הורו ס הוס
מרים
בנימיני

מזל החודש

טלה

מרקורי וונוס
בנסיגה

ביות והשליליות כשנוצר מצב כזה ,ומה
מאפיין את אותם שנולדים תחת השפעות
אלה.

סי שנודד כשמרקורי בנסיגה
זה מצביע על אדם רציני בעל עומק
חשיפה .חסרה לו גמישות מחשבתית ,הוא
אינו דיפלומט .הוא בעל עקרונות ומצפון.
דיד חשיבתו אינה שיגרתית .הוא יותר
מעמיק מהרגיל ופחות שמרני.
לעיתים יחסו לחיים אינו מעשי ,הוא
אינטלקטואל ותיאורטי מדי .יש לו יותר

יהיה לו אתגר אינטלקטואלי ,בעיקר בעבו
דה.
לרוב הוא ניחן בקול יפה ומיוחד ,לעיתים
קרובות הוא שר יפה .יש לו יופי ילדותי ,אבל
בגיל צעיר הוא מתחיל לקבל שיער שיבה
ולהלבין.

סי שנולד בשוונוס בנסיגה
לעיתים קרובות אדם כזה ניחן בכישרון
אמנותי עמוק ואמיתי  -מה שנקרא אמנות
לשם אמנות .אן פעמים רבות הכישרון יהיה
מבוזבז בגלל ספקות ,חששות ,חוסר-אמונה

כל שטח שבו יבחר יוביל אותו להצלחה.
אופיו העדין והמתחשב לא יתן לו
להשתלט על האחרים .אנשים אוהבים אותו
ונהנים להימצא במחיצתו .אגב ,לוונוס
בנסיגה השפעה חזקה בעיקר על הגברים.
לנשים יותר קל להסתדר עם מצב כזה.

מי שגזלד בשנזו־ס בנסיגה
כוכב מרס לא יימצא השנה בנסיגה ,אן
מצב זה מופיע אחת לשנתיים וחצי .אם כבר
הזכרנו את השפעתם של הכוכבים בנסיגה -
לא נשכח את כוכב מרס ,שהשפעתו חשובה
וחזקה ,והוא הכוכב הקשור במזל טלה .מרס
בנטיגה מעיד על נטיה לא מודעת לבטא
כוחות נגד הכיוון המקובל .ובעצם ,מרס כזה
הוא תמיד .אנטי".
קורבן המרס מוציא יותר כוח ומרץ ממה
שיש לו ,ונשאר תשוש ,עייף ועצבני .הוא
חסר-מנוחה ובעל כוחות־הרט עצומים.
תמיד חש אי־שביעות-רצון ותוקפנות.
כוחותיו מופנים נגד החברה ,נגד סביבתו
הקרובה ונגד עצמו.
לעיתים ,כל כוחותיו ומירצו מוקדשים
למעשים לא מקובלים שאינם מביאים
ברכה .הוא מסכן את עצמו ללא צורן,
מקריב יותר מדי ,נותן יותר מדי ומקבל
פחות מדי בתמורה.
התפרצויות של כעס ונקמנות שכיחות
אצל טיפוס זה .הוא מרגיש חוסר־סיפוק
בעיקר בחיים חושיים .הוא כועט ,נעלב
ומתעייף בקלות ,כמעט תמיד פועל נגד
האינטרסים של עצמו.
העצבנות משפיעה על הבריאות הנפשית
והפיסית .קיימת נטיה להיפגע מתאונות.

מזל טלה מסמל את החידוש ,ההתחלה
והציפיה למשהו חדש ,מלהיב ומסעיר .כמדי
שנה כד גם הפעם קיימת תחושה של רעננות
ורצון להתנסות בדברים חדשים .ההרפת 
קנות וחוסר־המנוחה ,האופייניים כל״כד
למזל סלה ,משפיעים על כולם בתקופה זו.
ובכל זאת ,השנה מורגש איזשהו שוני,
ההתלהבות ושימחת״החיים לא מניעים
לשיא האפשרי .כולם חשים שחסר ■משהו'.
קשה להשתחרר ,להתפרק ולשכוח את
עצמן.
מבחינה אססרולוגית אפשר להסביר זאת
במצבם של שני כוכבים חשובים ,הנחשבים
ל.כוכבים אישיים'  -כלומר ,משפיעים על
כל אחד בפרס ,ולאו דוקא על הכלל ככלל -
הכוונה למרקורי ולוונוס .שני כוכבים אלה
נמצאים בימים אלה בנסיגה .ה״נסיגה' היא
יחסית לכדור הארץ ולא לשמש.
מצב זה משפיע בצורה חזקה וגורם ללא
מעט צרות .בגמר התקופה ,כל זה יישכח
ואיש״איש יחזור לשיגרה ,מבלי שקונסט-
לציות מסובכות של כוכבים יפריעו לו.
אולם מה יעשו אותם שנולדו כשכוכבים
אלה נמצאים בנסיגה! מצב כוכבים זה ילווה
אותם כל חייהם.
כאן ננסה לפרש מה הן התוצאות החיו

חרדות ,פחדים ודוגמות מיוחדות .לרוב
הוא מקפיד על פירטי-פרטים ,נתפס למשהו
מסויים ומזניח צד אחר ,לא פחות חשוב.
הוא רוצה להגיע לשלמות ,כשנתקל ברשל 
נות ואי־סדר הוא נעשה מתוסכל.
לעיתים הוא בעל חוש סדר וביקורת
מופרזים .לעיתים קרובות כישרונותיו מבוז 
בזים בגלל חוסר-ביטחון ופחד להביע את
רעיונותיו בגלוי.
לא קל לו בנושא התיקשורת ,הוא אינו
חש את עצמו חופשי בחברה .לפני שהוא
מדבר ,היא *נייד ללעוס ולבלוע המון אינ
פורמציה ,וכשהוא מביע את דעתו הוא צריך
הד והמון עידוד .רעיונותיו גדולים עליו,
הוא פוחד לממשם.
תמיד נוצר מצב מיוחד סביב נושא אחים
ואחיות .בהתחלה זה נראה טוב ,ולפתע נוצר
משבר ויחסים גרועים .הוא תמיד צריד ש 

ביכולתו להצליח .עידוד של הסביבה עוזר
רבות.
לגבי אהבה קיימת נסיה להתנזר או
לוותר על כל מה שקשור במין .גם אם אדם
ינסה לבנות לו יחסי-אהבה יפים ,תמיד
ירגיש שמשהו חסר .הוא פוחד להתקל
בדחיה או להפסיד .הוא פוחד שיעזבו אותו,
ילעגו לו ,או יזלזלו באישיותו.
הוא רגיש יותר מהאחרים ,ולעיתים
קרובות הגורל משאיר אותו יתום ,אלמן או
סובל מגעגועים לאדם קרוב .ויתור על
חוויות אהבה ונזירות קשורים לפחד
מאהבה ,או בעיקר מנטישה .הוא מחמיץ
הרבה הזדמנויות במישור האהבה ,מתוך
נכונות לוותר .יותר מאוחר יתחרט על כן.
אדם כזה הוא אויב גרוע לעצמו .עולם
הרגש אינו מטפק לו אושר רב׳ אד כפיצוי
הוא תמיד מתבלט במקום שבו הוא עובד.

מרס בנסיגה משפיע יותר חזק על נשים
מאשר על גברים .אשה כזו אינה מתאימה
לנישואין ,מיסגרת של מישפחה גורמת לה
סבל רב ותיסכול .היא חייבת להיות עצמ
אית ואדון לעצמה .כשיש בן-זוג ,חשוב
שיידע להיות תקיף ,החלטי וחסר-פשרות.
שותף רן ,סלחן ומתחשב גורם להתפרצויות
כעס ולהתנהגות בלתי-נסבלת של בעל
המרס.
שותף כזה הוא כמו סמרטוט אדום מול
עיניו של הפר בזירה.

שני תחומים יעסיקו אתכם מאוד השבוע -
עבודה וכספים .ב־ 1ג וב 12-בחודש צפוי
מצב שבו תצטרכו
להיאבק על מקומכם,
מעמדכם וסמכותכס.
רעיונות חדשים שיעלו
בראשכם יעזרו לכם
להיות שוב יותר מקו
בלים .השטח הפינאנסי
קצת יותר מסובך ,אתם
ז 2ב מ ר ס -
מנסים לתמרן ולהוציא
 20ב אפריל
יש מאין .עדיף להשאיר
הכל כמות שהוא ,לא
לבקש הלוואות כעת ולא לסכן את כספכם.
ב 14-בחודש תפגשו ידידים חשובים.
* * *
בימים אלה אתם ממשיכים לחוש בעייפות
וחוסר־מרץ ,כל מה שהייתם רוצים זה
להישאר לבד ולנוח .זה
לא הזמן לבילויים חב
רתיים .תוכניות חדשות
טוב לתכנן בשקט ,מבלי
לשתף איש .כל מה ש
מתבשל כעת  -טוב
להוציא לאור מחודש
מאי ואילך .ה־ 13ורד14
בחודש יהיו לא נוחים
ומאוד קשים .ב־ 14ב
חודש אתם עלולים
להסתכסך עם עמיתים או בוסים במקום
העבודה .נסו נא להימנע מהתפרצויות.
* * *
העצבים שלכם עומדים במיבחן ,אתם
לוקחים על עצמכם יותר מדי ,וזה גורם
לרוגז ולהתמרמרות.
חשוב שתמצאו מישהו
שיעזור לכם לשאת ב
נטל .במקום שבו אתם
עובדים מישהו מנסה
להסית נגדכם .זה
נעשה מאחורי הגב וב 
שיטה מתוחכמת -
הימנעו מלשתף אגשים
שהיכרתם רק השנה.
כעת תוכלו לבטוח רק
בידידים ותיקים ,שהוכיחו את עצמם ב 
עבר .ב 2-ג וב״נג בחודש תהיו עסוקים.

שטח הקאריירה עומד מעל לכל דבר אחר
בתקופה זו .נדמה שלאן שאתם פונים מוצ 
בים בפניכם מיכשולים
 שאי־אפשר להתגברעליהם .חשוב שתסבירו
את עצמכם ולא תת 
עקשו על דיעותיכם.
כדאי קצת לוותר ו
להרפות ,כל מה שאתם
מתכננים או מבצעים,
בלאו־הכי אינו מתקבל
בצורה נכונה .כדאי
להמתין עד סוף חודש
אפריל .ואז תמצאו דרך חדשה ,פשוטה ומה
שחשוב  -מקדמת את כל שאיפותיכם.
* * *
בתקופה זו אתם מנסים לתכנן תוכניות חד 
שות בכל הקשור לעתידכם המיקצועי.
פגישות או קשרים עם
אגשים מארצות אחרות
מוסיפים לכם עידוד
ותיקווה .אל תחתמו על
שום התחייבות ,ואל
תבטיחו דבר מתוך
התלהבות .רצוי לבדוק
היטב כל הצעה ו 
להתחייב רק בחודש
מאי .מה שנתתם כעת
עלול לאכזב מאוחר יו
תר .ב״גג וב־ 12בחודש תהיו עמוסי עבודה,
אל תגזימו  -בריאותכם עלולה להיפגע.
* ★ ★
קשה לכם בימים אלה ,הבעיה העיקרית
קשורה לבריאות .אינכם חשים טוב ,וכרגע
נדמה שאיש לא יכול
לעזור לכם .בני־מיש־
פחה קרובים עלולים גם
הם להרגיש ברע ,וזה
עוד יחמיר את המצב.
אל תתייאשו  -תוך
כמה שבועות המצב
ישתפר ללא הכר ,תוכלו
שוב לתפקד כרגיל.
 22ב או גו ס ס -
 22ב ס פ ס מ ב ר
נטייתכם לראות שחו
רות מקשה עליכם ביו
תר בתקופה זו .ה־ 11וה־ 12בחודש טובים
לקניית כרטיסי־הגרלה או כל הימור אחר.

אנשים קרובים גורמים לכם אכזבה ב 
תקופה זו .כבר נדמה היה שהכל מסתדר,
ולפתע הכל נראה שונה.
חשוב שתמתנו את
ההתלהבות מאותם ש
בהם אתם פוגשים .הב 
טחות שהובטחו לכם
אינן מתקיימות ואתם
חשים את עצמכם בו 
דדים ונעלבים .האכ
זבה הגדולה ביותר
קשורה לבן או בת מזל
טלה  -עדיף להתרחק
מהם כמה שבועות .ב 11-וב 2-ג בחודש תצ 
טרכו לטפל בבעיות פיתאומיות שיווצרו.
★ * ★
במקום שבו אתם עובדים מטילים עליכם
יותר מדי עבודה ,אינכם בריאים כל־כך ,ולכן
יותר קשה להתגבר על
כל העומס .ה־גג וח־12
בחודש מ תאימים לנ
סיעה או טיול ,רצוי
להתרחק קצת מהכל
ולהתרענן .פגישה נעימה
עשויה להזדמן לכם ב
אותם ימים ,תיתכן היכ
רות חדשה ,אך היזהרו
מלקחת יוזמה .תנו לבן״
הזוג להכתיב את הקצב.
ה״ 13וה־ 14יהיו קשים ,תרגישו לחוצים ו־
מעוצבנים ,צפויים חיכוכים עם בני־מישפחה.
* * ★
ה 1-ג וה־ 12בחודש עשויים להפתיע אתכם.
אתם עשויים לקבל סכום כסף ממקור לא
צפוי .בעיקבות זה תוכ 
לו לתכנן לכם נסיעה או
טיול .ב״ 13או ב־ 14ל
חודש תוכלו ליהנות
מפגישות עם ידידים
וכן מהיכרויות חדשות.
אתם חושבים על קשר
חדש ומנסים להינתק
מקשר ישן ומעיק ,טוב
}  2בנוב מבר ־
 20בדצ מבר
להמתין לפני החלטה
כל-כך חשובה ,זה לא
הזמן המתאים .ה־ 15או ה״ 16בחודש יהיו
שונים מהמתוכנן ,היזהרו מלהעיר הערות.

*
השבוע צפויות כמה הפתעות נעימות .כבר *
ב־ 11או ב־ 12בחודש יתרחשו כמה דברים *
מאוד משמחים .ב־
★
מקום־העבודה יכירו ל
★
★
ויטילו
פתע בכישרונכם
*
עליכם תפקיד מעניין ו
*
*
חשוב מאוד .ב־ 14ל
★
חודש יגיע לידכם סכום
★
*
כסף שיעזור לכם לעבור
♦
את הקשיים שהתעוררו
בתחום זה .ה־ 15וה־16
ו 2ב ד צ מ ב ר ־
★
9ו בינו אר
אתכם
בחודש יפגישו
*
עם אנשים שנעים לכם
*
בחברתם ,תוכלו לקחת את היוזמה וליהנות ★
מקשרים חדשים ,א ם כי קצרים מאוד★ .
* * *
★
ה 11-וה־ 12בחודש יהיו מאוד מעייפים★ ,
מרגיזים ומעצבנים .אל תס תכסכו עם ה  ★
סביבה ,הטוב ביותר *
★
להמשיך בשיגרה ואם *
אפשר  -להרבות ב  *
מנוחה .ב־ 13וב 14-לא ★
*
יהיה קל ,אך הפעם ★
*
הקושי הוא מסוג שונה.
*
ב 14-בחודש אתם *
עלולים להחליט הח  *
★
לטה נמהרת ,שעליה ★
תתחרטו מאוחר יותר* .
ה 5-ג בחודש וכן ה★ 16-
יהיו טובים לטיפול בכל ענייני-הכטפים* ,
אבל לא לעשיית שינויים דראסטיים★ .
*
* ★ ★
בתקופה זו חשוב שתהיו זהירים מאוד בכל ★
★
מה שקשור לעבודה ולכספים .אתם נוטים ★
להחליט מהר ולהתעלם
★
★
מהמצב האמיתי .הפ 
*
עילו א ת החוש הנוסף
★
*
שבו א ת ם מבורכים ואל
★
תיתפסו לטעויות שיעלו
*
לכם ביוקר .הצעות מב
★
★
טיחות ומפתות אינן
*
מתאימות לימים אלה.
★
אם עולים על הפרק
9ז בפברו אר
★
 20ב מ ר ס
עניינים כאלה  -דחו
*־
*
מתן התשובה
את
★
בשלושה שבועות .ה־ 1ג וה״ 12יהיו נעימים★ ,
בעיקר בגלל פגישות עם הרבה יזוידים★ .
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