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החודש: מזל

סרט?
תאונות
̂ואסונות

 כמעט לשמוע התרגלנו האחרון זמן 
 ומעשי״ אסונות תאונות, על יום מדי
 המיקרים כל את שמאפיין מה אלימות.

 במסות קורה הכל ההמוני. המוות זה האלה
 מצפים היינו סרסו מזל של בחודש גדולות.
 אלא ושקטה, נעימה יותר קצת לאווירה

 לכן הגורם מהו אחרת. מראים שהכוכבים
אנ הרבה כל״כך נפגעים אלה שבאסונות

בבת״אחת! שים
ו י  אולי אפשר האסטרולוגית המפה ד

 הוא פלוטו כוכב להזהיר. אף או להסביר
 שקורה מה ובכל ביותר, הפעיל ספק ללא

ברו בצורה החזקה, השפעתו ניכרת עכשיו
ומפחידה. רה

 לתופעות הגורם היחיד אינו פלוטו אן
 ליקוי״ מאי. בחודש היו ליקויים שני אלה,
 מבשרים אינם ליקויים וליקוי־חמה. לבנה

 חודשים שמונה תוך שקטה. תקופה על
 כבדים. אסונות להתרחש עלולים מהליקוי

 של השפעתו ללא הליקויים, רק היו אילו
 מתרחשות היו לא התאונות פלוטו, כוכב

 זו שבתקופה אלא כל-כך. ענקי בקנה־מידה
 שבחודשים אחרי בעצירה. נמצא פלוטו

 כדי נעצר הוא בנסיגה, היה הוא האחרונים
 הנסיגה נורמלי. במהלך ולהמשיך להתיישר
אותו של הספציפיות הפעולות את מחריפה

 בעקרב. 1ה- למעלה 2ה- המעלה בין נעצר
 וגורם במיוחד, חזק הוא במעלת-החניה

ואסונות. לתאונות מסוכנות, לתקריות
 גם אלא מסוכנת, עצמה החניה רק לא

 הראשונות המעלות שכן עצמו. המקום
 מעלות הן עקרב, מול הנמצא שור, במזל

 הן ומסוכן. אכזרי אלים, אופי הנושאות
 השינאה האימפולסיביות, את מגבירות
גדו במסות קשור שפלוסו מכיוון וההרס.

 אינה זו תקופה המונים, על ומשפיע לות
 אנשים של והתקבצויות להתקהלויות שובה
 שבה כזו, התאספות כל אחד. במקום רבים

לאסונות לגרום עלולה המונים, משתתפים

 גם שור. במזל 16וה״ 15ה־ המעלות לוגית:
 האלה המעלות שתי וגם אלים, אופי להן

 לאחרונה נמצא זה באיזור לתאונות. גורמות
 מקום הוא ראש-הדרקון ראש־הדרקון.

 ומסלול״ מסלול״הפלנסות של המיפגש
 את באסטרולוגיה מבטא הוא הירח.

 עם מהעבר, עימו נושא שהאדם השלילי
 לתיקון. הנוספת ההזדמנות או האפשרות

 המסמל מזנב-הדרקון, לעבור הוא הרעיון
 לראש- הקוטבי, במזל והנמצא הרע את

 הדרך ואת הטוב את המסמל הדרקון,
הנכונה.

ולא בצירים, פועלים דרקון וזנב הראש

 נמצא אישית מפה בכל בודדים. במזלות
 כשהוא המזלות, באחד ראש-דרקון אותו

 האדם, של השליליות תכונותיו מהן מסמל
 זו בתקופה לתיקונן. הנכונה הדרך ומהי

 שור. במזל ראש״הדרקון כאמור, נמצא,
 ושלווה, שלום אהבה, שור: במזל החיוני
 ובעיקר ותענוגות, הנאות חומרי, ביטחון
 הרע נוכח מתבטלים אלה כל יציבות.
 הנגדי, במזל זנב״הדרקון עימו שמביא

 מזל של השליליות תכונותיו עקרב. שהוא
 רצח, פישעי־מין, עצמי, הרס הרס, הם עקרב

וחיסול״חשבו- חתרנות נקמנות, אלימות,

 בחטיפת אשם ,מ
 בב״וות* המטוס

בטובו! ברוטו. מנב
 התאונות בכל לביטוי באו אלו תכונות נות.

 פלוטו, כוכב לאחרונה. שקרו והפשעים
 אותן את מבטא עקרב, מזל בתחילת החונה

קו שהוזכרו העקרב של שליליות תכונות
 להמונים, קשור שפלוטו כבר הזכרנו דם.

 התאונות בכל כך, משום אנשים. של למסות
 אנשים של גדולים מיספרים מעורבים היו

המוני. ומוות
 שבו בבריסל, הכדורגל מישחק למשל,

 בגלל קרה אנשים, הרבה כל-כך נהרגו
 התכוון לא איש למעשה, חיסול״חשבונות.

 פלוטו אבל כזו, לקיצוניות יגיעו שהדברים
הסוף, עד הולכים בכלל עקרב ומזל

 ההודי. המטוס תאונת נוספת: דוגמה
 שהוא מאחר לתאונה, שותף נפטון שוב וכאן

 בהשפעתו המוני, מוות שוב ים. מסמל
 המטעה האספקט או פלוטו, של הקשה

שביניהם.
 והדרישה האמריקאי המטוס חטיפת
 בעתלית השיעים העצירים 700 לשיחרור

 הנושאות האסונות, לשרשרת המשך הם
דומה. אופי

 מוכרח שאינו שמי להסיק, אפשר זה מכל
 או קבוצות יש שבהם במקומות להמצא

 בתקופה מכך שימנע בני-אדם של רב קהל
הנוכחית.

 בני-מיש- או בני-הזוג לבין ביניכם מתיחות
 הטוב למשבר. להביא עלולה אחרים פחה

ו חופשה לקחת ביותר
 כמה מהבית להתרחק

 בחודש וה-$ 4ה- ימים.
 נחמדים להיות יכולים

ה לאותם ומשעשעים
 עם ומבלים יוצאים
 גם או מהעבר, ידידים

בת חדשים. מכרים עם
לנ כדאי הרומנטי חום

ש ההתעניינות את צל
 המין בני בכם מגלים
 בולט שבהם. הצעירים בעיקר אבל השני,

 שיגרתיות. לא והתקשרויות פעד״הגילים
★ ★ ♦

 מחודשת התעוררות חשים שאתם למרות
 סכנה קיימת לנסיעות, ולצאת לטייל ורצון

וב 4ב־ ביחוד לתאונות
בו. 9וב״ 8וב־ בחודש. ל

 לא רצוי ימים באותם
יו עצמכם על להעמיס

 תחיה הרגישות מדי, תר
לח הנטיה וכן גבוהה

 הרומנטי בתחום לות.
מא להשקיע תצטרכו

 ולא יוזמה לקחת מץ,
 ליד דבר שום להשאיר
 המזלות בני המיקרה.

 המתאימים השותפים יהיו ואריה גדי סרטן,
 יוצאת־דופן. קניה לדחות כדאי זו. לתקופה

* * *
 במיוחד, מאומצת עבודה של תקופה זוהי
 משתפרת. והבריאות שופעת האנרגיה אבל

 כדאי הכספי בתחום
 ההזדמנויות, את לנצל

לי לפעול, הזמן עכשיו
סיכו לקחת ואפילו זום

המת פרוייקטים נים.
לת ישפיעו כעת חילים
ל וחבל ארוכה, קופה

האפשרו את החמיץ
 הרומנטי בתחום יות.

 שינוי להסתמן מתחיל
 נראה השבוע לטובה.
 בנסיבות חדשים אנשים להכיר לכם שייצא

ומלהיב. חם קשר"חדש, וייתכן מוזרות, די
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 לכם אופיינית שכה הטיבעית הזהירות
 אתם זו. בתקופה בולטת אינה בדרך״כלל

 בצורה להחליט נוטים
 ונסחפים מדי נמהרת
 העלולים הרגשות אחרי

ל תמהרו אל להשעות.
ל היכולים צעדים בצע
של הקריירה את סכן
 בעיקר שחשוב מה כם.
 לאנשים לב לשים זה

 מתכוונים אתם שעימם
 משותפות. עבודות לבצע
 לבד לעבוד ביותר הטוב

 בתחום זו. בתקופה אחרים על להסתמך ולא
 בחודש. 7ול־ 6ל״ סמוך הפתעה, - הרומנטי

* * *
 הפוקדים הכבדים ומצבי-הרוח העייפות

המ העירנות את מכהים לאחרונה אתכם
ב־ האריות את אפיינת

ל תצטרכו דרך-בלל.
 המ- לאנשים לב שים

ב לכם, להזיק עתיינים
הקריירה. בתחום עיקר

ידיד, פני מעמיד מישהו
נמ בצורה פועל אולם
 מאחרי ומסוכנת רצת

 בחודש 5וה- ה-* גבכם.
 מתאימים ימים אינם

ל או קשרים לקשירת
ה בתחום משותפת. עבודה של התחלה
 להתרחק. נסיה ברור. אינו מצבכם רומנטי

* * ★
 תשומת״לב, יותר דורש שלכם הבריאות מצב
 על גם משפיע וזה עצמכם את מזניחים אתם

 שבו במקום מצב־הרוח.
להי עלול עובדים אתם
 ביניכם קונפליקט ווצר
 עליכם, הממונים לבין
 להגיב לא טוב יותר

תגו ובעצבנות, ברוגז
 תוצאות ישיגו כאלו בות

 עובד מהמקווה. הפוכות
 ולשפר להגיע עומד חדש
 סביבכם. האווירה את

 תקבלו מאוד בקרוב
 שהיחס וייתכן לכם, מהקרובים עידוד הרבה

יותר. וטוב חזק למשהו יביא שייווצר הקרוב

נתונה
1 5 3 3 3 3 X 3

הקר בתחום שינויים צפויים מאוד בקרוב
 חד־ והחלטות מחדש אירגון דרוש יירה,

ההתלבטו משמעיות.
 עלולות והדחיות יות

דב של להחמצה לגרום
 בתחום חשובים. רים

 אי-אפ- עדיין הכלכלי
 תוצאות לראות שר

 שהיו והקשיים מיידיות
או להטריד, ממשיכים

עו שאתם מה כל לם
 על ישפיע כעת שים

שיש הכלכלי, עתידכם
 הרומנטי בתחום חודשים. כמה תוך תפר

 זאת. ישנה מחו״ל שיחזור מכר אולם שקש,
* * *

ומת רגועים יותר קצת אתם אלה בימים
ו שקטה בצורה עתידכם את לתכנן פנים

זאת, ובכל יותר. שקולה
 לא בחודש 5וה־ 4ח־

ה לאותם נוחים יהיו
מישפח־ במיסגרת חיים
 אנשים עם קשרים תית.

מוסי אחרות מארצות
ל לעזור ועשויים פים

 7ה־ יותר. רחוק טווח
את יפגישו בחודש 8וה־
 מושכים אנשים עם כם

 בהחלט רב, קסם בעלי
 שבו הטוב בחוש־האבחנה להשתמש כדאי

 ביותר. חשובה ישירה הסתכלות התברכתם.
* * *

 ואתם עבר, לא עדיין המדוכדך מצב-הרוח
 אתם שעימם מאנשים לסבול ממשיכים

ל קשה עדיין עובדים.
 נגדכם מסית מי דעת
את להזיז מעוניין ומי
 אולם ממקומכם. כם

 שבועיים או שבוע תוך
 מיק״ בדרך יתגלה זה

 כספיים בעניינים דית.
 זהירים, שתהיו כדאי

 סכומי מגיעים אם גם
 ציפיתם לא שלהם כסף

עלי שתשמרו כדאי -
בהם, תשתמשו ולא הם,
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 לצרכים אפילו
דרוש. יהיה זה מאוד בקרוב דחופים.
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הול האחרון בזמן לכם שהיו הקשיים עיקר
 יותר אתם העבודה בתחום ונעלמים. כים

 מעוג־ אנשים מקובלים.
ומת בעמדתכם יינים

 כל את להעריך חילים
 שהשקעתם. המאמצים

ע בחודש 5וה־ 4וד
 לטובה להפתיע שויים

לכס שקשור מה בכל
 לצאת אפילו רצוי פים.

 או חדש לבוש ולרכוש
ל יעיל אביזר איזשהו

 הרומנטי בתחום בית.
 שביניכם הביישנים מבוקשים. מ&וד אתם

ההזדמנויות. של מרזתמצה לסבול יכולים
* * * -• 

 4וה- 3ה- לעבודה. מוקדש זמנכם עיקר
 שזה ומעייפים, קשים כל-כך יהיו בחודש

לחול לכם לגרום עלול
למחלה. גם ואולי שה

 יותר לפנות תצטרכו
 שלא עד למנוחת, זמן

 כוחותיכם את ביזבזתם
מרגי אינכם האחרונים

ל עומד שמשהו שים
הרו בתחום השתנות.

ל זמן לכם אין מנטי
 שאתם מי עם היפגש
מרגי ואינכם רוצים,

 יכול זה עצמכם. את להסביר צורך שים
 לכם. חשוב קשר של וסיום לניתוק לגרום

* ★ *
 אלה במיוחד שבולט ומה נעימה, התקופה
הנו והבלתי־מחייבים, הקלילים הקשרים

 אתם לאחרונה. צרים
 אנשים בהמון פוגשים
להי וצריכים חדשים,

 יותר לייחס שלא זהר
ה ליחסים חשיבות מדי

 זו. בתקופה מתפתחים
 בחודש 5ורד 4ה־ ,3ה־

ומאכ מעייפים די יהיו
 מלא פיצוי אבל זבים,

ו בחודש 6מה־ תקבלו
נסי לתכנן תוכלו אילך.

 קשורים יהיו אלה שני אבל טיול. או עה
בקרוב. להתחיל העומד חדש. לפרוייקט

ר סו א רו ב פ  ב
ס 20 ר מ ב


