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ם מרי
בנימינ•

החודש: מזל

דגים
יהיו דגים מזל בני

מאודממראו״ם
מהצלחה ויהנו

חברתית
 הפעם גם כן שעברו החודשים כמינהג

 שבזמנו האסטרולוג של פירושיו את נביא
 שיש שלמרות טען, הוא חרובל. בשם כונה

 האנשים את המאפיינות משותפות תכונות
 טיפוס מביא יום כל מזל, באותו שנולדו

 המזל של הימים 30 את חילק הוא שונה.
 שבהם התאריכים לפי שונים, טיפוסים 30ל־

 מזל בני מצטיירים איד נראה כאן נולדו.
חרובל. של דגים

 בניירות. עוסק שבמיקצועו אדם - 19.2
 בתעודות שמטפל מישהו או עורך-דין,
בציבור. שעוסקות

 מאוד, גדולה אמביציה בעל אדם - 20.2
 עליונה. להשראה להגיע גם מסוגל אבל

 על והחומרי), (הרוחני הדברים בשני מפריז
 הרבה תורם שבזמנו מלומד זה פנים כל

האנושות. והצלת להתעלות
 תשואות הרבה יקבל זה אדם - 21.2
הוא והספיריטואלי. הרוחני במובן שמיים

 עלול הוא אבל מאמץ, ללא כאילו יתקדם
 וביזבוז דאגה חוסר בגלל מהפסדים, לסבול

מסויים.
 משונה פסיכולוגי כוח בעל אדם - 22.2
 מודעת בצורה להגיע לו שמאפשר מאוד,

 של מאוד גבוהה לכתה מתייחס זה לנסתר.
מדיום.
 צריך לא אן לנסיונות, שנתון אדם ״ 23.2

יומו. יאיר 40 לגיל שיגיע לפני להתייאש.
 רב. ריכוז כוח בעל אדם - 24.2

טוב. וקלעי מיליטריסט
 לו צפויים יומא שבענייני אדם - 25.2

 יטעה מזה וכתוצאה ומבוכה כשלונות
 יגיע רוח בענייני אבל הפסדים, ויסבול

לגדולות.
 מהר מתרגל בעסקים. מעשי אדם - 26.2
 במבוכה, לא מעולם יום. ויום העולם לענייני

בחברה. נעים ולא לריב אוהב
 לא מוזהר זה אדם אלים. אדם - 27.2

 תאוות אחרי ולא תשוקותיו אחר ללכת
 חייו יהיו כך יעשה אם הנחותות. הטבע

 חולשותיו על יתגבר אם וקשים. עלובים
 ארוכים לחיים יגיע אך קשה׳ משבר יעבור

חומרית. ולנוחיות ומאושרים מועילים
 ויהיו גדולים נפש כוחות בעל אדם - 28.2
 תכונות לו יהיו להבינו. יוכלו שלא הרבה

 להעריד יכול לא הנוכחי שהעולם מזהירות
 ארוכים חייו אותו. יבינו שלא מפני אותן

לדורות. משתרעת והשפעתו
 טוב קלים. לא מחיים הסובל אדם - 1.3
ניחומים. ימצא בזה כי הרוחני, לכיוון שיפנה
 לחיות יוכל לא זה בתאייד הנולד - 2.3
 נעוריו את ההמונים. של הנורמלית בדיד
 כמו לפעול ירצה ובנגודים. בבילבול יעביר

 לידי יגיע כמעט בזה. יצליח לא אל אחרים,
 מתוכו תבוא הקריטי ברגע אך יאוש׳

 שאורו הצדיק היא דרכו אור. ויעלה השראה
לשלמות. עד ועולה עולה

 לעסוק ואוהב חרוץ אבל מסוייג, - 3.3
 על לעבוד צייד זה אדם שחורה. במאגיה

לאחרים. נזק יגרום שלא עצמו
 העניינים: לכל טוב זה תאריך - 4.3

 והתקדמות שלום אהבת פיסית, בריאות
בכל.

שיגיע בעולם, יעוד בעל אדם - 5.3

לנשואים או לחוקים, מומלצים חדשים רומנים
לנשואין מחוץ מקשרים להיזהר מומלץ

שקוב 1 1!ש 1 מזל מבני מיוחדת וזהירות

 ואת השמש בן זהו ולסמכות. לעוצמה
 עולם בארכיון לחפש יש היוחסין שושלת
יבינהו. תמיד לא מינו בני השמש.

 בריב מסוכסך שתמיד אדם - 6.3
קל. לא אופי בעל ובמישפט,

 הדרך את להכשיר המתאים אדם - 7.3
ביותר. נעלים לגילויים

 לארגן שמסוגל אדם איסטרטג, - 8.3
עליו. ולפקד צבא או המון

 בילדות. מאוד קשה שגורלו אדם - 9.3
 בריאות מביאים יותר המאוחרים ימיו רק

ונוחיות.
 לעולם. בשורה לו שיש אדם - 10.3
 החברתיים לתנאים שמתייחסת בשורה

 או מרצה מטיף, האנושות. של הרוחניים
פופולארי. איש

 אדם בולטת. אינדיבידואליות - 11.3
 גורל למכות ונתון במינהגים מאוד שמרני
 זאת בכל ימצא הקשיים בכל אבל קשות,
 ויש אלוהי חוש על״ידי מודרך הוא כי מוצא,

 כפי הדתית, באמת חזקה אמונה לו
אבותיו. ונהגו שלימדוהו

טוב, ולשתות לאכול שאוהב אדם -12.3
הזה. בעולם עניין מעט לו ויש מזיק לא

 פיתאומיות. זה תאריך השפעות - 13.3
 צפוי הוא כי תמיד, זהיר להיות צריך זה אדם

 קיימת אך קבוע, גורל לא זה להפסדים.
זה. בכיוון נטיה

 לאדם במילים. לתאר יכולים לא - 14.3
 האדם כן, כמו גדולים. מגנטיים כוחות זה

 בעם עיוותים יתקן הרבה, בעולם יעשה הזה
ומיטיב. רפואה ויודע

 וכוונה גבוהה מטרה בעל אדם - 15.3
 מעט נושאים הגדולים מאמציו אך טובה,

פרי.
 גדול. אירגון כישרון בעל אדם - 16.3

מהפכן. קיצוניות, השקפות
 להשפעות נתון יהיה זה אדם - 17.3

 מלווה או כפיל לו ויהיה במינן מיוחדות
רוחני.

 הרבה ואדיב, נדיב טוב, אופי - 18.3
 לידי משהו להביא מסוגל אינו אך כישרון,
 מזויפות שהן נסתרות נשיות בו יש שלמות.

נכשלות. הטובות הכוונות וכך
 הכתוב. כל על המקפיד אדם - 19.3
 אדם המצאה, מחוסר מישמעת על מקפיד

 עבודה ושיטות מדוייקים הרגלים בעל
פרשים. על דגש שם מדוייקות.

 שרצונו צריך מאוד. עקשן אדם - 20.3
 דומה חזקות. תשוקות מחיר. בכל ייעשה

שור. מזל לבן
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 מתנהל שהבל היא התחושה אלה בימים
 במרץ חשים אינכם ובאיטיות. בכבדות

 זה מצב אולם הרגיל,
 עלול כי אם זמני, הוא

 כמו כחודש. להימשך
כת חזקים אינכם כן

 להידבק ונוטים מיד
 או הצטננות בשפעת,

בריאו מבעיה לסבול
כלשהי. אחרת תית
מ על שתקפידו רצוי
לעצ תתכננו ואל נוחה
 עמוס יום סדר מכם

 ואפילו זוג בני שותפים, עם יחסים מדי.
רגישים. מאוד כעת יהיו אחרים, עובדים

 נראה במיוחד. קשה יום יהיה בחודש 29ה־
 להטריד עלולות המיקצועי בשטח צרות כי

 ייתכנו אך יום, באותו
 אחר. מסוג קשיים גם
 הם גם במרץ 4וה־ 3ה־

עבור קלים ימים אינם
 להסיק אפשר מכך כם,

 רגיש יחיה השבוע שכל
להז רצוי שוב במיוחד.

הברי תחום את כיר
מ סובלים אתם אות.

שו בריאותיות בעיות
 שתטפלו וחשוב נות,

 ייעלם לא שזח לוודאי קרוב זה, בנושא
 בדרכים. זהירות טיפול, כל ללא מעצמו

* * *
 חיל, עושים ממש אתם העבודה בשטח
 מבחינה אתכם לקדם מתכוננים בקרוב

נר וכספית. מיקצועית
 לשוחח הזמן שזה אה
תפ שינוי על הבוס עם

 אחר שינוי על או קיד
 עם ביחסים לכם. הרצוי

 זוג בני או שותפים
מת להיות עליכם

 מכאן וזהירים, חשבים
 הפתעה להגיע עלולה

 לב שימו נעימה. לא
 אצל שקורה למה

 שלא כדי ביותר, אליכם הקרובים האנשים
בו. לתפקד מסוגלים שאינכם במצב תחיו
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 וזאת לפתע להציק עלולות כספיות בעיות
הסתדר. שהכל בטוחים הייתם שכבר אחרי

הפי מצבכם זו בתקופה
שעלי רגיש, כל־כך ננסי
 יותר זהירים להיות כם

 לא אחר. זמן מבכל
 בהשקעות לשחק מומלץ

בפרוייק להתחיל או
 שדורשים חדשים טים

ב כספכם. את לסכן
 נראה הרומנטי שטח

 לחגוג ממש שתוכלו
 קשרים במרץ. 1מה־

 מצאו לא שעדיין ואלה ומעמיקים מתהדקים
 ולביקורים. למסיבות יוזמנו זוג, בני לעצמם

* # *
 ולשיפוץ לחידוש לדאוג תוכלו זו בתקופה

 מלהשקיע הימנעו אולם המגורים, מקום
בטו שאינכם כספים

 באמת שאפשר חים
 הפתעות עליהם. לוותר

 בתחום בלתי-נעימות
 להכניס עלולות זה

 קשים. למצבים אתכם
 המצב הבריאות בשטח
 במיוחד. טוב איננו
 לטפל במיוחד חשוב
 יהיה שזה נראה בגב.

ב מאוד רגיש איזור
 בשורה צפויה המיקצועי בשטח זו. תקופה
 חדש. למקום להעברה קשורה זו נעימה,

* * *
 לבן־הזוג דאגות שקטים. אינכם זו בתקופה

ת. אתכם מטרידות  עליכם שיהיה ייתכן מא
 מאדם מה לזמן להיפרד

 אין למעשה אך קרוב.
ש מכיוון לדאגה טעם
 והכל בשלום יחזור הוא

התוכנית. לפי יתנהל
 יוכלו ורווקות רווקים
מלהי מהפתעות להנות

 חדשים קשרים בות.
 אל להתחיל, עומדים
 רצוי בבית. תישארו
הזמנה לכל להענות
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 את לבסס הזמו זה המזמין. את לפסול מבלי
לספ עליו. לסמוך שאפשר בסיס על הכסף ענייני

 אתם מהם הפיננסיים הקשיים למרות
 פיתרון יימצא השבוע לאחרונה, סובלים

 התקופה על שיקל זמני
להת כדאי הקרובה.

 דבר מביני עט ייעץ
 ולנהוג הכספי בתחום

 ה- בשטח עצתם. לפי
 להיות עלולות טיקצועי

הש נעימות לא בעיות
 מאנשים היזהרו בוע,

 עובדים אתם שעימם
 בשטח במגע באים או

שיאשי יתכן העבודה.
 אל ביצעתם, אתם שלא במעשה אתכם מו

 לאור. תצא האמת תגיבו. ואל תתרגשו
* * *

 שהיה ממה בהרבה טוב מצבכם זה ברגע
 ידידותיים יותר אנשים האחרונים. בחודשים

 מקום ובכל כלפיכם
 ללא מתנהלים העניינים

 שאיפיינו קשיים אותם
 1מה־ האחרון. הזמן את

 יותר תרגישו במרץ
יש מצב־הרוח קלילים,

יכ האהבה וחיי תפר
 לחיים. חדש גוון ניסו

ב שמתחילות האהבות
 נושאות אינן אלה ימים
 צפויה ולא יציב אופי
 ממה להנות נסו אולם ימים, אריכות להן
 הזאת. התקופה כל את היטב ולנצל שיש

* * *
 בבית מתיחות עבורכם. קל יהיה לא השבוע
 בן־חזוג של מפתיעה התנהגות לגרום עלולה

 מישפחה בני של או
ב לנהוג נסו אחדים.

ברצו ולהתחשב טקט
 הקרוב האדם של נותיו

עלו ניתוקים אליכם.
 ולכם כעת, להיות לים

 ברגע רצוי אינו הדבר
 לשפץ תוכלו בבית זה.

 הדירה את ולארגן
להש אף רצוי מחדש,

זו. למטרה כספים קיע
להי עליכם שיהיה יתכן במרץ 3וב״ 2ב־

צפוייה. לא מחלה בגלל בבית שאר
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 להידחות, עלולות להשביע שתוכננו נסיעות
 שבוע זאת לקיים עדיף ללחץ, תיכנסו אל

 השבוע מאוחר. יותר
 לא להתרחש עלול הכל
מן, לפי  זאת ואת המתו

התפת אוהבים. אינכם
 אדם עם ידידות של חות

תו מבוגר יותר הרבה
 לתקופה רבות סיף

 יכולה זאת הקרובה.
רומנטית, ידידות להיות

מאב בהכרח. לא אך
 יביאו פנימיים קים

 חדשים. רעיוטת של ולפיתוח הגישה לשינוי
 הישנה. התנהגותכם על לשמור תתעקשו אל

* * ♦
 מצד במילכוד. נמצאים אתם הכספי בשטח

 מכפי טוב להסתדר עומד שהכל נראה אחד
הפ אולם שציפיתם.

נעי בלתי מאוד תעות
 ברגע לכם אורבות מות

 תוכנית להפעיל שתנסו
תת אל לפחות חדשה.

 בתוכניות להתחיל פתו
 בשבוע חדשות כספיות

 שזה ספק אין כאן זה.
 נסיעה לנפילה. יביא

 4ב- או 3ב- שתקיימו
 להיות עשויה במרץ
 עומדים חדשים ידידים ומהנה, נעימה

 התקופה. את לעבור ויעזרו לחיים להיכנס
* * *

 לעומת ונעים, מהנה יותר חרבה יהיה השבוע
 מתנהל הכל מזמן. לא שעברתם השבועות

מ קלה. יותר בצורה
 תהיו חברתית בחינה
ב פופולאריים מאוד

למ הזמנות זו. תקופה
 ינעימו ולבילויים סיבות

ור רווקים הזמן. את
 להתחיל יוכלו ווקות

 זו חדשים. ברומנים
לרומנים, טובה תקופה

 לאנשים לא אבל
עלו הנישואים נשואים

 מחוץ הרפתקות בגלל להתערער לים
ועקרב. קשת מזל מבני תזהרו לנישואין.

מי
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