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 ,מדים
בנימי[• 1.

החודש: מזל

 מצוי והמים הרוח בין הקשר כי מעניין שתית.
 מרחפת אלוקים בראשית.ורוח ספר בפתיחת

 הרוח את להרגיש שלנו הצייד המים־. פני על
 באישיותינו מיוצגת בה, חדורים ולהיות
 והתפילה, המדיטציה לכן נפטון. על״ידי

 קשורים אלה עולם, בורא עם ההתייחדות
לנפטון.
 ואת האמת אחר החיפוש את מסמל נפטון

 את לשבוח הרוחנית, האמת עם להתמזג הרצון
מעל התעלות זוהי והצר. הקטן האני את עצמך,

 עידן שר הנביא
- הוא הדגים

הנוצרי
 מכל והמורכב שהמסובך הוא, הידועות מן

 וה״נג כפול מזל זה דגים. מזל הוא המזלות
 נפטון כוכב על־ידי נשלט הוא המזלות. בגלגל

 של המורכבות את מכל, יותר אולי שמסמל
 של ואופיו מהותו את להבין ננסה אם המזל.

 את לתפוס יהיה יותר שקל יתכן הכוכב,
 שהוא לכך הסיבות ואת דגים מזל של המבנה
להבנה. ניתן ובלתי ומעורפל מיסתורי כל״כן

 הנקראת הכוכבים לקבוצת משתייך נפטון
 (השלישי גדול כוכב הוא סטורניים". ״חוץ

 תקופת ורחוק. הלכת) כוכבי מבין בגדלו
 זה כוכב לכן שנה. 14 היא מזל בכל שהותו
 למיקומו אלא כפרט, הפרט על רק לא משפיע
 הוא למעשה, הדור. כל על השפעה יש וקשריו
שלם. דור של אופי לעצב מסוגל

 שהינו דגים מזל שליט הוא נפטון כאמור,
 של הארי חלק את מהווים המים מים. מזל

 דבר בכל ספוג למעשה, נפטון, כדור־הארץ.
חקר. אין עד עמוק הוא הכל. ומקיף

 בהשראת היא האדם של האינטואיציה
 נתפס ולא עמוק דבר היא האינטואיציה נפטון.
 של עומקם את להבין לנו המאפשרת זו והיא

תחו־ ,רגשית בלתי־אמצעית, בצורה דברים

 לאלכוהול לסמים, המציאות מן לברוח לאדם
 את ומזייף שמסווה מה כל ולאשליות. לשינה
 על המבוססים נועם חיי נפטוני. הוא האמת

 תמרוקים איפור, קוסמטיקה, דוגמת אשליות
 מזייף נפטון הקולנוע. אמנות ביגוד, מישחק,

 נמצא שכשהאדם כזו, באמנות האמת את
 מעשני האמת. שזו בטוח הוא אשליה של במצב

 מיסטיות בחוויות זוכים שהם טוענים הסמים
 מעשה ממש וכאן האמת. גילוי של נשגבות

לאמת. מתחפש השקר - שטן
 קל לכן מיסתברא, איפכא הוא כן, אם נפטון,

המן דגים. במזל חל חג״פורים מדוע להבין

 הרחמים הסליחה, את גם מייצג נפטון ולסלוח.
למעשה. האגו מתבטל זה במצב וההזדהות.

 גילם הוא דגים. עידן נביא הוא ישוע
 למען העצמית ההקרבה עיקרון את באישיותו

 נקמנות שום בו היתה לא במותו עמו. הצלת
 כי אבי, להם ״סלח אמר: הוא רוצחיו. כלפי
עושים־. הם אשר את יודעים אינם

 מדרגת הנעלה, מהדרגה ירד כשנפטון
 התעוות הוא ההמונים, לדרגת הנביא,

 לך ואין נפטון, את עיוותה הנצרות לחלוטין.
 קל נפטון. את לעוות מאשר יותר קל דבר

הכוח שאיפות הנפטוני. במסווה להשתמש
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 מסמל דגים, מזר שליט נפטון,
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 המסגרות (החומר, הסטורניות למחיצות
 הנפטוני העיקרון על דובר כה עד וההגבלות).

 בלתי״מושג רחוק, כל״כך נפטון אך ־ הטהור
 המצליחים האנשים שמעטים כך ונעלה,

 כזו. בצורה שבתוכם הזה העיקרון את להפעיל
 ככל פיפיות. חרב והיפוכו, דבר הוא עיקרון כל

 איכויותיו כך - יותר ונעלה רחוק שהכוכב
 ללכת הסכנה כאן יותר. גדולות וסכנותיו

ביותר. גדולה לאיבוד
 שאם נתפס, ובלתי עמוק כל־כך נפטון

 יכול הוא הקרקע, על היטב מעוגן לא האדם
 שהאדם ככל התאבדות. או שיגעון לידי להגיע

 ומעשי. יציב להיות חייב שלו הבסיס מתעלה,
 שורש הם מחייבות ומיסגרות מוצק בסיס

 הוא היסודות ללא נפטון. לקראת לצמיחה
 מן לבריחה - האמת אחר מחיפוש דפיה

האישיות. ולהתפוררות המציאות
גורם חזקים, יסודות ללא הנפטוני, העיקרון

 לעצמו וכורה היהודים את להשמיד חושב
הוא־. ״ונהפוך פורים של התחפושות לכן קבר.

 ופיתוי. סוגסטיביות השפעות מייצג נפטון
 כוכב לעומת - וחוכמה חלקות דיברי של פיתוי

 עבורו ויוצר בניסיון האדם את שמעמיד סטורן
ישיר. ועימות קשים תנאים

 הבגד שכן הביגוד, על גם שולט נפטון
 הערומה. האמת את המערומים. את מסתיר

 באמצעות אשליה ליצור הצורך את מבטא הוא
ההופעה.
 מזל בן היה איינשטיין אלברט כי מעניין

 תפיסה אחת קטנה בנוסחה הכניס הוא דגים.
 דגים בן בהיותו כי לשער יש ומלואו. עולם של

 אחרי שלב של אנליזה על־ידי לא כך לידי הגיע
 כה לתפיסה מגיע היה לא זו בצורה שכן - שלב

 הבנה על־ידי אלא - הדברים של כללית
אינטואיטיבית.

 כולה היא נפטון, בחסות היא אף ההיפנוזה
 החלום גם נפטוניים. מגורמים מורכבת
 של האמיתיות הפרופורציות את המעוות

 האמת את לנו מגלה ולמעשה המציאות
 כאמור, שלנו. ביותר העמוקה התת־הכרתית

 מייצג מעוותות, השפעות ללא הטהור, נפטון
מעצמך לצאת פירושו להבין, ההבנה. את בנו

 של מעטה על״ידי הכנסיה של וההשתלטות
 היהדות בין ביותר המהותי ההבדל קדושה.
 - נפטון בחסות הנצרות ובין סטורן בחסות

 אינה הנצרות באמצעים. אלא במטרות לא היא
 האידיאלים את לממש איך הדרך את מראה

שלה. הנעלים
 שנועדו הלכה, של תילי״תילים ביהדות

 מן עליו לשמור כדי האדם את להגדיל
 היא רחב. בסיס על שיתפתח כדי ההתפזרות

 החרות את להשיג הדרך את לנו מראה
 ניצול אדם. כל של נפשו משאת שהיא הפנימית

 סלחנות הבנה, השראה, נותן נפטון של חיובי
 אלטרואיזם, אינטואיציה, עדינות, לב, מזג

 מסירות, אמנותי, חוש ליופי, רגש הקרבה,
 - באדר בז' נולד נבואה(משה דמיון, נאמנות,

 החיובי דגים מזל ביטוי לידי בא וכאן דגים)
 ושל נפטון של הדרישות עם להתמודד המצליח

דגים. מזל
 חוסר לבילבול, מביא בנפטון שלילי שימוש

 מעשי, חוש חוסר החלטה, העדר עירפול, ריכוז,
 נטיה ולאלכוהול, לסמים התמכרות בטלנות,

 פחדים, מיניות, סטיות להתאבדות,
 שקר נביאי אחר נהיה רמאות, חוסר־ביטחון,

אקצנטריים. טיפוסים מיני וכל

 צעדיכם את בשקט לתכנן טוב השבוע
 הקאריירה, שטח על בעיקר מדובר הבאים,

אחר בתחומים גם אך
 צורך שיש הרגשה יש ים

 רצוי בדק־בית. לעשות
 על ברבים להצהיר לא

 את ולשמור התוכניות
החו עד לעצמכם הכל
הכס בתחום הבא. דש
 בעיקר קל לא יהיה פי
נסי בחודש. 8וב־ 7ב־
 אתם שאותה קצרה עה

השבוע, לבצע עומדים
רגי קיימת האהבה בחיי מוצלחת. תהיה
 מחשבה. חוסר בגלל קשיים יתכנו רבה, שות

* * *
 אל בבית, תשבו שלא מאד חשוב זו בתקופה
לבי או חברים ע□ לפגישות וצאו תתעצלו

 את ישפר זה אצלם, קור
 קשה שהיה מצב־הרוח

האח בחודשים במיוחד
 הקאריי־ בתחום רונים.

 עליכם שיהיה נראה רה
אחר עצמכם על לקחת

 להביא היכולה יות.
 הזמן. עם קידום לכם
 לנהוג עליכם כאן אך

 ולשקול רבה בזהירות
 עושים. שאתם צעד כל

 יותר להיות יכולים החיים ודרך הכללי היחס
 בחיים. נכון אירגון עם וקבועים מיושבים

* * *
ה במרכז נמצא עדיין הקאריירה תחום

 בסך־הכל אבל חיובי, כיוון מסתמן עניינים.
 עליכם שבה תקופה זו

תוס־ עצמכם על לקחת
 ולהחליט אחריות פת

 הז- קלות. לא החלטות 1
| .  אל תשתלם. הירות |1.

 אחרים לשתף תמהרו
 עלול זה בתוכניות.

 הפרוייקטים את לעכב
ס. שבדם ת ל ח מ בת ר

 נראה הרומנטי חום !
 פחות להיות שעליכם

 שמרוב נראה שקולים. ויותר פזיזים
הראש". את ,.מאבדים אתם התלהבות

 עצמכם את תרגישו בחודש 9וה־ 8 ,7ב־
 לגרום עלול קטן דבר כל ומצוברחים. עייפים

 עומדים אתם לרוגז.
 ביותר חשוב צעד לפני

שי ממה חוששים ואתם
 אולם העתיד. עמו ביא

 והחשש שהדאגה נראה
 ראשוו מיום מיותרים.

שהדב־ להיווכח תוכלו
מסתדרים. אכן רים _______

 מישפחה וקרובי ידידים ן
בת לעזרתכם. יבואו

לחץ, יורגש הכספי חום
 בסיס על הכל לבסס חשוב זו בתקופה אך

 במיוחד. תהנו הרומנטי בשטח יציב. יותר
* * *

 בעיה כל במיוחד. לכם קשה זו בתקופה
 מאשר רצינית יותר להיות הופכת קטנה

מ אתם אחר. זמן בכל

 זו, בתקופה במיוחד קלים אינם החיים
 מצליחים ואינכם עליכם מוטל עבודה עומס

 אל ממנו. להשתחרר
 זה ברגע דבר. תתכננו

 לה- עלולה תוכנית כל
שא במיכשולים תקל
בחש הבאתם לא תם
 בריאות בעיות בון.

 גם מפריעות מסויימות
השוט להתקדמות הן

 הפרוייקטים של פת
עסוקים. אתם שבהם

 נראה הרומנטי בתחום
 בני של מסימפטיה ונהנים מקובלים שאתם

 זו. בתקופה תתחדשנה אהבות השני. המין
* ★ *

 נוח. ד< יהיה השבוע האחרון, לזמן יחסית
 העבודה, בתחום שינוי לפני עומדים אתם
להשפיע תנסו אל אולם

 מצפות אלה בימים מבצעים שאתם בנסיעות
 הכל לא הראשון ברגע כי אם הפתעות. לכם

 מאוחר חיובי, נראה
 פועל שהכל יתברר יותר

הע בתחום לטובתכם.
 לפני עומדים אתם בודה

 שיהיה יתכן שינויים,
 מאיזור לעבור עליכם

 זה אם לשני. אחד
 או ללחץ אתכם מכניס

יסת שהכל זיכרו מתח, §
מ אתם מכפי טוב דר

 הרומנטי בתחום קווים.
אנ עם קשרים לחדש עומדים שאתם נראה

 מעניינות. לתוצאות שיביא דבר מחרל שים
* * ★

 היה מאשר טוב יותר קצת מצבכם זה ברגע
 שאתם נראה כספית מבחינה לאחרונה,

רעיונות לממש יכולים
תס שלא רצוי חדשים.

על או דברים על מכו
 לעבודה עמיתים על

קיימת כמותכם. שיעשו <
 וזקוקים לחלות טים

ושינה. מנוחה להרבה
רעיו אוזרים. של עצות מדי יותר לשתף נטיה |־ עליכם שמקשה מה

את יוכיחו מקוריים נות להזיק עלול זח אנשים. היחסים זה מכל יותר
בבית מתיחות עצמם. מתא שאתם ממה יותר הקרובים אנשים עם
או 7ב־ להיות עלולה בתחום לעצמכם. רים ; וחוסר מתיחות לכם.

לא הפעם בחודש. 8ב־ ן להיות עליכם הכספי | את מאפיינים סבלנות
 ללכת צריכים אתם

הוא בן-הזוג. לקראת |
ב8 1[ ב^יקר ^היריס  9 ו
להו״ תתפתו אל בחודש,

 אס ויחסם. יוזסכס
ל• שתצאו רצוי אפשר,

 לכם להוסיף עשוי זה ליומיים־שלושה,
 הקשה. התקופה את לעבור כדי כוחות

* * ★
 יש במיוחד. פופולאריים אתם זו בתקופה

 דינמיים רומנטיים ליחסים אפשרות כעת
בק אך ובלתי־צפויים.

 עלולים הקיימים שרים
פרי או ניתוקים להיות 1
 ברגע לתקופת־מה. דה ן

 יותר להתחשב רצוי זה 1 .
 - בן״הזוג של ברצונותיו

 את נכון יותר שופט הוא
 לחי- רצוי השבוע המצב.

■ * * *  חשובים משינויים מנע ■
 לדחות חשוב ובמיוחד 1

 שיפוץ או דירה קניית
 נקיונות אפילו מתגוררים. אתם שבה הדירה

יותר. מאוחרת לתקופה לדחות רצוי יסודיים

 בני לכם. הולך פשוט הרומנטי בשטח ימים.
 זו. בתקופה אליכם נמשכים השני המין

★ * ★
 זה זו, בתקופה אתכם מעסיקים הבית ענייני
 חדשים חפצים או רהיטים לרכוש הזמן

טיו תתכננו אל לדירה.
 כעת נסיעות. או לים

 בבית להישאר תיאלצו
אוה שאתם מכפי יותר
שקיי המתיחות בים.
 בעיקר נוצרה בבית מת

 של ההתמרמרות בגלל
 הזמן זה המישפחה. בני

 את ולהחזיר לפייסם
 רווקים הבית. שלום

 להצליח יוכלו ורווקות
 פגישות ולקיים חדשים קשרים ליצור

זה. בחודש 8מה־ בעיקר יותר מעניינות

 להיווצר עלולות בחודש מה-סג הבנה. יותר
 תקיפים. שתהיו כדאי בעבודה, בעיות

* ★ ★
 יהיו טיולים או נסיעות טוב, יהיה מצב־הרוח

 יותר תהיינה מיקריות ופגישות מהנים, מאוד
 זה מאשר משמעותיות

הראשון. ברגע נראה
אח ארצות עם קשרים

 רעיונות יכניסו רות
 שתוכלו ויתכן חדשים

 לעצמכם לתכנן כעת
 לארץ קצרה נסיעה
 העבודה בתחום אחרת.
עדין. מאוד המצב
 זהירים להיות עליכם
 אל שפחות. מה ולומר

 להם. יפה שהשתיקה דברים לגלות תתפתו
לאחרים. בהאזנה שתסתפקו טוב יותר
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