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מרים
בנימינ׳

אסטרו למיסטיקה, לגיסתי, המשיכה
 חזקה תהיה ולפסיכולוגיה ליוגה לוגיה,

 במשך חבויים שהיו ביותר.קונפליקסים
 בעיות ויעוררו החוצה, יצאו רבות שצים

 פסיכוסומטיות. מחלות ואפילו נפשיות
 במישור ג□ קונפליקטים להיות עלולים

 אם אן בעבודה. ואי־שביעות-רצון המיני
 של ישרה לא להתנהגות קשור הגורם

 על ויעלה יצוף הכל - ממונים או עמיתים
ישתנה. כך ואחר פני־השסח,

החודש: מזל

עקרב
 בימים מורגשת פלוטו כוכב של השפעתו

 להתעלם אי״אפשר חזקה. בצורה אלה
 בעיקבות עלינו שעוברים מהשינויים

עקרב. למזל זה כוכב של כניסתו
 נכתב השפעותיו ועל הכוכב של אופיו על

 רק כן. על נחזור לא זה. במדור מזמן לא
 על כלומר, - הכלל על משפיע הוא כי נזכיר

גדולים. אירגונים ועל מדינות,
 לא מעניינת חיי-הפרט על השפעתו אולם

פלוטו כוכב מאיתנו. אחד לכל ונוגעת פחות

 פלוטו כוכב ישפיע הבאות השנים בעשר
המזלות כל בני של האישיים חייהם על

 ולהיפטר להתנקות יצטרכו קשת מזל בני
 הגוף של הפסולת - להם שמפריע מה מכל

מחדש. להיבנות שיוכלו כדי - והנפש
 החדש למצב שתהיה הראשונית ההשפעה

 שיבינו מאד חשוב הפסיכולוגי. בכיוון תהיה
 שלהם. לצרכים ערים ויהיו בתוכם קורה מה

 להתנהג לעצמם להרשות יוכלו לא הקשתים
 להיות חייבת הגישה כילדים, לחשוב או

העצמית והשליטה יותר ואחראית מבוגרת

 מקשרים לכן קודם נהנו אם ומשמעות.
 קשרים יחפשו כעת בטלות, ומשיחות קלים

 לא החברויות יותר. ועמוקים אינטנסיביים
 מעתה מחייבת, לא ידידות של בגדר יהיו

 לא מזה בפחות עמוקה, חברות תיווצר
הגדיים. יסתפקו

 את שישנה באדם לפגוש עשויים גדי בני
 זאת שאת ומכיוון שלהם. צורת־החיים כל
 חלק לטובתם. יהיה זה - מחפשים הם

 תנועות או לאירגונים יימשכו מבני״המזל
החברה פני את לשנות שמטרתן

י ד ד
 החשובות התקופות אחת תהיה שזו יתכן
 להגיע ינסו שהדליים וכדאי בחיים ביותר
 הוא האתגר עכשיו. עד שהגיעו ממה ליותר
 כוח להם יתן פלוטו כוכב העולם. כלפי

 ואם שלהם, הקריירה ואת עצמם את לקדם
 את להם יתן הוא - בכך יצליחו לא

 שאינם לכך גורם מה להבין האפשרות
הם הקרובות שבשנים יתכן מצליחים.
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 זה למזל וכניסתו עקרב, במזל שולט
המזלות. כל בני על מאוד משפיעה
 כוכב ישהה הבאות השנים 10שב״ מכיוון

 לכל יקרה מה לראות ננסה עקרב, במזל זה
ומזל. מזל

 יושפעו האחרים, המזלות מכל יותר
 אחרות: במלים למזלם. פלוטו של מכניסתו

 יוכלו אלה בשנים הוא. לביתו ייכנס הכוכב
 עצמם, את ולהבין לחקור בני״המזל
 הם להשתנות. אף יוכלו זו הבנה ובעיקבות

 חזקה עצמית ושליטה איפוק יגלו
 אחרים אנשים עם ביחסים וחסרת־פשרות.

 להימנע ויצטרכו קיצוניים, יותר יהיו הם
 שזה מכיוון סביבתם, על מלהשתלט

להם. הקרובים האנשים את מהם ירחיק

 לזלזל טוב לא זו בתקופה הכרחית.
 קיימת אחרים, של ובחוכמתם בכוחותיהם

 אוייבים להם יקנו שבני״המזל סכנה
 לא לפד.אנשים שיתכוונו מבלי נסתרים,

 מה הוגן. יהיה יחסם אם להם, להזיק יוכלו
 עם להשלים יצטרכו הקשתים שברור:
 התנהגותם בגלל בהווה, נעימים לא מצבים

מאחריות. שברחו מפני על״פי־רוב, - בעבר
 אותם תלמד הקשיים עם ההתמודדות

יותר. טוב לעתיד אותם ותכין

 תגרום לעקרב פלוטו של כניסתו
 גדי. מזל בני של בעתידם גדולים לשינויים

 ישנו ידידים, שהם בהם שבטוחים אנשים
 כחשוב לגדיים שנראה מה יחסם. את

טעם חסר תפל, לפתע יראה ביותר,

 בין וינדדו מקומות־עבודה כמה יחליפו
 הדרך את שימצאו עד שונים, מיקצועות

 ישכחו ולא החוק לפי שינהגו חשוב הנכונה.
 עלולה ההתעלמות - האנושי הצד את

טרגיים. למצבים להביא
 אולם קלה, תקופה מצפה לא לדליים

 בצורה יחליטו ולא יתייאשו שלא חשוב
 איטית בצורה לפעול חייבים הם נמהרת.
 יכנסו הם בפזיזות ינהגו אם כי ושקולה,
יתבזבז. נוסף וזמן נכון לא למסלול

דגים
 כל לעקרב, יכנס פלוטו שבה בתקופה

המש בגלל לרוב - תשתנה החיים השקפת
 מה אין עתה. עד בני־דגים על שעברו ברים

 וכך אותם ומלמד מבגר זה כל ולפחד, לדאוג
קשים. מצבים עם להתמודד מסוגלים יהיו

 ימשוך לכן, קודם דגים בני את שעניין מה
 לעומק. יותר הנושא את ללמוד אותם

 יפגשו שבהם אנשים ועם העולם עם קשרים
 לחזור אותם להביא עשויים המזל בני

 שחשוב: מה בדת. להתעניין או בתשובה
 שפלוטו מכיוון לקנאות, להיתפס לא שיזהרו

לאובססיות. גורם
 ביותר. חשוב יהיה לימודים המשך

 עצמם את למצוא הדגים יוכלו אלה בשנים
התעניי שטחי את ומרחיבים מעמיקים

 חייבת המזל בני של התנהגותם נותם.
 את למצוא יוכלו אחרת דופי, ללא להיות
 במישפטים ומסובכים מסוכסכים עצמם
חשיבות. וחסרת- קטנה שטות בגלל

טלה
 הוא טלה ולבני לעקרב, נכנס פלוטו כוכב

 לטליים לא היא הסכנה סכנה. של מצב יוצר
 והחשובים הקרובים לאנשים אלא - עצמם
 וחלילה חס אפילו להגיע עלול זה להם.

 בצורה החיים את ישנה וזה למיקרי-מוות,
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 מצבכם את לשפד שתוכלו נראה השבוע
 לייצב נסיה נכדת באהבה תחומים, בכמה

 אותם הדגשות. את
יגי להחליש, שהתקשו

 להחלטה סוף־סוף עו
 היחסים לעתיד בקשר

בלתי־יציבים. היו אשד
שיס קשרים תחת

אחרים, יתחילו תיימו,
 מבחינה יותר. מרעננים

 הישג צפוי כספית
 יגיע כסף סכום חיובי.
 ממקור מפתיעה, בצודה

 לצורכי־ נסיעה עליו. חשבתם לא שכלל
מעניין. אדם עם אתכם תפגיש עבודה

* * *

ם יחיו השוורים קי  נעימה. בעבודה עסו
 נעימים אנשים לפגוש עומדים אתם השבוע

 מצב־הרוח את שישפרו
 שלכם. עליז כל־כך הלא

 רצוי השבוע בתחילת
 מי־ תתכננו ולא שתנותו
 מאמץ שדורשים בצעיס

 רצוי חשובות שיחות -
 בשיא תהיו לא לדחות
 עליכם ויקשה הכושר
 האנשים את לשכנע
במ באים אתם שעימם

 צפויה קצרה נסיעה גע.
סו היטב, לתכננה יש אך השבוע, *  לצרף נ

מהסתבכויות. לחמנע כדי מישהו, עוד אליכם
* * *

 יגיעו רב זמן נפגשתם לא שעימם ידידים
 אותם, לארח קל יהיה לא לביקור־פתע.

 עסוקים שאתם מפני
עלי אלה. בימים מאוד

 של עבודה לבצע כם
 שנעדר אחד. מישהו

 עצנד ואתם מהעבודה,
כל מרגישים אינכם כם
הרומנ בשטח טוב. בך
 התפתחויות יהיו טי

שי השבוע, מעניינות
 יהפכו סתמיות חות

 וקשרים מאד חשובות
 של הרגשה ישרו יותר ורציניים חדשים
בבית. לבלות כדאי השבוע סוף את ביטוזון.

תאומים

 עלול במקום־העבודה עליכם שמופעל לחץ
 להתפרצות או נמהרות להחלטות לגרום

במקומה. לא מילולית
עו אתם שעימם אנשים

ם בדים לפ להציב מנסי
 למרות מיכשולים. ניכם

ם שאינכם  מה מביני
זו. להתנחגות להם גורם
א הסיבות אתת קי הי
שלכם, בכישורים נאה
ולהתאפק. להמתין רצוי

 המישפחה ובקרב בבית
ובתמיכה, באהדה תזכו

 את ישפר בני־וזמישפחה עם משותף בילוי
 ישנים. בתחביבים לעסוק כדאי ההרגשה.

* * *
 מן יותר השבוע אתכם תעסיק המישפחה

 בבקשות, יבואו וקרובים הורים הרגיל.
להת תוכלו לא ואתם
רצו את מלמלא חמק

 מחוץ-לארץ מיכתב נם.
 הנושא את שוב יעלה

 הקרוב, בזמן נסיעה של
 על לחשוב רצח אולם

 יתכן נוספת, פעם כך
 מתאים אינו שהזמן

 בשטח״הלימודים לכך.
 השבוע. הצלחה צפויה

יבלי והברקה מקוריות
 בני מעטיצז. לא בשבחים ותזכו אתכם טו

 מוזרה. מעט בצורה השבוע יתנהגו הזוג
* * *

 בני השבוע, אתכם יטרידו כספים בעיות
 או להלוואה בבקשות לבוא עלולים מישפחח

עלי יקשה כספי. לסיוע
 אולם להם, לסרב כם

 לפני פעמיים חישבו
 על מוותרים שאתם

אפשר, ואם •י־ כספכם
 ייתכן מעט. המתינו

בא להיעזר יוכלו שהם
הב מצב אחרים. נשים

 משפחה בגי של ריאות
 טוב יהיה לא קרובים
 עליכם ויהיה השבוע.

 לבקר עומדים מחדל אורחים בהם. לטפל
לנסוע. עומד מבני־המישפחה ואחד בקרוב
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 רצוי מתוחים, עצמכם את תחושו השבוע
 על תעמיסו ואל הקצב את מעש שתאטו

עבו מדי יותר עצמכם
הי והתחייבויות. דה

הבט מלהבטיח מנעו
 אתם זו, בתקופה חות
 את למלא תצליחו לא

 ואנשים הבטחותיכם
 למרות עליכם, יכעסו

כלל. אשמים שאינכם
 חדשים דפוסי-מחשבה

 ענייני לקדם לכם יעזרו
בעיקר וזח קריירה,

 במשיכה שתתובל חדשה. ידידות בגלל
 מצויינת. תקופה ח לסטודנטים דינמית.

* * *
וכבד. רציני במצב־רוח תחיו השבוע

ת מחשבות אתכם לנטרל עלולות מדכאו
 נסו חשובות. מפעילויות

 למצבי- להכנע שלא
 שפוקדים הקשים הרוח

זו. בתקופה אתכם
 די שלכם כושר־הריכוז

 לפתור ותוכלו כעת, טוב
 בדרך בעיותיכם. את

ת.  זו קונסטרוקטיבי
 מלאת תקופה אינה
 בעיות- במיוחד, חיים

 לכם מציקות בריאות
 השבוע סוף לקראת מאכזבים. ובני־הזוג

 קצרה. לנסיעה לצאת רצוי הבא
* * *

 עצמכם את תרגישו השבוע בתחילת
 מהפכניים לשינויים ומוכנים מלאי-מרץ

השפ בשטח-העבודה.
 של פיתאומית עה

 תפתח חדשים מכרים
 רומג- ליחסים אפשרות

ובלתי־ דינמיים טים
 לבדוק כדאי צפויים.

הפר את נוספת פעם
הת החדשים. טנרים
 עלולה שלכם מימות
 בשלב לאכזבה לגרום

 בתחום יותר. מאוחד
 בין ומקוריות. יוזמה לגלות תוכלו הקריירה

מצויינת. התקדמות לכם צפויה וכה כה
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 - בשטח־העבודה בקשיים תיתקלו השבוע
 לא תחתיכם, לחתור מנסים שונים אנשים

לעצ להרשות תוכלו
אחד. לכל להאמין מכם

 לעזור עשויה החשדנות
 מישהו זו. בתקופה לכס

 את להכפיש כעת מנסה
 שלא תשוב אבל שימכם,
 מהעבודה בעת תיעדרו
 שהממונים לכך ותדאגו
ההי על ידעו עליכם

 בתקופה שלכם שגים
 סוף לקראת האחרונה.

 רצוי חולשה. להרגיש עלולים אתם השבוע
 הבא. לשבוע המצברים את למלא כדי לנוח,

* * *
 לכם גורם לאחרונה נתונים אתם שבו הלחץ
 השבוע אולם העצמי, מביטחונכס לאבד
הזדמ למצוא תוכלו
 כמה לשנות נויות

 לחו״ל נסיעה דברים.
 לצאת לכם תעזור

 - והדאגות מהלחצים
 לדרך צאו תהססו, אל

 יבואו ידידים ותיהנו.
 זו, בתקופה לעזרתכם

בטו שהייתם אנשים
 אתכם ששכחו חים

 למעגל- חזרה ייכנסו
 של הקשה התמתח את לכם וישנו החיים

 טוב. יהיה כספית מבחינה האחרון. הזמן
* * *

 לאחרונה שעברתם והמשברים הקשיים
 דרכים על לחשוב תוכלו להיעלם, מתחילים

מאוד. ושומת חדשות
 מכבידים בני־מישפחה

 את לחלק נסו עליכם,
 אל אחרים. עם הבעיות

אחריות על הכל תקחו
 כספיות בעיות כם.

לכם, להציק ממשיכות
 תוכלו לא עדיין אך

 אל המצב. את לשנות
 עומד כבר מישהו דאגה,
 בתוך עזרתו את להציע

 לשמור עליכם הרומנטי בשטח שבועות. כמה
להזיק. עלול מישהו של שיתוף כל סודיות, על
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