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בנימינימרים
החודש: מזר

תאומים
הקשר
דכוכב

ס1בכח
 מלבד נוסף כוכב־לכת שקיים סברה יש

 בקיומו חשדו 1930 עד לנו. המוכרים אלה
 היה אי״אפשר אולם פלוטו, כוכב של

 שהוא הכוכב, התגלה 1930ב־ לראותו.
 על אחראי פלוטו עקרב. מזל של השליט

 קשור הוא מחדש. היוולדות ועל מוות
 השניה מילחמת־העולם גדולות. במסות

 והנורא ההרסני הכוח את לבטא היטיבה
 הכירה לא לפני״כן אף־פעם לפלוטו. שיש

גדול. כל״כן בקנה״מידה הרג האנושות
 טרנס״פלוטוני כוכב שקיים וסבורים

 בכחוס כוכב של המהלכים בכחוס. ששמו
 הכוכב זהו .1946 בשנת לראשונה חושבו
 מהיותו שמתבקש כפי ביותר, האיטי
 ואיטי. יציב מזל שור שור. מזל של השליט

 בסוף ורק אריה במזל בכחוס נמצא היום
 וייכנס מקומו את ישנה הוא 20ה־ המאה
בתולה. ׳למזל

 בר־ קשור שבכחוס מראה המיתולוגיה
 ידוע היה בכחוס והרי״געש. עידות־אדמה

 או והוליוולדות״מחדש, הקימה״לתחיה כאל
חיים. הנותן כאל

 היה למעשה בטעות. כן נקרא שור מזל
העברי התרגום פר. מזל להיקרא צריף

 המילה. של האמיתית המשמעות את שיבש
 אין פוריות ובלי הפוריות סמל הוא פר מזל

 בכחוס כוכב שמבטא והפוריות חיים.
 הגבוהה ברמה אך החומרי, במישור קיימת

 לבכחוס רוחניים. בכוחות עוסק הוא שלו
 הוא ולמעשה ואקטיביות רבה עוצמה

 הרוחנית לרמה להגיע לאדם המאפשר
אח בכחוס להשיג. שניתן ביותר הגבוהה

 שאליו האופי של והזיקוק הטיהור על ראי
האדם. לבסוף יגיע

 שליט שור, למזל ממילות״המפתח אחת
 הנכס נכסים. היא באסטרולוגיה, שני בית

 זו מעניק בכחוס שאותו ביותר הגדול
 לחירות מעבדות יצא ישראל עם החירות.
 חג״החי- או (חג־הפסח שור מזל בתקופת

במזל היא גם קמה ישראל מדינת רות),

 התחיה זו השואה, לאחר קמה המדינה שור.
בכחוס. בכוכב קשור זה שכל וייתכן מחדש

 שנשלט שור, למזל נכנס פלוטו כשכוכב
 מילחמת״האזרחים פרצה בכחוס, על״ידי

 עבדות סביב שנסבה ארצות״הברית, של
 של מעבר שכל טוענים (למעשה וחירות.

 מילחמה). עמו מביא למזל ממזל פלוטו
 בהשגת המילחמה הסתיימה טיבעי באופן

 היתה וזו בדם גם קשור שור מזל חירות.
שהח מדם העקובות מהמילחמות אחת
(ערים. כפרים בתים, מישפחות, ריבה

 הגבוהה האוקטבה הוא בכחוס כוכב
 אנשים שופט הוא יופיטר. כוכב של יותר
 אנשים שופט יופיטר בעוד החוק, ברוח

 סטורן לכוכב גם החוק. של וכלשונו ככתבו
 כוכבים שניהם אכן לבכחוס. חזקה זיקה

 ולהם במזלות-אדמה השולטים ארציים,
 מופיעים בהן במפות דומות. רבות תכונות
 מרגיש אדם חיובי. באספקט אלה כוכבים

 במאמץ ביושר, להרוויח יש הכסף שאת
 במתנה, כסף קבלת של מצב קשה. ובעבודה
לכוכב. מתאים אינו בהגרלה, או בירושה

 הכלכלי השפל - במיוחד לציון ראוי
 1929 לאוקטובר 24ה־ בארצות-הברית,

 במפת- הגדולה. הפאניקה את שהתחיל
 27ב־ פלוטו כוכב ארצות־הברית של הלידה
 בתקופת גדי. במזל דקות 22ו- מעלות
 במזל פלוטו כוכב נמצא הכלכלי השפל

 ובכחוס ארצות-הברית) של שני סרטן(בית
 דקות 23ו־ מעלות 27ב״ יום באותו נמצא
 במפת- פלוטו מול בדיוק סרטן, במזל

 יוצר וזה אחת דקה של הפרש יש הלידה.
 הכוכבים שני בין מדוייקת אופוזיציה
 ללא ובכחוס. פלוטו - באופיים ההפוכים

 שהובילה לעין נראית סיבה כל אין בכחוס
 לא הכוכבים שאר אז. שהחל הכלכלי לשפל
 סביב גדולה כך כל לבהלה אפשרות הראו

הכסף.

 בית השני, ובבית בשור שולט בכחוס
ה בבית שולט פלוטו והרכוש. הכספים

 וברכוש בכספים קשור הוא שגם שמיני,
 הקשור משבר יצרו אלה כוכבים שני הזולת.
 יקרה כזה אספקט ועיסקי. פרטי בכסף

זו שנה ,1992 המוקדמות, 90ה״ בשנות

 שכן עולמי. כלכלי למשבר להביא עלולה
 קשה זוית ייצור אריה, במזל הנמצא בכחוס,
 במזל מעלות 20ב־ בדיוק שיהיה לפלוטו,
 בין המרובע ההיבט יתחיל כאשר עקרב.
 רעי- אסונות״טבע, יתרחשו לבכחוס, פלוטו

 צורן אין הרי-געש. התפרצויות דות-אדמה,
 וילמד נסיונות יעבור האנושי שהמין לומר

בכוח. הנכון השימוש על שיעור

הש מילחמת-העולם פרוץ עם ,1939ב״
 במזל לפלוטו בצמידות בכתוס נמצא ניה,

מרובע אספקט יוצרים כששניהם אריה

 מייצג בכחוס
 ושימחה, חיוות
 ושגעון. זעם
ורחמים חסד

 חשובים. גורמים שלושה כאן היו לסטורן.
 - חיים סטורן. כוכב על-ידי שמבוטא - זמן

 המונים של ומוות בכחוס כוכב על-ידי
פלוטו. בכוכב שקשור

 שהוא גדולה כן כל עוצמה בכחוס לכוכב
 חומריים כוחות לו שיש היחידי הכוכב

 עצום שיחדור כוח לו יש כאחד. ורוחניים
 מייצג בכחוס ורוח), חומר בונה או (הורס

 שימחה, נדיבות, עדינות, הבעה, חירות,
 אולם ורחמים. חסד סלחנות, שיגעון, זעם,

 הרוחני אופיו על היא העיקרית ההדגשה
חומריים. כספים על ולא

והרו החומריות התכונות של הצירוף
 מתייחסים מדוע מלמד בכחוס של חניות
 אוראנוס, של תכונותיהם את ככולל אליו

ופלוטו. נפטון
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 לכם. צפויה ונוחה נעימה יותר הרבה תקופה
 רבים, קשיים לכם היו שבו הכספי, בשטח
 אפשרויות כעת צצות

ו לשפץ תוכלו חדשות.
 הבית פני את לשפר

 קשרים גרים. אתם שבו
 קרובי־מש- ידידים, עם

ל עמיתים ואפילו פחה
 שינוי. עוברים עבודה

 אי־הה- הניתוקים, רוב
ב שהיו והכעסים בנות
 ואפשר כעת יתוקנו עבר

 מיחסים ליהנות יהיה
 השני המין בני הרומנטי, בשטח חדשים.

 קשר. ליצור ומוכנים בכם מתחשבים יותר
★ * ★

 תגלו שוב קלים, יהיו לא לחודש 15וה־ 14ה־
 או שיחה, הערה. וכל מהרגיל. גבוהה רגישות

שתיש ביקורת חלילה
לת ותיזכר תישמר מע.

נו אתם ארוכה. קופה
 להתפרצויות־כעס טים

ולאיבוד־הסבל־ חזקות
 - בחודש 16מה־ נות.
נעים. נראהייותר הכל

 צפויות הרומנטי בשטח
שיחות־ ,מקריות פגישות
מה אנשים של טלפון

ובכלל. - הרחוק עבר
 18ה־ זה. בשטח עולה שלכם הפופולריות

לב! שימו לנסיעות. מסוכנים לחודש 19וה־

0*011(11

הפ לעצמכם לגרום עלולים אתם השבוע
 תשומת־ וחוסר פיזור בגלל כספיים סדים

 לחלום נוטים אתם לב.
 שמאפיינת והעירנות

 קצת כלל, בדרך אתכם
לחו 16ה- עד תתקהה.

 וייתכן עייפים תהיו דש
 לרופא לגשת שתצטרכו

 16ה־ רפואית. לבדיקה
 הרבה לחודש 17וה־

 אז כדאי טובים, יותר
ש לעיסוקים להתפנות

 מבלים עובדים, בהם
 הרומנטי בשטח נוסף. אדם עם נוסעים או

ושונה. מרתקת חדשה, פרשה מתפתחת

 חלפו, לא עדיין והעייפות הלאות הכבדות,
 מכבידה אנרגיה, יותר שצריכה פעולה וכל

 ,16ה״ אתכם. ומתישה
במ קשים 18וה־ 17ה־

 מראים אלה ימים יוחד.
 ועל עצוב מצב־רוח על

ת להסתגר רצון  ב־ בבי
 ביותר, הטוב או מיטבח
ח או עיסקות במיטה.

 כל או חוזים, על תימה
מ כספית. התחייבות

להע קל אתכם. סכנים
 כך רצויה, לא אמת לים

 כדי החושים כל את עכשיו להפעיל שעליכם
 ישרים. שאינם לאנשים קורבן תהיו שלא

* * *
 ביותר. נעימים אינם לחודש 15וה״ 14ה-

ומעוצבנים. מתוחים באנשים מוקפים תהיו
אליכם שיבואו ייתכן

 בתביעות או בדרישות
 לימים תנו מוגזמות.

 מבלי - לעבור האלה
מיו למריבה להיכנס

לחודש 16מה־ תרת.
 אנשים נעים. שוב הכל
ויס ידידותיים יחיו
 בכל פעולה לשתף כימו
 מעוג- אתם שבו שטח

 במקום־העבודה ימים.
יהיו והישגיכם העניינים את לכוון תוכלו

לנהיגה. מסוכן לחודש 18ה״ מרשימים.
★ ז*ו ★

 מעייניכם. בראש עומד - המקצועי התחום
 כדאי לא והפעם לכם יוצעו חדשות הצעות
ולד להתלבט להסס,

 לפעם התשובה את חות
 עלולים אתם אחרת.

טו הזדמנויות להחמיץ
 13ה־ בין וחשובות. בות

 תוכלו בחודש 15ל־
 משמחת מידיעה ליהנות

 קרוב לאדם שקשורה
 אחרת. בארץ השוהה

 שקרוב־מישפחה ייתכן
 אך ארצה. לחזור עומד

 דגש יותר נותנים שוב אתם למרבית־הצער,
ידיד. עם סיכסוך צפוי להנאה. מאשר לדאגה
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 יוכלו שהתעכבו, וקניה מכירה של עיסקות
 לכן קודם שגרם מה כל לפועל. לפתע, לצאת,

 התרוצצויות לריצות,
 עכשיו ייעשה ועצבנות,

ל־ מאמץ. וללא בקלות
 לא בחודש 14ול־ 13

 תכניות לתכנן כדאי
 שייתכן כיוון גדולות,
 לטפל עליכם שיהיה

 שאינם בבני-מישפחה
 וב- 17ב־ בטוב. חשים

 ידיעה צפויה בחודש 18
לבן- שקשורה משמחת

 אתם שעימו וקרוב, חשוב אדם או זוג
 מהמצופה. מוקדם יותר להתראות עומדים

* ★ *
 לא עדיין הכללית וההרגשה מצב־הרוח
 עליכם, עובר מה להסביר קשה משתפרים.

לשינויים. רצון יש אך
 שעליו שינוי שכל אלא
מת לא חושבים, אתם
 בסופו דעתכם, על קבל

הרו בשטח דבר. של
ב־ אכזבה צפויה מנטי

 אל לחודש. 15ב־ או 14
בקיצו לכך תתייחסו

מס תסיקו ואל ניות
 18מה־ מהירות. קנות

 כל על תפוצו לחודש
 יהיה הכספי בשטח שנגרמו. האכזבות

 לחודש. 16ב־ ביחוד זהירות, לגלות עליכם
* * ★

 עשויים לחודש 13וה״ 12שה- כמה עד
 מרומנטיקה, והנאה מזל של ימים להיות

 צורת- כל או נסיעות
ה־ יהיו כן אחרת, בילוי

 יותר. קשים 15וה־ 14
 לישון לנוח, הקפידו
 הכוחות את ולחדש
 נראה ימים. באותם

חול אתכם שתיפקוד
 יימשך זה כל אבל שה,
 17ה״ ,16ה־ יומיים. רק
 טובים ימים הם 18וה״

שלא נראה לרומנטיקה.
 בקשה, לכל לסרב או מכם. להתעלם יוכלו
בטרמפים. לנסוע אין חיזור. אפילו או הצעה
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מס עירנות מגלים אינכם במקום־העבודה
 מכם להעלים אי־אפשר על־פי־רוב פקת.
 השבוע ודווקא דבר

 יותר להיות נטיה נראית
 רצוי אופטימיים. מדי

 דבר, לשנות תנסו שלא
 עבודתכם את בצעו רק

 ביותר הטובה בצורה
 או לשתף תתפתו ואל

שכב לאנשים, להאכש
 בטובתכם. רוצים יכול
 גלויה בדרך לפעול צריך

 יאשימו שלא - וברורה
 ב־ לא״כשרות. בכוונות יותר מאוחר אתכם

 מחיי־חברה. ליהנות תוכלו לחודש 15וב־ 14
* * *

 או 12ב־ שתבצעו וראיונות פגישות נסיעות,
לתוצ ויביאו מוצלחים יהיו לחודש, 13ב־

 וה- 14ה־ טובות. אות
 וייתכן קלים, אינם 15

סביב שייווצר שהמתח
 גישה מכם ידרוש כם,

 וב- 17ב־ .16ב״ חדשה.
 יהיה אפשר לחודש 18

 שיחת-סיכום לשוחח
א שעימם אנשים עם
 לסיים מעוניינים תם
 טוב כעת הקשר. את

חד בקשרים לפתוח
 להיות תצטרכו בריאותית, מבחינה שים.

 רגישה. שהבטן נראה באכילה. זהירים
* * ★

 תוכלו לא עוסקים, אתם שבו דבר בכל
 זה עצמכם. על מאשר חוץ איש. על לסמוך

 על להסתמך הזמן לא
 זה ידידים. של הבטחות

 מאוחר לאכזבה יוביל
 ממקור כסף סכום יותר.

 ב־ להגיע עשוי לא־צפוי
 מה־ לחודש. 13ב־ או 12
 חלק להקדיש כדאי 16

ב לשינויים מהתקציב
 גרים. אתם שבו מקום
 בתחום לטפל הזמן כעת
 לחודש 19וה־ 18ה־ זה.

 שיהיו - חדשים אנשים עם אתכם יפגישו
הקרוב. בעתיד לגביכם משמעותיים מאוד
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