
הורוסהוס
מרים

בנימי!׳

החודש: מזל

אריה
 ■חום הצווח

בנובמבר
 בן עם במיקרה אלה בימים תיפגש אם

 כדי בו להביט לחזור תצטרך אריה, מזל
 מפעם. האריה אותו אכן שזהו בטוח להיות

 עליהם השפיעו האריות על שעברו השנתיים
 שכל נדמה כי עד חריפה, כל״כך בצורה

ה והמרץ, האופטימיות שימחת־החיים,
אותם. עזבו כאילו מתמיד, אותם מאפיינים

 בכל כמעט היו האריות שעברו השינויים
 כספים, מישפחה, חברה, קריירה, התחומים.

 כפי נשאר לא דבר שום ורומנטיקה. בריאות
 שלהם כשיום־ההולדת עכשיו, קודם. שהיה
 הבאה שהשנה התיקווה מתעוררת קרב,

 שבתאי הכוכבים שני יותר. קלה תהיה
 שינו לא עדיין הצרות, כל מקור שהם ופלוטו,
 שהחודשים להבטיח אי־אפשר ולכן מקום,

קלים. יותר יהיו הקרובים
 ליצירת מומחה הוא - שבתאי כוכב
 - ודיכאונות קשים תנאים הגבלות, בעיות,
 האריות יוכלו ואז מיקומו, את בקרוב משנה

 מתקופה וליהנות לרווחה לנשום סוף־טוף
 ליהנות שוב נוכל אנחנו יותר. וטובה קלה

ה ההופעה ההתלהבות, משימחת״החיים,
 והמפורטים, הארוכים וההסברים מרשימה

 בני של מאישיותם בלתי-נפרד חלק שהם
אריה. מזל

 נובמבר. מחצית לפני לא יקרהו הכל מתי
קשת, למזל שבתאי כוכב יעבור זה בתאריך

מס עדיין פלוטו אחרים. מזלות יטבלו אז
 מעלות, 90 של זווית ויוצר בשטח תובב
 דווקא גורם לא זה דיטהרמונית. זווית שהיא

מאנ מתנתקים בהשפעתו כי אף לדיכאון,
 הרי־גורל. שינויים מבצעים או אהובים שים

 לבנות כדי נעשה זה שכל יתברר יותר מאוחר
 לפני מתחת שהתבשל מה הישן. תחת חדש

 שזה ושוב - ועלה צף ארוכה, תקופה השטח
 לשכוח ביותר הטובה האפשרות זו שכן קרה,

 עתיד לבניית הזמן את ולהקדיש העבר את
יותר. טוב

 יטבלו 1985 נובמבר עד שאמרנו, כפי
ה הימים בעשרת שנולדו האריות, בעיקר

 האחרים גם אבל אריה. מזל של אחרונות
 בעת הנוצרת המיוחדת האווירה את יחושו

תהיה 1986 למזל. קשה קרינה שולח שטשורן

 קשורה שעבודתם ואותם אנשי-עטקים
 מעיט- גדולות, יותר מהכנסות יהנו בכספים,

 אנשים של באמונם ויזכו מכניסות, קות
דל לפתוח יעזרו וכספם שמם שהשפעתם,

עכשיו. עד סגורות היו תות,
כספים
 טובה להיות עומדת 1986 ששנת למרות

 כל קל. יהיה שלא נראה הכספי בשטח יותר,
 קשה עבודה בעזרת רק יהיה שיושג מה

 דווקא שהוזכר, כפי כי, אם רבים. ומאמצים
יצ האריות שאר חיל, יעשו אנשי־עסקים

 חלק על ולוותר להצטמצם, ללמוד טרכו
 אי-אפשר. שבלעדיהם שנדמה מהמותרות

 להתנחם אפשר ומדכא, מפחיד נשמע זה אם
 היא והמסקנה רע, היה לא שבסך־הכל בכך

 ברמת-הוצאות גם להסתדר יהיה שאפשר
נמוכה. יותר קצת

מגורים
 מקום־המגו- את ישנו המזל מבני רבים

 ללחץ הסיבות אחת תהיה זו אולי רים.
 יהיה אפשר עכשיו במפה. שנראה הכלכלי

ול פרטיות יותר בה שיש לסביבה לעבור
 יהיה בתחילה מרחב. יותר בו שיש מקום
 נושא השינוי שהפעם מכיוון להתרגל, קשה
 זה הזמן עם אולם וזר, בלתי-מוכר אופי

משביע־רצון. ויהיה עצמו את יוכיח
לבינה שבינו ומה

 שוממה היתה 1985 ששנת לומר אי-אפשר
 מינואר הרומנטית. מהבחינה וחסרת״חיים

 להתחיל הזדמנויות של שפע היו עכשיו ועד
הקש שרוב היא, הבעיה חדשים. בקשרים

 נגמרו עצומה, בהתלהבות שהתחילו רים,
 זו מבחינה יותר בולטת ובפרידה. באכזבה

 אוקטובר למחצית יוני שבין התקופה היתה
 על ענה לא ובוודאי הסתדר, לא משהו -

לכן. קודם שהיתה הציפיה
 זו - 1986 לפברואר 1985 אוקטובר בין

 תהיה זו תקופה ביותר. החשובה ההזדמנות
 ועצובים בודדים שהיו אריות מלאת-חיים,

 המין בני על-ידי מחוזרים עצמם את ימצאו
 * שמח יותר יהיה חברתית מבחינה השני.
 * ה־ המיפגשים כל בין שחשוב, מה ועליז.

 \ הזוג. בת או בן תימצא או יימצא חברתיים
 . או״ וגם להינשא, יוכלו מושבעים רווקים

 * להחלשה סוף־סוף יגיעו רב, זמן שהיססו תם
{ בני-זוגם. ועל עצמם על בכך ויקלו

תיראה! היא איך כך, אם קלה. יותר הרבה
קאריירה

 ואבני־נגף, מיכשולים עיכובים, לחצים,
 עצרו אלה כל - בשוגג או בכוונה שהושמו

 בקצב ולעלות להתקדם לאריות איפשרו ולא
נובמ במחצית התקופה, בגמר להם. הרצוי

 חיובי. בכיוון זזים שהעניינים יחושו שוב בר,
 חלק יהוו לא כבר והעיכובים ההפרעות

 יותר: שחשוב ומה מהקריירה. בלתי-נפרד
 עכשיו במצב. שולטים שהם ירגישו האריות

 את משליטים כשהם לרצונם, יתנהל הכל
בעמ נמצאים ובנחישות, בהחלטיות רצונם

 המובילה הדרך על ועולים סמכותית דה
 ה- בתחום שאיפותיהם את להגשים אותם

מיקצועי.

 בשינוי ירגישו המזל בתחילת שנולדו אותם
 על וגם הכללית ההרגשה על מדובר לטובה.

את המקיפה האווירה
 בחודש 25וה־ 24ה־ כם.

זהי התנהגות דורשים
 מהטליים ביחוד רה,

פוע שקודם הנמהרים,
נעצ אחר־כך ורק לים
 בכלל לחשוב. כדי רים
 מתאים אינו השבוע כל

 27ה- פזיזה. להתנהגות
 יכריחו ממש 28וה״

 למין להתייחס אתכם
 בתחום הפתעות שצפויות נראה - השני

 מיוחדת. לפגישה או לביקור צפו הרומנטי.
* * *

ם אלה בימים ת  ולחשוב להיעצר צריכים א
ת לארגן איך ת א  שינויים מחדש. הבי

 בקרוב ייעשו קיצוניים
המישפחתית. במיסגרת

ת לשנות יחייב וזה  א
ש צורת־החיים  ולהקדי

 שהוזנחו לדברים זמן
 25ה־ האחרונה. בשנה

א 26וה־ קלים, יהיו ל
ל הצורך בגלל בעיקר
 מה לזמן מבן־זוג. היפרד

 אינו 28ה־ לתמיד. או
 מכבידה ההרגשה קל,

א בלתי־מוסבר ואי־שקט בי  למצב־רוח י
טי בתחום משהו יזוז 29מה־ קשה. מנ  הרו

* * *
 יותר להיות תצטרכו בחודש 28ה־ עד

 טיולים לנסיעות, שקשור מה בכל זהירים
 ממקום־ה- והתרחקות

 לאחר הקבוע. מגורים
 תקופה תתחיל מכן

חופ לקחת תוכלו שבה
 ולארגן מהעבודה, שה

 או בארץ נסיעה לכם
מפגי תיהנו לה. מחוצה

 ומחודשות חדשות שות
 שעימם אנשים, עם

 ומעניין. נעים לכם יהיה
 אתם הרומנטי בתחום

 לפתוח כדי התקופה את נצלו מצליחים.
מוקדמים. יחסים להחזיר או חדש בקשר
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ם עניינים תיכם בראש עומדים כספיי  דאגו
ת זה. ברגע מ ר זו שתקופה היא, הא  אסו

 לנצלה מבלי להחמיץ.
 אפשרות כל כראוי.
 רעיון כל או לכם שתוצע
עשו בראשכם. שיעלה

א יים  לשיפור להבי
 הכלכלי. במצבכם עצום

מן זה  לקחת לפעול, הז
ת לעשות להעז יוזמה,  א

 ובעיקר הבלתי״מקובל.
בת במהירות. לפעול

לש צריך הרומנטי חום
ם על מור א רצוי נמוכים. טוני  שום לעשות ל
 מעצמם. להתפתח לעניינים ולתת - דבר

* ★ ★
 כבר ושם פה כי אם כבד, עדיין מצב״הרוח

 באווירה שינוי של ניצנים לראות אפשר
 ה- הכללית. ובהדגשה

 הם בחודש 26וה- 25
צפו ומדכאים. קשים

 לב- בעיות-בריאות יות
ו קשישים, •ני-מישפחה

לש תצטרכו אתם גם
ל ולא עצמכם על מור

וה־ 28ה־ כוחות. בזבז
בת הנאה מבטיחים 29

 לב שימו הרומנטי. חום
וקשת. תאומים לבני

 בתחום רגישים ימים יהיו 30וה״ 29ה־
 עליכם. המוטל לבצע השתדלו העבודה.

* * *
ת הזמן. חו א שהענקתם ותשומת־הלב הכו ל
ה בתקופה חרים  והתישו החלישו - האחרונ

 מתקבל כרגע אתכם.
 שאתם מה שכל הרושם
להת רק זה - רוצים

 ולהיות מכולם רחק
ם מצב לבדם.  הכוכבי
א גופני מצב על מראה  ל
שתק חשוב טוב. כל־בך

 ומנוחה. שינה על פידו
ה בשעת לרופא ותיגשו
תכן צורך. מן שהגיע י  הז

 נבונה. תזונה על לחשוב
ם בה הצורה ת ח ת הזנ  עלולה עצמכם, א
בטובתכם. מעוניינים בעבודה בעיות. להביא
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מאזניי

 להסתגר הזמן לא זה מודגש. החברתי הצד
הבחי מכל מאוד יוסיפו חיי-חברה בבית.

 ובילויים במסיבות נות.
 את תפגשו חברתיים
 לעזור היכולים האנשים

בקריי להתקדמותכם
 שבני ספק ואין רה,

 מאוד יהיו השני המין
ה להופעתכם עירניים
 שיגיעו אנשים מושכת.

להפ לכם יגרמו מחו״ל,
התנ משמחת. תעה
 בה שיש זהירה הגות

 לחידוש יביאו מתוחכם, דיפלומטי מישחק
 הבית. על שמרו 30וב־ 29ב־ שנפסק. קשר

★ ★ ★
ם מופנה הריכוז עיקר מי  לעניינים אלה בי

ם ם תוכלו כעת ומעשיים. מיקצועיי קד  ל
 ולהשיג ישנות שאיפות

קה שנראתה מטרה  רחו
 לדבר יש ובלתי־מושגת.

 כל עם או הממונים, עם
 על השפעה לו שיש מי

ת גורלכם. ובע בזהירו
 לוותר טוב הפעם דינות.

ה העקרונות על קצת
 יותר ולהיות נוקשים,
עה גמישים.  29ב־ נסי

א 30וב־  לתוצאות תבי
ד 25ה־ שציפיתם. מכפי יותר טובות  26וו
ם ם עם עימות וצפוי נוחים, אינ ד  קרוב. א

★ * *
 לא ואי-השקט האכזבה הרגשת המתח,
 את לאבד מתחילים ואתם אתכם, עוזבים

 על חולמים הסבלנות.
 על רחוקות, ארצות
 תוכניות ועל נסיעות

 לשינוי. לכת מרחיקות
 אפשר בחודש 28מה־

שי לכיוון לפעול יהיה
 המקווה. לשינוי ביא

 מעניינת נסיעה צפויה
מ שיחת״טלפון בקרוב,

 - אתכם תשמח לחו
 ישתנה משהו ובכלל,

 צפוי הכספי בשטח ומסביבכם. בתוככם
בעניין. משהו לעשות תוכלו ואתם שיפור,
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מן לא זה  כבד מצב־הרוח ביותר. המשעשע הז
א זו ועצוב. בה ל ת להוריד סי ש א  הרא

 28וה־ 27ה־ ולהתייאש.
ת יהיו מ א  מעייפים. ב
 להשאר שתיאלצו יתכן

שת חשוב אבל במיטה,
 חשבון־נפש לכם עשו

ת לבצע כדי קצר.  א
ה ההכרחיים, השינויים

 בדרך־הח־ מתבקשים
 לא בשורות שלבם. יים

ת בו כם יגיעו טו  לאוזני
שאלי לאנשים בקשר

ם הם ת מן הגיע קשורים. א א לסלוח הז ל
ם שעימם נשים ת כ ס כ ת ס א - ה  תצטערו. ל

* * *
 נכון הקרוב. בחודש להשתנות עומד משהו

 והלחצים, הבעיות יעלו שוב ,26וב״ 25שב־
 החיים את המאפיינים

ה בשנה המישפחתיים
 לאחר אבל, אחרונה.

יו תקופה תתחיל מכן
לש תצטרכו נוחה. תר
בני-הזוג, עם פעולה תף

ולהת לקראתם ללכת
 בת- בהצעותיהם. חשב

 יהיה לא חום־העבודה
בחודש, 30וב־ 29ב־ קל

 זה מסוג קושי על אבל
 בתחום בקלות. להתגבר יכולים אתם

לכם. יסרבו לא - הצלחה צפויה הרומנטי

ם שבו דבר אין ת  1 מאשר יותר, רוצים היי
ם מנוחה. ת  * והגיע עבודה מרוב מותשים א

מן א לנוח. הז ה ל הי  קל י
מן למצוא  למנוחה. ז

ת העבודות בו  להע־ חיי
דווקא שות, מת כעת ו
 לכם שהשאירו ברר,

ת למלא מם א  של מקו
 לחופשה. שיצאו אחרים,

 שעות־העבודה אחרי גם
ע אתכם. עוזבים לא

ם לשרת ליכם  אורחי
ם אינ במפתיע, שבאי ו

ם כם ת לעצמכם. מתפני או ה הברי  טובה, אינ
ם שמפריע מה לכל לב לשים וכדאי * זה. בתחו
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