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החודש: מזר
ר וווו

השפעת
הדרקון

המזלות ער
 סימנים ישנם האסטרולוגית במפה
ל המסייעים הכוכבים, מלבד נוספים,

 גורלו. ואת האדם את לפענח אסטרולוג
 נקרא ביותר החשובים מהסימנים אחד
 היא ההתייחסות למעשה דרקון. ראש

הדרקון. ולזנב לראש
 הירח מסלול חוצה בחודש פעמיים

 נראה זה לן לפחות השמש, מסלול את
 הם הדרקון וזנב הראש מכדור־הארץ.

 הדרקון בראש קורה. זה שבהן הנקודות
 לקו״רוחב דרומי מקו״רוחב הירח עובר

 מקו- עובר הוא הדרקון, ובזנב צפוני,
דרומי. לקו־רוחב צפוני רוחב

 הדרקון ולזנב לראש לייחס נוהגים
הת קיימת כאן מיסטיות. משמעויות

 שהאדם למה שעבר. לגילגול ייחסות
לש חייב הוא ולמה משם, עימו הביא
מה תיקון הדרוש את לתקן כדי אוף,
הקודמים. חיים

 היכולת את מראה הדרקון ראש
הה דרך את מסביב, לאנשים להתייחס
 קיימות אם הבעיות, ואת תייחסות

 הקרובה הסביבה עם בתיקשורת כאלה,
והרחוקה.

 ש- המיכשולים על מלמד הדרקון זנב
 עם וטוב בריא קשר ליצירת בדיד

 מבחינה הקרובה. הסביבה ועם החברה
 התכונות את הדרקון זנב מייצג מיסטית

 עימו מביא האדם שאותן השליליות
 בלתי-נפרד חלק זהו הקודם. מהגילגול
 כדי עצמו, על שיעבוד וחשוב מהאדם
ל ולהגיע תכונות אותן על להתגבר
 שעליהן החיוביות התכונות של הגשמה

הדרקון. ראש מלמד
 18 במשך מזל בכל נמצא הדרקון ראש

המ לכיוון בניגוד הוא והילוכו חודש
 בנסיגה. הזמן כל נמצא הוא כאילו קובל.
 מגיע הוא לטלה, מדגים להגיע תחת

 על חזקה הדגשה יש אם לדלי. מדגים
 להשתחרר לאדם קשה הדרקון זנב

 ואז ולהשתנות, השליליות מהתכונות
 מזיז משהו מכות״גורל, בעזרת לפעמים,

 ולהיות להשתנות אותו ומכריח אותו
טוב. יותר

 במזל הדרקון ראש נמצא אלה בימים
 מהלכו את יסיים קצר זמן ותוך דגים,

 וכל דגים מזל בני דלי. למזל ויעבור שם
 ראש נמצא שבהן בתקופות שנולד מי

 דרא- שינויים עוברים דגים במזל דרקון
 ניתנת מחדש. נולדים וכאילו מתיים

להתחיל או לשנות נוספת הזדמנות להם

מהקודם. ושונה חדש במחזור
 משום להשתנות, יכול אחד כל לא

 מפה, האישית. במפה תלוי שזה
 לא הנוכחית, בתקופה בקשיים הנמצאת
 אם אלא להשתנות, לבעליה תאפשר
 תמיד ולא עצומים, מאמצים ישקיע
לכך. הכוח נמצא
 במפה מתרחש שהדבר אלה הם מי

 לאוגוסט 19ה־ בין שנולדו מי שלהם:
 בין שנולדו מי .1952 במרס 6ל־ 1950

 באוקטובר 17ה- עד 1969 במרס 30ה-
1970.

9ב־ דגים למזל נכנס דרקון ראש

 במאי 28ב״ משם וייצא 1987 בנובמבר
 במזל הדרקון ראש של הימצאותו .1989
 שנולדו מי על מאוד השפיעה דגים

 ב- לעיל. המצויינים ובתאריכים בשנים
 על וישפיע דלי למזל יכנס הוא במאי 29

הת אחרי שנולדו מי ועל דלי מזל בני
לעיל. שנזכרות קופות
 במזל דרקון ראש של המשמעות מה
 התכונות הן מה המיסטי: במובן דגים

 מהו המזל: בני עימם שהביאו השליליות
כדי לפנות צריכים הם שאליו הכיוון

 מגיעים שהם ולהרגיש עצמם את לתקן
פנימית: לשלמות

שע בגילגול כלומר הקודמים, בחיים
ביקור נוקשים, טיפוסים היו הם בר,

 מוזר קצת יחס להם ויש מאוד, תיים
 "שלהם והמין האהבה שחיי או למין,

 הם לבעיות. או לאכזבה להם גורמים
 הכרה איזו עם הנוכחי לגילגול הגיעו

 הם ולכן בסכנות, מלא שהעולם פנימית,
 דבר, בכל ספק מטילים ותמיד חשדנים
ובוחנים, בודקים

 בר להם שיאמר למה רק מאמינים הם
 נסיבות״חיים להם מזמן הגורל סמכא.

 או נרתעים אינם הם אבל מבולבלות,
 הזרם, עם שוחים אינם הם מוותרים.

 לשמור נואש ניסיון כדי תוך נגדו, אלא
מגי כתוצאה לפעמים, הקטן. עולמם על

 מפתחים הם לחיים, הנוקשה שתם
לו ולעיתים פסיכוסומאטיות, מחלות

המיני. בשטח קים
 מסו- בפוריטניות להתבטא יכול זה
ריגשית. בקרירות או יימת
ל חדה ועין אנליטי מוח להם יש

 חידות בפיתרון טובים הם פרטים.
 את לאבד נוטים אבל מסובכים, ומצבים

 ומבזבזים הדברים, של הפרספקטיבה
 חסרי־חשיבות, עניינים על וכוחות זמן

 לפרטים. המוגזמת התייחסותם בגלל
 התוכניות נפשית. שלווה להם חסרה

מציאו כל־כך לא שלהם המפורטות
המ התוצאות את משיגות ולא תיות,
 על אמונה לפתח צריכים הם קוות.

ביקורתית. חשיבה חשבון
 על ביקורת להעביר שיחדלו כדאי

 הצד את לפתח להם וכדאי האחרים,
אינ אצלם קיימת הנפשי. הספיריטואלי

 הדרקון זנב מיקום אך חזקה, טואיציה
אותה. מלפתח אותם מעכב

ס 21 ר מ  - ב
ל 20 רי פ א ב

 לכם לגרום עלולים בחודש 19וה- 18ה-
 לרכוש הקשורים וסיבוכים אי-נעימויות

 שאינם לכספים או
 כדאי לכם. שייכים
זהירים, מאוד שתהיו

 אפשרות קיימת כי
 אתכם יסדר שמישהו

 חשוב שדבד״מה או
 וה- 21ה־ לאיבוד. ילך
 צריכים בחודש 22

 אדומה נורה להדליק
לחוק. הקשור בכל

 להסתבך לא השתדלו
 תוכלו במקוס-העבודה בחוק. לזלזל או

 קושי. ללא בקלות, רצונכם את להשיג
* * *

הקרו בתקופה אתכס יעסיקו כספים ענ״ד
צי שלו סכום־כסף שקיבלתם אחרי בה.

 סתברר רב, זמן פיתם
 הוצאה מבם שנדרשת

 ׳מלחכם. בפ׳0 נחלה
 לבקש שתצטרכו יתכן

 כדאי אולם הלוואה,
 5ה־ לפני תתחייבו שלא
 הרומנטי בתחום ביוני.
 להתנהגות נדרשים אתם

 החני- ומאופקת. שקולה
ה בחודש שה־נ וות

 וסח־ ,מסתיימות אחרון
 לגלות בדאי שבה רצינית. תקופה חילה

בךהזונ. של לרצונו קשובים ולהיות עירנות
* * *

 בחודש לכם ברורים היו שלא עניינים,
 שאתם לפני עכשיו. מתבררים האחרון,

שתב כדאי מתרגזים
 טעות כאן אין אם ררו
ה מכוונת. הטעיה או

 דורש הקרוב חודש
 ובעיקר זהירות מכם
 יש דיבורים. מעט
מי לפלוט נטייה לכם
לג יכול זה חשוב. דע

בלתי-הפיך. נזק רום
מתחי כספים ענייני

 כי אם להשתפר, לים
 אין - הרומנטי בתחום קצרה. לתקופה

וממושך. חדש בקשר לפתוח הזמן זה

 חדש. מסוג לקשרים הופכים ידידות קישר■
 יגרום וה מוחלפת. סנדיות על לשמור תידרשו

וחשש. להתלבטות לכם
 המילחסות למרות אן

בא שעברתם הפנימיות
תובל! לא בבר חרונה
.שי- התהליך. את לעצור

 שמתכננים למה לב 1מ
במקום־ נבכם מאחנר׳

 או בסישפחה העבודה.
 בריאות אחר, מקום בבר
מדאיגה, קרובים של

 עלולה עצובה בשורה
 רגישים אתם בחורש, 23ם 2ה־ז בין להניע

 לעצמכם. שתדאנו וכדאי בריאות לבעיות
* * *

 מתקיימות. אינן ידידים של הבטחות
 הימנעו זו. בתקופה איש על תסמכו אל

 מיסמ- על מלחתום
להת או חוזים כים,
 בעל דבר לכל חייב

 ניתן אם חשיבות.
 פעילות לארגן לכם

 על לשמור או ציבורית
 לציבור השייך רכוש

 זה זהירים. מאוד היו
 אי־נעי- לגרור עשוי
 התחום גדולה. מוח

לטו יפתיע הרומנטי
שנות אהבה בחודש. 23ל־ 21ה- בין בה
 עצומה. בהתלהבות מתחדשת קה

* * *
 מאור מקום תופסים מיקצוע״ם עניינים
לה־פך. שיעיים. לבצע הזמן זה אין חשוב.

 כל שתעכבו כדאי
 תפקיד להתחלת הצעה

חדש, למקום מעבר או
 להיכנס רצו־ עכשי!

 או קיפאון, לתקופת
 מיער בשינרה. להמשיך

 מכם להוציא עלול הו
 או כספים מדי יוחד

 הכספי מצבכם רסש.
 הזמן זה אין טוב. בה אינו

סיר. בספינת להוצאות
 בירכם שיש מה על שתשמח וכדאי תרות.
הכלכלי. במצבכם שינוי שיחנל עד כרנע

 עם קשרים להשתפר. מתחיל מצב-הרוח
 יעודדו אחרות בארצות השוהים אנשים

 תוכן ויוסיפו אתכם
לחייכם. ומרתק חדש

 מצפה מכם לחלק
 רצוי כי אם נסיעה,

 במועד תתקיים שזו
 בתחום יותר. מאוחר

 הקשרים הרומנטי
 אחרי מתהדקים,

ב שעברתם משברים
הפ האחרון. חודש
 יוכלו שביניכם נויים

עלו 20וה״ 19ה״ חדש. בקשר להתחיל
 לאבידה. או כספי להפסד להביא לים

* * *
 עלולה הבריאות
 ולהאזין בעצמכם
 לכם יעלה בדבריהם

 ממושך. ובזמן ביוקר
 ד 2ה־! בי! יגיעו כספים

 שתבדקו כדאי אבל ,23
 מעם קיבלתם לא אם

 תנסו אל לכם. מהמגיע
 בהח־ מלעמוד להתחמק
 23ב־ לתשלום. ח״בויות

מ להיפנע נטייה 24ב־1
נפי או פציעות תאונות,

 מחוסר־ כחוצאה לות.
החסנה• בתחנם זהיוזת.

 עליכם להציק.
הרופאים. לעצות

למפל
זילוול

1ו0ע
ו*<־.*:ןבםווי<ם

 מסרים קיפאון יש
קיימים. שכבר בקשרים להסתפק ועליכם

*  *  *

 יותר קצת להיות מתחיל הכספי המצב
וכל יציב, לא מאוד עדיין השבוע טוב.

 ייראו הדברים יום
 לסמוך אסור אחרת.

 ובעיקר שותפים, על
 בשותפות לפתוח לא

לח לא גם חדשה,
ל או להתחייב תום,

 מכל הבטחות הבטיח
 אתם אלה בימים סוג.

 המין בקרב פופולריים
לס תוכלו לא השני.

 ותקפצו להצעות, רב
 קשרים להרפתקה. מהרפתקה בהנאה

במפתיע. יתחדשו אריה מזל בני עם

ר 21 ב מ צ  ־ בד
ר 10 א בינו

 20וב־ 19ב־ אתכם ויעודדו יעזרו ידידים
 קשה עובדים אתם לוה. זקוקים אתם בחודש.

 במקובדהנר נם מאוד,
 ולמען בבית ונם בודה

ש חשוב המישפחה.
למנוחה. זמן תמצא!

 ומותשים עייפים אתם
 ומשימות עבודה מרזב

עצמכם. על שלקחתם
 לא ואם עייף, גופכם
 עלולים אתם תנוחו

 הבריאות נושא לחלות.
אלה. בימים תיש מאוד

 ענ״ן. מדי יותר מנלים אחם התש חי׳ בתחום
 בן־חווג. על בהשתלטות זאת וסבטאים

* * *
 18ה־ בין לכם תוצע מאוד מפתה הצעה

 למקום־העבודה קשור זה בחודש. 20ל״
 יוקרתי. לתפקיד או
תמ אל זהירות. גלו
להת או להשיב הרו

 שמישהו יתכן להב.
 ומנסה אתכם בוחן

 להשמיץ סיבה למצוא
 הגב. מאחורי אתכם

 ה־ אנשים חסרים לא
 בכישוריכם מקגאים

בת ובהצלחותיכם.
ל טוב האהבה חום
ב 24ל- 21ה- בין חברתית הצלחה כם.

 חשמליים. ממכשירים להיזהר יש חודש.
* * *

 מאוד המישפחה ובקרב בבית האווירה
 איך יודעים ולא מבולבלים ר׳ אתם מתוחה.

 קל ק־הווג. כלפי לנהוג
עכשיו. עליכם להשפיע

 במקום טוב. לא וזה
 החלטר על להתעקש

 סמהרים אתם תיכם,
 מה להבטחות. להאמין
 מיידית לאכזבה שמביא

 ידיעה יותר מאוחרת א!
 לנסיעה בקשר משמחת

הקרוב. בקיץ שתתקיים
 בדעתכם תעלו אל

 שבועות במיספר לדחות בדאי לסרב.
אחרת. לדירה מעבר או בבית שיפוצים

ר 10 א  בפברו
ס 20 ר מ ב
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