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כזרים
בניחיןי

החודש: מזל
קרב ע

 - נווטו
הושע כוכב

 מסמל עקרב, מזל שליט פלוטו, כוכב
 יסודי שינוי של תהליכים באסטרולוגיה

 פני על מעלה הוא מוות. אף ולעיתים ועמוק,
 חושן, ומסמל הקשה המציאות את השטח
 הבלתי״ידוע, את רק לא - משמע תרתי
 האפלים העולמות כוחות״הרע, את גם אלא

השטן. וכוחות
 - החיים של האפל הצד את מסמל פלוטו

 פשעים המאורגן, הפשע התחתון, העולם את
 אפלים ליצרים שיעבוד מיני, רקע על

 על והשתלטות עצמי הרס והרסניים,
 הטוטא־ ורוסיה הנאצית גרמניה המונים.
 כוכב ובהשפעת עקרב במזל נולדו ליטרית

 לא־מקובלות, שיטות־לוחמה גם כמוהן זה.
המונים. ורצח חורבן השמדה,
 את מחזור־החיים, את מסמל פלוטו
 המוות המישגל, ואת וסופם, תחילתם

 לעומק לחדור שואף פלוטו והקבורה.
 לשורש להגיע אותם, לחשוף הדברים,

 הדוחף היצר הוא פלוטו וההוויה. הקיום
 ולא נוסו לא שעדיין הדברים את לגלות
בדוק. ידע בחזקת אינם עדיין ואשר הובנו,
 פלוטו כוכב של חזקה השפעה לו שיש מי

 ביותר העמוקות בסיבות בנסתר, מתעניין
 האדם של ללידתו הקשור בכל החיים, לסוד

וב־ בהישארות־הנפש במוות, במין, ובמותו,
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 9ב־ מחדש. ועולות צצות כספיות בעיות
 מכם תובעים יודגש. עוד זה בחודש 10וב-

גבוהים. סכומים לשלם
בדרי לעמוד לכם קשה
 תהיה לא אולם שות,

ממ תגיע עזרה ברירה.
 או מישפחתיים קורות

עצ בכוחות מבני-הזוג.
להיח תצליחו לא מכם

 בטיולים מהבעייה. לץ
 מעט לא יש ובנסיעות

פיגו תאונות, סכנות:
אלי מריבות או עים

 להישאר עדיף לא אם לחשוב כדאי מות.
חוגגים. אתם הרומאנטי בתחום בבית.

* * ★
 עניין!הוד מלאי ססיס,1ח יהיו בחודש 10־71! 9ה־

 רב!תתחיל עדין בכם יגלו השני המין בני תשות.
הק שבה חדשה תקופה

 יתהדק! הקיימים שרים
 רצי־ ■היו חדשים !קשרים

 ומבטיחים. יציבים נ״ם.
וב בשישי כבד מצב־חח

 לבג־־סישפ־ דאגה שבת.
 וסינד בר־אים שאינם חה
כס בנלל מישפחת׳ ס!ך
 אתכם שיאשים! •תכן פים.

שפהמ בכספי בשימוש
 רשות. נטילת ללא חה

 מחודשת פגישה זכויותיכם. על שתעמדו בדאי
למתיחות. תגרום נם אך אתכם, תשמח ידיד עם

* * ★
 שלא שינויים מתחוללים במקום־העבודה

מוכנים. להיות חייבים אתם בשליטתכם.
אל לכם שתתכננו טוב

 אם נוספות. טרנטיבות
 לא החדשים ההסדרים

כ בעיניכם, חן ימצאו
לפגות. לאן שיהיה דאי

 מכם דורשת הבריאות
 בעייה תשומת-לב. יתר

חל שכמעט בריאותית
 שוב להציק עלולה פה

י טיפול דרוש והפעם
הרומאנ בתחום סודי.

 פגישות לכם מצפות הצלחה. צפויה טי
חדשות. והיכרויות מחודשות או חדשות

 כזה אדם נמשך לכן גילגול-נשמות.
גינקו גנטיקה, רפואה, כמו למיקצועות

 מחקר ריגול, בילוש, פסיכולוגיה, לוגיה,
 חלל, האנרגיה, מקורות בתחום מדעי

בקרימינולוגיה. שקשור מה וכל מתמטיקה
 מכיוון שלם דור על משפיע פלוטו כוכב

 במזל מזל. בכל ממושך זמן שוהה שהוא
 במזל שנים. 21 שהה הוא ואריה סרטן

 הוא בעקרב שנים, 13 היה ומאזניים בתולה
בקשת. גם וכך שנים, 11 יימצא

ת שנולד לדור  מן הרבה יש השפעתו תח
 הדור של האופי את משקף פלוטו המשותף.

 מהמזל הדור מושפע ואיך נולד אדם שבו
 מסמלת פלוטו של התזוזה פלוטו. נמצא שבו

 ולעיתים בגישה שינוי של חשובות תקופות
 נכנס כאשר ,1914ב־ לאנושות. אסונות של

 מילחמת- פרצה סרטן, למזל פלוטו כוכב
הדור. כל על והשפיעה הראשונה העולם

 על מראה סרטן במזל פלוטו של שהותו
 מיש- נאמנות ורגישות, רגשנות של תקופה
בתקו שנולדו אנשים ופטריוטיות. פחתית

 רגשות ופיתחו בחוסר-יציבות התנסו זו פה
 למיש־ הקשר את מסמל סרטן מזל בוגרים.

 זו בהשפעה שנולדו מי ודווקא לבית, פחה,
 לסבול ממישפחותיהם, להינתק נאלצו

ומוות. חורבן הרס, מניתוק,
 על גם השפיע בסרטן, פלוטו כוכב

 ניתקה המילחמה השניה. מילחמת־העולם
 אצל ומישפחתם. מולדתם מביתם, אנשים

 מתוך שכן במיוחד, בולט זה היהודים
 מדינה קמה ההמונים והשמדת השואה
 פלוטו, את מאוד מאפיין זה תהליך חדשה.

 מאפשר אך תהליכים, של לקיצם האחראי
מחודשת. והתחלה מחדש לידה

 רגיש, זו בתקופה שנולדו מי של אופיים
מס חסכנים, מהם רבים וכפייתי. פגיע

 מטרה למען עצמם מקריבים במועט, תפקים
 זהו שכן לאומית, או מישפחתית משותפת,

המזל. של אופיו
 בהשפעת שנולד זה הוא מאוד שונה דור

 למזל פלוטו נכנס בערך 1938ב- אריה. מזל
בו. שנולדו האנשים על והשפיע אריה

 מילחמת- פרצה זאת בתקופה ואכן,
 זו בהשפעה שנולדו האנשים השניה. העולם

 הם אריה. מזל של אופיו את יותר מזכירים
 ניסיון בכל מתמרדים בעצמם, מרוכזים
 לעצמו. אחד כל לעשות. מה להם להכתיב
וכך מחשיבותו איבד המישפחתי המוסד

המתירנית. החברה התפתחה
 ולתענוגות, להנאות הנמשך אריה, מזל
 ליהנות כמיהה בו ויצר שלם, דור על השפיע

 הפכו ומותרות בידור הנאות, רגע. מכל
כמיהות, על ותשובה תקופה, של לסמל

 בולטת הדור. אותו של וצרכים שאיפות
 כל וכאישיות. באופי הייחודיות במיוחד

תענוגות״החיים. את למצות שאף אחד
 (מזל בצינעה נעשה המין היה קודם אם
 שב■ הרי רגשות, בו מעורבים והיו סרטן)
 שאינו תענוג או כהנאה למין התייחסו אריה

מיו להתחייבות או לרגש דווקא משוייך
הפרטנר. כלפי חדת
 בתולה למזל פלוטו כוכב נכנס 1957ב־
הת הפעם מקודמו. שונה דור הוציא ושוב

 ומיל- מילחמת״קוריאה זה למעבר לוותה
חמת־סיני.

והוא פרפקציוניזם מסמל בבתולה פלוטו
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 בעלי אנשים של ארוכה לשורה אחראי
 גדלו שבהם כשהתנאים אנליטית, יכולת

 ולדור רוחנית, התפתחות להם מאפשרים
 פחות מכורים אלה אנשים כולו. המחשבים

 להוריהם להוכיח ולצורך למתירנות למין,
 הם עצמאות. ישיגו המתירני המין שדרך

 לקידמה, הרוחני, לצד להתייחס מעדיפים
 יש רוחנית. מבחינה להתפתח לאפשרות

 על ובעיקר הסביבה על חזקה ביקורת להם
להם. שקדם הדור

ומ יותר חסכנים בבתולה פלוטו ילידי
 בצורה ולזולתם לעצמם להתייחס סוגלים

 מוגזמת. ריגשית מעורבות ללא רציונלית,
 ומתחילים גבוהה, שיכלית יכולת בעלי הם

 בתולה מזל קודמיהם. מאשר גבוה בשלב
לדיי במועט, להסתפקות לשכל, מתייחס

עצמית. ולשליטה לשיטתיות קנות,
 מאזניים למזל פלוטו כוכב נכנס 1972ב-
 חדשות. חברתיות רפורמות של תקופה ויצר

 והתייחסות פתיחות לנישואין, אחרת גישה
 האישיים. והכישורים הכישרונות לפיתוח

 ויופי. אמנים אמנות, על היה מיוחד דגש
והס סלחנות ולצרכיה, לאישיות מודעות

מיניות. למוזרויות כמה
 כדי מדי צעירים עדיין זה דור ילידי

לג מסוימת תיאוריה להוכיח או לאמת
 הפרדה יעשו לא שאלה צפוי אולם ביהם.

 השותפות המינים. בין בהבדל מודגשת
 אצלם. בולטים יהיו הזולת את להבין והרצון
נוחיות. אחר וחיפוש עצלנות גם תיתכן

דיפ תודעה, בעלי טיפוסים הם אלה
 מדור מאוד שונים אך חביבים, לומטיים,

 שיעביר הדור יהיה זה אולי בבתולה. פלוטו
 מאזניים שכן המילחמות, את העולם מן

 לא ממול טלה מזל אולם שלום. משכין
ביטוי. לידי תבוא אכן זו שתכונה מבטיח

 יוס״הכיפורים מילחמת את לשכוח אסור
 פלוטו כניסת עם בערך ,1973ב־ שפרצה

 ב־ שפרצה ומילחמת״הלבנון, למאזניים,
 אבל לעקרב. פלוטו כניסת לפני שנה ,1982

חיי אינן והשפעותיו מאוד איטי כוכב זהו
המעבר של בתאריך דווקא להיות בות

 ומי בעקרב פלוטו נמצא אלה בימים
אינ בעלי חזקים, יהיו בהשפעתו שנולדים
 זוהי לקיצוניות. ונוטים מפותחת טואיציה

 הבעיות ובה גדולים שינויים של תקופה
 קיצוני. פיתרון להן ימצאו ביותר המסובכות

ובמין. באהבה בתשוקה, חדשה הכרה

 ־־ ביוגי 2ו
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 רוצים אתם יותר, טוב מצב־הרוח וב־סו 9ב־
 בתחום מתבטא זה חדשות בחוויות להתנסות

 לבם יקרו שבו הרנסאנט׳
אפ כמה מוזרים. מיקרים
 אחת ובשנה מנת שרויות

 ההחלטה אח עליכם יקשו
בעצם. חצים אתם מ׳ את

 מאוד בולט היצירתי הצד
 לפתח כדאי ארה. בימים

 ינחר !לחח הרעיונות אח
ו לכישרונות וזמן מישקל
שח מה את לבטא לצורך

 אתם בעבודה בפנים. גו׳
המאב אולם שרוצים, מה אח משינים לא עדיין
 תוצאות. להראות מתחילים הממושכים קים

. . .
י בקרוב. צפויים שינוייטבמקוס-המגורים

 הדירה באירגון או בשיפוץ שתסתפקו תכן
 חלק אבל שונה. בצורה

 מ- עכשיו ימצא מכם
בז אחר קום־מגורים

 בני־ או חברים כות
ויכו צפויים מישפחה.

 לאו אך זוג, בני עם חים
 הקבועים. עם דווקא
ב שנמצאים מי דווקא

. יגר- זמניים של סטטוס . . ד - ,, , . ■■ 
■ 11 ■>¥.<! בעבודה בעיות. לכם מו וד!ז

 טקט על לשמור חשוב
 תמהרו אל אך קשה, עובדים אתם וזהירות.

לענייניכם. כל קודם ודאגו אמון לתת
* * ** ז

ב ב־סי א! 9ב־ כספים 1א עבודה בענייני נסיעות
 סד׳ יותר לקחת נטייה לכם יש זהירים. היו חודש.

בטרמ תעזרו אל סימנים.
 להניע עשויים בספים פים.

 על להתנכר לכם !לעזור
עכ הבלכל״ס. הקשיים

תנ לבקש גם תובל! שיו
 בעבודה יותר טובים אים

■ ש ן ך ז י ז  רצון יש יותר. נבוה ושכר ■
ו שבת לקראתכם. לבוא

מתאי אינם בבוקר ראשון
ב סונ. מכל לסיכונים מים

חוו — בחזדש !4זב־ נו
תיש אל מבלים. אתם שבו במקום רומאנטית יה

להימצא תילים אתם שבז במקנס או בבית ארו

 שיישמר כדאי וברכוש בכספים הקשור כל
אינטנ יהיה זה בתחום טיפול בסודיות.

 10וב־ 9ב- וחשוב סיבי
 חשבתם אם בחודש.

 להשקיע עיסקה, לבצע
 כלשהי פעולה לבצע או
 הוא החשוב התנאי -

א של שיתוף הסודיות.
 להביא יכול נוסף דם

 מוצ- ולהפסד. להחמצה
לנסי מסוכן אי-השבת

שכנים, יחסים-עם עות.
 אינם מורים או אחים

ול להפתיע יכולים 16ה־ אז 15ה־ שובים.
אהבה. בגלל ובעיקר כספים בגלל הן שמח.

מאזנ״ם
ר- 2ז ב מ צ ד  ב
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 חזק כושר־השיכנוע במיטבכם. תהיו וב־סו 9נד
 ר תביא ורחוקים קרובים על להשפיע והיכולת

 לציון. ראויים הישנים בם
 כדאי הרומאנטי בתחום
 אבל סודיות, על לשמור

 מצליחים שאתם ספק אין
 מבלי השני המין את לשגע

חעד לב שמים שאתם ה  ל
א בעבודה החזקה. נוחם

 הצעות לקבל עומדים תם
ת אל מושכות!מחמיאות.

 חישב! אבל להשיב. מהרו
 של אפשרות על ברצינות

התחיי עצמכם על לקחת נכונות דרמאח׳ שינוי
 איסח־הח״ם. אח מאוד תשפר נוספת בות

★ * *
 סגורים מרגישים אתם קשים. די וה-סג 9ה-

 תוכניות לבצע אפשרות לכם אין ולחוצים.
 קרוב*- של מחלה בגלל

ל לכם קשה מישפחה.
 שעוד ונראה מזה צאת
לת נכנסים אתם פעם

 ומדכאת חשוכה קופה
 יום- עד כך. זה אין אך

 חלשים תהיו ההולדת
תת אז אבל ועייפים.

 בתקופה ותתחילו חזקו
 לחו״ל נסיעה חדשה.

 בתחום בקרוב. צפויה
 היכרויות צפויות טוב. המצב - הרומאנטי

חברתיים. ובמיפגשים במסיבות חדשות

 ־ בנובמבר 2{
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 באחרונה. שעשיתם מה אח מעריכים בעבודה
 שאתם ובאומץ לכם שיש בנישה מפתיעים אתם

 ולהתנסות לחדש מנל־ם
 שאינן ובדרכים בשיטות

 הסר הקשרים מקובלות.
 באחרונה שיצרתם ד״ם

בסוד. להישמר חייבים
 מקור נובע שמכאן מכינון
חלו! אל שלכם הכוח

 לא הם מידידים. כספים
 עימם היחסים אולם יסרבו.
 רק לא ו 2711 ו ודו יפגעו.

 נס אלא וקשים, מעייפים
 סכום־כסף נסיעות. תתכננו שלא וכדאי מסוכנים

בחודש. ו6ב־ א! ו5ב־ במפתיע להניע עשוי
ז> * *

בי מאוד אתכם מעסיק המקצועי התחום
 שבו בתחום שינוי על חושבים אלה. מים

 עבודה עוסקים. אתם
סו על שמירה הדורשת

לבי הקשורה או דיות
ם טחון  לכם. תתאי

 אירגון על גם חישבו
 בכם יש כרגע וניהול.

 זה שינוי. מפני פחד
 בדרך לכם אופייני אינו
 ידידה או ידיד כלל.

 לפתע להגיע עשויים
 ולהשפיע אחרת מארץ
 לא חשוב 14וב״ 13ב״ עתידכם. על מאוד
בידידים. או אחרים בעובדים אמון לתת

* * *
ה בחודשים רבוח השקעתם העמדה במקו□

תפ מבם לקחת שמנסה ׳0 יש ועכשיו אחרונים
תצ לכם. שהובטח קיד

דעת את בגלוי לומר טרכו
 לכס יש לוותר. ולא כם

 שבו ברגע למנח נטייה
 אבל המאבקים, מתחילים

אח להחליף שיכול מ׳ אין
 כישרון ידע. מבחינת כם

 קצרה נסיעה צפויה וניסיון.
 ירידים עם וקשרים לחדל

 בענייני אחרות. מארצוח
 לא עדיין המצב בספים

 יתקבל זאת בכל מדי. רבות ההוצאות טוב.
בחשבון. לקחתם לא שאוחו ממקור סבונדבסף
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