כדי מאמצים ולהשקיע קשה לעבוד
 על מתקבלת בצורה התקופה את לעבור
 מכה זה שכוכב כאו הוזכר פעם לא הדעת.

נדיר. זה מלפניו זכאי ולצאת מזכה, או
 עקרב. מזל שליט פלוטו, הוא השני הכוכב

 כוכבי- מבין האחרון הוא זה כוכב״לכת
 בשנת רק התגלה הוא לנו. המוכרים הלכת
 פלוטו בגרמניה. הנאצים עליית עם ,1930

 במובן גם - משמע תרתי - חושך מסמל
 הרע, כוחות במובן וגם הבלתי״ידוע,

 פלוטו השטן. וכוחות האפלים, העולמות
 העולם את החיים, של האפל הצד את מסמל

 גאנגסטרים, המאורגן, הפשע התחתון,
לי ושיעבוד התמכרות מיני, רקע על פשיעה

והש עצמי הרס והרסניים, אפלים צרים
טרור. באמצעות המונים על תלטות
 את שמשמיד כוח הוא פלוטו של כוחו

 נגמר כלה, ובסוף עצמו את מרעיל עצמו,
הנאציים מהמנהיגים שחלק פלא לא ונהרס.

הרומנטי בשטח נעימות הנתעות
 ובעיוח דיכאון ואילו לדגים, צמיות

עקרב מזל לבני צפויות בריאות
 ״אדם" המלה חוקיות. לאותה מציית בחיים
 למילה וקשורה ״אדמה" מהמלה נובעת

כהה. אדום הוא פלוטו של וציבעו ״אדום,"
 את - מחזור״החיים את מייצג אכן פלוטו
 את המישגל, את סופם. ואת החיים תחילת
הקבורה. ואת המוות

 מילחמת״העולם של החורבן מתוך
 ם, האו״ צמח חדשה, אנושות נולדה השניה,
 דומות שואות למנוע כדי נוצר שבזמנו
 עטורי שיוצאים אנשים נולדו בעתיד.
 השואה ומתוך בכלל. מילחמות נגד פרחים
מדינת־ישראל. נולדה

מי ולרע. לטוב - כוח מסמל פלוטו

של האפל הצד את המסמל פלוטו.
מזל להיכנס עומד החיים,  עקרב, ל

ת ו ש ק ס י נ ש ר ש ע ה ה ש י ס ש
 התנהגות התבוסה. עם עצמם את הרעילו

 עוללה שגרמניה מה את משקפת המנהיגים
עצמה. את והחריבה הרעילה היא לעצמה,

והרו היוונית המיתולוגיות לפי פלוטו,
 המעמקים הינו השאול השאול. אל הוא מית.

 למעמקים קשור אכן פלוטו הנסתרים.
 האדמה מן יוצא הכל ההוויה. של הנסתרים

 תהליכים של התחדשות יש שם אליה. וחוזר
שונים.
הכל תשוב." עפר ואל אתה מעפר ״כי

 - להרוס כדי פלוטו של בכוחו שמשתמש
 הכוח אותו את בעצמו. דבר של בסופו נהרס
 ואפשר חיובי, בכיוון להפנות אפשר עצמו

 שמובילה הדרך מן באמצעותו. להיבנות
 המובילה הדרך מהי לומדים המוות לשערי
לחיים.

 האדם את מביאות הטראגיות החוויות
 על״ידי עצמו הבנת לידי האמת, הכרת לידי

 רעיון מסביר מתהילים הפסוק האמת. הבנת
דרא עד אנוש ״תשב הסבר: מכל יותר זה
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 כי כלו כשכבר אדם." בני שובו - ותאמר
 כששערי נסיגה, דרך אין כשכבר הקיצין,
 ־האדב מגייס אותך, לבלוע עומדים האבדון

 עצמו את לשקם כדי שבו, הכוחות כל את
האמת. דרך על ולהעלות
 עומז עקרב, מזל שליש שהוא פלוטו, כוכב
 בו ישהה הוא כחודש, בעוד זה למזל להיכנס

 יביא זה שכוכב לוודאי קרוב שנים. 10כ״
 כדור-הארץ, פני על קיצוניים לשינויים

 למזל חוזר פלוטו שכוכב להזכיר (כדאי
 בערך; שנה 250כ״ בו נמצא שלא אחרי עקרב
 כאשר שנים, 10כ- בעוד שונים יראו חיינו
 עקרב. במזל שהותו תקופת את יסיים הוא

 המזלות בגלגל השמיני המזל הוא עקרב
 בימים כבר הזולת. לכספי השאר בין וקשור

 עקרב, מזל בשערי ניצב כשפלוטו אלה,
 הבנקים, את שפקדו הרבים בקשיים נוכחנו

 לבוא שעלול למה ראשונה אזהרה רק וזוהי
 שוב כדאי אולי עצמו. במזל ישהה כשפלוטו

 מנת על אך - הורס שפלוטו להזכיר
 תקופה אותה שבסיום ויתכן להתחדש.

 בכספים בטיפול כיום שנהוגות השיטות
 דרכים יימצאו ותחתן הכר, לבלי עד ישתנו

 לכלכלת יותר מתאימות ואולי חדשות
העתיד.

 על תשפיע עקרב למזל פלוטו של כניסתו
 עקרב. מזל בני על רק ולא האנושות כלל

 אנשים במיסתורין, קשור שפלוטו מאחר
 יחפשו ורבים בנסתר יותר לעסוק נטיה יגלו

 של מוכר הבלתי בעולם תשובות לעצמם
 במוות, קשור שפלוטו מכיוון המיסטיקה.

 קשים יהיו שנעבור הגדולים השינויים
 צורה שכל העובדה בגלל שזה יתכן מאוד,

 חדשים חיים אך נעימה. איננה מוות של
! בחדש. יתחלף והישן יצמחו
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 שאתם לפגי
הרומנטי בשטח

 בימים ביותר הטובים מן אינו מצב״הרוח
 עצמכם את מרגישים אתם אלה,

 וחסרי- בלתי״מרוצים
הכל ההרגשה מנוחה.

 טובה אינה היא גם לית
 לגשת רצוי ביותר,
 בדיקה ולעבור לרופא

וחי סכסוכים כללית.
 בני-מישפחה עם כוכים

 עליכם להקשות עלולים
 אי- נושא השבוע,
בכספים, קשור ההבנה

 כחודש להמתין רצוי
חשובה. החלטה מחליטים

יגעים. מעט היחסים
★ * *

 אנשים עם לאחרונה שהיו אי״ההבנות את
 שיחות בעזרת לפתור תוכלו בסביבתכם,

 אינה זו שדרך למרות
 בדרך- עליכם מקובלת

 מבוגרים אנשים כלל.
 אי־נעימות, לכם יגרמו
 להם לוותר עליכם יהיה

 להתעקש. חבל הפעם,
לש שאי־אפשר יתברר

 נסיעה המצב. את נות
 את לשפר עשויה קצרה

 להפגיש וגם מצב־הרוח
 מעניין אדם עם אתכם
 בגלל מודאגים מכם שרבים למרות ורציני

 נורא. אינו שהשד יתברר כספיים, עניינים
* * *

 ואחריות, עבודה עומס עליכם יפלו השבוע
 לעצמכם למצוא תתקשו העבודה במקום

 יתכן למנוחה, זמן
 על לחשוב הזמן שכעת
בריאו מבחינה שינה.

כר חשים אינכם תית
וחול דיכאון מעט גיל,
עלי מקשים פיסית שה
כהלכה. לתפקד כם

 ביציאות להדבות רצוי
 את ולהפיג מהבית

ב והחרדות הדיכאון
 בבית עליזה. חברה

 אז אינסטלציה להתקלקל, עלולים דברים
למומחים. בזמן פגו חשמליים, ביזרים

 באחרונה. עליכם שעבר הרב המתח אף על
 על מתקבלים פתרונות למצוא תוכלו השבוע

מבחי למצבכם. הדעת
 לא עדיין כספית נה

מהפ לבצע הזמן הגיע
תוכניות. לשנות או כות,

כחודש. לפחות המתינו
 ייפגשו ורווקות רווקים
 בני־זוג עם השבוע

 מן ולא מהם, מבוגרים
 קשר שיווצר הנמנע
 לא אולם ומוזר, מהיר
 יאריך שהוא נראה

 להביא עלולה האוכל מן ההנאה ימים.
זהירות! יותר. מאוחר לחרטה אתכם
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 או הבית בענייני עסוקים תהיו השבוע
 אלה, בימים שינויים לבצע יש הדירה,
 של קניה או חדש ריהוט
 לבית. חיוניים חפצים

 הדירה את לארגן יש
 לייפות ולנסות מחדש

שתכי כדאי הבית. את
 כיהן כיבוד, של מלאי נו

את להפתיע שעומדים
צפו לא בביקורים כם

 השבוע סוף לקראת יים,
 עצמכם את תרגישו

עלי ואז ממחה, חסרי
 אתם אימפולסיבית. מהתנהגות להימנע כם

 מסובכים. עצמכם את למצוא עלולים
* * *

 מקום שינוי על חושבים אתם אלה בימים
 ברגע אולם זמני. שינוי לפחות או המגורים.

 לא בקשיים תתקלו זה
 את לממש מעטים

 הכרויות רצונותיכם,
 להביא עשויות חדשות
אופ למצב־רוח אתכם

 מיכתב ונלהב. טימי
 מחוץ־לארץ שתקבלו

 ידיד של בואו על יבשר
לבי קרוב־מישפחה או

 למרות דאגה, אל קור,
 יוסיף הביקור העבודה

 טוב לא הרומנטי בשטח רבה. הנאה לכם
מחייבים. קשרים וליצור נישואין להציע
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 בימים אתכם שפוקדות העיקריות הדאגות
 מאוד קשה כספיים. לעניינים קשורות אלה

 שתכננתם מה את לבצע
 כל שאין נראה יה וברגע
 מדובר אם אולם מוצא.

דירה, להחליף ברצונכם
 יותר מאוחר תווכחו

 תצליח אכן זו שתוכנית
הפועל. אל לצאת

 עשוי במקום־העבודה
 קשר השבוע להתפתח

 לב שימו חדש, רומנטי
 או חדשים, עובדים אל

 בכם ומגלים ויוצאים שנכנסים אנשים אל
 אכזבה. לגרום עלולים אריה מזל בני עניין.

★ * *
 כדי עד ביותר. רציני במצב־רוח תהיו השבוע

 יהיה לא הריכוז כושר דיפרסיות, של תקופות
 שאינכם ותרגישו טוב

 זו כתמיד, מתפקדים
 מלאת תקופה אינה
 ורצוי במיוחד חיים

מבחי במנוחה. שתרבו
 נראה בריאותית נה

 לסבול עומדים שאתם
 או בנשימה. מבעיות

לג צריך במחזור־הדם.
 המשאבים כל את ייס

 לעבור כדי החיוביים
 שיפור תרגישו הבא בשבוע כבר השבוע. את

 עיסקות. מביצוע להימנע רצוי במצב. עצום
* * ★

 ונוטים לחוצים עצמכם את חשים אתם
 אינכם נמהרת. בצורה דברים להחליט

במכ ונתקלים שקטים
 מבינים שאינכם שולים
 אתם צצים. הם מהיכן
 לקיצוניות ללכת נוטים

 לכם להביא עלול וזה
מלב הימנעו הפסדים,

הלוואות, השבוע קש
 עצמכם על קחו ובכלל,

סיכונים. שפחות מה
 המצב מה זמן לעוד

 תוכלו ואז שונה, ייראה
 מיכתב שונה. התנהגות לעצמכם להרשות

אלה. בימים להגיע עומד מחוץ-לארץ

 להביא עלולים ידידים עם ובעיות קשיים
 רצוי וממורמר. כבד למצב־רוח אתכם

 אם היטב שתבדקו
דב את נכון פרשתם

כוונותיהם. או ריהם
 להיות נוטים אתם

 בתקופה מדי חשדניים
עשו סרטן מזל בני •זו.

 לעזרתכם לבוא יים
רוחכם. מצב את ולרכך
 אתם הרומנטי בשטח

 באדם לפגוש עומדים
 מאוד משמעותי שיהיה

 ביציאות להרבות רצוי הקרובה, בתקופה
ישנים. בידידים תפגשו האלה בימים מהבית.
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 בתחום קשות בעיות לצוץ עלולות השבוע
 חשבתם לא כלל שעליהם עניינים העבודה.

 לעיכובים לגרום יכולים
 ולהביא בתוכניותיכם

תשח אל לכעס. אתכם
 אתם תוותרו. ואל קו

 עם לשוחח חייבים
לה עליכם. הממונים

 חדשות עבודה צעות
 בשלילה, לענות רצוי

מסו אינכם זה ברגע
נכו בצורה לשפוט גלים

 עבורכם. שוב מה נה
 אולם זה, ברגע לכם קשה כספית מבחינה

 המצב. את ולשפר להגיע עשוי כסף סכום
* * ★

 כל מפתות. הצעות אחרי מלהיגרר הימנעו
 שאין הבטחות או מפוקפקות עסקות מיני

 השבוע כיסוי. מאחריהן
 להיות נוטים אתם

סטו מדי. אופטימיים
בית־ ותלמידי דנטים

 להצליח יוכלו ספר
 או בלימודים השבוע

לחוץ־ נסיעה בבחינות.
הפרק. על עומדת לארץ
הח מי עם לב שימו

 זו נסיעה לבצע לטתם
 אם נוספת פעם ובידקו

 עדיין הרומנטי בשטח אמון. לתת אפשר
משעשעים. ומקרים נעימות הפתעות צפויות
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