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החודש: ד1מ
עקרב

 ומוס נווטו
העקובים ער
 או בו הקשורים כוכבים שני עקרב למזל

 הראשון השליט הוא פלוטו אותו. המייצגים
 התגלה שבה ,1930 עד השני. השליט ומרס

 לאחר לעקרב. מרס כוכב את ייחסו פלוטו,
 תפקידו על חשובים דברים למדו התגלית

 משפיע הוא ואיד ועוצמתו, אופיו הכוכב, של
 שנלמד מה לפי העקרבים. של אישיותם על

הה כוחות העוצמה, מהי להסיק היה אפשר
לעקרבים. שיש והבנייה רס

 רבות. שנים מזל בכל שוהה פלוטו כוכב
ביו הקצר והזמן שנה 21 הוא המירבי הזמן

 אחד במזל ארוכה כה תקופה שנה. 11כ״ תר
 אופיו, על ומלמדת כולו הדור על משפיעה

 או והצורך ולמוות למין התייחסותו צרכיו,
בעולם. שינויים לבצע היכולת

 למיקומו פלוטו כוכב חזר 1983 בדצמבר
 בני נתונים היו עת מאותה בעקרב. הטיבעי

 בחייהם, דראמתיים לשינויים עקרב מזל
 רישומו. את משאיר תמיד פלוטו כוכב שכן

פת ושינויים זעזועים מתרחשים רוב על־פי
או בעיותיהם את שהדחיקו למי אומיים

 הבעיות מול וניצב שהתכונן מי אותם. דחו
 המשבר או הזעזוע את יעבור להדחיקן מבלי

יותר. קלה בצורה
ה במעלות פלוטו מסתובב 1983 מסוף

 הגיע היום ועד עקרב מזל של ראשונות
 על רק לא השפיע זה בעקרב. 12ה־ למעלה

 הראשונים הימים 12ב־ שנולדו העקרבים
 כשכוכב שנולדו מי כל על אף אלא המזל, של

 בעקרב פלוטו מעבר אריה. במזל היה פלוטו
 באריה פלוטו כלפי דיסהרמונית זווית יצר

לפרי לזעזועים, פתאומיים, לשינויים וגרם
בנפש. לאבידות ואף לניתוקים דות,

ה למעלה פלוטו יגיע 1989 סוף לקראת
 העקרבים על בעיקר ישפיע גזה בעקרב ל!

 השפעתו אך בנובמבר. 8ל״ 3ה״ בין שנולדו
 שנולדו מי וגם חלפה, לא עדיין פלוטו של

 זאת יחושו ואחריהם האלה התאריכים לפני
היטב.

 נמצא פלוטו שכוכב ,1950 עד 1946 ילידי
לפלו מרובע היבט שיוצרות במעלות אצלם

 זעזועים הם גם לעבור עלולים העכשווי, טו
 להתבטא יכול זה בחייהם. דראמתי ושינוי

 מקום בשינוי יקרים, מאנשים בהתנתקות
בב או כספיים בקשיים מגורים, או עבודה
מדי. רגישה ריאות
 אחרים התקופה, את עברו שכבר מי יש
 להתכונן חשוב שינוי. מכל סבלו לא עדיין

 זו אין ההתנהגות. הרגלי את לשנות ולנסות
 כל לשנותה. שאי־אפשר משמיים גזירה
 שיכולה החלשה הנקודה מהי יודע אחד

 הדבר את להפסיד לו לגרום דבר של בסופו
 יכולים התנהגות או גישה ושינוי לו היקר

הפתעות. למנוע
 כוכב הוא עקרב מזל על השני השליט

 העקרבים. על הקל לא הוא 1988ב־ מרס.
 ובבית טלה במזל זה כוכב נמצא רב זמן

 היה מהתקופה בחלק עקרב. מזל של השישי
המצב. את החמיר ואף בנסיגה

 לא הבריאות הקרובה השנה חצי במשך
 קשה לעבוד ייאלצו והעקרבים תקינה תהיה

 יכולתם את לבטא להם קשה שבה בעבודה
 שיש ובניסיון בכישוריהם להשתמש או

להם.
למ מרס כוכב יעבור ינואר חודש באמצע

 סימפטי תחום וידגיש שביעי) (בית שור זל
 שותפויות. נישואין, חברות, יותר: הרבה
 והעקר״ חזק ביטוי יקבל הרומאנטיי החלק

בשות- חדשים, בקשרים להתחיל יוכלו בים
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 יעבור אפריל סוף ועד מרס חודש מאמצע
יע שמיני), (בית תאומים למזל מרס כוכב
 להביא ועלול המין חיי את מאוד ויגוון שיר

 או מישפחה כספי ירושה, בענייני למריבות
 ומא- מתאונות להיזהר צורך גם יהיה עסק.

בכלל. לימות
 מרס כוכב יימצא יוני אמצע עד ממאי

ותל לסטודנטים תשיעי). סרטן(בית במזל
 קשה עבודה של תקופה זו תהיה מידים

שח מה אך בחינות, לקראת הכנה וכנראה
נסי להצליח. ואף להשקיע היכולת זו שוב
 אחרות ארצות עם וקשרים לחו״ל, עות

בנסי להיזהר מומלץ התקופה. את יאפיינו
 את להקהות עלול מרס שכן רחוקות, עות

ש מי את בכך ולסכן הטיבעית, הזהירות
נוסעים.

 מרס כוכב יהיה אוגוסט עד יוני מאמצע
 הרבה ישקיעו העקרבים ).10 (בית באריה

 בעבודה. יותר מכובד למעמד להגיע כדי
 רשויות, עם למריבות ייכנסו לא אם

 יוכלו הם שמעליהם, בוסים או סמכויות
להתקדם. ואף להצליח

 כוכב יהיה ספטמבר אמצע עד מאוגוסט
 תקופה זוהי ).11 (בית בתולה במזל מרס
 יהיו חברתית, מפעילות עקרב בני יהנו שבה

 עם במהירות ויתיידדו בחברים מוקפים
 להם אופייני שאינו מה חדשים, חברים
עם מריבות של סכנה קיימת כלל. בדרך

 מגוונים !,־!/,ח■ בינואר התוגזל נט״ה
 ביוני והצרחה נוידום במוס,
בספטמבר ערה חברתית ופעילות

טו פנימית מהרגשה ליהנות ובעיקר פויות
 החיסרון ומרץ. ומשימחת־חיים יותר בה

 להתפרץ לריב, הנטייה הוא זה שבמצב
 דרוש שיהיה מה שזה יתכן אך ולהתרגז,

 כחצי ושתקו בלעו שהפנימו, אחרי להם
שנה.

 למי לניתוק להביא יכול והכעס ידידים
עצמו. את לרסן יוכל שלא

למאז מרס כוכב ייכנס יום־ההולדת עד
 לחוסר־מרץ, לעייפות, ויגרום )12 (בית ניים

 יום״ אולם ולדיכאון, בריאותיות לבעיות
זה. מכל אותם יוציא 1989 של ההולדת
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 ושל שלכם הבריאות כבד. די מצב־הרוח
 זמן להקדיש וצייד טובה אינה בני-מישפחה

 קרובים של לענייניהם
 בענייני גם מבוגרים.

מע קשה. קצת כספים
ח מידע מכם לימים

באנ לא ומדובר שוב,
בבני־ אלא זרים שים

בידידים. או מישפחה
 ל- שתכננתם נסיעות

לב לגרום עלולות חו״ל
ש בחשבון קחו עיות.

 לא אך דחייה, תיתכן
 הרומאנטי, בתחום תיסבוכת קיימת ביטול.

 אהבה. של לתקופה נכנסים אתם אבל
* * ★

 שדי לדיכאון, והנטייה החולשה העייפות, למרות
 תקופה עכשיו מתחילה האחרון, בזמן בולטת

ש הפופולריות יותר. נוחה
 השני הסין בני עולה, לבם

 וינסו אליכם לב שמים
 מחודשים קשרים ליצור

 לשיתוף־פ־ תזכו וחדשים.
 אחרים כשטחים נם עולה

 מצליחים אינכם שבהם
 עצמכם. בכוחות להתארגן

נט על מראים 28ווד 27ה־
כס מדי •ותר להוציא ייה

 מנר התעלמות תוך פים,
 30ב־ לכם. שיש ומההחח״בויות האמיתי צבכם

 מאוד. ומהנה מרעננת נסיעה צפויה בחורש 3 ונדו
★ # ★

 מתחילים ואתם התיישר מרקורי כוכב
 מאזניים למזל נכנס ונוס לעצמכם. לחזור

 הזדמנויות לכם ויביא
הי חדשים. לרומאנים

ב אחרים לעניין כולת
 תביא מרתקות שיחות

חדשים. מעריצים לכם
 המצב כספים בענייני

 29ה־ בין מעודד. אינו
ידי להגיע יכולה 31ל*
 בינתיים מדאיגה. עה
 אם אך לעשות, מה יש

 הנוכחית בדרד תמשיכו
 בתיסבוכת עצמכם את למצוא עלולים אתם
בזהירות. שתתנהגו כדאי בעבודה קשה.

 זמני סידור עכשיו ״מצא העמדת במקום
1$ללי שהיו.באחרונה המאבקים עליכם. מ עיסוקה למצוא ועדיף _)

 תצליחו עכשיו יותר. הנים
סי בהם שיש בפרוייקטים

תופ כספית מבחינה כון.
 סכום־כסף השבוע. תעו
 יש לו, טבל;שציפיתם יניע

 קלכם אח לנסות טעם
 וכדאי למיניהן ■בהנרלוח

 5.3 למיספריס לב לשים
שה .12ר  בין טובה לא הת

ל דרושה לשבח. חמישי
 וזה באחרונה במאמצים הפחתם מנוחה. כם

 עצמית, הזנחה ישנה נבריאותכם. להתנקם עלול
* * *

 אתם עכשיו. אתכם מעסיקים מגולים ענייני
 של מחודש אירגון או שיפוצים על חושבים
 בני״מישפחה הדירה.

 ליתר זקוקים מבוגרים
 ה- תקבלו תשומת״לב.
 מושכת, צעת־עבודה

ל תגרום שהיא אלא
ית קשות. התלבטויות

ל מתאימה שאינה כן
 לפחות המתינו כם.

ת מתן לפני שבועיים
שלקח פרוייקט, שובה.

 גורם עצמכם, על תם
 כשהדברים ללחץ נכנסים אתם קשיים. לכם

 התוכניות. לבי בדיוק מסתדרים אינם
* * *

 עם לכם שיש הקשרים שכל נראה 30ל־ 26ה־ בין
 חוסר־הבנה איזה ק״ם מסתבכים. השו׳ הסין י1|

 והאשמות ביניכם, בסיסי
 לנר יעלו והטונים הדדיות

לר קשה יהיה שממנו בה
 יתחילו פלא באורח דת.

 לקראת להסתדר הדברים
 אל הבא. החודש תחילת
ול דברים לחתוך תמהרו
ש־ מחייבות הכרזות הכריז

 איך תדעו לא אחר־כך
 28ב־1 27ב־ מהן. לצאת

 ביניכם עימות יהיה בחודש
 שלא וכדאי עתידכם על ים1ד הם הממונים. לבין

סופי. אינו עדיין שיוחלט מה כל מדי. חחרנשו

ש״קל
הועילו
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 כספים, מלבד משתפר. הכספי המצב
 ואפשר מקרובים או מידידים עזרה תקבלו

 לחשוב להתחיל יהיה
יותר. רחוק טווח על

 או אי־הבנה סיכסוכים,
 מאדם מאולצת פרידה

 מבן־ה- אפילו או קרוב
 עכשיו לסיום. יגיעו זוג,

 לשוחח להיפגש, תוכלו
בצו העתיד את ולתכנן

 זיכרו יותר. הגיונית רה
 אך שיחקתם, שאתם

 ידיו טמן לא בן־הזוג
 אנשים עם או סמכויות, עם בעיות בצלחת.

מעליהם. להסתדר יתחילו סמכות בעלי
ין ★ * ★

 בכל אך בחודש. 28ד1ו 27ב־ טובה לא הבריאות
 העמדה יותר. טוב להיות מתחיל מצבכם זאת

 בעיקר יותר, קלה נעשית
העוב עם היחסים בתחום

 היה המתח האחרים, דים
 והאשמות וחשדות רב

 את העכירו הצדדים משני
 להרגשת ונרמז האווירה
שע ם׳ ולדיכאון. כישלון

 ׳זס־ההר אח חננו לא דיין
 הקלה, ירגישו לא לדת

 קל להיות יתחיל זאת ובכל
מלחי בספים ענייני יותר.
 בקרוב הנבול. אח קצת שעברתם ויתכן צים

 ניכר באופן הכלכלי מצבכם ישתפר מאוד
+ * *

 התחייבויות. מדי יותר עליכם מעמיסים
ב או וחולים מבוגרים בקרובים מדובר

לטי הזקוקים אורחים
 מעל עסוקים אתם פול.

 לכם ודרושה הראש
 עד 27ה־ רכה. מנוחה

בג מתוחים 'יהיו31ה־
חי־ או ז^-הסכמה לל

 אל בני-הזוג. עם כיד
 לא הם להסביר. תנסו

 ההסברים את יקבלו
עמדתם. על. ויתעקשו
 יותר קלי יהיה בעבודה

 מי האחרון. בחודש שפיתחתם יחסים בגלל
קשה. לשבוע צפוי המזל בסוף שנולד

ר 21 מב צ  ־ בד
אר 19 בינו
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מבר 2( ב  ־ בנו
מבר 20 צ בד

 ׳חלפז העבודה במקום לכם שהיו המתחים
 וההבנה יתהדק! היחסים החודש. תחילת לקראת

ת הסביבה לבין ביניכם
וטובה. נוחה להיות שוב '

 ללא לביקור יגיע מישהו
 יוציא וזה מוקדמת הודעה
 קשה משלווחכם. אתכם

לעצמ פינה למצנא יהיה
רבה. תהיה והעבודה כם

לפני־ צפו ובשני בראשון
 מהעבר אנשים עם שות

 שיר מיקר־ות זלהיכרועת ז
ומ מהדיכאון אתסם ציאו

 פרש״ח־ באןזרונה. חלקכם מנת שהיו הבדידות
 להתחיל. עומדת עבודתכם; במקום חדשה אהבה

* יי *
 דאגותיכם. בלאש עכשיו עומדת חקאריירה

ה להתקיים עומד חשוב ראיון א  או 2ב- מר
 הרושם בנובמבר. 3־8

והסי טוב יהיה שתעשו
 להתקבל שלבם כויים

ש לתפקיד או לעבודה
גבו מעוניינים אתם בו

מוצי אתם מאוד. הים
 ואינכם מדי יותר אים

 את בחשבון לוקחים
 להיכנס צייד העתיד.

 חיסכון. של למישטר
ה אנשים עם קשרים
 ידיעה לטיבה. יפתיעו אחרת בארץ שוהים

 מלהיבה. מאוד תהיה'׳, בקרוב שתתקבל
• * * *

 ולאירנון למישפחה לבית. יוקדשו 28ה־1 27רד
משתפ המישפחה בתוך היחסים המגורים מקום

לביקור. יבואו ידידינו רים.
 סיכסוך לפרוץ עלול 29ב־

חסר־ עניין בנלל ,מחודש
 מאוד כדאי חשיבות.

מההע ולהתעלם לנסות
 של או בן־הזע של רות

 מבני־המישפחה מישהו
 ממיפר חהנו 3ב־ז1 30ב־

מחזדשים. רומאנטיים שים
 לא בצורה יקרה שזה אלא י

 עלולה הבריאות מתוכננת.
 באפשרותכם יש בנובמבר. 2־1'או 1ב־ להציק
מזמן. לא שהתחילה פרש״ודאהבה לפתח

אר 19  בפברו
ס 20 ר מ ב
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