
הורוסהוס
מרים

בנימיני
ש מזל החוד

תחזית
שנתית

 והסברנו ציינו שלפניה ובזו שעברה בשנה
 שור מזל בני על המקשה הכוכבים, מצב את
 כוכב הוא העיקרי ה״אשם" החיים. את

 חזקה. השפעה עקרב במזל למיקומו סטורן.
 כן שור. מול ניצב עקרב המזלות בגלגל הרי

 שאצלו מהעקרב, יותר סובל שהשוד שיתכן
 קשיים, יוצר אומנם סטורן עובר. הכוכב
 המציאות מול לעמוד שיודע למי אולם

 יביא כזה מצב ששגה, עצמו בפני ולהודות
חיובי. וכיוון מחודשת לבניה

 על המתריע האדום האור כמו הוא סטורן
 מרגיש בקשיים, נתקל כשאדם סכנה.

 המועקה והרגשת לו הילד לא הכל מדוכא,
 לעצור הזמן שהגיע סימן - מרפה אינה

קורה. בעצם מה להבין ולנסות ולבדוק
 וחצי), (כשנתיים ארוכה די תקופה זו
 אם נכשלות. פעולות לסיים טוב שבה

 הגישה, אולי - מצליחים לא דברים
בסדר. אינן הדרך או התפיסה
 את האוהבים למזלות שיין אינו השור
 בדרך להמשיך יעדיפו המזל בני רוב השינוי,

 לא שזה אלא לכאורה. והבטוחה המוכרת
 בחיי־הרגש, המיקצועי, בשטח אם כן,

 תחום כל או המגורים הלימודים, בתחום
 שהגיע סימן מסתדרים, אינם הדברים אחר
 ממה להתעלם מתעקשים אם לשנותם. הזמן

 לא בצורה אבל זאת, בכל יקרה זה שקורה,
מתאים. הפחות ובזמן נעימה

 איזה עבר המזל מבני אחד בל כמעט
שחלפו. בשנתיים משמעותי שינוי שהוא
 למזל עובר סטורן שכוכב הוא שידוע מה

 הכל ומאז ,1985 נובמבר בחודש הבא(קשת)
יותר. ונעים נוח קל, יהיה שוב

 שהביא היחידי הכוכב אינו סטורן
 כוכב של כניסתו דראסטיים. לשינויים

 אותם על בעיקר השפיעה לעקרב פלוטו
 של התקדמותו המזל. בתחילת שנולדו
 נוספת הזדמנות וזו איטית, היא הכוכב
 את מחסל פלוטו כוכב בחיים. שינויים לבצע
 חדשה לצמיחה פוריה קרקע ומבין הישן

 מן לצאת ההזדמנות ניתנת כאן יותר. וטובה
 מעל ולהתעלות הכובלות המיסגרות

 נסתרים חלומות היומיומית. השיגרה
 מאפשר הכוכב מוגשמים. להיות עשויים
 ולא עמוקה, יותר בצורה הכל לראות לאדם

 שלא מה על החיים את לבזבז ממשיכים
מתאים.
 עדיין נובמבר, עד לפחות ,1985 בשנת
 אותם עם להתמודד השורים ימשיכו

הבעיות.
המיקצועי בתחום
 אפשרויות נפתחות זה בשטח דווקא
 זאת ובכל בקלות יבוא לא זה חדשות.

 הנכפים שינויים אופטימיים. להיות אפשר
 ודאגות לחרדות וגורמים השורים על

 מאוחר בשלב ומקדמים כטובים יתבררו
 מושכות הצעות יוצעו מאי בחודש יותר.

ומלהיבות.
 עוצר להם מתנגד מחידושים שפוחד מי
 להתקדם. וההזדמנות המזל את ידיו במו

 ברצון. יתקבלו ומקוריים חדשים רעיונות
 ביטחון ביתר להתנהג יצטרכו שור מזל בני

 יולי בין בפנים. ששמרו מה כל לומר ולהעז
 והדברים עיכובים להיות עלולים לאוקטובר

 שוב מאוקטובר אבל כמצופה. יזרמו לא
 יקרה הכל משמעותית. התקדמות נראית
חד אנשים ובזכות מפתיעה מאוד בצורה

 כאילו נראה זה ברגע נכונה. שראייתם שים
 מהמועקה לצאת יהיה אי־אפשר לעולם

 ישתנה הבל לשני אחד מרגע אולם והכובד,
לטובה.

כספים

 שייכים אלה זו, לקביעה מתנגדים שורים
 המזלות של שההשפעות לשורים בדרך־כלל
 אצלם חזקות תאומים) או (טלה הסמוכים

במפה.
 להתבשר ישמחו השורים פנים, כל על

 ניכרת טובה. יחסית תהיה שתבוא שהשנה
 יהיה שבה שנה תהיה לא זו אי־יציבות.

 המצב את מראש לדעת או לתכנן אפשר
פינאנ בעניינים לנהוג כיצד או המדוייק

 יהיו פעם שמדי אלה אפילו זאת, בכל סיים.
במהי- שוב יעלו הנדנדה, של התחתון בצד

 עצ!ם ד_ י פ שי
ש ג ו ה ־ ״ ח  ב

 חושות והזדמנויות
העבודה במקום

 חשוב. תפקיד משחק ההפתעה כשגורם רות,
 במאי 14ל- במאי 4ה־ בין שנולדו השורים

 כדאי דראסטיים. לשינויים נתונים יהיו
לש להרחיב, לזוז, אפשרות לעצמם שיתנו

ובטוחה. עצמאית יותר בצורה ולפעול נות
 גדולים שינויים לבצע הזמן הגיעה

אינה הכוונה חדשים. בנסיונות ולהתנסות
 זה תחום האסטרולוגית, המסורת לפי

הרבה שור. מזל לבני ביותר החשוב הוא
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 על לבנות אלא קיים, שכבר מה את להרוס
 יותר הדורש ומקורי, חדש משהו קיים בסיס
 שהשנה לומר, אפשר לסיכום ואומץ. העזה

לשורים. נדיבה די תהיה הבאה
בריאות

 שינויים שיהיו נראה לא זה בשטח
 בשנתיים שהטרידו מחלות גדולים.

 גם עצמן את להזכיר ימשיכו האחרונות
 יוכל ההפרעה, עם להסתדר שלמד מי השנה.

 את לבזבז מבלי כראוי, לתפקד זאת בכל
 הסובלים אלה רפואיים. בטיפולים זמנו

 מאוד רגישים יהיו פסיכוסומטיות ממחלות
קל. יותר להם יהיה מכן לאחר דצמבר, עד

□1מתר
בא וחוסר״ביטחון התלבטויות חרדות,

 גם אולם זה. תחום מאפיין לעתיד שר
 נכון שיפור. עימה תביא 86 שנת זו מבחינה

 כחצי ולהמתין בסבלנות להתאזר צורן שיש
 או שיפוץ מכירה, קניה, עדיף. זה אן שנה׳

 לסוף לדחות עדיף אחרת לדירה מעבר
השנה.

הרגש חיי
 בעיני לכספים שיש החשיבות את הזכרנו
 הרגש שחיי לומר אי־אפשר אבל השורים,

 האחרונות השנתיים להם. חשובים פחות
 ביחסים שהתחילו אלה גם מאוד. קשות היו

 על לשמור שקשה מהר די נוכחו חדשים
 אז מבפנים, בא לא זה ואם יציב. קשר

 אין עדיין לקשיים. גרמו החיצוניים התנאים
 שהמתח נשואים, זוגות זו. מבחינה שינוי

 בקשר חשש להם וגורם אותם מדאיג
 בטוחים להיות יכולים אינם לעתיד,

 להיפרד יאלצו חלק יימשכו. שהקשרים
הזוג. מבני
 שיפור עימה תביא 1986 שנת כאן, גם
 קרוב היה לא עימם שהקשר וידידים עצום,

משמ יותר להיות לפתע יהפכו במיוחד
 יותר השורים של החברה חיי עותיים.

 והיכרויות יעלמו והעצב הבדידות מספקים,
 חיוביות להתפתחויות יביאו חדשות
 בחודשים שהתרחשו הניתוקים ובונות.

 במה ובעוד מכאיבים, עדיין האחרונים
 היה שאפשר מכפי טוב שזה יתברר חודשים

 קלים, יהיו שיחלו החדשים הקשרים לקוות.
יותר. ובטוחים נעימים

 - בחודש 22וב״
המדאיגות. הכלכליות

 יום־ההולדת את חוגגים אתם שבו החודש
 התקופה נמשכת עדיין השנה, קל היה לא

כשהדב הבלתי״גוחה.
 בסופו מסתדרים רים
 היו הקשיים עניין, של

ש עד גדולים כל-כך
 ליהנות אפשר בקושי

 הבא מהשבוע מההישג.
 קל. יותר כבר יהיה

ב 19וה- 18ה־ ,17ה-
 טובים, יותר יהיו חודש

 זהירות דרושה כי אם
ש בדברים כשעוסקים

 21ב״ שיגרתיים. אינם
הבעיות יעלו שוב

* * *

 עד לפחות ברובו. קשה יהיה הקרוב השבוע
 ותחושו קל, יהיה לא מצב־הרוח בחודש 23ה־

בודדים. די עצמכם את
תצ כשכל־כך דווקא
 מצד ועזרה עידוד טרכו

 אתם שעליהם אנשים
יאכזבו. הם סומכים,
א בריאותית מבחינה

 רגישים מאוד תם
 לנסות כדאי וחלשים.

 להעמיס ולא לנוח
תפ מדי יותר עליכם
 לחתום לא עדיף קידים.

 חשוב, מיסמך או חוזה התחייבות, שום על
 חשוב. פרוייקט של התחלה כל ולדחות

* * *
17-1, -  אי״הבגח תיתכן בחודש 19וב* 1#נ

 הערה לעבודה. עמיתים או ידידים עם
 שתאמרו בלתי-נחשבת

 לגרום עלולה אגב בדיד
חר ובעיקר צדות, לכם
 בחודש 21וה- 20ה״ טה.
ב מדאיגים, די יהיו

 קרובי־ בגלל עיקר
 בקו שאינם מישפחה

 עליכם יהיה הבריאות.
 יומכם, סדר את לשנות

 בהם. ולטפל לעזור כדי
 יהיה בחודש 23מה־

מת פעם שהיו קשרים קל. יותר הרבה
קצר. לזמן רק אבל לפתע, מחדש עוררים

 לא צרות לכם גורם המיקצועי השטח
 מדי. יותר עצמכם על שלקחתם יתכן מעטות,

מסו אינכם זה ברגע
 כל על להתגבר גלים

 ב־ המתעוררות. הבעיות
 אתם בחודש 18וב״ 17

הח להחליט עלולים
 ובלתי־ נמהרת לטה

 מעט המתינו נכונה.
 מבצעים שאתם לפני

 עם השלמה מתון פעולה
 בקרוב הקשה. המצב
 כל על תתגברו מאוד

 או 21 ב־ פנים. לכם תאיר וההצלחה הבעיות,
ידידים. של לעצות לשמוע שלא עדיף 22ב־

11

תאוחיס

 לגרום עלולים אחרות ארצות עם קשרים
 אומנם אתם בחודש 18ל־ סמוך אכזבה.

 הצעה לקבל עשויים
 אך ומושבת, מעניינת

 לענות למהר לא עדיף
סטו להתחייב. או

 יוכלו ותלמידים דנטים
 אולם בבחינות, להצליח

 לא שיקפידו כדאי
 ולא באחרים להיעזר
 הפעם - להעתיק לנסות

 בצורה יעבור לא זה
ומיב• עיכובים חלקה.

 בלבד. זמניים הם בעבודה הצצים שולים
 נעימים. יותר הרבה יהיו 24וה- 2ה-ג

* ★ ★
 ולהדאיג. להטריד ממשיכים בריאות ענייני
 הגרון, טוב. יותר תרגישו בקרוב אולם

 והבטן דרכי־הנשימה
 כל אך מאוד, רגישים

 עומדות האלה התופעות
 אינכם עדיין לחלוף.

לברי בקשר שקטים
 בני־מישפחה, של אותם
 קשה זה ברגע אולם
 בשטח שינוי. על לבשר

 שב־ תקבלו המיקצועי
 בחודש.23וב־22חיםב־
 מכם לבקש עשויים
 ויותר חשוב תפקיד עצמכם על לקחת

להחליט. תמהרו אל אבל סמכותי

0̂-1זנ׳ם-<:זז<
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 מפגישות ליהנות תוכלו בחודש 18ל־ סמוך
 משמחות שיחות־טלפון השני, המין בני עם
 מצד ולבבי חם יחס וכן

 אתם שעימם אלה
ב 21ב- במגע. באים
 על לעלות עלולה חודש

 חד- בעיה השטח פני
 שזה נראה שה-ישנה.

ש להתחייבות קשור
 עצמכם על לקחתם
לע מצליחים ואינכם

 של בריאותם בה. מוד
 קשישים בני-מישפחה

 לשיפור יביא בחודש 23ה״ לדאגה. גורמת
 עזרה. הצעת בגלל בעיקר מצב״הרוח,

★ * *
 לכם צפויים הלימודים או העבודה בשטח

 מכירים אינם שאנשים נראה מאבקים.
ש הרבה בעבודה

 אחר ומישהו השקעת□,
 לפני הפירות. את קוצר

 כדאי לא בחודש 21 ה־
 לשוחח או לפעול לנסות

 אולם כך. על מישהו עם
 לכם מאפשר 21ה־

מסו־ אנשים להעמיד
מתי במקומם. יימים

בני' לבין ביניכם חות
 ל- תוסיף לא הזוג

 יבוא שהוויתור רצוי הפעם משופר, מצב־רוח
 אתכם. ישמחו בחודש 24וה־ 23ה־ מצידכם.

★ * ★
 להתנסות לסם יאפשרו בחודש 19וה- 18ה-

 מהבלתי- תרתעו אל מוזרים, בנסיונות
 הספונטניות - שיגרתי
להת יביאו וההעזה
 אם והנאה. קדמות

 שאתם חשים אתם
 - בקונפליקט נמצאים

 לפי שתחליטו עדיף
של הפרטית ההרגשה

 בחודש 22וב״ 21ב- כם.
לח שוב ינסה מישהו

 ולערער תחתיכם תור
 בעבודה. מעמדכם את
 יהיה עכשיו ביותר הטוב רגיש, מצב זה

קצרה. חופשה לקחת ואפילו קצת להתרחק

בינואר 19 ־ בדצמבר 21
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 ־ בנובמבר 23
בדצמבר 20

ה בתקופה האחרון השבוע שזה נקווה
 מאי לסבול עומדים אתם שבו נוכחית
 בגלל זמן וביטול נוחיות

 ביתכם. בתוך קילקולים
 יצטרכו לילדים הורים
 זהירים יותר להיות

 הילדים של גישה ולמנוע
כ או למכשירי־חשמל

 20ה־ חדשים. לים
 מרגשים, די יהיו 21וה־

 רמזים בגלל בעיקר
 שלישי. צד דרך שתקבלו

 הבטחות על תסמכו אל
 במה לעת־עתה להסתפק כדאי רחוק, לטווח

 תתברר. שהתמונה כשבועיים, ולהמתין שיש
★ * ★

 התנהגות מכם ידרשו בחודש 19וה״ 18ה-
 אנשים או ידידים שכנים, טקט. בעלת

 עובדים אתם שעימם
ו להתפרץ עלולים

ב אתכם להאשים
תגו קשות. האשמות

 יעזרו שקטות בות
 20ה־ העניין. את ליישב

 יהיו בחודש 21וה-
 לא מצב-הרוח קשים,

 היותר והמקום קל יהיה
הבית. יהיה מעצבן ״.**י־י׳

 על מראה בחודש 23ה־
 חוזרת הרומנטיקה הקשיים. מרוב יציאה
 קלילה. להרגשה ותביא חשוב מקום לתפוס

* * ★
 לכם ולהציק לשוב עלולות כספיות בעיות
 עם שתתייעצו חשוב בחודש. 17ל־ סמוך

ב המתמצא מישהו
 הזמן זה זה. מסוג בעיות

להכ עלולים אתם שבו
 למצב עצמכם את ניס

 יצאתם שממנו מסובך
 או צעד כל מזמן. לא

כס הוצאה על החלטה
 השקעק או גדולה פית

 לזמן־מה. לדחות כדאי
עבור מסוכנות נסיעות

 בחודש 21וב־ 20ב־ כם
 להישאר עדיף לנסוע, חייבים אינכם אם -

הפתעות. צפויות הרומנטי בשטח בבית.

 בפברואר 19
*במרס 20

***
*
★
★
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