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מדים
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החודש: מזל
1

 די אמור
 הקו מהו

ידר שער
 האל של דמותו או (מאדים) מרס כוכב

 אומץ־לב, ללחימה, קשר יש לכולם - מרס
 להתקיף המוכנה אגרסיבית רוח כוח״סבל,

 הוא מרס כוכב הזדמנות. בכל ולהכות
 יכול זה כוכב טלה. במזל השולט הכוכב

 ובעל אמיץ יוזם, פעיל, טיפוס על להראות
ק במצבים ושלווה עצמית שליטה יכולת
 מילחמה, בזמן לפקודות ציות למשל, שים.
בהן. הכרוכה הסיכון במידת תלות ללא

 בצורה מרס כוכב יופיע הלידה במפת אם
 חולשה פחדנות, על להעיד יכול זה שלילית,

 טיפוס על מראה לעיתים סכנה. בפני וכניעה
ולעי ומדון, ריב או מילחמות רודף אלים,

ואכזרי. שתלטן גם תים
 המשויי- איזורים כמה קיימים היד בכף

 תכונה לשום למעשה, מרס. לכוכב כים
 אם חשיבות תהיה לא רעה, או טובה שהיא,

 אצל מרס לפועל. בהוצאתה ישתתף לא מרס
מכונה. כל שמפעיל לדלק מקביל האדם

 החשוב גם והוא למרס מקושר האגודל
 ההבדל את היוצר זה הוא האצבעות. מכל

לחיה. האדם בין הגדול
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 מתיחות מורגשת עובדים אתם שבו במקום
בקי להגיב נוטים אתם השטח. לפני מתחת

 לתיסבו- ולגרום צוניות
יה לא שתוצאותיה כת
 בתחום לטובתכם. יו

 מיכשו- ייתכנו הכספי
 אל פיתאומיים, לים

 הבטחות על דבר תבנו
 המצב בעבר, שהובטחו

וצ זמני באופן משתנה
 בסבלנות להמתין ריך

 יהיה שוב בקרוב -
 7ה- עד 5מה־ קל. יותר

 עם להסתכסך עלולים אתם נוח, לא מאוד
 קשה. למצב-רוח יגרום וזה המישפחה בני

* * ★
שוק אתם שבה והאדישות הכבדות למרות

 מכמה להתעלם תוכלו לא לאחרונה, עים
מצב כל, קודם דברים.

 מדאיג, די הכלכלי כם
 על לחשוב ומוכרחים

 לטיפול חדשות דרכים
 הבריאות שנית, במצב.
וכ במיוחד. טובה אינה
 .לבדיקה לגשת דאי

הרו בשטח רפואית.
להסת מתחילה מאנטי

 מעניינת, התפתחות מן
 אי־אפשר שעדיין אלא

 בגלל לאור, ולהוציאם הרגשות את לבטא
 כשבוע. בעוד רק תגיע ההקלה כלשהי, סיבה

★ * *
 ביחוד נעימים, די יהיו בחודש 4ה־ עד 2ה״

 מאוחר שיגיעו לימים אותם משווים אם
בחו 7ל- 5ה־ בין יותר.

 מעש לא צפויות דש
 ראשון מיום כבר צרות.

 חוסר תרגישו בבוקר
ש אותם כלפי סבלנות

ה עובדים. אתם עימם
 גוטות שלכם תגובות
ו מדי חריפות להיות

ש למה פרופורציה בלי
 בשורה קורה. באמת
ע כספים בענייני טובה

 בתחום אחרת. מארץ להגיע שויה
חדשה. פרשה לפני עומדים אתם הרומאנטי
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 הנקראת גיבעה קיימת האגודל בשורש
 גם למעשה מכילה גיבעה אותה גיבעת־ונוס.

ה קו מקיף שתיהן ואת גיבעת־מרס, את
מסתפ שאינם אנשם יש קו־החיים. נקרא
 נוסף קו יימצא ואצלם אחד, בקו־חיים קים

 הוא קו״מרס. ונקרא קו״החיים, את המלווה
כפול. קו־חיים גם נקרא

 תקופה מתחילה והקריירה העבודה בתחום
לנ ונכונות ברעיונות שינוי במיוחד. מעניינת

יבי חדשות דרכים סות
 2 מה־ להתקדמות. או
 תוכלו בחודש 4ה־ עד

 או שותפות על לחשוב
 אדם עם פרוייקט ביצוע

בצו לשפר לכם שיעזור
 מצבכם את ניכרת רה

הרו בתחום הכלכלי.
 מעורבות נראית מאנטי
במ רומאנטית בפרשה

 ביחסים הרמוניה יוחד.
 הריגשי. למישור הקשור בכל תיקווה והרבה

 זו. לתקופה יתאימו גדי או דגים מזל בני
* * *

 הטוב לשינוי, זקוקים אתם אלה בימים
 נסיעה זו לעצמו, להרשות שיכול למי ביותר,
 חופשה גם אך לחו״ל,
י בארץ טיול או קצרה
להש לכם לעזור כולים
 שבהם מהקשיים תחרר

 בחודש נתונים הייתם
יה סטודנטים האחרון.

בהכ מאוד עסוקים יו
 לימוד או עבודות נת

ח אל בחינה. לקראת
 למי הצלחה צפויה שש,

 ב- או 9ב־ ,3ב־ שנבחן
 תגיעו - הרומאנטי בתחום בחודש. 10

 חייכם. את לשנות העשויות למסקנות
* * *

אופטי שלכם שמצב־הרוח לומר אי־אפשר
 יהיה אפשר ביתכם בני את לשאול אם מי,

ה שמצבכם להתרשם
 מזהיר אינו בריאותי

מ־ שהן והדאגות כל־כך,
 השנה רוב נת־חלקכם

ו זו. בתקופה מתגברות
נפת השבוע זאת, בכל
ב מעניינת תקופה חת

 מביניכם לאותם עיקר
באמנות, העוסקים

 עם עבודה או ספורט
מתחי אלה לכל ילדים.

 שוב תצליחו לפתע מאוד, פוריה תקופה לה
ומדוייקת. יפה עבודה מעצמכם להוציא
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 חשיבות לקו-החיים הקו של לקירבתו
 קרוב. הוא כאשר מתחזקת השפעתו רבה.
 מסמל, שהוא בתכונות קשור הקו של שמו

 זה קו למרס. שמשוייכות תכונות כלומר
 את מחזק מאוד הוא שכן יד, בכל מאוד רצוי

 נפשית שמבחינה אדם על ומראה קו-החיים
שהוא לקו־מרס וחזק. בריא הוא וגופנית

 לדירה מעבר על לחשוב תוכלו זו בתקופה
 שבה הדירה פני שיפור על אולי או אחרת

 הזדמנויות גרים. אתם
וכ תחסרנה. לא לכך
התקופה. את לנצל דאי

זו אתם עכשיו דווקא
מ לשיתוף־פעולה כים
מ אנשים הסביבה. צד

 ורבים קשר, ליצור נסים
חברתכם. את מבקשים

רו בחודש 4וה״ 3ה״
ומאפ מאוד, מאנטיים

 בפרשה להתחיל שרים
 7ה- עד 5ב־ יחסים. ולחדש לחזור או חדשה

 תקין. לא בריאות ומצב בעבודה, קשיים -
* * *

 זה אם אפילו לעבודה, מוקדש זמנכם רוב
 מוצאים אתם לרצונות. או לתוכניות מנוגד

יו עסוקים עצמכם את
ל שתיארתם מכפי תר

תפ וממלאים עצמכם
 ספק אין נוספים. קידים

 זמן די מוצאים שאינכם
 בזמן בדיוק וזה למנוחה.
עצ את חשים שאינכם

א כתמיד. חזקים מכם
 עכשיו לחלות נוטים תם

 תקופה בכל מאשר יותר
 על שימרו לכן אחרת,

משעמ אינן זו בתקופה הנסיעות עצמכם.
 מעניינים. אנשים עם פגישות צפויות מות.

* * *
 ועם בעבודה מסוכסכים הייתם קודם אם

 סיב־ למנוע מצליחים אינכם עכשיו ידידים,
 עם ואי-הבנות סוכים

הרג יש מישפחה. בני
מוכ לא שאנשים שה
לקראתכם, לבוא נים

לת לכם קשה זה ואת
שימש״ אתם לרוב פוס.
 לכל מערבי ככותל תם
וכרגע, בצדה שהיה מי

 כל-כך אינו כשמצבכם
 די מרגישים אתם קל,

 מובנים ובלתי בודדים
 הופך הכל בחודש 7ל״ 5ה־ בין לסביבה.

לטובה. זה כל אולי אבל קיצוני, <ותר להיות

 וזהו השפעה, פחות תהיה מקו״החיים רחוק
 קו־חיים מופיע אם קו־מרס. של ביזבוז כעין

 קווקוים שרשרות, בעל כלומר: - טוב שאינו
 קו־ נמצא ולידו - בקו שברים או חלשים

 אך ורגיש, עדין הוא הקו בעל חזק, מרס
 סמוי חיוני כוח נמצא לעדינותו מתחת
הקווים. שני בין איזון וקיים
 זה עמוקים, קו־מרס וגם קו־החיים אם
 אצל ותוקפנות. חוזק חיוניות, על מראה

 באינטנסיביות מתרחש הכל הזה הטיפוס
 היכן מבחין אינו הוא שלעיתים עד גדולה,

 לפעולה. אותו דוחף רב כוח הגבול. מצוי
 כל בלתי־גמורה, במלאכה יסתפק לא לעולם

 העוצמה כל עם ייעשה נוגע הוא שבו דבר
 יחפש הזדמנות בכל שבאישיותו. והאנרגיה

בתוכו. המצטבר המרץ כל את לפרוק מוצא
 (של יופיטריות בתכונות המשופע אדם

 בבעלותו יהיו לזה ובנוסף יופיטר), כוכב
 יהיה וחיים) (מרס חזקים קווים שני אותם
 להתבייש מה לו שאין שתיין או גדול אכלן

 בהמון בהגזמה, יופיע אצלו הכל בהישגיו.
 אדום צבע יהיה לקו״מרס אם שליטה. וללא

 שעליה ונוס) (גבעת עצמה שהגיבעה או
 להאשימו אפשר אדומה, תהיה הקו מופיע

 שיוסיף עליו לסמוך ואפשר בתאוות-הלב גם
גוזמות. וכהנה כהנה עוד עליהן

 המרסיאלי הטיפוס אצל הסימנים אותם
 לכך בתוספת אבל תופעות, אותן על יראו
 במתח לעמוד ויוכל לוחם, כל קודם יהיה

 יהיה לכן אחד. מכל יותר פיסי ובמאמץ
 יימצא ואם מצויין, ספורטאי או טוב חייל

 פעילות של במישטר או צבאית במיסגרת
 בשתיה המרץ עודף כל את יפרוק הוא פיסית

 לאלכוהוליסטים דומה. מסוג בהנאות או
 שהם היא והצרה כזה, סימן יש רבים

 להם ואין ובחיוניות, בעודף־כוח משופעים
 להם שיאפשרו הולם עיסוק או עבודה
המצטברת. האנרגיה את לפרוק

 לכל קו״החיים את המלווה לקו־מרס
 על ושומרת מחזקת השפעה יש הדרך אורך

 בחלק רק הוא הליווי אם חייו. כל האדם
 שבה חלק באותו תהיה ההגזמה אז מהדרך,

 את שמכיר מי רק ידע זאת את הקו. יופיע
 כזה בעייתי, בקו״חיים בקו-החיים. הגילים

 קו-מרס. שיימצא כדאי אי, או שבר לו שיש
 אותו של והרגישות שהסכנה משום פשוט
 כל-כך תהיה לא התופעה וכל פוחתת, סימן

לוו״מרס. של התיקון בגלל גורלית
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 השבוע, מודגש מאוד יהיה הרומאנטי השטח
 עכשיו שעד שאיפות להגשים להצליח תוכלו

לה ניתנות כבלתי נראו
במש שהיו קשרים שגה.

 ולקשרים לתקן, ניתן בר
 טוב סיכוי יש הנוצרים
 גם נוצרות להמשך.
 אפלטוניות ידידויות
 רגש הבנה, עם עמוקות
 זה כל ריגשית. ובשלות

 בתחומים גם לכם יעזור
בעבו ובעיקר אחרים,

 עכשיו תהיו שבה דה
 מזל בני או דגים מזל בני מקובלים. יותר

 אלה. בימים נעימים שותפים יהיו סרטן
* * *

בש שינויים לבצע אפשרות לכם ניתנה אם
 את כשמתכננים טוב זה האחרונים, בועות

כ אבל הרחוק, העתיד
ה על רק מדובר - רגע

 אתם - הנוכחי שבוע
ל ולא להיעצר חייבים

הכו עבורכם דבר. הזיז
ע תמרור הכינו כבים

 להמשיך יש ופשוט צור,
 בשבוע התוכניות בכל

גור כספים ענייני הבא.
 תבטחו אל לדאגה, מים

 להיכנס לא ורצוי באיש
 הוצאה או חדשה תוכנית שותפות, לשום

הצלחה. - הרומאנטי בשטח גדולה. כספית

ז*,ט<ו;יו^■—

 המטרות את לקדם כדי לפעול תוכלו השבוע
 שתעשו חשוב זאת שאת אלא לכם, החשובות

איש. עם להתייעץ מבלי
 על לסמוך ביותר הטוב

השי ועל האינטואיציה
הרו בתחום שלכם. פוט

ל יכולים אתם מאנטי
 ולתת היחסים את ייצב
ב בבן־הזוג. אמון יותר

מ שתמנעו רצוי עבודה
 שאתם מה כל דיבורים,
 לעבור חייב מספרים
 לומר נטיה יש ביקורת.

 נזק לגרום עלול וזה שכדאי, ממה יותר
קלים. אינם 7ה־ עד 5ה־ יותר. מאוחר
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