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עקרב
 מרס וכוכב עקרב, לשליט אותו הפכו פלוטו,
 של שני כשליט לשמש, כבוד אחר הועבר
המזל.

 שאנחנו ביותר האיטי הכוכב הוא פלוטו
 בהם שהותו שתקופת מזלות ישנם מכירים.
 הוא שאצלם מזלות וישנם שנה 21 נמשכת

 הזמן כולם אצל אן יותר׳ קצר ביקור עורן
 מושפע שלם שדור יוצא למדי. ממושך
 זה במזל עת באותה השוהה פלוטו, מאותו

אחר. או
מרס של השפי.;תו מהי לראות נגסה לפיכך

:שפיע מ איו
מוס הכוכב

 המזלות ■1ב ער
השונים

 צורה היתה לאסטרולוגיה העתיק בעולם
 רק היכירו הקדומים האסטרולוגים שונה.

 ש״סגר" וזה מכולם הרחוק כוכבים. שיבעה
 בתקופת סאטורן. כוכב היה המעגל את

 - חדש כוכב התגלה הצרפתית המהפכה
 האסטרולוגיה קיבלה עת מאותה אוראנוס.

משתנה. והחלה חדשה תנופה
 - נוספים כוכבים שני התגלו 1930 עד
 נקודת- את רבות שהעשירו ופלוטו נפטון

 זמן לאותו עד האסטרולוגים. של מבטם
 אחד. לכוכב מזלות שני לשייך היה נהוג

 לכוכב קשור מזל שכל מאחר כלומר:
 בשני שולט כוכב כל שכמעט יצא מסויים,
 נוסף מזל העשירה חדשה תגלית כל מזלות.
 מה■ שלחלק יצא כך לו. האופייני בכוכב
 אפילו לאחרים ואילו שליטים שני יש מזלות

 שבמשך יתכן לעצמם. בלבד אחד כוכב לא
החסרים. השליטים יימצאו הזמן

 כוכב מרס. כוכב את שייכו עקרב למזל
 על חלש טלה, מזל כשליט מוכר שהיום זה,
כוכב של גילויו לאחר יחד. גם המזלות שני

 את אף ולהגשים להשיג להגיע לאדם
 מרס בתוכו. החבויות המיניות התשוקות

 החיובית בצורה אקטיביות על להראות יכול
 מרס של שמצבו הנמנע מן לא אך ביותר,
 או תוקפנית אכזריות של מידה על גם יראה

וחוסר״העזה. לב מוגות ההיפך,
בעקרב סרס
 עמוקים, שרגשות ידגיש כזה מרס

 בעלי יהיו חיובי, באפיק דרכם כשמוצאים
 והרגשות האנרגיה אם אך אמיתית. עצמה

 מסוכן להיות עלול השלישי הצד חסומים,
 גם כמו ונקמנות, קינאה רישעות, ולגרום
 לו יהיה כזה מרס עם אדם גילוי״לב. היעדר

 היצריות ולעיתים עזות, מיניות תשוקות
 חזק אופי דרוש במעשיו. תשלוט החזקה

 בפוטנציאל ולהכיר המרס את לממש כדי
 אין מרס. של זה במצב הטמון והחיובי החזק
 יבלטו לפרטים והאהבה שהיסודיות ספק
הזה. מהסוג הטיפוס אצל

בקשת סרס
 כשל מרץ ובעל צעיר. נערי, הוא כזה מרס
ספור מאוד, פעיל הוא בית-ספר. תלמיד

 למדי. חשובה תהיה וכלכלית, אישית
 קונסטר־ ובאופן בזהירות תוצא האנרגיה

טיבי.
 בלתי תכונות הן יכולת והעדר ביזבוז
 וכוח, לסמכותיות אהדה קיימת נסבלות.
 עיכוב. וללא מייד להשיגם ניתן ולעיתים

ומהירה. קרה בצורה יתבטא הרוגז
בדלי מרס

 בדרך- יפעל אימפולסיבי, היותו למרות
 החרות האישיות. מטרותיו להשגת כלל

האינטלק היכולת לו. חשובים והחופש
 פעולות המדעי. התחום כלפי נוטה טואלית

 לגרום ויכולות מקובלות, בלתי־צפויות
 חרום בשעת חברים. עם ביחסים קשיים

 הרוח וענייניות. מהירות תהיינה התגובות
 להתבטא יכולה בדלי מרס של החלוצית
 כזה מרס האחרים. של לחרותם בלחימה

 האופייני מאנשים, הריחוק את מאפיין אינו
 חזקים והיצרים הרגשות דלי. למזל כל״כך

רב. נפשי למתח וגורמים
בדגים מרס

כך במיוחד, אקטיבי מזל אינו דגים

 מעווו הוא - אחד נל של הגלם חומו הוא מוס
וחוסרמטחה אינטואיציה מוץ, מיניות, תשוקות

 של שני שליט שהוא למרות מזל. כל על
אליו. רק הפעם נתייחס עקרב,

 למעשה הוא - בשפתנו מאדים - מרס
 מאיתנו. אחד כל -עשוי־ שממנו חומר-הגלם

 כולן קשורות - דם או אדמה אדם, המילים
 את מראה ה״דם־ תרצו ואם שורש, לאותו

 את מראה מרס זורם. הוא שאצלו האדם סוג
 שהאדם והאנרגיה הכוח המרץ, מידת

 בכלל. ובחיים באחרים בעצמו, משקיע
 לאדם ״חלש", במזל נמצא מרס כשכוכב

 מילחמת- את ולהילחם להיאבק קשה יהיה
יאפשר ״חזקי' מזל חי. לכל ההכרחית הקיום

 חדשות. משימות לקראת ומתלהב טיבי
 הרגילה לתפיסתם ומעבר חריגים רעיונותיו

 המרץ בין להפריד קושי קיים האנשים. של
להתלהבות.

 וחוש מוסר אומץ־לב, על מראה כזה מרס
 יפה לנוף לבעלי״חיים, האהבה מפותח. צדק

 אינו כזה אדם כאן. מודגשת בכלל ולטבע
 יעדיף והוא ומגבילה לוחצת מיסגרת אוהב

״שחורות". שאינן בעבודות לעסוק
בגדי סרס
 כולה מכוונת האנרגיה במיטבו. מרס כאן

 להיות עשויות אשר בחיים המטרות להשגת
האסט במפה אחרים שטחים אם ניכרות.
 תשלוט זו תכונה אמביציה, מגלים רולוגית
 הן - ההצלחה היתר. כל מעל כנראה

מנקודת־ראות והן ציבורית מנקודת־ראות

 כראוי. להתבטא יכול אינו מרס זה שבמקום
 טובות) (בקרינות במיטבו נמצא כשהוא

 למען לעמול חזקה ריגשית תשוקה תהיה
 הוא אם אך עצמית. הקרבה עד הזולת
 אמיתי, כוח חסר יהיה הוא קשה, מוקרן
 עצלנות, על יראה זה מצב לאיבוד. ילך המרץ

 חוסר לפינוקים. יתירה ואהבה חוסר-מעש
 מאחרים מושפע להיות והנטיה ההחלטיות

מדובר. שבו האדם של האופי את יחלישו
בטלה מרס
 אנרגיה מלא״ הטיבעי, במקומו הוא כאן

 את ליטול נטיה מקנה כזה מרס ואוו. מרץ
 לעיתים גדולה, אנרגיה בעל הוא היוזמה,

בתחו מעורב הוא אינטלקטואלי. מסוג
 והדבר מחשבתית, פעילות הדורשים מים

)38 בעמוד (המשך
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 אתכם מלווה אלה בימים קל. לא מצב־הרוח
 שקשה ועייפות לאות כבדות, של הרגשה

זאת ובכל להסבירה.

 וקלילים. עירניים יותר תרגישו השבוע
לאלה במיוחד חשובה המתקרבת התקופה

*?•? • יד״ -  יתכן ארוך. לטווח רים ן... .
במיש־ מסויימת שבעיה $

 דברים שמיספר נראה
בצו להסתדר עומדים ווי■

 תביא בן־הזוג של פחתו
וחוסר בילבול של למצב /

 מהמצופה. טובה רה
העבו בתחום לבעיות  רצוי להחליט. יכולת111817־||< ן ן 4562^1

חשו החלטות שתדחו
בשבועיים־ לפחות בות

בק פיתרון יימצא דה
 קדימה תרוצו אל רוב,

 - התלהבות מדי ביותר
יוש״ הטובות התוצאות

*יו / 4וזי ׳*/*ז 4 * *-י
ל־ הזדמנויות שלושה. 1  מאמצים בהרבה רק גומ־

וב* ,3ב־ ,2ב- וסבלנות.
 ושתימנעו תישנו שתנוחו, חשוב בחודש 4

 הבריאותי. המצב בגלל מיותר, פיזי ממאמץ
* ★ ★

 אחד מצד כעת: עליכם עוברת מוזרה תקופה
 מצד מבודדים, ופחות בחברה מוקפים אתם

 הרג־ אתכם מלווה שני
 חוסר־נוחות• של שה

 ז־ להיות חייבים אתם
׳ {!,.־ פזיז צעד מתמיד הירים
 עלול מחשבה וחסר

 שהשקע־ מיפעל להרוס
 31ה־ הכל. כמעט בו תם

בנובמ 1וה־ באוקטובר
 במיוחד, קשים יהיו בר
 לא השבוע בשאר גם אך

 בשטח קל. שיהיה נראה
 ומעניינות, חדשות דרכים נפתחות הרומנטי

 בדרך. לכם אורבות מלכודות מעט לא אך
★ * ★

 במיוחד אתכם מעסיקים עבודה ענייני
 תפקיד או מקום לשנות אפשרויות השבוע,

ל בנכונותכם תלויות
ביטחון. כבעלי הופיע
 וכושר הדיבור יכולת

 ניחג- שבהם השיכגוע
 להגיע לכם יעזרו תם
 שימשוך מקום לכל

 שבזמן ספק אין אתכם.
 מאוד תהיו הקרוב

בע ועמוסים עסוקים
 פנוי רגע ללא בודה,

עומ אורחים לעצמכם.
 3וה־ 2ה״ למאמצים. ולהוסיף להגיע דים

שלכם. הקאריירה לגבי משמעותיים בחודש

*!£13*31

מצו בחדשים ולהתחיל
 5ב־ בחודש. 4וב־ 3ב־ ,2 ב־ ביחוד השבוע יות
 עצמכם. את להוכיח תצטרכו בחודש 6וב־

* * *
 בענייני לטפל להמשיך תצטרכו השבוע
 בה. שקשור מה וכל הדירה הרכוש, הבית,

 עבודה והמון אחריות
 מי ואין עליכם. מוטלים
ה את איתכם שיחלק

 מישפ- בעיות מעמסה.
 להטריד עלולות חתיות
 בחודש 1ה־ בין אתכם

 בבנק גרעון בו. 4ה- עד
 אתכם להכניס עלול

 מוצא יש אך ללחץ,
 מה־ מישהו - מהסבך

עז את יציע מישפחה
 או מיכתב התקופה. את לעבור ויעזור רתו

 השבוע. אתכם ישמחו מחו״ל שיחת־טלפון
★ * ♦

 בעניינים ביותר עסוקים אתם אלה בימים
 שבאמת במה לעסוק מתפנים ולא יומיומיים

שכנים. רוצים. הייתם
 ואחיות אתים קרובים.

 מי יקר. זמן מכם יגזלו
 יוכל קהל עם שעובד

 31 ה־ אולם להצליח,
בנובמ 1וה־ באוקטובר

שעלו ימים הם בר
 לעצבנות להביא לים

 על מאוחרת ולחרטה
סבל חסרת־ התנהגות

 3ה־ ,2ה־ הימים נות.
 סיכוי רומנטית, מבחינה טובים בחודש 4וח־
לכם. חשוב מאוד שהיה במישהו לפגוש טוב

 כל על צל מטילות הכספיות הבעיות
 את להרחיב תוכניות המון לכם יש התקופה,

 לשפצו המגורים, מקום
אחר. למקום לעבור או

 איזשהו חסר תמיד
 את שמעכב קטן סכום

באו 31ה- העניין. כל
 בנובמבר 1וה־ קטובר

 מבחינת נוחים אינם
בעבו ויחסים עבודה

 ששייך במה אולם דה.
שת נראה לרומנטיקה

מבוקשים. מאוד היו
 לארגן ולא לנוח רצוי בחודש 3וב״ 2ב־

 הגב. מאיזור שתסבלו יתכן - נסיעה
* * *

 ביותר. נוח אינו שלכם ההולדת ימי חודש
 לעומת כלשהי הקלה שמורגשת למרות
 עדיין שעבר. החודש

 בדידות, חשים אתם
ל שקשה ומועקה. עצב

 בתחום מהם. השתחרר
אפש קיימת המיקצועי

 חדש תפקיד לקבל רות
 נסיעות בו שכרוכות

 מוסיף והוא רבות,
 ועניין. אחריות סמכות,

 בדבר לשקול כדאי
 העשוי זה, בכיוון שינוי

 בחודש 3וה־ 2ה־ לקידומכם. להביא
 הרגש. לחיי שקשור מה בכל מפתיעים

* * ♦
 או באוקטובר 31ב־ נסיעה תיכננתם אם
 שתיתקלו בחשבון קחו בנובמבר 1ב-

 לא מרגיזים. בעיכובים
 מטרת מהי כלל חשוב

 ינסה מישהו הנסיעה,
 הלא- מהמצב להרוויח

 עלולים אתם שאליו נוח
 4וב- 3ב- ,2ב־ להיקלע.
 להישאר עדיף בחודש
שי ולתכנן לנוח בבית,
 אתם בו במקום נויים
לח נוטים אתם גרים.

 חלק להקדיש או לות
 הזקוקים חולים לאנשים מזמנכם ניכר

בהקלה. תרגישו בחודש 6וב״ 5ב״ לעזרה.
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החיים על דגש מושם אלה בימים
 לכם תהיינה הקרוב בחודש החברתיים.

קש לקשור הזדמנויות
המדובר חדשים. רים

 ידידים קניית על בעיקר
 מה־ לצאת נסו חדשים. י ' 3

 בחברת רק לבלות הרגל
והמו הישנים הידידים

שיותר מה או כרים,
 עצמכם בחברת - קשה

 הרומנטי בשטח בלבד.
מעניי התפתחויות יש

שהקשרים אלא נות,
 בחודש 2 ב־ סודי. אופי לשאת חייבים עדיין
 בעבודתכם. שקשור ממידע ליהנות תוכלו

* * *
הת מעט ללא נתונים אתם אלה בימים

 ועומדים מכם מרוצים בעבודה לבטויות,
ו חדש תפקיד להציע

ש אלא סמכותי. יותר
אנ פשוט. אינו הדבר

הייתם שעימם שים
 מנסים בעבר מיודדים

 שימכם את לקלקל
 לגלות חשוב הטוב.

 2ב- לכך. בקשר עירנות
 לפנות תדאגו בחודש

 שעות כמה לעצמכם
 שמתחיל החדש לקשר
 בחודש 6וה־ 5ה־ עבורכם. חשוב להיות
 קהל. עם שעובדים מביניכם לאלה טובים

* ★ ★
 מלאי שתכינו כדאי לפניכם שעומד לשבוע

 אנשים עם קשרים והתלהבות. מרץ של
אח בארצות השוהים

 התקופה את יהפכו רות
עלי וחשובה. למעניינת

במ להחליט יהיה כם
צעדי־ המשך על הירות

 לבוא שחייב זיכרו כם.
שתבא וההצעות שינוי.

תית לעזור. אמורות נה
 לחו־ל נסיעה אף כן

 בתחומי מכם. לחלק
 חיל יעשו הלימודים

 31ה־ זה. בשטח שמתקשים אלה אפילו
מעייפים. יהיו בנובמבר 1וה־ באוקטובר
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