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מרים
!בנימיני

החודש: מזר

 עקרב
 המזלות
 האבר־ם
 גוומים

 01■ מד■
לאסונות

 שידענו הקשים אחד היה האחרון החודש
 נמצאת שבהם בחודשים בדרן״כלל השנה.
 סרטן(המז* או דגים עקרב, במזלות השמש

 על מתמיד יותר שומעים האפלים), לות
 כוכב על״ידי הנשלט עקרב, מזל אסונות.

 שנה בכל אם מכולם. הקשה הוא פלוטו,
 זו, בתקופה המתרחשים אסונות על שומעים

 לא שאותם לשיאים הגענו שהשגה הרי
הכרנו.

שני של בנוכחותם זאת להסביר אפשר

 פלוטו כאן. עליהם דובר שכבר הכוכבים,
 אינם עקרב, במזל כעת השוהים וסטורן,
עלינו. מקלים

 למזל השמש גם נכנסה באוקטובר 23ב״
 ידיעה שמענו יום מדי כמעט ואז עקרב,

 לבקרים. חדש אסון איזשהו או מזעזעת,
 בצמידות היתה השמש התקופה בתחילת

 הרבה לכל״כך שהביא מה וזה פלוטו, לכוכב
 במזל האחרונות בשנים ששהה פלוטו, צרות.

 על והעלה עקרב, למזל השנה עבר מאזניים,
 במשן שהודחקו קונפליקטים השטח פני

 התפרצותו את מזכיר זה דבר רבות: שנים
 להתפרץ, עומדת בתוכו שהלבה הר־געש של
הנזק. גודל יהיה מה יודע לא איש אן

 שנים, ״רתחו' כבר שהקונפליקטים אחרי
 יותר מכאיבה ונעשתה עלתה המודעות

 בתת״המודע, לחטט אחד לכל מותר ויותר.
 החוצה הכל להוציא שמנסה לזה אוי אבל
אחת. בבת

המי השאול. אל - האדס הוא פלוטו
 לצאת שמנסה מי שכל אומרת, תולוגיה

 פלוטו כשכוכב לחתיכות. נחתך מהגיהינום
 בחודש שקרה כפי חזקה, והשפעתו פעיל

 האלימות וכואבים. רבים הקשיים האחרון,
 ומטרידות מציקות נפשיות בעיות גוברת,

 את מביאים המיני במישור והקונפליקטים
 אי- מיני. רקע על לפשעים עד האנשים

 ומרגישים בולטת, בעבודה שביעות״רצון
 להחליפה כדי אחת, דרך לסיים הזמן שהגיע

באחרת.
 לפעמים בריאותיות, לבעיות גורם פלוטו
 וקשה מקורן את להבין שקשה למחלות

פסיכו הוא המקור קרובות לעיתים לרפאן,
 את החריפה השמש עם הצמידות סומטי.

 או הסתיימו רבים אהבה קישרי הבעיות.
 בין שנמשכו קשרים אלה, בימים מסתיימים

 לפתע. מתנתקים לשנתיים חודשים שמונה
 וכן עולה הרגזנות ביותר, מסוכנת תקופה זו

וחוסר״ההתחשבות. האגואיזם
 מיקרי ויותר תאונות יותר על שומעים

 בא אינו פלוטו כוכב רצח. על אפילו מוות,
 חיסל, שהוא אחרי אלא ההרס, לשם להרוס

 בבניה להתחיל מאפשר הוא - והרס ניתק
 המשברים נוצרים שבה התקופה חדשה.

 לפחות אן ומפחידה, מסוכנת קשה, היא
שוב ואפשר משתפרים העניינים בסופה

 תאונות, מתר על עיםשומ וו בתקופה
 מיני רקע על פשעים מוות, מיקרי
בסוף אך רצח, מעשי ואפילו

 משתפר התקופה
 ייניםהענ בל רים

להתחיל ואפשר
מחדשאת

 יותר עם ואולי חדשה, מנקודה להתחיל
 די לא שהפעם אלא להתקדמות. אפשרויות

 היא פלוטו את עוברת וכשהשמש בפלוטו,
 צמידות ויוצרת שבתאי לכוכב היישר מגיעה

חדשות. בעיות יוצר זה מצב נוספת. קשה
 נכון יותר או בכספים, קשור עקרב מזל
 הקפאת נעשתה זה בחודש הזולת. לכספי

 של לאופיו במיוחד שמתאים מה המחירים,
באסטרו וצינה קור המסמל שבתאי, כוכב

לוגיה.

 ומזה לקשיים, מודעים עקרב מזל בני
 הם בשרם. על זאת חשים הם שנתיים
 ונאלצים חשבון־נפש, של בתקופה נמצאים
 נעשה לא זה אם גם חייהם, דרך את לשנות

מרצונם.
 זוויות שיוצרים ואריה, דלי שור, מזלות

 הם גם סובלים עקרב, למזל דיסהרמוניות
 הרגישה הנקודה דלי מזל בני אצל זה. ממצב

ומשמ חשובים שינויים לקאריירה. קשורה
 להם קל לא עליהם. עוברים ביותר עותיים

 לעתיד חשובות שיהיו להחלטות להגיע
 או בני-הזוג, עם קשיים שור לבני הרחוק.
 בני הולם. בן־זוג מחוסר בדידות לפעמים

ל לדאוג הציין בגלל סובלים אריה מזל
 גם אן דיור, בעיות או מישפחתיות בעיות
 ואינם צעדיהם את מגבילות אחרות בעיות
וקלי חופשיים עצמם להרגיש להם נותנים

 התקופה אלה לכל אוהבים. הם כאשר לים
 קשה בנובמבר 22וה- באוקטובר 22ה־ שבין

 לא עדיין הקשיים הבא בחודש במיוחד.
 הם האחרון לחודש בהשוואה אולם נעלמים,

מהקשיים. ולהירגע לנוח זאת בכל יוכלו
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 כשאתם חולמני, במצב־רוח תהיו השבוע
 או הטיבעית, הזהירות את לשכוח נוטים

שאומ ממה להתעלם
האינסטינ לכם רים

שלכם. הבריאים קטים
 זה כספיים בעניינים

ביוקר. לכם לעלות יכול
 קניה על חשבתם אם

 עיסקה על או גדולה
להת הקשורה כלשהי
ארוכת-טווח, חייבות

 18ל״ זאת לדחות רצוי
כן. לפני ולא בחודש,

 הגברים מצליחים. אתם האהבה בשטח
 לבנות. משיכה מוקד מהווים טלה במזל

* ★ ★
 אולם לחלוף, מתחילים העיקריים הקשיים

 תרגישו עדיין 16וד של ובבוקר 15ב־ ,14ב־
 על שליטה לכם שאין
 17מה־ העניינים. מהלך

 יותר הרבה יהיה בחודש
יש ומצב־הרוח נעים
 הרומנטי בתחום תפר.
 מבוקשים, מאוד תהיו

 שמתחילים הקשרים
ל לכם גורמים כעת
 לא ולהתלבטויות בעיה

 רחוק לטווח אן מעטות,
 עצמם. את יוכיחו הם

 הצעה לקבל עומדים אתם העבודה בשטח
 עיסוקכם. בתחום הקשורה מאוד מעניינת

* * *
 האחרון בזמן עסוקים אתם שבו התחום

 לכם שהוצעו למתת המיקצועי. התחום הוא
 קשה תפקידים, כמה
 הטוב מה להחליש לכם

 להחליט רצוי עבורכם.
 עם להתייעץ ולא לבד

 התחושה כי אחד, אן׳
 המנחה תהיה הפנימית

זו. בתקופה הנכונה
 בחודש ג5וה- 14ה-

לשי מתאימים אינם
לדאיו־ או חשובות חות
עבודה. בענייני נות

 ולא זהירים להיות עליהם הבריאות בשטח
לכם. מוכרת שאינה תופעה בכל לזלזל
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 לכם לגרום ממשיכות כלכליות בעיות
 אינם בבוקר 16וה־ 15ה־ 14ה־ לדאגה.

 נפשי שקט מבטיחים
לעניי שקשור מה בכל
 בחודש 18מה־ אלה. נים

 להיעזר זאת בכל תוכלו
שיס בקרוב־מישפחה,

לעזרתכם. להחלץ כים
 אתם הרומנטי בתחום

 סוגי כל נהנים. פשוט
לכם, מובטחים האהבה

 לבחור יוכל אחד וכל
קש וצרכיו. טעמו לפי

 כן וכמו לעתיד, משמעותיים שהם רים
 טוב. יסתיימו קישרי-אחבה, וגם ידידויות

* * *
 שאתם יתכן חלף, לא עדיין הקשה החודש
 הת־ אתם מדי. יותר עצמכם על לוקחים
 בכושר-אירגון ברכתם
 לכל עוזרים מעולה,

 לארגן ושוכחים - אחד
 החיים את לעצמכם

 14ה־ יותר. קלה בצורה
 יהיו בחודש ג5וה-

 אולם במיוחד, קשים
 אוד נקודות כמה יהיו

 יפצה וזה ימים, באותם
 16ה- הקשיים. כל על

הפ עימו יביא בחודש
 לקנות שכדאי יתכן הכספי, בתחום תעה

 שינוי. יחול הרומנטי בשטח כרטיס־הגרלה.
* * *

 לעצמכם. לב יותר לשים חייבים תהיו השבוע
 במיוחד, טובה אינה שלכם הבריאות הפעם

 צריכה ותשומת־הלב
סביבכם. מרוכזת להיות

בחו 16וב־ 15ב־ ג4ב־
לחלות, נוטים אתם דש

 ותגשו שתנוחו ורצוי
 בתחום רפואי. לייעוץ

 כעת מתחילה הרומנטי
 17מה־ חדשה. תקופה
להש תסרבו אל בחודש

ב או במסיבות תתף
הר בהם שיש אירועים

 לכם יביאו מזדמנות פגישות קהל. בה
ביותר. ומדליקות מלהיבות הפתעות הרבה

 את ושוב שוב להזכיר נמאס כמעט כבר
 להדאיג חדלה שלא הכלכלית הבעיה

 המצב אולם אתכם.
 ולא קל, אינו באמת
 למצוא שאפשר נראה

לבעיה. קלים פיתרונות
 מעלה הזה החודש
 ומכניס חדשות בעיות
נוספים. ללחצים אתכם

 בחודש 20וה- 19ה-
 נראה קלים, יותר יהיו

 רעיון לכם יתן שמישהו
 בתחום הקשור מעניין

 שיש נראה לסרב, תמהרו אל המיקצועי.
 היזהרו. הרומנטי: בתחום בהצעות. משהו

★ ★ ★
 מסויימת, בהקלה להרגיש מתחילים אתם

 בחודש 15וה־ 14ה־ בלבד. זמנית זו אך
 עימם להביא עלולים
 יהיו אלה חדשות. בעיות

 לתחום בעיקר קשורות
 הקרוב בזמן המיקצועי.

 לבצע עליכם יחיה
 אינו והדבר שינויים,

 לא בעיניכם. חן מוצא
 עדיף ברירה. תהיה

 ולא במהירות לחתוך
 בתחום זאת. לדחות
 לבצע תוכלו הכספי

 ומקוריים. בלתי־שיגרתיים צעדים כרגע
 זה. בשטח להצלחה להביא עשויות התוצאות

* * *
 ולהתעסק להתבודד נוטים אתם זו בתקופה

 מוקפים להיות תצטרכו לא שבהן בעבודות
 חשוב נוספים. באנשים

 מנוחה לעצמכם שתתנו
שינה. מאוד והרבה

 ואי- המתוחים העצבים
 התקופה של השקט

 יכולים לא האחרונה
הצו באותה להימשך

 הרומנטי בתחום רה.
לכמה מוכנים תהיו

ובלתי- מוזרות חוויות __________
 חדשים אנשים רגילות.

 שהשיפוט חשוב כאן אבל ישפיעו, ומעניינים
בדרן. סיכונים יש לאיבוד. ילך לא ההגיוני

 ־ בנובריבר 2{
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 כל בין מבוקשים מאוד אתם האחרון בזמן
 ואתם מהנים החברה חיי אתכם. שמכיר מי

 להיות להתרגל חייבים
 מיפגש בכל הכוכב

המיק־ בתחום חברתי.
 זו בתקופה בולטים צועי

וההברקה, המקוריות
 הטוב האינטלקט וכן

דפוסי״ התברכתם. שבו
 יעזרו חדשים מחשבה

 ענייני את לקדם לכם
 ידידויות הקאריירח.

 מתחדשות או חדשות
 תהיו בחודש 17מה־ גדולה. להתלהבות יגרמו

 גדולה. רומנטית חגיגה של ברצף נתונים
* * *

 הוא מכל יותר אתכם שמעסיק התחום
 נראים מעטים לא קשיים המיקצועי. התחום

 לחץ־ ובעיקר כעוג
 ה־ בלתי-רגיל. עבודה

 בחודש 16וה- 15ה- 14
מ בעיקר קשים, יהיו
 להיות שתצטרכו שום

העוב אחד עם בעימות
 עם אפילו אולי או דים,

 שלכם היכולת הבוס.
מהי פיתרונות למצוא

 תביא ומבריקים רים
ב טובות. לתוצאות

 מהרגיל. יותר מושכים אתם הרומנטי שטח
 הפתעה. לכם צפויה בחודש 16וב״ ג5ב״

* * *
 שעומדים בעניינים עסוקים אתם זו בתקופה

 חשבון־ לבצע תוכלו כעת עולם. של ברומו
 האנשים כל עם נפש

ית אליכם. המקורבים
להת הזמן שהגיע כן

 שהיו אנשים מכמה רחק
בעבר. ביותר חשובים

עומ חדשות היכרויות
 ולהכניס להתחיל דות

מענ יותר לעולם אתכם
 הלימודים בתחום יין.

להצליח, עשויים אתם
 שטחים על לחשוב רצוי

 עשויות המישפטי בתחום בעיות חדשים.
ביותר. משביעות־רצון לתוצאות להביא


