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והאסטרולוגיה 1
---------------------------------------------------ג
 ששנים־עשר הוא מיקרה לא כצראה {
 שיבטי״ישראל. למיספר קשורים המזלות $
 הקשר את מוצאת היהודית האסטרולוגיה {
 יעקב. של בניו לאופי המזלות אופי בין {
 ראובן שור. במזל הבכור, הבן - ראובן {
 את המוצא זה הוא האדמה, כאיש מתואר {
 הארציות. ההנאות בכל וקשור הדודאים {
 שלוה. ומחפש אוכל, אוהב הוא {
 שהם שור, בני על לומר נהגו קדם בימי {
 גאוו־ על ולמחול כבודם את לאבד מוכנים {
 שור ניחנו. שבו החייתי' ״התאבון בגלל תם {
 ביותר הארצי והוא האדמה למזלות שייך {
הוא הארץ שכדור אומרים יש המזלות. מבין {
 השליט למעשה, אך, זה. במזל השולט הכוכב 5
 קשורה ונוס ונוס. כוכב הוא שור מזל של {
 בני לכן ושלווה. מין אהבה, אמנות, ביופי, ן
 שלווה שקט, פיסי, יופי תמיד מחפשים שור *
 הם שקט. להשיג וכדי נעימה. וסביבה {
 היופי נוחיותם. על לוותר אפילו מוכנים {
באהבת־המין. אצלם קשור {
 תאומים. במזל השני, הבן - שימעון ;
 נותן לוי עם שימעון של התמידי הקשר ן
 הוא בראשית בספר גם כפילות. של תחושה ן
ולוי ״שימעון לוי. עם אחד בפסוק מוזכר }

 קשור שימעון כלי״חמס". הם, אחים
 נעצר כי לשכוח אין בלתי־ישרים. במעשים

 תווית עליו הושמה וכבר אחיו, יוסף על־ידי
נקי. שאינו אדם של

 בדעה היו קדם מימי האסטרולוגים
 של צידיו שצי כאילו הם וסרטן שתאומים

 אף והמדבר, האלים הוא תאומים המטבע.
המרובים. דיבוריו על״ידי עצמו את מסתיר

 את מתקיפים הם כועסים תאומים כשבני
 עד הרבה, כל־כך ידברו הם במילים. האויב

 ויכנע. לשמאלו ימינו בין יידע לא שאויבם
 קשור תאומים, מזל שליט מרקורי, (כוכב
בדיבור.) היינו - בלשון
 האמהות. סמל שהוא סרטן, מזל - לוי
 מיתר ונפרד קדושה על שומר הוא ולכן

 והלווים הכהנים יצאו ממנו השבטים.
 במעשה קשור לוי גם בקודש. המשרתים

 וכל בעל״שכם חמור רצח על מדובר אלימות,
בעיר. הגברים

 של מזו שונה היתה לוי של האלימות
 אינטלקטואלי מזל הוא תאומים שימעון.

 של האלימות לכן ריגשי. מזל סרטן ואילו
 לאויבו יגרום הוא ריגשית: היא סרטן בני

 מוכן שיהיה עד ריגשי־אשמה, להרגיש
ולהעלם. עצמו את למחוק

 הכל לחפש, צורך אין אריה. במזל - יהודה
 ״גור־אריה״יהודה ברורה: בצורה כתוב
 וכלביא כאריה, רבץ כרע עלית, בני מטרף

 וזה החזק המנהיג, הוא יהודה יקימנו." ומי
מהצרות. האחרים את המחלץ
 מוצא ויהודה בילדים, קשור אריה מזל

 ופעם בצעירותו, יוסף, על פעם מגן עצמו את
 - בשילטון גם קשור אריה מזל בנימין. על

 המסורת ולפי דויד, המלד יצא יהודה משבט
המשיח. המלך ייצא ממנו

 לבנו יעקב בבירכת בתולה. במזל - זבולון
 לחוף והוא ישכון ימים לחוף ״זבולון כתוב:
 אותו בירך יעקב צידון." על וירכתו אניות,

 של אופיו לים. מעבר במיסחר שיעסוק
 חסר־ הוא בתולה, מזל בני כאופי זבולון,

 מחפש הוא כסוחר מחפש. ותמיד שקט
 חדשים. וקשרים ארצות חדשים, שוקים

 הם בני״בתולה של המנוחה חוסר בגלל
להת ומוכנים בחיים חדש עניין מחפשים

ומשונות. שונות בחוויות נסות
 בתולה מזל של המודרנית הפרשנות

 מריה של הנוצרי הרעיון מוטעה. מאוד
 הבתולה של התדמית את עיוות הבתולה

שהאסטרולוגיה לזכור יש קדם. מימי

 שונה מאוד בחברה באסיה, התחילה
 את סוגרים היו במיזרח הנוצרית. מהחברה
 לא מכיוון־^והגברים הרמון, בתוף הבתולות

 חסר- טיבעם את והכירו עצמם, על סמכו
 באסטרולוגיה הבתולה לכן המעצורים.

 המסודרת, המופנמת, האשה אינה היהודית
 המחפשת זאת אלא במין, העניין חסרת
 גם אינטלקטואלי, וגם פיסי גם חדש, נסיון

פסיכולוגי. וגם מיסחרי
 יששכר של שמו מאזניים. במזל - יששכר

 לידתו בסיפור קשור והוא שכד, מהמילה בא
 בשדה, דודאים מצא ראובן יששכר. של

 צורה היתה לדודאים אימו. ללאה הביאם
 קדם בימי גדול. אבר״מין בעל אדם של

 נגד ושיקוי מיני מעורר הוא זה שפרי האמינו
 את קנתה עקרה, שהיתה רחל, עקרות.

 היא ובתמורה אחותה, מלאה הדודאים
לילה. באותו יעקב עם לישון לה הניחה

 נחש דן יהיה ישראל; שיבטי כאחד עמו
 גור ״דן נאמר: משה של בבירכתו עלי״דרד."

הבשן". מן יזנק אריה
מת העקרבים היהודית באסטרולוגיה

 כשה- לנשרים, או לנחשים - לשניים חלקים
 מים מזל הוא עקרב האריה. את מסמל נשר
 כוח להפעיל נדרש מהעקרב ריגשי. מזל ולכן

 לשלוט יכול כשאינו בריגשותיו. ולשלוט רב
 הוא וכאשר הנחש, על״ידי מסומל הוא בהם,
הנשר. הוא הישר, והשכל ההגיון לפי שופט
 שפע הוא גד של הפירוש קשת. במזל - גד

 יופיטר הוא בקשת השליט הכוכב ומזל״טוב.
 של בבירכתו והתרחבות. שפע שמשמעותו

 שכן כלביא, גד מרחיב ״ברוד נאמר: משה
 של שבט היה גד קודקוד." זרוע וטרף

המי ולמודי־מילחמה. גיבורי״חיל לוחמים
 קיבל שגד פירושם וכוי מרחיב' ״ברוך לים
את והרחיב השבטים משאר יותר גדול חלק

שוו ןן, ומשיו 1 יהיה (יהודה) ז ארו בן
 (שימש!) תאומים מין, אוהב (ואוב!)
מיסטיקן הוא ודגים(יוסף) הרבה מדבו

 לידת היא קנוי לילה אותו של התוצאה
הקניה. לזכר הנקרא יששכר,

 מאזניים על לחשוב נהוג באסטרולוגיה
 מקובל שקולים. כאנשים או כשופטים,

 אך מאזניים בני הם השופטים שרוב לחשוב
 רוב עקרב. מזל בני רובם - הדבר כף לא

 יששכר מאזניים. בני הם בצבא הגנרלים
 לו קל לא מכירה, הסכם של תוצאה הוא

 בני את שמכיר מי וכל החלטה. לידי לבוא
 היא להחליט יכולתם שחוסר יודע, מאזניים
 מהחלטות, נזהרים הם הגדולה. חולשתם
 וכל-כך צדדיה, מכל הבעיה על מדברים

 שהזמן עד - הבעיה על בדיבורים מרבים
במקומם. ומחליט שלו את עושה
 שהם אומר התלמוד וזבולון יששכר על

 מאושר זבולון - אחת בנשמה אחים שני כמו
למענו. מחליט שיששכר

 דן שהשם הרגישה אמו עקרב. במזל - דן
 ומכאן בן, עוד לה והעניק זכות לכף אותה
את ידון ״דן כך: נאמר יעקב של בברכה שמו.

 תכונה על עמד כבר ויעקב במילחמות. גבולו
...יגודנו" גדוד ״גד כשבירכה זו,

 אושר. מהמילה בא גדי. במזל - אשר
 עבודה מסמל גדי בר״מזל. הוא כלומר,

וקאריירה.
 מזל את מכירה היהודית האסטרולוגיה

 כדי וארץ שמיים להזיז שמסוגל כמזל גדי
 נאמר: יעקב בבירכת חומרי. ביטחון להשיג

 מלל." מעדני יתן והוא לחמו שמנה ״מאשר
 רצוי יהיה אשר, מבנים ״ברוד מברכו: ומשה
 גדי שמזל הכוונה רגלו." בשמן וטובל אחיו
 שיהיה כדי ״החמאה" את לחפש צריך אינו

 תמיד חריצותו בגלל הלחם. על למרוח מה לו
 לשובע. ומזון ללבוש בגד לישון, מקום לו יש

 ונחושת ״ברזל גם: נאמר משה בברכת
 נרמז כאן כבר דבאך." וכימים מנעליך
 כל את שישיג עד ויסבול, קשה יעמול שהגדי
 להביו אפשר ומכאן שואף. הוא שאליו השפע

)40 בעמוד (המשך

 ־ במרס 2ו
באפריל 20

 במקום משהו להזיז לנסות כדאי השבוע
 בחודש 10וה־ 8ה״ בין עובדים. אתם שבו

 הזדמנות לכם תהיה
 עצמכם, את להוכיח

תפ לכם שיציעו יתכן
ו סמכותי יותר קיד

 מיקרה, בכל מעניין.
 לבוסים שתתנו רצוי

 שאתם להרגיש שלכם
 לפתור ושקשה קיימים

עז ללא הבעיות את
הרומאנ בשטח רתכם.

 ביותר הטוב הזמן זה טי
 שבני ספק אין חדשים. בקשרים להתחיל

 מכם. להתעלם יכולים אינם השני המין
* * *

 הולדתכם יום את חוגגים שאתם למרות
 עייפות חשים עדיין אתם אלה, בימים

 שלכם ומצב־הבריאות
 ברירה אין טוב. אינו
 להאט להמשיך אלא

 זמן־מה עוד הקצב את
ב 9וה־ 8ה־ ולהתחזק.

די־נעימים, יהיו חודש
אפי חברתית ומבחינה

.10ה־ אבל מהנים. לו
 ימים יהיו 12וה־ 11ה־

 מצב־הרוח קשים. מאוד
ה ובעיות קשה יהיה

א ויטרידו. ירגיזו המיקצועי לתחום קשורות
 לחסוך. תשתדלו מדי. יותר לבזבז נוטים תם

★ * ★
שי בגלל בעיקר קשה, יהיה הקרוב השבוע

 והבריאות. במצב־הרוח קיצוניים נויים
 להרבה זקוקים אתם

 להקיף ההרגל מנוחה,
 באנשים עצמכם את

 לתקופה. מתאים אינו
 נוטים אתם בעבודה

אימפולסי להתנהגות
 עלול וזה מדי, בית

 ג2ה״ חרטה. להביא
 יאפשרו זאת בכל וה״נג

 חשוב שינוי לבצע לכם
 בתחום בעיקר בחייכם,

רו יהיו בחודש 15וה־ 14ה- המיקצועי.
חדשות. היכרויות צפויות מאוד. מאנטיים

סוס1
לי

 ביוג 21
ביו ?0

במאי 21
ביוני 20

מס העניינים עובדים אתם שבו במקום
 שינויים לבצע תוכלו כעת לטובתכם. תדרים

 תקיפות יותר ולהראות
 שבכל אלא והחלטיות.

 שימו עושים. שאתם מה
 מנסה מישהו - לב

 בצורה נגדכם לפעול
 בלתי־ וכמעט סמויה

 תתעלמו אל מורגשת.
עלול זה שקורה. ממה

__ רב נזק לכם לגרום
 פגישות יותר. מאוחר

ית חדשות והיכרויות
 או עובדים אתם שבו המקום דרך רחשו

 קשורים. אתם שעימם אנשים באמצעות
* * *

ה ההצעות לפניכם, עומד קל לא שבוע
 מציאותיות, אינן אלה בימים לכם מוצעות

ההת את למתן כדאי
 שזה למרות להבות.

ומחניף, מושך מאוד
להג שתוכלו הסיכויים

 הרצונות כל את שים
 קטנים הם והשאיפות

ב 9וה״ 8ה״ ביותר.
עמו מאוד יהיו חודש
 תרגישו לא ואתם סים,
להי ללכת רצוי טוב.
 הגב רופא. אצל' בדק

 חריגות פעולות תבצעו אל - מאוד רגיש
 סיכסוך. יתכן בחודש ג1ב״ ומאמצות.

* * *
 ידיעה משמחים יהיו בחודש 9וה־ 8ה־

 ההרגשה את תשפר לחו־ל לנסיעה הקשורה
 אתכם. תחזק ואפילו

 אהוב שמישהו גם יתכן
 אך לביקור. יגיע עליכם
 שקשור מה שבכל נראה
 פועל הכל אחרת לארץ

 10ה־ בין לטובתכם.
 אתם בחודש 12וה־

מ לסבול שוב עלולים
 שלכם בריאות בעיות

 הקרובים אנשים של אי
 יהיו ג3וה־ 12ה״ לכם.
 את להפעיל תוכלו מאוד. רומאנטיים ימים

בני־הזוג. את ולשגע המוזרים רעיונותיכם

מאזניים

3 4

■זחז■
6 8 0 8

 בפעילות ועצירה חסימה של הרגשה איזו יש
 במצב-רוח שרויים אתם שלכם. השוטפת

דור פעולה וכל מכביד,
 מאמץ יותר מכם שת

 13והי 12רד מהרגיל.
 מעייפים, מאוד יהיו

מה להוריד השתדלו
 שלא כדי ולנוח עומס

 11ל־ סמוך תתמוטטו.
 ליהנות תוכלו בחודש

 מיוחדת מתשומת־לב
 למרות - השני המין של

 מקרינים אתם הקשיים,
 בחודש 14וה־ 13ה־ גם מיוחדת. משיכה
 חדשים. ביחסים להתחיל לכם יאפשרו

* * *
 ישיבות לשיחות, מתאימים בחודש 9וה־ 8ה־
 תוכלו עבודה. בענייני חשובות פגישות או

 ולהשיג אחד כל לשכנע
 להשליט או רצונכם את

 12ה־ עד 10ב־ אותו.
 ימים לכם יהיו בחודש
 אתם קשים. מאוד

בני־ על לכעוס עלולים
 שותפים על או הזוג

 להגיע עלול זה לעבודה.
הח או פרידה לניתוק.

לחרטה. שתביא לטה
בחודש 14וה־ 13ה־

 אלא המעוות, את לתקן לכם יאפשרו
 ולהתנצל. כבודכם על למחול שתצטרכו

* * *
 אתם שבו במקום מאוכזבים די אתם

 לפי מתנהלים אינם העניינים עובדים,
 התיכנון או הציפיות

 כל״כך אתם שלכם.
 לכם שאין עסוקים,

 ולהחליט לנוח פנאי
 טובה היותר הדרך מהי

 הזמן לא זה בשבילכם.
 לא לשינויים, המתאים

 לעשות שתוכלו נראה
 את לשנות כדי משהו

 שתשגיחו חשוב המצב.
 נוטים אתם עצמכם, על

 בשטח בחודש. 1וב״ג 12ב־ בעיקר לחלות,
מצליחים. בהחלט אתם - הרומאנטי

 ־ בדצמבר 21
בינואר 19

נ ןו1ע
 - :אוקטובר

בנובמנ< ;
22 1

ן 2
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 ומרשים מקובלים יותר אתם זו בתקופה
 הזמן זה קלילה. יותר התנהגות לעצמכם

ה סיום על לחשוב
 על המקשים קשרים
 גם תוכלו כעת החיים.

חד בקשרים להתחיל
 8ה־ יותר. ובריאים שים
רו יהיו בחודש 9וה־

 אך מאוד. מאנטיים
עוד יהיו 13וה־ 12ה־

__________ בשטח חשובים. יותר
 לכם מזומנת הכספי
 תוכלו נעימה, הפתעה

המ החלפת על לחשוב לעצמכם להרשות
 יקר. אביזר איזה של רכישה או כונית

־*■ ★ ★
 קל. לכס יהיה לא בחודש 12ה־ ועד 8מה״

 קלון דבר וכל מצוברחים תהיו בתחילה
ם ירגיז ה ויגרו ר אווי  ל
תוכ ומכבידה. קשה
 עלולות שתיכננתם ניות

 או להידחות להתעכב,
תמ אם אבל להתבטל.

בסבלנות, קצת תינו
נו אינו שהשד יתברר

 13ב״ וכבר כל-כך. רא
למ שוב תוכלו בחודש

ומו מעניין מוצא צוא
הרו בשטח יותר. עיל

 מיק־ בפגישות היוזמים, תהיו אתם מאנטי
 השני. המין את מאוד תרשימו אתם דיות

* * *
 המגורים. עניין סביב מתיחות תהיה השבוע

 מקום שינוי על לחשוב עליכם שיהיה יתכן
 למנוע נסו המגורים.
 אנשים של התערבות
 אלה לכם, הקרובים

 ול־ לעצבנות יוסיפו
 בחודש 9וה־ 8ה״ דאגה.

 בעיקר נעימים, יהיו
 עזרה של הבטחות בגלל

 אתם שעימם מאנשים
 הכספי בשטח מיודדים.

ו רבות לפעול תוכלו
 מצבכם. את לשפר

 על זמן לבזבז ואסור העזה יותר דרושה
בדרכים. זהירות והתלבטויות. פיקפוקים
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