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ו־יחודש: מזל

ומז ״כוכבים שהמילים מיקרה זה אץ
 הכוכבים שכן אחת. בנשימה נאמרים לות״

 להיפך. או המזלות, תכונות את מבטאים
מיי שאנחנו התכונות את אומרים המזלות

לכוכבים. חסים
 מזל את לשמש, קושרים אריה מזל את
 וכן למרקורי, תאומים מזל את לירח, סרטן

 למעשה הוא האדם נולד בו המזל הלאה.
הלידה. ביום השמש שהתה בו המקום

 במזל נמצאת השמש ספטמבר בחודש
 אפשר בתולה מזל בן את ולכן בתולה,
 וזה כשנולדת!" השמש היתה ״היכן לשאול:

 נולדתן״ מזל ״באיזה שואלים היו כאילו
 השמש משמעות מהי להסביר ננסה להלן

במפת״הלידה.
 הבסיסות התכונות את מייצגת השמש

 הפעילויות ההתנהגות, דרכי - האישיות של
 גדי, במזל שמש לזולת. והגישה המועדפות

 אך קלים, אינם שחייו אדם על תספר למשל,
 אותו מריצים החרוץ וטיבעו שאפתנותו

 לזולת הגדי של יחסו הצלחה. לעבר קדימה,
 ולמופנמות, להסתגרות לחשדנות, נוטה
 מאוד. שונה הדבר האריה שאצל בעוד

 יותר אדם על מעידה אריה במזל השמש
 ועצל חרוץ חיים, מלא אופטימי, מוחצן,

לסירוגין.
 לו אם אפילו חברותי, יהיה אריה בן
 באחרים. לשלוט צורן יש (כדוגמה) ולגרי
 שונה, כל-כן תהיה יעשה זה שבה הדרך
שה להבחין יהיה שאפשר בטוח לא שכלל
 להתבלט, הצורן זהה: למעשה היא מטרה
בכירה. בעמדה ולהיות עובדות לקבוע

 את מתאר השמש נמצאת שבו המזל
 השמש ומזל מזל בכל האדם. של הטבע

מקו להיות להרשים, השאיפה את מייצגת
ובמיוחד בכלל הבריות בעיני וחשוב בל

 קשרים לארם לו יש שעימם האנשים בעיני
 עד מרמז השמש מיקום גם שהוא. סוג מכל
 באחרים, תלוי בלתי להיות האדם יכול כמה

וחזק. עצמאי ולהיות עצמו על לסמוך
 נמצאת כשהשמש אסטרולוגית, במפה
מצ זה אחרים, לכוכבים הרמוניים בקשרים

 להסתדר יכול אדם שאותו כן על ביע
 עצמי, ביטחון חסר ואינו עצמו בכוחות

אח אנשים מצד לחצים בפני ועמידה איזון
רים.

 השפיות, הבריאות, את מסמלת השמש
 היבטים לשמש כאשר והכוח. החיוניות

 וכשההב- אחרים, לכוכבים דיסהרמוניים
 בעיות שקיימות אומר זה קשים, באמת טים

 השפעה להן שתהיה בסיסיות, פסיכולוגיות
 שבמפת- ארם אותו של חייו על עמוקה
 הזוויות דווקא אולם זה. מצב מופיע לידתו

 האדם את שמחשלות אלו הן הקשות
 שתמיר בקשיים, להילחם אותו ומניעות

בסביבתו. וגם בתוכו גם יהיו
 זאת עושים לגדולה שמגיעים אנשים

 הצדדים עם התמודדות על-ידי כלל בדרן
 הלירה במפת כשרואים באופיים. הקשים

 אחרים, כוכבים על״ידי מותקפת שהשמש
לא בתחילה, עצמו עם ילחם שהאדם ברור

 עם יותר ומאוחר הקרובה בסביבתו מכן חר
 לעצמו למצוא ינסה שבו הגדול, העולם
 של התכונות למעשה יתאחדו כאן מקום.
והחוץ. הפנים
 קשה שמפה באסטרולוגיה, ידוע דבר זהו

 חוק, אינו זה כי אם להצלחה. ערובה היא
 לכוכבים השמש בין קשה קרינה כל ולא

 אן הצלחה. מבטיחה או מעניקה אחרים
 לבצע צורך חש אינו האדם מדי, נוח כשהכל

 לעיתים והנוח, ההרמוני במצב שינויים.
 לא הם כישרונות, שישנם שלמרות קורה
 להתייחס כדאי לכן ביטוי. לידי באים

 הלידה במפת השמש של הקשים להיבטים
 לבנות האדם את ודוחף שמחשל נתון כאל
ולהצליח. לתוצאות להגיע עצמו, את

 לשמש שבה שבמפה עוד לציין חשוב
 מזל של הטבע סטורן, עם חזקים קשרים
 שיהיה או ידוכא שהוא) מזל (בכל השמש
 יהיה אדם אותו מסויימת. במידה מוסתר

 אילו קורה היה שלא מה יותר, ומסוייג שקט
 של חזקה השפעה אותה את שם היתה לא

שקט באריה שנפגוש יתכן סטורן. כוכב

 את בו להכיר מאוד שקשה וחשדן מסוגר
האריות. למישפחת השתייכותו

 אחד אריה לפחות פגשתם שלא יתכן לא
 אותו פינק שלא רק לא שסטורן הזה, מהסוג

 ולהפכו, עליו להקשות דאג אף אלא
 לדוגמה: מהמצופה. הפוכה לדמות לעיתים,
 ניכר אחד מצד אריה. מזל בן פרס, שימעון

 שני מצר ולשלוט, להתבלט הצורן בו
 אינן פניו שעל וההבעה התנהגותו הופעתו,

 השפעתו הטיפוסי. האריה את מאפיינות
 ששנים לכך גרמה במפתו סטורן של החזקה

 הצליח שהוא עד עברו וארוכות רבות
 שלו הלידה במפת שאיפותיו. את להגשים

 במיקרה כי אם קשה, השפעה סטורן לכוכב
דיס-הרמונית זווית בגלל דווקא לאו זה

 1 כעת. להיכנס כראי לא לכן אן לשמש,
 1 לא והוא בהמשך, גם אותו יריץ סטורן אותו

 * למקום להגיע תמיד וינסה ינוח ולא ישקוט
* הולך. הוא שאליו

 1 את השאר בין מסמל סטורן כוכב אותו
 1 קורה זה מגיעה, ההצלחה שכאשר כך הזמן,

 1 לא במקום הממוקמת שמש מבוגר. בגיל רק
 * לאדם לו לגרום יבולה קשים ובהבטים טוב

 * אותו ולהפוך עצמו את לפצות לנסות
 * אחרים. כלפי גאוותן או שחצן למפונק,

 1 לכך סימן בהכרח אינה כזו התנהגות
1 כזה. במצב אכן שהשמש

 1 במצב הנמצאת שמש אחרות פעמים
 1 חוסר- נמוכה, חיוניות על ללמד יכולה קשה
1 בריאות. ובעיות חולשה מרץ,

¥
 אופטימית אווירה סביבכם שורה עדיין

 ומבוקש חיובי מצב שזהו למרות ושימחה,
יו שתגלו רצוי השבוע,

הג־ וזהירות. עירנות תר
 בתאונות להיפגע טיה

שו בדרכים להיפצע או
 כוויות לקבל וכן נות

ביו חזקה חום, ואפילו
הק בשבוע דווקא תר

 הם 25ה- עד 23ה־ רוב.
רגישים. היותר הימים
 יהיו לא ימים אותם
 בגלל בעבודה, קלים

הרומאנ בתחום עליכם. המוטלת האחריות
 האחרון. בחודש שהושג מה לבסס חשוב טי

★ * ★
 השבוע, גם אתכם מעסיקים מגורים ענייני
 ספורים ימים תוך יירגע זה נושא אולם

ה להלך לשוב ותוכלו
 הבריאות המוכר. חיים
 ל- 22ה־ בין טובה אינה

 יותר דרושה בחודש, 24
 קרובי ושינה. מנוחה

 מתח יוסיפו מישפחה
 לתקופה אשמה וריגשי
 הפעם לכם. קלה שאינה

במ לאבד נוטים אתם
 - הסבלנות את הירות

 שאינה בצורה ולהתפרץ
לפי תזכו הרומאנטי בתחום לכם. אופיינית

 לכם. היתה אשר הקשה התקופה כל על צוי
★ ★ ★

 אתם העבודה במקום רגיש, שבוע זהו
 לאט ולאט קפריזית, מעט בצורה מתנהגים

הסביבה. על מכבידים
 מאוד מתוחים העצבים

 פיתאומי- והתפרצויות
 ממינהגבם שאינן ות

 אתכם אפילו מפתיעות
 היותר הימים עצמכם.

 24ה־ הם השבוע קשים
 מתיחות בחורש, 25וה״

 מכך פחות לא אך בבית
לענ ודאגות חרדות -

להד״ צריך שאינו יין
 זהירה, התייחסות דורשות נסיעות אינכם.
להיפגע. חזקה נטיה כבר וקיימת מאחר

 מכם דורשות בעבודה שתיכננתם תוכניות
 יכול זה ומחשבה. זמן מאמץ, יותר להשקיע

לח השבוע לכם לגרום
 כדאי אולם ודאגה, שש

עצמ את תכניסו שלא
אלה, מעץ למצבים כם

 לסגת סיבה ואין מאחר
צוע אתם להיכשל. או

ב הצלחה לקראת דים
בעי בחרתם. שבה דרך
לע מתייחס זה אם קר

 או תקלות צפויות בודה.
הקרוב, בשבוע' בעיות

 - 22וה־ 21ה־ בלבד. זמני מצב זהו אבל
 שלכם. לנהיגה לב שימו כן ועל מסוכנים,

* * *
ומתי קשים מעייפים בחורש 21וה־ 20ה־

 האחרון שבזמן למרות לנוח הזמן הגיע שים,
לח לעצמכם הרשיתם

 זאת ובכל מהשיגרה רוג
 בעבודה שקועים אתם

 שאתם בתוכניות או
וזקו לעתיד מתכננים

מה הרפיה לקצת קים
 כספים ענייני מתח.

 אתכם, להדאיג חייבים
 כל להוציא אפשר אי

 כל וכן חשבון, בלי הזמן
 ביצוע על שחושב מי

כל בתוכנית כספים של השקעה או עיסקה
 בשבועיים. לפחות זאת שידחה כראי שהי

* * *
 זה השבוע, לחול עלול חששתם שממנו מפנה
מישפחה. לקרוב או שלכם לבריאות קשור

 בשטחים שגם יתכן אך
בשינוי. תרגישו אחרים

ה־ בין עצמכם על חוסו
 לא זה ואם ,24ל־ 23

 להימנע עדיף - הכרחי
טיו לנסיעות, מלצאת

 שאינם בילויים או לים
עוז ידידים הכרחיים.

 את לעבור לכם רים
 עכשיו הקשה, התקופה

 הם מי נוכחים אתם
 בתחום להם. חשובה שטובתכם האנשים

מוזרה. להרפתקה נכנסים אתם הרומאנטי,
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הופ הקריירה לעתיד בקשר ההתלבטויות
תצ בקרוב יותר, משמעותיות להיות כות

 או תשובה לתת טרכו
 שהוזכר בנושא לטפל

לפרו בקשר מזמן לא
משי- או תפקיד ייקט,

וה- 20ה״ מעניינת. מת __________
להט יכולים בחודש 21

 וכמעט - אתכם עות
ל להגיע אתכם לאלץ

לרצונ בניגוד החלטה
מעיי 25וה־ 24ה״ כם.
מאוד, ומכבידים פים

 חופשה. לעצמכם תקחו אם יהיה טוב
 מבולבלים. די אתם - הרומאנטי בתחום

★ ★ ★
היח לגבי מאוד קובע יהיה הקרוב החודש

 על שתשמרו חשוב הסביבה. עם שלכם סים
ידי עם טובים יחסים

הקש אם אפילו דים,
הדו היו לא עימם רים
 בקרוב לאחרונה. קים
 בעזרתם תלויים תהיו

 הטובה בדעתם ואפילו
 זהו - בעבודה עליכם,

 לכם יהיה לא שבו שבוע
 עלבונות על להבליג קל

 אלה אם אפילו ופגיעות,
הפ במכוון, נעשים לא
 לכם ולגרום עליכם להשתלט עלול הרוגז עם

 לאחרונה. שהצטבר מה כל את להוציא
★ ★ ★

 חשוב מקום ותופסת חוזרת המתיחות
 במצב מהקלה שנהניתם לאחר - בחייבם

 וגורם שב משהו הרוח,
 זה והפעם בעיות, לכם

 או עקיפה בצורה קשור
ל או לקריירה ישירה

 20ב״ בחברה. מעמדכם
 יתכנו בחודש 21וב-

בריאות, בענייני דאגות
 לטפל דחוף צורך וכן

 ורכוש כספים בענייני
 של או המישפחה של

לעז הזקוקים אנשים
 מארץ תגיע חשובה ידיעה או בשורה רתכם.
הכלכלית. מהבחינה להקלה ותגרום אחרת
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 לעצמכם להרשות תוכלו בחודש 21וב־ 20ב־
 או בעבודה הדחופות המשימות על לוותר

 כדאי אחרים, במקומות
רו לעניינים שתתפנו

 לא זה אם גם מאנטיים,
שמצ ספק אין מתוכנן

מעניינת. חוויה לכם פה
 יתכן ומפתיעה. מושכת
 לקחת עליכם שיהיה
שו בצורה ולנהוג יוזמה

 למען אבל מתמיד, נה
שמצ והעידוד ההנאה

 22ב־ כדאי, זה לכם פים
 בדחיפות לטפל תצטרכו - בחודש 23וב־

 המישפחה. בני של עסקית או כספים בבעיות
* * *

 הזמן לא זה עכשיו לזוז, להתחיל צריך משהו
 הניתנות הבטחות או ידידים על לסמוך
 הקרוב החודש בקלות,

 ואם אתכם מפנק אינו
 את לקדם ברצונכם
 המיקצועיים ענייניכם
 יותר לגלות תצטרכו
 ליהפך ואפילו תקיפות

 20ה- נודניקים. לקצת
 גם קשים די יהיו 21וה״
 לכך, התכוננתם לא אם

ע עצמכם את תמצאו
מרגי כשאינכם סוקים

 מתחיל התוקפני הרוח מצב טוב. כך כל שים
 יותר. נוחים הסביבה עם והיחסים לחלוף

★ * *
 תוכלו מעכשיו לרדת, מתחיל בעבודה העומס

 קצת לעיסוקים להתפנות לעצמכם להרשות
ה בתחום מהנים. יותר

תקו מתחילה רומאנטי
 לא דבר שום חדשה, פה

כלו בעיות, ללא יתחיל
 חדש או מחודש קשר מר

 יכולת לאי קשורים יהיו
רו שהייתם כפי לקיימו

 או תקשורת בעיות צים.
 - חיצוניים תנאים
ה משני איש שבהם
 שליטה לו אין צדדים

 את ימנעו לא אולם - מה לאכזבת יגרמו
,23וב־ 22ב־ הבריאות על שימרו הקשר.


