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החודש: מזר

בתולה
ת י ז ח ת

ת י ת נ ש
 מתקרב, בתולה מזל בני של יוס״ההולדת

 סוף הבאה, השנה תיראה איך השאלה ועימו
 קלה, היתה לא 1986 .1987 ומחצית 1986

 תפנק לא היא גם הגיעה, לא שעוד והמחצית
 ומהו בשמיים, שם קורה מה המזל. בני את

 פשוטה התשובה לכך! הגורם הכוכבים מצב
 נמצא סטורן(שבתאי) כוכב מוכרת. וכמעט

 כלפי דיסהרמונית קרינה ויוצר קשת במזל
 השפעה סטורן של למיקומו בתולה. מזל

 מזלות, ארבעה מכך מושפעים לרוב חזקה.
 קשה, קרינה היוצרים מביניהם שלושה
 חשים זו בתקופה עובר. הוא שבו והמזל

 תאומים דגים, קשת, בני בחזקה זאת
ובתולה.

 הכל לא הקשות, הפתיחה מילות למרות
 שוהה (צדק) יופיטר כוכב - שלילי כל-כך
 ומשפיע לבתולה), (הקוטבי דגים במזל

 הקשיים, שבצד כך המזל. בני על לטובה
 שכדי אלא טובים. דברים גם קורים
 שום ביוקר. לשלם יש חיובי להישג להגיע

 צורן שיהיה מבלי השנה מגיע לא דבר
 שינויים ולבצע לוותר מאמצים, להשקיע
מתקבלים. היו לא שבעבר

 בתולה בני מושפעים האחרונות בשנים
 אולם לקשת. אוראנוס כוכב של ממעברו גם

 יחסית קבוצה על מדובר פעם בכל
אוראנוס עצמו. המזל כל על ולא מצומצמת,

 מזעזעים, ולפעמים מפתיעים שינויים מביא
 גם להיות לעיתים יכול צפוי הבלתי כי אם

לטובה.
 החזקה השפעתו תחת שיהיו בתולה בני

 10ה״ ילידי הם הקרובה בשנה אוראנוס של
 בבית עובר אוראנוס בספטמבר. 19ה־ עד

 קיצוני לשינוי להביא שיכול מה הרביעי,
 על מראה זה לעיתים המישפחה. במבנה
 לארגן צורן יש מרצון. דווקא ולאו פרידה,
 להצביע יכול זה לפעמים החיים. את מחדש

 זה פעם לא אבל שונה, לדירה מעבר על
 בגלל שינויים לבצע הצורן עם מתקשר

קשישים. הורים של מחלה
 בבית הוא גם הנמצא סטורן, כוכב
 כך על ומלמד הבעיה את מדגיש הרביעי,

 ומירצם כוחם את משקיעים אנשים שכאן
והמישפחה. המגורים בבעיות לטפל כדי

הקרובה! השנה תיראה איך כך, אם
וקריירה עבודה
 בני קלה. כל־כן היתה לא החולפת השנה
 אבל טובה, עבודה ביצעו כדרכם, בתולה,

 קשר היה לא הסביבה. עם מסוכסכים היו
 יותר או שקיבלו, ההערכה לבין הביצוע בין

 מה את נכונה בצורה העריכו לא לומר: נכון
 תכונה אותה בגלל בעיקר וזאת תרמו. שהם

 מתנהל שלא מה על להעיר הצורן אופיינית,
 להם נוגע בהכרח לא כשהעניין כשורה,

ישירות.
 ולא אחת שניה של עניין זה למעשה,

 העיר, הבתולה גורלית, שניה באותה יותר.
 סרקסטית הערה זרק או התרגז התפרץ,

מי עם יחסים לעצמו וקילקל לחלל״האוויר,

 לכל - בן״מישפחה של מחלה או גירושין
 יהיו ואלה השנה. ניכרת השפעה אלה

 בני שיבצעו לשינויים העיקריות הסיבות
המזל.

 טובה תקופה מתחילה 1987 במרס
אחרים בתחומים אם גם לבעלי״העסקים,

 הצלחות ,86 נאוקטובו ומעניינת חדשה עבודה
המישפחה במיבנה ושינויים ,87 במרס בסניות
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 באותה המיקצועי. עתידו על השפעה שלו
 ולהקשיב להתאפק גם אפשר היה שניה

 מתקבלים בהחלט שהיו הגיוניים, להסברים
נפגמים. היו שהיחסים מבלי הדעת, על

 יהיו בתולה שבני נראה הקרובה בשנה
והיח וסבלניים, סובלניים יותר זאת בכל
 הריון, מתוחים. פחות הסביבה עם סים

נישואין, עקב אחר למקום מעבר לידה,

 שקשור שבמה הרי בבעיות, ייתקלו
 יתבטא וזה הצלחה, להם תהיה לעסקים
טובים. שיהיו ברווחים,

במוסי העוסקים לאותם ביחוד לאמנים,
 תקופה צפויה קולנוע, או ריקוד שירה, קה,
 הם לגמרי. חדש וכיוון השראה תוספת של

 מכרגיל, מאמצים פחות להשקיע יצטרכו
לתו ויביאו מעצור ללא יזרמו הרעיונות

מעבודתם. רב ולסיפוק מקוריות צאות
 ממקומות מפתיעות עבודה הצעות
 או קהל לפני הופעות חשבו, לא שעליהם

 אמנותי, גוף או קבוצה ללהקה, הצטרפות
 יותר לעבוד ולדחף לתנופה לקידום, שיביא

ברצינות.
 התקדמות על לדבר אפשר כללי באופן
 מעניין, יותר תפקיד קבלת על או בעבודה

 עם יתמודדו תקופה באותה .86 מאוקטובר
 ספק ואין אתגר, בהם שיש חדשים, שטחים

 באופן יבוצע הכל והחשש, הדאגה שלמרות
הזה. המזל בני אצל כרגיל - ביותר הטוב

 סיכסוכים יתכנו ומאי אפריל בחודשים
 הקשיים במאי מה־גג ורק ואי-הבנות,

 פרטים על להתעקש לא כדאי אז עד יחלפו.
 ומה עיקר מה לשכוח ולא חסרי-חשיבות,

 משליטה, לצאת יכולים העניינים תפל.
 עניין בגלל העבודה את להפסיד ואפשר
)34 בעמוד (המשך עיד• וחסר שטותי

*י*
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

נ:

וה ה־סג כי אם משתפרת, הכללית ההרגשה
מה וקשים. מעייפים מאוד יהיו בחודש גג

 לא סיבות תמצאו גג
 בעבודה לחגוג. מעטות

 אחריות עליכם מטילים
 שזה ואף־על-פי נוספת,

 והעבודה רב זמן יגזול
 הדבר קלה, תהיה לא

והתלה שימחה יגרום
 כספית מבחינה בות.
קל, יותר עכשיו יהיה

ש או עולים, הרווחים
 סוף־סוף לקבל תזכו

 הרומנטי בשטח לכם. שהובטחו
לכם. לסרב אי-אפשר - הצלחה
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מודאגים ודי עייפים תהיו בחודש 25ה־ עד י
בני־המישפחה. של או שלכם לבריאות בקשר *
מצב־הרוח לאחר־מכן *
שהסת־ לאחר - ישתפר *
 בתוך או בבית גרתם *
שוב לאחרונה, עצמכם 1
ידידים בין יותר תבלו *
ארוכות לנסיעות ותצאו *
ה מצבכם קצרות. או *
השבוע, משתפר כספי *
נותן שזח לומר אפשר *
 אבל זמן. פסק לכם *
לא העיקריות הבעיות י
שאפשר. כמה עד לחסוך הקפידו לכן - חלפו *
 האכילה. בהנאות להפריז נסיה יש השבוע *
¥ ¥ ¥ ל*
 גדול כשחלק בבית, יותר תבלו השבוע *
 או קרובים לאירוח מקדישים אתם מהזמן 1
¥
¥
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9 *
ל שזקוק במי לטיפול
הר בכם מתעורר עזרה.

מקום״ את לשנות צון
ל לפחות או המגורים

הדירה. את מחדש ארגן
מת בהחלט התקופה

 שינויים לביצוע אימה
 הרוח מצב זה. מסוג
 בעיקר כבד, קצת יהיה

 ג5ומה- ג1ב־ ב-סג,
הרו השטח בחודש.

 קשרים חשוב, מקום לפתע תופס מאנטי ל
פרידות. גם ויתכנו מתחילים, חדשים *

 - במאי 2ז
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 שחזרו אנשים עם פגישות צפויות 21וב־ 20ב־
 מתכוננים עצמכם שאתם ויתכן מנסיעה,

וליה מהבית להתרחק
ה חדשות. מחוויות נות

 ושוב קלה יותר תקופה
מהמתי להירגע אפשר

האח החודשים של חות
 העבודה במקום רונים.

ל מתחילים הענייינים
 שכדאי הצעה הסתדר,

 תושמע בה להתחשב
 לכם יציעו באוזניכם,

 קשרים בה שיש עבודה
 בדיוק לא זה אולי רבות. ונסיעות קהל עם
 הבחינות. מכל כדאי זה אבל שתיכננתם, מה

* * ★
 במקום לכם קל יותר שעכשיו זה למרות

 ג9ה* ועד בחודש ג4מה- עובדים, אתם שבו
שיעכ בקשיים תיתקלו

 אל תוכניותיכם. את בו
 אינם העיכובים דאגה,

 ואיש במכוון, נגרמים
 זה. מאחרי עומד אינו

 מצבכם כספית מבחינה
 זהו ביותר, מעודד אינו

 עליכם יהיה שבו שבוע
 חסכניים. מאוד להיות
 עומדים ואחיות אחים

 בהצעה אתכם להפתיע
 עם לטיול משותפת נסיעה ביותר. מעניינת
 זו. בתקופה לכם תתאים מאוד ידידים

* * *
מכבי קשה, תקופה של האחרון השבוע זהו
 בקרובים לטפל ממשיכים אתם ומתישה. דה

וסוב בריאים, שאינם
 מבעיות בעצמכם לים

 שלא אלא בריאותיות,
 מטפלים שאתם נראה

 21וה־ 20ה־ בעצמכם.
 אבל קשים, יהיו בחודש
 מיקרית פגישה צפויה

 לכם יעניק וזה ומיוחדת,
השו קרובים רב. עידוד

 מתכוננים בחו־ל הים
שיג מה לביקור, לבוא

 הכספי מצבכם ושימחה. התרגשות רום
תוכניות. לבצע הזמן וזהו ליום, מיום משתפר
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 בתחום מהצלחה נהנים שאתם אף־על״פי
הולך. הכל לא אחרים בשטחים הרומאנטי,

 לדחות כדאי בינתיים
 שסוב- מהתוכניות חלק
 קצת אתם דיחוי, לות

בדי ומרגישים עייפים
 היותכם למרות דות,

 ה-גג באנשים. מוקפים
 על מראים ג4ה- עד

 בגלל - ושוב הפתעה,
 במיק- שתפגשו מישהו

 לאחר שיצלצל או דה,
 רחוקים שהייתם זמן

מתהד היחסים ממושכים בקשרים ממנו.
 מחייבת. מיסגרת על לחשוב הזמן וזה קים

¥ ¥ ¥
מענ מאוד שבוע לכם מצפה העבודה במקום

 ומה מעניינת, תהיה תעסקו שבה העבודה יין,
ל תוכלו - יותר שחשוב

 וחידושים, שינויים בצע
 לא איש עכשיו שעד

 הדעת. על אותם העלה
 גיבוי שתקבלו מעניין

 אבל הממונים, מצד
 מי מצד בקינאה תתקלו

לידי נחשבו עכשיו שעד
 עליכם מהם דווקא דים.

 שתהיו כדאי להיזהר.
 להם תתנו ולא עירניים

 מישהו גבכם. מאחורי לפעול או לדבר
 קשות. בעיות שיגרום קשר ליצור מעונין

¥ ¥ ¥
 את לעצמכם ולהחזיר לנוח הצלחתם אם

 מתחילה שוב האחרונים, בימים הכוחות
ל מצפים שבה תקופה

 זה כל קודם קשיים. כם
העבודה, במקום יתחיל

ל עמיתים עם היחסים
 אינם הבוס ועם עבודה
 עלול סיכסוך טובים.
כ והפעם לפתע, לפרוץ

 ולא בשקט לשבת דאי
מיות מילה כל להגיב,

את להביא עלולה רת
תתחר שעליו לצעד כם

 תהיו הקרוב בשבוע לפחות יותר. מאוחר טו
מתחזקים. ידידותיים קשרים זהירים.
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 מחזק שעובר יום וכל טוב, יותר חשים אתם
 לא בחיים. שינויים מתרחשים לפתע אתכם.

התנ מתוכננים. בהכרח
ה אנשים של הגותם

 יכולה אליכם קרובים
ב להלם לכם לגרום

 מכן לאחר אבל תחילה,
את מביא שזה יתברר

 שמזמן להחלטה כם
להיעשות. חייבת היתה
ותוכ־ ,חזקים יותר אתם

" ״ * * *  החלטה בכל לעמוד לו *
שתחלי ונכונה הגיונית

 משמחת, פגישה צפויה 26ב־ או 25ב־ טו.
 קרוב. אדם עם עימות לכם שיהיה יתכן

* * *
מידי מאוכזבים אתם כבד, די מצב-הרוח

 מוכנים ואינם ליבכם, טוב את שניצלו דים
 כשאתם לכם לעזור

 מבחינה לעזרה. זקוקים
 מוזר, די זמן זהו כספית
 עלולים שיגיעו כספים

 לא זה אתכם. להטעות
להו או להשקיע הזמן
 גדולות, הוצאות ציא

 כחודש. לפחות המתינו
 אינו הבריאותי המצב

לרו שתגשו כדאי טוב,
 לפני בבעיה ותטפלו פא

מתאי ג3וה־ ה-גג מיותר. לסבל שתגרום
 ידידים. עם ופגישות טיולים לנסיעות, מים

* * ★
 בגלל בעיקר קשים די בחודש 2וה־ג 20ה־

עובדים. אתם שעימם האנשים של התנהגות
 אתם אבל בכם פוגעים
ש להם מראים אינכם

טעות. וזו פוגעים הם
 שלכם הגדולה הרגישות

הא את מעסיקה אינה
 לא אפילו והם חרים,

 שאתם בדעתם מעלים
 חשוב בינתיים נפגעים.

 בחלק שתתרכזו יותר
ה של והמעשי התכליתי

ל תתפסו ולא עבודה
 ביום צפויה כספית בעיה שוליים. עניינים
מצבכם. את בבנק שתבררו כדאי ראשון,
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