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החודש: מזל

סרטן
 משביעים כיצד
 השבת כוכבי

האדם חיי על
 האסטרולוגיה, סודות את מעש שמכיר טי
 על לידה, מפת להרכיב שכדי יודע

 כוכבי כל נמצאו היכן לדעת האסטרולוג
 בעל נולד שבו מסויים יום באותו הלכת

 להיעזר נוהגים והירח השמש מלבד המפה.
 יופיטר, מרס, ונוס, מרקורי, כוכבי״לכת. 8ב״

 אלה כוכבים ופלוטו. נפטון אוראנוס, סטורן,
 נע כוכב כשכל בתנועה, הזמן כל נמצאים

 מכרעת השפעה אלה לכוכבים משלו. בקצב
 של ועתידו עברו גורלו אופיו דמותו, על

 שבהם נוספים גורמים קיימים אך האדם.
 על מדובר כאן האסטרולוגים. מתחשבים

 אינם כמעט אלה כוכבים השבת. כוכבי
 אכן הם שבת', .כוכבי וכשמם נעים.

 זזים שהם התזוזה במקומם. .יושבים'
משמעותית. אינה במעט

 מסויימת בעיה על להתלונן יכול אדם
 לפעמים לראות יהיה ניתן לה הסיבה ואת
 על כוכבי״השבת של השפעתם בגלל רק

 דווקא אולי או שונות מחלות שלו. המפה
 שהם לכך הסיבה ופירסום. תהילה

של מיפגש בגלל היא האדם, על משפיעים

 עם שלו במפת״הלידה כוכבי״הלכת
 הרשימה את את נביא כאן כוכבי״השבת.

והשפעתם. כוכבי״השבת של
 שהן מעלות 30 השמש עוברת חודש, בכל

 במזל, הראשונה שהמעלה כן יום. שלושים
 15ה״ המעלה בו; הראשון היום את מייצגת

 כל האחרון. היום את ואחרונה האמצע; את
 השמש נמצאה היכן זה לפי לחשב יוכל אחד
לידתו. ביום נפגשה כוכב־שבת איזה ועם

המעלה היא במרס 21ה* דוגמה:
המעלה באפריל 20ה״ טלה. במזל הראשונה

 הרס על מצביע - אלגול - שור 25
ואלימות.

 ונטיה לרכוש סבנה - אלקיונה - שור 28
למחלות.

 צבאי, כבוד - אלדברן - תאומים 8.30
לב. אומץ
 כסף פירסום, - ריגל - תאומים 15 .33

הצלחה.
 נישואים - בלטריקס - תאומים 19.40

 לבושה להביא עלול והכבוד הכסף למען
גדולה.

 כוכב יימצא אם מזל. אותו של האחרונה
 תהיה לכוכב בטלה הראשונה במעלה
זה. ביום שנולד האדם על השפעה

 לאלימות גורם - ציפדה כוכב - טלה 1
ומחלות. ביש״מזל עצמי, הרס

 בכסף יזכה בר״מזל - אלפרטס - טלה 13
ואהבה. חופש כבוד

 ונישואין יופי מזל, - מירק - שור 00
טובים.

 של דווקא לאו אכזריות - שרטו - שור 2
אליו. מתאכזרים שהחיים יתכן האדם,

 שנאמר וכפי אכזריות, - המל - שור 6
עצמו. האדם נגד גם היא האכזריות

והרס. מחלות - מנקר - שור 13

 כבוד כסף, - קפלה - תאומים 20.34
מכובדים. וידידים

 סמל - אל״נאת - תאומים 21.17
להצלחה.

 זמנית הצלחה - אילנילם - תאומים 22
וחולפת.

 מחלות - פולאריס - תאומים 27
ובושות.

ופירסום. הצלחה - סיריוס - סרטן 13
 לאלה רע סימן - קנופס - סרטן 14

בים. מסעות שעורכים
 צורותיו, בכל שקר - קסטור - סרטן 19

יושר. חוסר
אלימות. - פלולוס - סרטו 22

 פעילות - פרוקיון - סרטן 24.30
לאלימות. שמתקרבת

 נסיה - הדרומי אסלס - אריה 7.30
העיניים. עם ולבעיות גבוה לחום
ואין־סופיות. נצח - אלפרד - אריה 26
 תהילה כבוד, - רגולוס - אריה 28

ונדיבות.
 לסמים, נטיה - זוסמה - בתולה 10

בעצמו. ועסוק מחטט אדם התמכרויות,
מזל״ביש. - דנובולה - בתולה 20
 מצבים - ווינדמאטריקס - מאזניים 8

בחיים. קשים
 הצלחה, - ספיקה - מאזניים 23

ואמנות. אהבת״מדע
 תהילה, - ארקטורוס - מאזניים 24
דיבור. בישרון ופירסום, כבוד
 דרמה, אהבת - אקרוקס - עקרב 11
אליה. לחדור שקשה דמות
לאמנות. חוש - אלפקה - עקרב 12
מזל. ביש - הדרומי קיפה - עקרב 14
 אושר הצלחה, - הצפוני קיפה - עקרב 18

ושימחה.
 לדכאונות נטיה - אונוקלה - עקרב 21

ולעצב.
הצלחה. סמל - אגנה - עקרב 22
 עדינות ידידות, - בנמלה - עקרב 28

ומסירות.
אכזריות. - גרפיס - קשת 2
 ללא התנהגות - אנטארס - קשת 9

 רגישות מתאונות, סבנה מוקדמת, מחשבה
בעיניים.

ופירסום. כבוד - רסטבן - קשת 11
 למעט להגיע קשה - רסלהג - קשת 22
אהבה. או חיבה
 והון כסף מביא - סיסטרה - קשת 29

רב.
רב. ועושר כסף - ווגה - גדי 14
מנהיגות. - דנב - גדי 19

גדולה. שאפתנות - אלטר - דלי 1
 למען עצמו את מקריב - גידי - דלי 3

האחרים.
פירסום. - פומלהאות - דגים 3
לימודים. אהבת - אדיז׳ה דנב - דגים 5

פצעים. לקבל נטיה - מרקב - דגים 22
פתאו לאסונות סמל שיט, - דגים 28
מיים.
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 את לשפר הזדמנויות כמה תהיינה השבוע
 יקדמו והעזה יוזמה מעט הכלכלי, המצב

בת חשובות. מטרות
 בדאי המיקצועי חום

ול הזדמנות כל לנצל
 ותוכניות רעיונות הציע
 השפעה להם שיש לאלה

 וה- 14ה־ קידומכם. על
רגי ימים בחודש, 15

 ביחוד במיוחד שים
 לידידים שקשור במה

להתא כדאי קרובים.
 מה כל לומר ולא פק

 חשובים. קשרים לנפץ לא כדי שחושבים,
 מפתיעות. פגישות צפויות הרומנטי בתחום

* * *
 בחוץ־לארץ השוהים אנשים עם קשרים
 בחודש ג3וב־ 12 ג־ מצב־הרוח. את ישפרו
ל בקשר הפתעה צפויה

שמת מביניכם אלה כך.
 יוכלו לנסיעה בוננים

ח ללא כעת להתכונן
 הפרוות התקופה שש.

 נסיעות לביצוע טובה
בחו 15וה״ 14ה־ חלפה.

 אתם קלים. יהיו לא דש
 עם להסתכסך עלולים
 כדאי מישפחה, קרובי
 סבלנים. יותר שתהיו

 בתחום יסתדרו. העניינים ימים כמה תוך
ההתחייבויות. כל את סיימו המיקצועי.

̂ <|ן
 בזמן במיוחד אתכם שהטרידו העניינים
 כעת הכלכלי. לתחום קשורים האחרון

 לשנות להצליח תוכלו
לטובתכם. המצב את

ש ידידים עם שיחה
 תביא בענייו מתמצאים

 וכדאי חדשים רעיתות
ברצי אליהם להתייחס

 עומדים אורחים נות.
''ייע׳
שיבו- האנשים ***^:

 - ביוני 2ז
לי 20 ביו

 שתופתעו יתכן ^'ייע,
 שיבו- האנשים - .

 בביתכם **,.;ח
16****^ה-

 חזקים יותר עצמכם את מרגישים אתם
 לבצע להעז תוכלו כעת מחודש, מרץ ובעלי

 שלא הרעיונות כל את
 ועל דעתכם על התקבלו

ב האחרים. של דעתם
 הקפידו הרומנטי תחום
ה־ חזדמנות. כל לנצל

 בחודש 13ורד 12ח־ ,11
ב במיוחד. מבטיחים

 אתם שבהם מקומות
 ב- שוהים או עובדים

 שם דווקא דרך־כלל,
 שכדאי האנשים יימצאו

 בפער שמתאפיינים קשרים לפגוש. לכם
 לניתוק. להגיע השבוע עלולים גדול, גילים

* * *
 את מאפיינים מרץ וחוסר לאות עייפות,

 יותר לנוח עליכם יהיה האחרונה. התקופה
 מה עצמכם על ולקחת
חופ משימות. שפחות

 טוב מישפחתיות שות
ש הבא, לחודש לדחות

 מצב״ לכם אין כעת כן
סו בחברה לבלות רוח
 מה וכל ורועשת אנת

להתבו זח לכם שנחוץ
 בחברת ולהסתפק דד

חשו שיחות עצמכם.
 פרטיים בעניינים בות

 השכנוע כושר לדחות. טוב מיקצועיים או
 בשיגרה. המשיכו ולכן כרגע חזק אינו שלכם

★ ★ *
 עצמכם את חשים אתם האחרונה בתקופה

 מקפיץ קטן דבר כל ועצבנים. מנוחה חסרי
לכ לכם וגורם אתכם

 עליכם שיחיה יתכן עס.
 מבן״מישפחה להיפרד

שבו של לתקופה קרוב
 להיות עשוי זה אך עיים,

 את לנצל נסו לטובתכם.
 ומנוחה לקריאה הזמן

ש ידידים עם ופגישות
 זמן התראיתם לא עימם

 וה- 12ה״ ,11ה־ ממושך.
ל־ מתאימים בחודש 13

 לאלה ותרו רומנטיות. ולפגישות
בחודש. 17וב־ 16ב־ חיים

(ןאזנ״מ

1אויו■

לי ; ו  - בי
ס ס ו ג ו א ב 2ו

 בילויים
אתם שעימם

 שאתם זו של מבירה אחרת, לדירה מעבר
 כל - יסודי ניקיון ואפילו שיפוץ או בה, גרים

הש הפרק על יעלו אלה
 ג1ה- בין בעיקר בוע,
 14ה- בחודש. 13וה״
 מוקדשים יהיו 15וה*

הו הצעיר, לדור בעיקר
 יצטרכו לילדים רים

מה זמן יותר להקדיש
ילדי על ולהשגיח רגיל,

הס ימים. באותם הם
יוכ שביניכם פורטאים

מהצלחות. ליהנות לו
 או להיפצע לא להיזהר עליהם שיהיה אלא

 לקידום. סיכוי קיים מכן. לאחר להיפגע
* * *

 לימודים תחום על לחשוב כדאי זו בתקופה
 שהיו לתחומים זמן יותר להקדיש וכן חדש

 השנה. לכם חשובים
 על יעלו לחרל נסיעות
תת הקרוב, בזמן הפרק
בתוכ לעיכובים כוננו
 שה־ לוודאי קרוב ניות

 לא שנקבעו תאריכים
 שבהם התאריכים יהיו

 אלה תסעו. באמת אתם
 לפני שעומדים מביניכם

 להצליח. יוכלו משפט
 17ב־ או 16ב־ בעיקר

 דווקא תתרחשנה רומנטיות פגישות בחודש.
 לחדשים. לב שימו עובדים. אתם שבו במקום

* * *
 האחרון, בזמן במיוחד טוב אינו מצב-הרוח

 להם שתקדישו מכם תובעים מישפחה בני
כס עניינים זמן. יותר
 גורמים שונים פיים
 קשה וכרגע דאגה, לכם

 עדיף פתרון. למצוא
הלוו מלבקש להימנע

הנוכחית. בתקופה אה
 12ה״ ,11ה- זאת, ובכל

 יעזרו בחודש 13וה־
 התקופה את לשפר לכם
בת בעיקר נוחה הלא
 נסיעה הפיננסי. חום

 לאחרי לדחות טוב לבצע חושבים שאתם
תקלות. צפויות כן לפני בחודש, ג5ה-

ר 21 ב מ צ ד ־ ב
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 קשרים מחידוש ליהנות תוכלו השבוע
 בקרב עצומה מפופולריות ובכלל, רומנטיים

 שעימם וחברים ידידים
 לתקופה עד נפגשתם לא

 החברה חיי האחרונה.
ובכלל, מהנים יהיו

 עולים שהעניינים נראה
 חיוביים פסים על כעת

 בעת לתכנן טוב יותר.
 עשויה זו לחו־ל. נסיעה
 ומוצלחת מהנה לחיות

הרומנ בתחום במיוחד.
רבות לפעול תוכלו טי

תשאירו את בחודש. 17וב־ 16ב־ בעיקר
העזה. יותר וגלו לאחרים היוזמה את

★ * *
 קשים מאוד יהיו בחודש 13וה- 12ה־ ,1ה-ג

 14ב- שכן כוח. ולאסוף לנוח רצוי ומעייפים.
 אתם בחודש 15זב-

 עם להסתכסך צפויים
 בני הקרובה. סביבתכם

ומעי לוחצים מישפחה
 טיב חכי עליכם, קים
לק יכולתם אילו היה,
 ולהתרחק חופשה חת

 מכירים. שאתם טי מכל
 לארח ישטחו ידידים
 את לשפר ויוכלו אתכם

רע ולהציע מצב-הרוח
 16ח- הקרוב. לעתיד באשר חדשים יונות

נסיעה. לביצוע מתאים תאריך - בחודש
* ז> ★

 * ליהנות כעת שתוכלו נראה הרומנטי בשטח
 * שתבלו חשוב השני. המין בקרב מהצלחה

* ותרבו לבית מחוץ
* ציבו- למקומות לצאת
* חדשות ידידויות ריים.

* הפרק, על כעת עומדות
* להיווצר אף עשויות

 אפלטוניות ידידויות
 הבנה חרבח עם עמוקות

 שחשוב מה אן ורגש.
 יהיה אפשר שכעת
 ולבטוח קשרים לייצב

 אתם שעמם באנשים
 בעניינים החדשים. הקשרים את מפתחים
ולהתבסס. לחסוך כעת יהיה אפשר כספיים

מי

 בפברואר ו9
ס 20 מר ב


