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מסמל חיובי מוס
 ווחב־רב יוזמה,

וגילוי־לב ווחב־יד
 לכוכב מתקשר המזלות בגלגל מזל כל

 המזל', ״שליש לו לקרוא שנהוג כלשהו,
 מזל המזל. בני של האיפיונים את המקנה

 של אופיו מרש, כוכב על־ידי נשלש שלה
 מזל בני של אופיים את מזכיר אכן הכוכב
שלה.

 בגלגל״המזלות הראשון הוא שלה מזל
 משמל מרש החיים. של ראשיתם את ומסמל

 לתחילת קשור הוא שבאדם. החיוניות את
 כוכב את שגילו עד למעשה, ולסופם. החיים
 שלה - מזלות בשני מרש כוכב שלש פלושו

 פלושו, כוכב התגלה 1930ב״ כאשר, ועקרב.
 עקרב, מזל של העיקרי השליש נהפך הוא

מרש. כוכב נשאר השני כשהשליש
 מרש ואילו בחיים, קשור שלה של מרש

 או השמיני הבית שכן, במוות. קשור העקרבי
 כוכב ומוות. לידה במין, קשורים עקרב מזל

 זכר כוכב הוא בשלה, קשור כשהוא מרש,
 מרס, אותו וכיבוש. קרבות מילחמות ומסמל
 ״נשי' ככוכב מתגלה לעקרב, צמוד כשהוא

 הוא ומילחמות קרבות מסמל משהוא ויותר
שבאדם. המיני הצד את מסמל

 הוא לכוח. ושאיפה מרץ מסמל מרש כוכב
מבחינה החיים. וכוח הגבריות כוכב
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 די מרגישים שאתם יתכן זו בתקופה
 כך כל עליכם עוברות יום כל מבולבלים,

שלפע חוויות, הרבה
יוד אינכם בערב מים
 ל- היה זה אם עים

 מה לא. או שובתכם
 חשים שאתם זה שברור

 שינוי לבצע עז צורך
מצי בעבודה בחייכם.

 די הצעות לכם עים
 שלא ואלה מושכות,
נתפ הצעות מקבלים

חדשים. לרעיונות סים
 הזמן לא זה כרגע שוב, נראה שזח למרות אך

 לכך. בקשר להחלשה ולהגיע שינויים לבצע
* * *

 נסו במיוחד, מתוח יוס הוא בחודש 11 ה*
 כל יום. באותו בפעילות להרבות ולא לנוח

 קלה אינה התקופה
מוצ אינכם ועדיין לכם
 הבטוחה הדרך את אים

 הרגשה יש והיציבה.
 להימצא לכם שטוב

ב או עצמכם בחברת
הקרו האנשים חברת

 אל ביותר. אליכם בים
משו בילויים תתכננו

 או ידידים עם תפים
 טיולים גדולה. בחברה

 בסיכסוכים להיגמר עלולים בני־הזוג עם
טי בשטח ועצבנות.  הפתעות. צפויות התמנ

♦ * *
 אתם שבהם במקומות נהנים שאתם למרות

 לפני מתחת שקורה למה לב שימו עובדים,
 מאוד אנשים הששח.
 ואתם אליכם חביבים
או מקובלים. בהחלש

 אחד של קינאה לם
 לגרום עלולה העובדים

 על השגיחו קשן. לא נזק
 מה מספדים, שאתם מה

 שתר זח לדבר שפחות
 הבריאות בששח שוב.

במיו שוב אינו המצב
קשו אתם הזמן כל חד,

 המחלות לא אם למחלות, איכשהו רים
בשוב. חשים אינם בגי־המישפחה אז שלכם,
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בגל\דהמזלות, הראשון טרה, מזר
החיים שר ראשיתם את מסמל

מום הכוכב [ל־ידי 11 ונשלט

 המסמל הגברי, אבר״המין - פיסיולוגית
וכיבוש. פעולה אקשיביות,

 ואכן במיתולוגיה המילחמה אל הוא מרס
 בשעת וכידון מגן מראה הכוכב של הסמל

אל״המוות. נחשב הוא בבבל התקפה.
 על מרמז הכוכב של האדום ציבעו
 החיים יי את המקיימים והאש האנרגיה
 על מרמז הוא שני מצד אך בשבע, הגשמיים
 חורבן דמים, שפיכות היצר, התפרצות

 אותו של הקשבים שני הם אלה והרס.
 ההורס. והקושב הבונה הקושב עיקרון.
 והכוח המרץ את מנצלים שבני-אדם מכיוון

 סביב הרי אגרסיביים, לשימושים האקשיבי
 אסוציאציות ויותר יותר נוצרו מרס

מיל־ שפיכות-דמים, מכלה, אש שליליות.

 וכלי־הרג. אכזריות הרג, כאב, מוות, חמות,
 החיוני, המרץ עיקרון של תוצאה הם אלה כל

 כי יתכן שלילית. בצורה מיושם כשהוא
 בעיקרון - -מרס' למלה זיקה .מרץ' למילה

 אל הפנים מן לפעילות הדחף לבישוי בא זה
החוץ.

 בשבע, למילחמת-הקיום זיקה למרס
 חיים חברתה. על ניזונה אחת חיים צורת

 מין מרס מסמל לכן חיים, מתוך יוצאים
 למעשה מקורה בסלנג המילה.מזיין' ומוות.

 באופן מילחמה. בכלי כלומר - זין בכלי
 עקרונות שני בין מקשר אדם תת-הכרתי

 מידת על להסיק ניתן בהורוסקופ אלה.
 הצורה ועל עיסוקיו על האדם, של המרץ
של המצב לפי מירצו את משקיע הוא שבה
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 יותר אתכם מעסיק עדיין המיקצועי התחום
 להתחיל הזמן לא זה כעת אחר. דבר מכל

 הכל חדשות, בעיסקות
יח לאט, יותר מתנהל

בסבי־ אנשים עם סים
 עדינים מאוד בתכם

 על תסמכו אל ורגישים.
 לוודאי קרוב הבטחות,

לאכזבה. יוביל שזה
רק יכולים אתם לסמוך

על חתימה עצמכם. על __________
 טוב חוזים או מיסמכים

שבו בשלושה לדחות
 שתקפידו רצוי בזו אפשרות אין אם אך עות,

 מפתיעים. האהבה חיי הקטנות. האותיות על
* * ★

 החלשות להחליש נושים אתם באפריל 11ב-
 לב שמים אינכם יותר, שגרוע ומה חפוזות

את שמסכנים לדברים
 לנהוג לא נסו כם.

 גם יתכן יום. באותו
 12ב- חזק. כאב-ראש

 הרבה המצב בחודש
ה כששח נעים, יותר
 להנות תוכלו כספי

 שתקבלו, בסף מסכום
להר תוכלו סוף וסוף
 לבזבז לעצמכם שות
 אוהבים. שאתם בפי

 בין נקרעים ואתם דרישות יש להורים
 רוצים. באמת שאתם מה ובין המצפון

* * ★
 וזה האחרון. בזמן מדי קשה עובדים אתם

 אינכם מאמצים. להוסיף הזמן לא בהחלט
 הדרישות בכל עומדים

 מצב מעצמכם. שלכם
 טוב אינו הבריאות

 מנסים ואתם ביותר,
 קרובי מכך. להתעלם
 באים מבוגרים מישפחה

 ולא בתביעות. אליכם
 קשור העניין - פעם

למ אי־אפשר בכספים.
 נסו לבעיות. פתרון צוא

 המשא־ומתן את לדחות
 שיחת או מחדל מיכתב שלושה. או לשבועיים

לדאגה. סיבה לא זו להתעכב, עלולים טלפון
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שלו. האישי בהורוסקופ מארס
 כל את מרס מסמל פסיכולוגית מבחינה

 שבאדם. והגבריות האקשיביות התכונות
וראשו חלוציות אימפולסיביות, עצמאות,

 את מרס מסמל פיסיולוגית מבחינה ניות.
השרירים. ואת אבר־המין את הגולגולת,

 מראה הלידה, במפת חיובי כשהוא מרס,
 קונסשרוקשיבית, לפעילות מסוגל שאדם
גילוי-לב. רוחב-יד, רוחב-לב, יוזמה,

 מצביע הוא שלילית בצורה מופיע כשהוא
 גס-רוח, אימפולסיבי, אגרסיבי, אדם על

 האינסשינק־ וחייתי. אכזר שתלשן, אנוכי,
 מרס כוכב על-ידי מבושאים החייתיים שים
זה. לכוכב החושים חמשת את משייכים וכך

נהוג החושים בין להפריד יהיה שניתן כדי

מסמל שלילי מרס
אנוכיות, תוקפנות,
גסות־רוח אכזריות,

וחייתיות שתלטנות
 מרס בין צמידות של למצב להתייחס
 על מלמדת זו צמידות אחרים. לכוכבים
במפה. אחר או זה חוש חשיבות
 כשהוא אך חוש־השעם, את מבשא מרס
 המישוש חוש - ונוס לכוכב בצמידות מופיע

 חזק יהיה חוש״הריח במיוחד. מפותח
 לזה. זה צמודים יהיו ויופישר כשמרס
 על מלמדת למרס סשורן בין צמידות

 ואינ- מוסיקלית יכולת חד, חוש״שמיעה
 אך פנימית) (שמיעה מפותחת שואיציה

 ליקויים על להראות יבול זה שונה, במצב
בשמיעה.

 צמודים. ומרס כשמרקורי המצב שונה
 את ומרקורי החומר את מבשא מרס כוכב

 מרס עם יחד מופיע כשמרקורי המחשבה.
 לרצון קודמת שהמחשבה לומר אפשר

יותר. ונעלה מעודן מרס יופיע זו ובצורה

 מעייפים, מאוד יהיו בחודש 13וה־ ג2ה״
 את תרגישו ואתם בבד יהיה מצב-הרוח

מרץ. חסרי עצמכם
 יותר תרגישו 14מה־
 שהבעיה אלא שוב,

 ולא לכם תציק הכספית
מוצא. למצוא יהיה קל
הל לבקש תתפתו אל

 ולא מהבנק לא וואה,
 שתחזירו רצוי מחברים.

חייבים. שאתם מה את
 דחו ברירה לכם אין אם
 בשלושה הבקשה את

 ביצירת מעוניינים השני המין בני שבועות.
 בבית. לבד להישאר לא נסו קשרים.

★ ★ ★
 כל במהירות. מתרגשים אתם האחרון בזמן
 אתכם ומוציא אתכם מכעיס קטן דבר

 יכולת אין מהבלים.
 בל בן־הזוג. עם לשוחח

 זה מפריע, משהו הזמן
 ומעצבן. מתסכל די

 שיהיה יתכן אולם
כשבו לחבות עליכם

 שתימצא עד עיים
 ולומר לשוחח הזדמנות

 על לכם שיש מה כל
 העבודה בשטח הלב.

 המון עליכם מוטלות
 שימו יעזור, לא איש ברירה אין התחייבויות.

 פרטים. לשכוח ולא במהירות לעבוד לא לב
★ ★ *

 אתם כעת נעימה. מתקופה נהנים אתם
 ובילויים נסיעות שיולים, לכם לתכנן יכולים

 זו שהוא. סוג מכל
 עוד שתזכר תקופה
 מבחינה זמן הרבה

מקו אתם חברתית,
 כדאי ואהובים. בלים
 שתתחשבו זאת בכל

 שעמם באנשים יותר
 חוסר משוחחים. אתם

 מגלים שאתם הסקס
באנשים, פוגע לעתים

 מראים אמם אם גס
 וידידותיים מעניינים חיבה קשרי זאת.

מדי. תמימים תהיו אל זו, בתקופה נוצרים

 בגלל להסתכסך עלולים אתם בחודש 11ב־
 מסויימת עבודה בגלל או כספיים עניינים

 תתמרמרו אל שהכנתם.
 מאוחר תתרגשו, ואל

שצדקתם. יתגלה יותר
 והלאה בחודש 12ב״

 בעניינים עסוקים תהיו
ל לנסיעה שקשורים

 על לחשוב כדאי ל,חו
מ אורחים ברצינות. כך

 עשויים אחרת ארץ
 בתחום בקרוב. להגיע
 כל־כך לא אתם הבית

 למקום זמן יותר להקדיש עליכם מסתדרים.
 מתקלקלים. שונים אבזרים המגורים,

* * ♦
 עלולות להשבוע מתכננים שאתם נסיעות

 עלולים שונים עיכובים לפועל, לצאת שלא
 בכל אם הכל. לשנות

 לקיים לכם יוצא זאת
 הסיול, או הנסיעה את

 שקורה למה לב שימו
 קטן דבר• בל בסביבה.

 לקושי, לגרום יכול
 לעיכוב. או לסיבוך

 עמיתים עם בשיחות
 הבוסים, עם או לעבודה

 את שתבהירו כדאי
 אנשים היטב. עצמכם

 וזה אומרים שאתם מה את מבינים אינם
 עימות. גלו צרורות. לצרות להוביל עלול

★ ★ *י
 לקבל עשויים אתם בחודש 12ב־ או 11 ב־

 שאתם בעיסקה להצליח או כסף, סכום
 ששייך מה כל מבצעים.

 מאוד הכספי לתחום
 אל אולם כעת. מעודד
 אחד כל שלא תשכחו

 בני- לאמונכם. ראוי
 לעזרתכם זקוקים הזוג

13וב־ 12ב־ בייחוד
תת בחודש,  על וו

לק ולכו רצונותיבם
 וייזכר יירשם זה ראתם.

 ידידים רב. זמן עוד
 עבודה, מקום להחליף לכם לעזור מעוניינים

בהבטחות. לבטוח תמחרו אל אולם
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