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החודש: זד3
עקרב

 ועידות על
האדמה

 של כניסתם מאז האחרונות, בשנים
 גדי, למזל וססורן אוראנוס נפטון,

 כזה מצב והדאגות. החששות מתעצמים
יע שהוא יתכן ולא טובות מבשר אינו
 העיקבות עיקבות. להותיר מבלי בור

למיניהם. טבע בפיגעי להתבטא יבולים
 לכוכבים תמיד קשורה רעידת־אדמה

 עת באותה הממוקמים וכבדים גדולים
אד מזל הוא גדי מזל האדמה. במזלות

מח הרים, סלעים, אבנים, המסמל מה
 אף ואולי מבות־גורל, קשיי־גורל, סור,

 מתקשר זה כל מוסר. חוטר על תשלום
העולם. על להתרגש העלולים לאסונות
 הכוכבים הצטמצמו האחרונות בשנים
 רעי- השמים. של צרה בקשת הגדולים

 בסן״פרנ־ עכשיו שהיתה דת-האדמה
האחרונה לא וגם הראשונה אינה טיטקו

 בצימ- הכוכבים ממוקמים שבה בתקופה
 האסונות את משווים אם כזה. צום

 אפשר הזאת, במאה שאירעו הגדולים
ומת הולכות שרעידות-האדמה להבחין
 הגדולות, האדמה רעידות לזו. זו קרבות
 ב- התרחשו אנשים, אלפי ניטפו שבהן
 1976ב- ,1970ב־ ,1960ב- ,1920ב- ,1906
וביו בפברואר - רעידות שתי היו (שבה

 ביולי ברעידת-האדמה הקורבנות לי.
 ב- ,1977ב- נפש), מיליון לחצי הגיעו
 ב- ובנובמבר, באוקטובר ג980ב״ ,1978
.1988וב- 198ב-ג ,1983ב- ,1982
 טוף שלקראת יבחין לב שישים מי

 קורות רעידות״האדמה 20ה- המאה
 מאז קרה זה כל תכופות. יותר לעיתים

 והתמקמו הצטמצמו גדולים שכוכבים
גדי. למזל כניסתם לפני ועוד קטן בקטע

 נפטון הכוכבים ניצבו המאה בתחילת
 האחראי אוראנוט, זה. מול זה ואוראנוט

 ממש בגדי, היה פתאומיים, אירועים על
 סרטן, במזל היה ונפטון עכשיו, במו

 למצב דומה היה מצבם ממול, בדיוק
 אבל מזל, באותו הם ביום בי אם הנוכחי,

המשותף. לציר לב שמים באסטרולוגיה
 ציר אותו יש וגדי סרטן למזלות
 להיות יכולה הצמידות של וההשפעה

 בש- בעיקר אירעו רעידות״אדמה דומה.
 ובגדי בבתולה, היו הגדולים הכוכבים

 פעמים האדמה. מזלות שהם בשור, או
קו האסונות דגים־בתולה בציר רבות

 בספטמבר או דגים) בפברואר(מזל רים
 בני המזלות מבין אגב, בתולה). (מזל
 מפני ביותר החרדים הם בתולה מזל

 בלילה ללוותם יכול זה רעידות־אדמה.
ובחלומות־בלהה. בסיוטים

ממזל ואוראנוס נפטון של צאתם עד

 הרגיש התאריך רבות. הן הסכנות גדי
 יהיו ואוראנוט נפטון שבו הזמן הוא יותר

 היא הצמידות של המשמעות בצמידות.
 להתרחש יכולה ואז שליטה, אובדן

 שני יהיו 1992 במרס רעידת-אדמה.
 ואז מדוייקת בצמידות אלה כוכבים
 רק לא במיוחד, גדולה תהיה הסכנה
בארץ. גם אלא בעולם,
 אסונות להתרחש עלולים כן לפני
דווקא דרושה לא שבן הזה, מהסוג

בין הקשו מה
צמודים כוכבים

הי זה ומתי קו י
 נוטפים גורמים ויש מדויקת צמידות

 מסוג לאטונות־טבע וגורמים המשפיעים
זה.

 הנקרא ז״ל, שבילי חיים של בטיפרו
 על לדבר מרבה הוא הגאולה, חשבונות

הנוכ לשנה ומתייחס רעידות־אדמה
 ״...מצאתי כותב: הוא תש״ן. שנת חית,
 האפשרות התורה, מן וברור גדול רמז

 והלאה, תש״ן משנת תהיה שהתחיה
 פרק סיני בהר פרשת ויקרא בספר וזהו
 ,וקדשתם האומרים: 12-10 פסוקים כ״ה
 דרור וקראתם שנה החמישים שנת את

ושבתם היא יובל יושביה לכל בארץ

 משפחתו אל ואיש אחוזתו אל איש
 היובל ,בשנת שאחריו: ובפסוק תשובו,׳

משפחתו. אל איש תשובו הזאת
 לפי היובל היא )1990( תש״ן שנת

 שהר- בטיפרו מזכיר גם הוא שלנו. הלוח
 בית״עלמין המשמש המקודש, הזיתים

 גם הר-הבית, אל והפונה שנים אלף זה
 את מביא הוא להשתנות. יצטרך הוא

 לדברי המתאימים הנביא, זכריה דברי
 לה׳ בא יום ״הנה זה: בעניו יחזקאל

 ונלחם ה׳ ויצא בקרבךן... שללך וחולק
 קרב. ביום הלחמו ביום ההם בגויים
 הזיתים הר על ההוא ביום רגליו ועמדו

 הר ונבקע בקדם ירושלים פני על אשר
 גדולה גיא וימה מזרחה מחציו הזיתים

 נגבה וחציו צפונה ההר חצי ומש מאד,
 הקדושים כל אלהי ה׳ ובא הרי, ונסתם

 הארץ כל יטוב ההוא ביום והיה עמך
י״ד). כערבה״(זכריה

 תגרום רעידת״אדמה בי מסביר הוא
ק להתהוות ד  אבן בקרקע גדול ס
 הערבי המיטגד בנוי שעליו השתייה,

 מים מעיין יפרוץ התהום ומתוך כיום,
 השילוח ולמעיין קדרון לנחל שיזרום

 עצים יצמחו שפתו ועל המלח, לים וירד
 חודש מדי פירות שיוציאו נפלאים
 כמקור ישמשו העצים ועלי בחודשו

שונות. למחלות רפואה
 ומתוקים שובים מים יספק זה מעיין
ויש העתיקה ירושלים לתושבי לשתיה

 יהודה מידבר של להשקייה גם מש
 לערבת קדרון מעמק ההרים ומורדות

 נפלאות תמורות יחולל הוא ים־המלח.
 מי את שירפא בך כדי עד ישראל, בארץ

 יתחילו רבים ודגים וימתיקם ים־המלח
בו. לשרוץ
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 מספיק היה לא כאילו קשה, טצב-הרוח
אינ כבד ועכשיו השנה, כל במשך כבד

לה כיצד יודעים כם
 בני- עצמכם. על קל

 אתכם מפתיעים הזוג
לרו שאינן בהצעות

28וה־ 27ה- חבם.
מפתי ד* יהיו בחודש

שתוכ בטוח לא עים.
להצעה, להתנגד לו

 דבר של בסופו אבל
 להתייחסות יביא זה

 של ולתחייתו שוגה
 כספים ענייני יותר. בריא אחר, קשר

.31ל־ 29ה- בין אתכם לעורר חייבים
* * *

 סצבדהחוו. את □עט ■שפח 26ווד 25וד
 זה קשר. ״צור או יבוא □רחוק שהגיע מישהו

העצ־ הב־טחון את •חזיר
 באחרווה. ירוד שהיה ם־ ;

 בין תציק שוב הבריאות
ה אולם לראשון, שיש׳
 בסתירות יעבור זה פעם

 אל לעצמכם. ותחזרו
 לימודים עמדה, תבטלו :

 2971 חשוב. דבר כל או
 לח״ס חשובים 31ה־ עד

פגי שלכם. הרוםגטיים
 עלולות שיתקיימו שות

 להיפגש סביבה. להחליף לכם כדאי לאכזב. .
 העבר. מן ידידם עם ואף חדשים אגשים עם

♦ ★ *׳
 להחלטה אתכם מביאים 26וה־ 25ת״

 שיפוצים או שינויים לבצע פתאומית
 שזהו בטוח לא בבית.
 שאתם הדבר בדיוק

 חשבו כעת. לו זקוקים
 הרזרבות את היטב

 ספק שלכם. הכספיות
 להתחייב כדאי אם

ארוך. לטווח עכשיו
 והותר די לכם יש

כספיות. התחייבויות
 יגיע כטף זאת, ובכל

 או מהגרלה - השבוע
ם יחיה לא זה אבל אחר, ממקור סכו
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 כדאי עכשיו טוב. יותר קצת להיות מתחיל
 והבעיות הצרות מכר זמן פסק שתקחו

 ליהנות לעצמכם ותרשו
 סבל מכם חלק סהח־־ם.

 שלא מניתוק וסובל
 לכך תימצא מרצון.

 הזמן עכשיו תחפה.
חדש, בקשר להתחיל

 הקשר לא זה אם אפילו
 שחה חיפשתם. שאותו
וההר השמרנות לגסות.

עכ נגדכם פועלים גל
 מוצאים מאור אתם שיו.

 עקרב לבני לב שימו השני. המין בעיני חן
 אליכם. להתקרב ינסו הם תאומים. ולבני

. . .
 הקשור בכל אתכם יעודדו 26וה״ 25ה־

 !שהיו הגדולות ההוצאות אחרי בכספים.
 קצת לאזן תוכלו לכם
 הבנק, חשבון את

 לכם לרכוש אף ואולי
 מגיע חדש. דבר-מה

 שגיטיתם אחרי לכם,
 למישטר-צנע. להיכנס

לנ מסוכן קצת 27ה-
 מו- אינכם אם טיעות.
הנ את דחו כרחים,

 חיטב בידקו או טיעה
ברומנ המכונית. את

 הנפתחות לאפשרויות לב שימו טיקה
 להתמסד, רוצים אתם לפתע לפניכם.

* ★ ★
שמע  חברים עם בפנישות מסישת. חרבו ה
 אח קצת ש־נוונו לשינויים תתמנוו ובבלל

 שאתם נסיעה השינרה.
 מאוד תהיה לה מצפים
 לאחרים תתנו אל מהנה,

 ברשר שיש מה כל אח
 אח מנצלים אנשים חכם.
 הזמן והניע ליבכם טוב
 דבו־מה יתנו לכם שנם
חייבים. שתרגישו סבל־

מת תקופה זוהי בבית.
 חרש רהוט לתכנן אימה

 בצר הדירה את ולארגן
מתאימים. פסטל צבעי יותר. מושכת רה

 - ביולי 21
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בחודש. 29ב־ שיחה לקבוע כדאי בעמדה בזהירות. לנהוג כדאי בעבודה גדול.

 בלתי־ הוצאות או פתאומי כספי הפסד
 אתכם להכניס עלולים גדולות צפויות

 תוכלו אולם לחדדה,
 29ה- בין שכן להרגע,

 דרך שיש יתברר 31ל״
 ואף מהבעייה לצאת
דרו המצב. את לשפר

בי סבלנות, רק שים
מחוש ופעולות טחון
 הפזיזות היטב. בות
 ב- להרוס. עלולה כאן

 תצטרכו 27וב- 26
 הבריאות על להשגיח

 אפשרות גם יש להסתבך. לא ולדאוג
 הבית. בגבולות מחוטר״זהירות להיפצע

* * *
 של תחילתה שנה, כםדי מסמל, ההולדת יום

 חחרת שימחת־הודיס קתר. נוחה תקופה
 להתחיל המרץ ועיסה

 רמס חדשים. בדברם
 עבודה עכשיו סחפש־ם

 ם׳ אחר. תפקיד או שונה
 עריק הולדתו שתארך

 עד להמתין •וכל ק1רח
 לא ואיש המתאים, לזמן

 בינתיים אם אותו יאשים
 מתחשק ולא ע״ף הוא

 סיר לפעילות להיכנס לו
 הרומנט׳ בשטח תרת.

 ראשון בין ומרגשת מפתיעה פנישה מצפה
 עצמכם. את להבהיר עליכם אך לשרש׳,

* * ★
 אתם עליכם. עוברת לא-קלה תקופח

 בבתי-חולים במרפאות, להמצא נאלצים
 שבהם במקומות או

 או קרובים נמצאים
ם חולים. ידידים ת  א
 לא עלולים עצמכם
 29ה־ בין טוב להרגיש

תצטר בחודש. 31ל־
שינה. על להקפיד כו

באחרונה, התעייפתם
 וזה מספיק ישגתם לא

 ההרגשה על משפיע
הבריאות. על ובעיקר

 בכם להתחשב צריך איתכם שחי טי
כרגיל. לתפקד יכולים שאינכם ולהבין

4־-
קשת
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צי 20 בי בד

 * הפחיתו ציפיה. מלאי ■ם־ס יהיו 26711 257ו
 $ יהיה זאת. בבל אכזבה. תמנעו כך מהציפיות,

* באוחם דהנוח ממה
בחר* 28711 2771 ימים.

* לעתיד חשובים דש
ורש׳־* שלכם, הקרירה

* במצבכםניכר פור
שתהיו* חשוב הכספי.
.תחמיצו זלא ע־רנ״ס

בתחום* הזדמנות. ם1ש
סובלים* אתם הרומנטי

* 1נעש אם נם סניתוקיס.
פגישה* בחירתכם. לפי

שמע, תהיה סורת  * ירדים בעזרת ה
 * הזו. התקופה את עליכם להקל שישתדלו

* * * *
 * מן לא מעייפים. מאוד יחיו 26וה- 2$ה־

 * שינה, שעות מעצמכם להחסיר החכמה
אינ בכם. יתנקם זה
 להתרכז מצליחים כם

 להספיק או בעבודה
 שתיכנג- מה כל את

 מאוד עכשיו תם.
 את שתוביחו חשוב

 שנן כיעילים, עצמכם
 אתכם לקדם חושבים

 תפקיד לכם ולתת
 להיות נסו חדש.

 שקו־ מה כל עידנים,
ם התעדבותבם. את דורש רה ת  ;ממה- א

 * שמעוניין. אחד מישהו בשיש לוותר ריס
£ £ £ ̂

 * בחודש. 26ובד 25ב־ טוב יותר קצת סצב־רוח
 * השני. המין בני ונם ירדים נם בכם סתעו״נים

* חדשה רומנטית פרשיה
* יק־ זה להתחיל. עומדת

* מקזברהעמדה. דרך רה
ר. משהו ולמעשה כ כ
* אלא התחיל. ה ש ר שפ

שה* לפני שהחלה שלו
* להס־ עלולה שבושת.

* ושבת שיש• לפתע. ת״ם

י מ
אר 20 נו  ־ בי
בפברואר 18

זנים
|| |).^ | ) ם. נוחים. יהיו לא |*־ ת  א

* ^ * ^ * ש לא עלולים " ״  * טוב להתי
.שנע־ מאיצדק ולסמל

 * יניע רחוקה לארץ הקשור מישהו לכם. שה
* עליכם. שהעיבה פרשה על אור וישפוך


