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מרים
בניחיני

החודש: מזל

1x1! טומנת 
 בחובה
 השגה

 הסחבה
1 המזל לבני

 מזל בני של חייהם שנים כשלוש זה 4^
ת ש ק /  כבעבר. ונינוחים שקטים אינם ^

יחסיים. ושקט לנינוחות כמובן, הכוונה,
 הקשתים של אופיים את שמכיר מי כל
 השיגרתיות והמיסגרות שהקביעות יודע.

 החופש, אנשי הם הקשתים נוצרו. למענם לא
מלכ יותר אכזרי דבר אין והדרור. החרות

מ אפור, אורח״חיים קשת מזל בן על פות
 ראשי תפקיד יש לשעון שבו ומחייב, שעמם

הזמן חלוקת החיים. על מוגזמת ושליטה

 אולי מתאימה ושניות דקות שעות, לימים,
 לוח״זמנים יש להם, כי הגדיים. לשכניהם

 לחיות להם מאפשרים וכאשר פנימי, פרטי,
מצויץ. מסתדרים הם - לפיו

 ובחוסר- בעצלות להאשימם אי־אפשר
 הוא משימה, עצמו על לוקח כשקשת מעש.
 שיכחה כדי עד ולילה, יומם לעמול מוכן

עצמית.
 הוא תושלם, והמשימה תושג כשהמטרה

 ולגמרי ישן לא שתה, לא אכל, שלא ייזכר
 באיזה לו שדואג מישהו יש שאולי שכח

 אך אחר. במקום היה פשוט הוא מקום,
 בזמן לפעול לקשת לו שייתנו הוא התנאי

לו. הנוח
 כשהתנאים קורה, כאן שמתואר מה

 את משבש או מפריע לא ודבר אידיאליים
 השנים שלוש נאמר, שכבר כפי החיים.

 מה מכל הקשתים את הוציאו האחרונות
 שנולדו קשתים מאליו. ומובן מוכר שהיה

 הרגישו בדצמבר 5ה״ עד בנובמבר 22ה״ בין
 הגורם היה אוראנוס כוכב חזק. יותר זאת

מי עליהם. שעברו הפיתאומיים לשינויים
בהשפ כלולות אינן והרחמים החסד דת

 קרה זה שבה שהצורה כך זה, כוכב של עותיו
 היה שינוי כל לא נעימה. או קלה היתה לא

 לצורת להתרגל הצייד עצם אבל שלילי,
 היתה מראש, הכנה ללא וכמעט אחרת חיים

קשה. בוודאי
 למעגל נוספים קשתים תכניס 1985 שנת

 הוא לידתם שתאריך אלה כל על מדובר זה.
משפי נוספים כוכבים בדצמבר. 10ה״ עד

 בעיקר ומדובר המזל בני של מצבם על עים
 12ה״ בבית שנמצאים ופלוטו, סטורן על

 נפגשים הם למעשה, עקרב). (במזל שלהם
 את ומשלמים בעבר שטעו טעויות עם כעת

 או מעשים להם הזוכרים אנשים החשבון.
 לפינה מעבר להם אורבים פוגעים דיבורים
 זה מאין לדעת קשה רגל. להם לשים ומנסים

 לכן להקשות, שמתכוון זה יהיה מי או יבוא,
מתמיד. זהירים יותר להיות הקשתים על

 הסובבים של לצרכים ערים שיהיו חשוב
 אויבים להם יקנו שהם סכנה קיימת אותם,

כלל. לכך להתכוון מבלי נסתרים
 התכונות מאחת להתעלם אסור וכאן

 התמימות וזו קשת מזל בני של הבולטות
שלא עד אדם. בבני העיוורת והאמונה

 הו!
מסו
 נוסף דבר

 ולנתח ההיגיון
 הפנימית ההרגשה

 אז: כאות משמשת היא
יחד. גס ומצבים אנשים

מעט לא המזל ני
״ 1 אלה וכאמור, האחרונות, ם

הזוכרים אנשים

 צריכים הקשתים
 זהירים, להיות

 לקול להאזין
 שלהם הפנימי
 מנימוקים ולהתרחק
הגיוניים שנשמעים

דיבורים או מעשים
:חכים 9 נוגעים,
*עבר 1 לקשתים

ומנסים לנינה
רגל להם ] לשין

 לעבור עומדים הקבוע במקומם שנשארו
 מקום אפילו או תפקיד שינוי על-ידי תזוזה,

עבודה.
 להם, גרמה לא העבודה האחרונה בשנה

 הם המעמד מבחינת גם רב. סיפוק לקשתים,
 חדש רעיון כל במעמדם. פיחות כעין חשו

 נגד ששוחים היתה וההרגשה מאבק הצריך
הזרם.

 בהתלבטות חיים המזל מבני גדול חלק
 אחד, מצד המקצועי. לעתידם באשר רצינית

 עבודה לחפש או להתפטר הזמן לא זה כעת
 מספקת הלא ההרגשה שני מצד אחרת.

 באשר ספקות בהם ומגניבה אותם ממלאה
 שהם כפי המאמצים, השקעת לכדאיות

 שיתאזרו להם להציע רק אפשר רגילים.
 ואין קל, כל-כך יהיה לא השנה גם בסבלנות,

 הזו, השנה את גם לעבור אלא ברירה
)38 בעמוד (המשך

************>**

 יותר להרגיש תתחילו הקרובה בתקופה
להיעלם. מתחיל הקודר מצב-הרוח טוב.

 של תקופה תתחיל כעת
 אך מאומצת, עבודה

 ואתם שופעת האנרגיה
 מרץ להשקיע מוכנים

 על שתקחו דבר בכל רב
מש הבריאות עצמכם.

 לשוב ותוכלו תפרת
 ואף גופנית לפעילות

ב מהצלחות ליהנות
 עדיין הספורט. שטח

בדרכים, סכנה קיימת
 התאריכים חלפה. לא לתאונות הנטיה
 בחודש. 27וה- 22ה- הם מסוכנים היותר

* * *
ו סבלנות לפתח תצטרכו הקרוב בזמן

 עומדת שאינה תקופה לקראת להתחזק
 במיוחד. קלה להיות

ב נעימות לא בשורות
 מישפחתיים עניינים
ה את לשבש עלולות

 יקר. זמן ולגזול תוכניות
 מורגש העבודה במקום

 נאלצים ואתם אי־שקט.
 ו־ בקטטות להתערב

 אתם שלא סיכסוכים
 הרומנטי בשטח יזמתם.

 שהיו הקשיים שוב, יותר
 25ה־ כבעבר. עוד יציקו לא האחרון בזמן

 זו. מבחינה במיוחד חשובים בחודש 26וה־
* * *

 המרץ מלאי את לגייס תצטרכו הקרוב בזמן
 תהיו אתם לעבודה. להקדישו כדי בכם שיש

 בהתחייבויות עמוסים
 יתכן נוספת. ואחריות
 מישהו של שעבודתו

ל עליכם תיפול אחר
הברי בשטח מעמסה.

כ חזקים אינכם אות
 להקפיד חשוב תמיד,
ומנוחה. שינה על יותר

 נראה הכספי בתחום
ב ותוכלו שיפור שיחול

מה לצאת זמני אופן
 הרומנטי בשטח נקלעתם. שאליו הקשה מצב

 מושכים. יותר נראים אתם הצלחה צפויה
* * *

 במצב הקלה ניכרת כבר אך קל, לא עדיין
 תוכלו כעת שרויים. הייתם שבו הקשה

ל לעצמכם להרשות
 ולחזור לבילויים צאת

ב שזנחתם לתחביבים
 גם האחרונות. שנים

 אתם הרגש בתחום
 שינויים, על מחליטים

עומ מסובכים קשרים
 ותחתם להסתיים דים

 ולא קליל קשר תחפשו
 תמצאו בעבודה מחייב.

 אתכם שינחה חדש קו
 וההרגשה בשבחים תזכו הצלחה, לקראת

המישקל. על מעט לשמור נסו טובה. תהיה
* 4 *

 מהיכן הראש את לכס שוברים אתם שוב
שונים. תשלומים להחזיר כדי כספים לקחת

מקו יותר תהיו כעת
 ובקרב בחברה בלים

ו אחים המישפחה.
 לעזור יתנדבו אחיות
מהנטל. מעט ויורידו
 הם גס יציעו שכנים
 כדאי לא והפעם עזרה,

 קצרות נסיעות לסרב.
 בזמן הפרק על עומדות
 שתוצע יתכן הקרוב,

 בה שיש עבודה לכם
 ויפגיש אתכם ירענן זה אך רבות. נסיעות
 ומעניינים. חדשים אנשים עם אתכם

* * *
 במיוחד עסוקים תהיו הקרובה בתקופה
 שבה העבודה של מחדש ואייגון בתיכנון

 השטח עסוקים. אתם
 מבטיח בהחלט הכספי
 לעשות טוב שיפור.

 או מכרים עם עיסקות
 חדשים. אנשים אפילו

ה־21ה״ ם22ו  קלים. אינ
 להסתבך נטיה יש 27וב־

 תזלזלו אל - בתאונות
רגי אתם דווקא בכן,
קצ נסיעות כעת. שים
טו לתוצאות יביאו רות
 אתם חדשות. היכרויות וכן הקרוב. בזמן בות

 בקירבתכם. מעונייניס ואנשים פתוחים יותר
# * *

 לא כעת. אותותיה נותנת מצטברת עייפות
 הקצב את להאט אלא ברירה לכם תהיה

 חלק מעליכם ולהוריד
זקו אתם מהתפקידים.

 ולזמן מנוחה ליותר קים
סו חיי־חברה פרטי.
 מתאימים אינם אנים
 נסו זו. בתקופה לכם

ה מהחברים להתרחק
את המקיפים קבועים.

חשבון־נפש. ולעשות כם,
 מצבכם הרומנטי בשטח
 לשמור טוב אך מעודד.

 עדיין כלכלית מבחינה מסויימת. סודיות על
 ישתפר. המצב בקרוב אך פיתרון. נמצא לא

* * *
 ביותר. רגישה בתקופה נמצאים אתם

 לב שימו לכס, לעזור שמנסה מי יש בעבודה
מצ שאינם לאותם גם

ידידו על בגלוי הירים
 אליכם. אהדתם או תם

 חברים זאת לעומת
 אתם שעליהם קבועים,
 עלולים תמיד, סומכים

ואכ למפח-נפש לגרום
 תשתפו אל גדולה. זבה

ה בתכניותיכם אותם
הרומנ בשטח חדשות.

 נהנים, שאתם נראה טי
ו חשאיות, על לשמור חייבים שאתם אלא

המוזרה. התנהגותכס את הזוג לבני להבהיר

 נוחים יהיו לא בחודש 22וה* 21דד אם
ב 23ב- מלא פיצוי שתקבלו הדי ביותר,

נח יהיו אנשים חודש.
יו תהיו אליכם. מדים

 ואהודים מקובלים תר
 שהתחיל מי מקום. בכל

 יהיה חדשה בעבודה
 מהיחס לטובה מופתע

 שניתן ומחופש־הפעולה
 הרומנטי בשטח שם.

 פשוט הצפה. צפויה
 חלק הצלחות, תקצרו

שיתפתחו מהקשרים ,
 זו בסודיות, להישמר חייבים יהיו כעת ;
בכם. דווקא כשמדובר קלה לא דרישה *

 בכל - אתכם מעסיקים מישפחתיים עניינים
 שאתם רגילים אנשים שמתהווה. קושי

 זה הבעיה. את פותרים
 קשה אך קל. יהיה לא

 מאחר אתכם. לשנות
בבית. מעט לא שתבלו
 על כעת לחשוב תוכלו

 של רכישה או שיפוצים
ו נחוצים אביזרים
מ יגיע כסף חשובים.

 ויעזור בלתי־צפוי מקור
ה את להגשים לכם

 26וה־ 25ה־ תוכניות.
 - כרטיסי־הגרלה של לקניה מתאימים

בלתי־מבוטלים. בסכומים לזכות טוב סיכוי

 במצב-רוח שרויים הייתם שחלף בחודש
 אלה בשיפור. להרגיש תתחילו כעת כבד.

 ימי־ההו- את שחוגגים
יר השבוע שלהם לדת
ה בשינוי. כצר גישו

 להמתין יצטרכו אחרים
 מקובל ליום־הולדתם.
 שמיום- באסטרולוגיה

 כאילו האדם ההולדת
ההז וכל מחדש, נולד

 ניתנות שזב דמנויות
 תהיה הכספי בשטח לו.

 מסחררת הצלחה לכם
 עומדים הכוכבים מסיכונים, תחששו אל -

קשים. יהיו 22וה- 21ה- לצידכם. כעת

 * בתחום עבורכם. נפתחת חדשה תקופה
 * הטון. את להכתיב אתם תוכלו המיקצועי

. ו־ יוזמה לקחת חשוב
* ב־ לפעול כדאי להעז.
* איש לשתף ולא שקט

* הו־ הקרובות. בתוכניות
* נעימות כל־כך לא דעות

* או 22ב־ להגיע עלולות
* - בחודש 23ב־ ל א

* ברצינות זאת תקחו
* יראה זה 29ב־ מדי רבה

* החב־ החיים אחרת.
* מאוד יהיו שלכם רתיים

 * - את יפקדו וישנים חדשים ידידים מהנים.
* לתקופה. הנאה יוסיפו והבילויים ביתכם
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