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מרים
בנימיני

החודש: מזל

תחזית
שנתית

 לא זו להגדיר. קשה שחלפה השנה את
 כמה לה היו אך הקלות. *ם* השנ אחת היתה

 ואפילו משמעותיים ציוני-דרך או נקודות
טובים.
 מכריעה: השפעה היתה כוכבים לשני
 (שבתאי), טטווץ כוכב ויופיטר. שבתאי

 קשת במזל הוא 1985 נובמבר מאז שמיקומו
 אינה השפעתו דגים. למזל קשה זווית יוצר
 לחשבון־נפש המזל בני את מביא הוא קלה,

החיים. של מחדש ולאירגון
 המחליטים למזלות שייך לא דגים מזל

 להיעשות ציין שהיה ומעשה במהירות,
 מצב שנוצר עד שנים, לעיתים נדחה מזמן
 שתי על ולפסוח להמשיך אי־אפשר שבו

 בא זה לפעמים מחליט. הגורל ואז הסעיפים,
מכת־גורל. שנקרא מה מכה, של בצורה

 תחומי- כל על השפעה סטורן לכוכב
 מזל של 10ה״ בבית שמיקומו למרות החיים,

 או המעמד, הקריירה, תחום על מצביע דגים
 שטחים רק לא אך הסמכויות. עם היחסים

 חשו המזל מבני חלק שינוי. עוברים אלה
 מיבנה על שעברו בשינויים דווקא זאת

 המגורים, מקום בשינוי אחרים המישפחה.
 סבלו או בספים בבעיות שנתקלו והיו

לקויה. מבריאות
בהתייחס קשה בל״בך היה לא זה כל

הש רבות אתכם יעסיקו כספיים נושאים
 על לוותר או בפזיזות, להחליט נסיה יש בוע,

 כדי רק לבם שמגיע מה
 ה- את במהירות לסיים

 שבו העניין או עיסקה
ש כדאי שקועים. אתם
 ואל זהירים מאוד תהיו

 לפני להתחייב תמהרו
ה את היסב שבדקתם
 לגבי לכך שיש השלכות

נ יותר. הרחוק העתיד
 להידחות עלולה סיעה
 שימרו האחרון. ברגע

 סובה אינה הבריאות וכספים. תעודות על
מבעיה. לסבול או לחלות נוטים ואתם

* * *
 כמעט עכשיו עד סמכתם שעליהם ידידים
 לאכזבה לפתע לגרום יכולים עיוורת בצורה

בכל זהירים היו קשה. 1
ו־ מספרים. שאתם מה *
עצ־ רק לסמוך השתדלו *
ל בעיקר נוגע זה מכם. *
שבו הרומאנטי, תחום *
ידידה או ידיד בי נראה *
להת־ מסוגלים קרובים *
לכם הקרוב באדם עניין *
כספים ענייני ביותר. *
דחוף. טיפול דורשים *
לביטוח קשור זה אם *
 - זה מסוג משהו או ההכנסה מס הלאומי. *
דוחות. של במילוי מתרשלים שאתם נראה ;
* * * *
אתכם יעסיק הקריירה או העבודה נושאי י
דראסטיים שינויים הקרוב. בשבוע מאוד *

במ להתחולל עומדים
עובדים, אתם שבו קום

 שמ- בסמכות קשור זה
מ לעמוד כדאי עליכם.

 מלהביע להימנע הצד,
עמדה. לקבוע או דעה

ולמ מובטח, מקומכם
הבהירות, חוסר רות

 עומד שמעמדכם נראה
א וההערכה להשתפר

גו עבודתכם ואל ליכם
רגישים, מאוד בחודש 23וה־ 22ה־ ברת. *
מתוחים. הזוג בני ועם הסביבה עם היחסים *
*

 כוכב של הימצאותו בגלל וזאת ,1986 לשנת
 של השני השליט הוא יופיטר במזלם. יופיטר

 כמיטיב באסטרולוגיה ומוכר דגים, מזל
 סטורן, מכוכב מכה קיבל אדם אם הגדול.
 מצב יוצר לפחות או אותה, מרכך יופיטר

 טובה אפילו ואולי חדשה, הזדמנות יש שבו
 התרחבות בהתפשטות, קשור יופיטר יותר.

 בלימודים, קשור הוא לבן והתפתחות.
המ מקום בהגדלת למרחקים, בנסיעות

 בהרחבת או בכלל ובהתקדמות גורים
המישפחה.

 ומחפש הפילוסוף, גם נקרא שיופיטר אלא
שאינם מצבים והאמת. הצדק את תמיד

 ובשום בשלהם, ממשיכים ואוראנוס סטורן
 להם שהיתה ההגנה ואילו מפנקים. לא אופן

 על מצביע זה מצב נעלמת. יופיטר מכוכב
 למרות אך מהקודמת, קשה יותר הרבה שנה

 בא זה לפחות - קלה תהיה לא 87 ששנת
 בבת־אחת, נוחת לא זה ועל-פי-רוב בשלבים

 על ולהתגבר להתמודד יהיה שאפשר כך
מוכרים. כבר שהם משום ביחוד הקשיים,

 דגים שמזל מאחר לזכור: שחשוב בלל
 נחשב הוא יופיטר, כוכב על-ידי גם נשלט
 לא זה כשקשה, גם כלומר: בר־מזל. למזל
 לאחר דבר, של בסופו לקטסטרופה. מגיע

מזל לטובה. היה שהכל מתברר עובר, שהכל

 את מעמיד שיופיטר משום לפתע, להיפסק
 לו מאפשר ולא עצמו, של האמת מול האדם

מהאמת. ולהתעלם להמשיך
 מול להתייצב נאלצו המזל מבני רבים לכן

 ומתאימה נכונה ושונה, חדשה מציאות
 כידוע, קשה. היה השינוי עצם אבל יותר.

 שינויים, על המברכים האנשים הם מעטים
עצמה. בצורת״החיים קשור כשזה וביחוד
 כוכב וזהו השינויים, לכל שותף נוסף כוכב

 ויצר קשת במזל נמצא הוא שגם אוראנוס,
 שם נוכחותו אך - דגים למזל קשה זווית
 משפיע הוא 1981 שנת מאז חדשה. אינה
 למזל המשתייכת אחרת קבוצה על פעם בכל

 למזל יופיטר כוכב עובר 1987 בשנת דגים.
 בני עכשיו התמונה. את שמשנה מה טלה,
חדש. למצב להסתגל צריכים דגים מזל

 וזה השבוע. צפויות העבודה בשטח בעיות
 פרוייקטים בחודש. 2 2 מה־ בעיקר מתחיל

מ לא התחלתם שבהם
ב מתבצעים אינם זמן

 ואנשים המתוכנן. קצב
אי הבטחות שהבטיחו

מל אותן. מקיימים נם
 באילו נראה זאת. בד

כמ שהדברים פעם בכל
 משהו מסתדרים. עט
 למעשה אך ומפריע. בא

זמניים, הם העיכובים
 שתצטרכו יתכן כי אם

 אך שבועות שלושה בן עיכוב עם להשלים
 מהיר. בקצב יסתדרו הדברים - מכן לאחר

* * *
 בהכרח לא הסיבות ומדוכא, בבד הרוח מצב

ו כבדים חשים שאתם אלא לבם- בדורות

 שנת את לעבור חייבים בינתיים אך
תיראהי היא איך כך, אם .1987

וקריירה עבודה ♦
 בית שהוא העשירי, בבית כאמור,
 שני אינטנסיבית. פעילות נעשית הקריירה,

 שלא ואי-אפשר שם, ממוקמים כוכבים
 כבר המזל מבני חלק מכך. מושפעים להיות
 ואחרים בעבודה, דראסטיים שינויים ביצעו

 מרגישים הם השנה. זאת לעשות עומדים
 והעיסוק, המעמד התנאים, את לשנות צורך

 נערכים שבו והקצב בבעיות נתקלים אך
 שרצים כאילו זה מאוד. איטי השינויים

ניתן. לא פשוט זה - חלום בתוך
 הוא וכבד. יסודי איטי, הוא שבתאי כוכב

התייחסות דורש אך השינוי, את מביא

 ברור לא זה וברגע בעבודה, עמוסים אתם
עליכם. המושל העומס כל על תתגברו איך

תעמי שלא שחשוב מה
מ יותר עצמכם על סו

ל מסוגלים שאתם מה
 אם נורא לא עשות.
ד שלא מה את תידחו

 אתם שבו הלחץ חוף,
ל להביא יכול נתונים

 שיבוא מה התמוטטות,
לקו בבריאות לביטוי

 האחרון הדבר וזהו יה.
 ל- יבולים אתם שאותו

 רגישות זו. בתקופה
 הבטן. איזור וכן הרגליים בפות הן במיוחד

* * ♦
 האחרון, בחודש לכם שהיו הקשיים לאחר
ש־ ממה להשתחרר מתחילים שאתם נראה

י8*י*מ**מ

יי'11

לעצמכם הרשות

* * * *  אליו, שייך לא בקלות שבא מה רצינית.
מעמד. יחזיק לא כזה ושינוי

הכ וקשה, לאש מתרחשים כשהדברים
 שהתקופה ולאחר סטורן, כוכב היא תובת

 מביטחון ליהנות יהיה אפשר תחלוף,
 כל- יהיה לא הסביבה עם ביחסים ויציבות.

 הצדק הטוב, השם על לשמור צריך קל, כך
 רק מסביב האנשים שכן להיראות, צריך

 את ולקלקל להכפיש להזדמנות מחכים
הטוב. השם

 מעוררים דגים בני קרובות לעיתים
 כדי הגב. מאחורי ודיבורים קינאה סביבם
 את להסביר עליהם יהיה מכך, להימנע
 המינהג בביטחון. לנהוג זאת עם ויחד עצמם,

 רצוי אינו בצוותא ולהתלבט להתייעץ
לעתיד התוכניות על לשמור כדאי השנה.

 בעבודה, גדולים שינויים
 בבסנים, הצלחה
 - ןנישואיב פדידות
קלה לא שנה בקיצור,

 דעתם חוות את לשאול או לפרסמן, מבלי
אחרים. אנשים של

 משעמם. יהיה לא שבעבודה שברור, מה
תפ או סמכות, מעמד, על מאבקים יתכנו

 יהיה זה - יקרה וכשזה מעניין, יותר קיד
 עדיף אבל מובטח. הניצחון תמיד ולא קשה
 על לוותר נאלצים אם המציאות. את לקבל

 ולהחזיק להתעקש טעם אין מקום־עבודה,
 העובדות את לקבל כדאי יותר עוד. בו

שיווצרו. החדשים לתנאים ולהסתגל
כספים •

 נעימות יותר הרבה הבשורות זה בתחום
 השנה כל יימצא יופיטר כוכב אותו לאוזן.
 הכספים השני(בית הבית שהוא טלה במזל

 ישפר זה כוכב דגים. מזל של והרכוש)
 בני של הכספי מצבם את ניכרת במידה
 לדרך למעשה קשור הכספים בית המזל.
 שאומר מה פרנסתו, את מוצא האדם שבה

)27 בעמוד (המשך

ל מתכוננים אתם קוצים, לכם שיש נדמה
ונ ביקורים טיולים בדרכים, המון בלות

 בחשבון קחו אך סיעות,
ל העז הצורך שלמרות

 התקופה בדרכים, נוע
לכך. מתאימה אינה
 מצפות תקלות מדי יותר
תז אולי אז בדרך, לכם
 שלא ומה אליכם, מינו

 לדחות כדאי - הכרחי
ה־ יותר. מאוחר למועד

מעיי יהיו 23ה־ עד 21
 תרגישו שלא יתכן פים.

 לאחר אך בריאותית, מבעיה ותסבלו טוב
 באהבה. ובעיקר טוב. יותר הרבה יהיה מכן

★ ★ *
רגי מאוד תקופה זוהי לכספים הנוגע בכל
ערך יקר מה דבר לרכוש מתכננים אתם שה,

 גדולה עיסקה לבצע או
כספכם את להשקיע או

מסתבר חששתם. כל־כך אופ לא מאוד איטיים.
כל נורא היה לא שהשדכך, להרגיש לכם ייני

זה כל כלשהי, בתוכנית ש המאולץ *השינוי בך, ■ ׳י ^ יל שתתכוננו כדאי אבל בי שייעשה כדאי לא וח התנגדות בכם עורר ■בחודש 20ה־ שעד כך ' י /  מדי יותר אלה. מים
 מכם נסתרים דברים
יחזר, מאוחר רק ויתגלו

ל הכל בסך הוא רדה
אפשר כמ\כשיו טובתכם

 לא מצבכם בערך מרס
 כדאי כן על קל. יהיה
לעיסו להתפנות יהיהולהת להתארגן לכם

■נהנים. אתם שמהם קים ש ס מאוחר יהיה שאז אלא יהיו שבה לתקופה כונן
בינתיים בעבודה מדי. חשי מקבלת העבודה

אפ* וכעת מישנית, בות
זה מעטים. לא קשיים

דבר, לשנות בדאי לא של לבריאותם מתייחס

 זה כעת שחשוב מה זאת, ובבל יקר, זמן כם
 עצמכם. על שלקחתם בפרוייקטים להמשיך

* * *
 יותר להיות תצטרכו הסביבה עם ביחסים
 על לוותר מוכנים אתם כלל בדרך ותרנים,

עק־ על לא אבל זמנכם
 שהפעם יתכן רונותיכם.

 אם מחדש לבדוק כדאי
צודק, אינו השני הצד

לה תצליחו שלא נראה
 אם המקווה לשקט גיע
מו לא  עצמכם את תתאי

 צפויה נסיעה לסביבה.
בחודש, 21 ל־ 18ה־ בין

לה עליכם יהיה והפעם
 שכן זהירים. מאוד יות

 בעת שונות ובעיות מתקלות לסבול נטיה יש
ת יהיו - 22וה־ 21ה־ הנסיעה. א קשים. מ

ול באמנות לעסוק שר
 בספורט להצליח וכן טובות, לתוצאות הגיע

 השינוי יגיע זה בתחום באהבה. ובעיקר -
* * *

 הקרוב, בחודש אתכם יעסיקו מגורים ענייני
 לשכור לחפש, לעבור, המתאים הזמן לא זה

 כדאי דירה. לקנות או
ב לפחות זאת לדתות
 מאוד שבועות. שלושה

תי ובה כה שבין יתכן
 במקום בבעיות תקלו

ס אין גרים, אתם שבו
לב יגרום שמשהו פק

 ב- קשור שזה יתכן עיה,
ולהת לשכוח נטייתכם

להק מאוד צריך פזר.
הדלתות, את לנעול פיד

 23ה״ עד 21ה- מפתחות. לאבד לא ובעיקר
שתאכזב. תוכנית בגלל בעיקר אבל קשים,

 יותר אפשרויות יהיו הבא ובחודש שהוא
קשים. יהיו בחודש 24וה- 23ה״ מתאימות.

* * *

 לטובה. מפתיעים יהיו בחודש 20וה־ 19ה־
 שתתבש־ ויתכן משמחת, בשורה מחדל תגיע

 נסיעה או טיול על רו
 כדאי לא כי אם לשם,
המ בטווח זאת לבצע

 של ביקור קרוב. אוד
 משם ידידים או קרובים

 גם ותתכן אתכם יחזק
 נסיעות תמיכה איזו

ה־ בין בעיקר מסוכנות
 אותם בחודש, 23ל־ 21

 קשים וכה בה בין ימים
 צפוי בעבודה ומרגיזים.

 יאלצו שפשוט יתכן אך הבוס, עם סיכסוך
לרצונותיכם. בניגוד תוכנית. לשנות אתכם

ר ן■
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