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מרים
בנימינ׳

החודש: מזל

ש111ר
יים ח 1 צורו

חדשה
 לכל לא שחלפה. השנה את לסכם קל לא

 מלבד סיכום. אותו מתאים השוורים
 למפה, מפה בין תמיד שקיימים ההבדלים
 המצב זו בתקופה שור מזל בני על כשמדובר

 עקרב, במזל השוהה פלוטו, כוכב שונה. הוא
 וקובעת חזקה והשפעתו שור מזל מול ניצב

 עובר שהכוכב שוורים לאותם רוב, על״פי
 שבין התקופה ילידי הם אלה מולם. בדיוק

 אלה לשוורים במאי. 2וה* באפריל 28ה־
 שניצב פלוטו, לשאר. מאשר שונה תחזית
דרס לשינויים לעתים גורם מולם, השנה
 חיים צורת סיום קשים: ולזעזועים טיים
והש אחרת, חיים לצורת והסתגלות אחת
וכמו שנוצר למצב להתרגל הצורך עם למה

החדשים. בתנאים החיים את לבנות בן,
 השוורים בפני מציבה כולה 1987 שנת
 אתגרים במאי 2ל״ לאפריל 28ה- בין שנולדו

 ככל כך, סתם תעבור לא זו שנה חדשים.
 במצב עצמכם תמצאו בסיומה אחרת: שנה

 זה לכן. קודם הכרתם לא שאותו חדש
 הנקודה כי אם החיים, תחומי לכל מתייחס

 עקב או בהשפעתו, בן״הזוג. היא המרכזית
 ברירה תהיה לא נוצרו, או שיווצרו הנסיבות

 יותר או חדשים הרגלים עם להסכין אלא
לשאר באשר אחרת. חיים צורת - נכון

 סוערת שנה מצפה לא להם השוורים,
 לבני המציקה המרכזית הבעיה במיוחד.

 הכלכלית. הבעיה היא כשנתיים מזה המזל
 ביטחון מחוסר השוורים יסבלו השנה גם

 שאין משום לא הכלכלי. לעתידם באשר
 לבקרים חדשות הנכפות ההוצאות הכנסות:

 אוראנוס הכוכבים התקציב. את מדלדלות
 בעלי הם השמיני, בבית השוהים וסטורן,
וברי כספית מבחינה מבוטלת לא השפעה
 ההתייחסות הוא מכל החשוב אך אותית,

הזוג. לבני
 לוותר נדרשים המזל שבני היא, ההרגשה

ובדרי בתוכניות ולהתחשב רצונותיהם על
 שה־ להרגשה מביא זה הזוג. בן של שות

 בתמורה מקבלים אך הנותנים, הם שוורים
 נוספת השפעה והתחשבות. יחס מאוד מעש
 גם השמיני בבית השוהים הכוכבים לשני
 או איבדו המזל מבני חלק קלה. אינה היא

השמיני הבית קרוב. אדם לאבד עלולים

 להתעקש טעם אין
 קבועים קשוים על
 להתחיל אפשר -

 חושים, בקשרים
ומשמחים קלילים

 מהחיים סופית פרידה השאר, בין מסמל,
 עצמם השוורים על לא מדובר אך עצמם.

 אי- זאת, בכל מאוד. קרוב אדם על אלא
 ולמרות במיוחד, קשה זו ששנה לומר אפשר

בפרו לכך להתייחס יש לעיל שנאמר מה
 נקודות כמה כאן הוזכרו הנכונה. פורציה
 במשך אך אנשים, מספר עבור קובעות
 בנחת יתנהלו החיים השנה ימי מרבית
 בצורה יותר או פחות תחלוף הזו והשנה

ודכאונות. מועקות זעזועים, ללא נורמלית,

 בשנת שור מזל לבני מצפה מה כך, אם
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וקריירה עבודה ♦
המיוח לשינויים שתביא תקופה אינה זו
 להתנסות רוצים היו רבים שוורים לים.

 נמאסה; קצת העבודה ושונה; חדש במשהו
 מעניין לא גם אך שרע, לומר אפשר אי

מהאנ מתעייפים קרובות לעתים במיוחד.
 הם השנה כאמור, אך, עובדים. שעמם שים

 והקבו- המוכרת בעבודה להתמיד יצטרכו
 ולעבור שינוי לבצע להם יזדמן אם וגם עה,

 שלא קצר זמן תוך להם יתברר חדש, למקום
להם יהיה בעבודה שחיפשו. מה את השיגו

 ולהחליט חשבון־נפש עצמם עם לעשות זמן
 רק בעתיד. לעשות רוצים הם באמת מה

 חדש לכיוון לפנות יוכלו הם 1988 בשנת
 והן התנאים מבחינת הן עצמנז את ולקדם

המקצועי. והמעמד היוקרה מבחינת
כספים #

 אם השנה. מאוד רגישה נקודה זוהי
 ירגישו השוורים כסף". ״אין בקיצור: לסכם
 כשמתייחסים זו. מבחינה לחוצים עצמם

שכש לשכוח, אסור המזל בני של לאופיים
 קצת מרגישים הם רזרבות להם אין

 בהוצאות להמעיט כדאי ועצובים. מדוכאים
140 בעמוד (המשך
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 עייפות קל: יהיה לא בחודש 24ל־ עד 22מה״
 אינו זה כל אך הרוח. מצב את לאבד ונטייה

מאב לא עוד כל נורא.
העצ השליטה את דים

 סכנה יש השבוע מית.
 הקשור בכל אמיתית
 צריך לכן לנסיעות,

ב מתמיד. זהיר להיות
א הסביבה עם מגעים

תוק להיות נוטים תם
מרי ולעורר מדי פניים
 רצוי בכספים בות.

יותר. זהירים שתהיו
 הנטייה אך רצון, משביעות ההכנסות אמנם
 חזקה. היא להפסדים שיגדמו צעדים לבצע

* * *
 אך מתקרב, יום־ההולדת תאריך אמנם
 את חוגגים שאכן אלה בעיקר מכך נהנים

ממשי השאר המאורע.
ודי כבדות להרגיש כים

 מבעיות וסובלים כאון
בל מיכשולים בריאות,

 לעכב עלולים צפויים תי
להת כדאי לא תוכניות.

מדו לא - ולהתרגש רגז
 בדחייה. רק בביטול. בר

נפת התמנטי בתחום
 מוזרה, תקופה כעת חת

 להתקרב מנסה מישהו
 לרגשות להקשיב כדאי פשוט. אינו מצבו אך

 זו. בתקופה הכדאיות חישובי כל את ולשכוח
* * *

 אלה, בימים עליכם שורה תקופנות של רוח
 מרץ באיזשהו מתמלאים אתם כי נראה

 עם יחד אך מחודש,
להת נוטים אתם זאת
ולו לריב להתרגז, פרץ,

שכדאי. ממה יותר מר
איפוק, על לשמור רצוי

 הסביבה עם היחסים
 ולא להתקלקל עלולים

 22מה- לתקנם. יהיה קל
ק ימים יהיו 24ה־ עד

ל ביותר: הטוב שים.
 שמרגיז מי מכל התרחק

 ימים. באותם טובה אינה הבריאות אתכם.
נגדכם. לפעול מנסה - בעבודה מישהו

סוסן
 - ביוני :
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 מסתייגים עזרתם את שהבטיחו ידידים
 זה אין אך וסיבות תירוצים ומוצאים לפתע

 לסמוך תצטרכו משנה:
 בעניין עצמכם. על רק

 באמת תוכלו הקריירה
 תהיו אם הרבה להשיג

 זהו נועזים. יותר קצת
 מכיוון קל, לא שבוע

להב־ מנסים שאנשים
סי אינה זו אך שילכם.

 אתם ידיים. להרים בה
 סוף־סוף לבצע חייבים

 זה ואפילו השינוי. את
 על להביט כדאי הסביבה. מצד בפגיעה כרוך

 זהירים. היו רחוק. היותר בטווח התוצאות
* * *

 וקשים, מדכאים ימים יהיו 24ה־ עד 22מה־
 לפתע בעבודה. מצליחים שאתם למרות
 שמנסה מי שיש יתברר

 הטוב השם את להכפיש
אפש ואין שרכשתם,

ב לכך להתייחס רות
חיי אתם ראש. קלות

 ולהעלות להגיב בים
 לפני מעל העניין את

 משמחת בשורה השטח.
ב 26ב־ או 25ב- תגיע

 שיציעו יתכן - חודש
 אך לחו״ל. נסיעה לכם
 ליהנות תוכלו לפחות - יסתדר לא זה אם

 שם. השוהה בן־אדם עם שיווצר מקשר
* * *

 24ה־ בין קל. יותר קצת להיות מתחיל עכשיו
 ביחוד ותרנים, יותר קצת שתהיו כדאי 26ל־

הזוג. בני עם ביחסים
פר תוכניות תבצעו אל

מק שאתם לפני טיות
 לצד שיש למה שיבים

למר נסיעה לומר. השני
 אך בחשבון, באה חקים

 לצאת יכולים כולם לא
שיחת־ אפילו למסעות.

בי על ידיעה או טלפון
 יגרמו יקר אדם של קור
ה בתחום הנאה. לכם

הבור על תסמכו אל משתפר. מצבכם כספי
עצמם. את יוכיחו בטוחים דברים אך סה

חאזנ״ס
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 אתכם, ומדאיגות מטרידות כספיות בעיות
 רבות עצמכם על שלקחתם ההתחייבויות

שתוכ בטוחים ואינכם
האח עם להתמודד לו

בדבר. הכרוכה ריות
ל לצפות שתוכלו נראה
 קרובי־מש- מצד עזרה
 על להתגבר צריך פחה.

 כעסים ועל ההתנגדות
להת תוכלו העבר. מן

 כל באהבה. מאוד נחם
ה לשטח שקשור מה

 לטובתכם הוא רומנטי
חב את ומבקשים אתכם אוהבים עכשיו,
 חדש. קשר לעצמם ימצאו הבודדים רתכם.

* * *
 העימות - הסביבה לבין ביניכם מתיחות

 האנשים של שהכוונות שלכם לחשד קשור
 טהורות. אינן בסביבה

 יותר מסתמכים אתם
ושוכ הרגשות על מדי
ההגיו השיקול את חים

 להרגשה הצדקה אין ני.
 אתכם. שפוקדת הרעה
 יחסים על לשמור וכדאי
 במקום ביחוד טובים.

ש המקום זהו העבודה.
 לפגוש עליכם יהיה בו

הק או ההרפתקה את
מס הנעשה את היטב לבחון כדאי הבא. שר

 שקטה. שהתנהגותו מי את לפסול ולא ביב
* * *

ש יתכן השבוע. לכם מצפה קשה עבודה
מהעבודה. שנעדר מישהו להחליף תצטרכו

 תמצאו שלא ספק אין
במ רק ולא פנוי, רגע
 עובדים אתם שבו קום
 שעות לאחר גם אלא

עצמ תמצאו העבודה.
 זה מדי. עסוקים כם

 שמצב מכיוון טוב, אינו
 אינו שלכם הבריאות

 ו- בעיניים בעיות שפיר.
ל מציקות הגב באיזור

 עליכם לכך ונוסף כם,
 טוב. חשים שאינם בקרובי-משפחה לטפל

מעט. משתפר מצבכם - הכספים בתחום
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 עכשיו אתכם. מעסיקים עדיין מגורים ענייני
 אך מבקשים. שאתם מה את למצוא תוכלו

להו תוכלו לא בינתיים
 לפועל התוכנית את ציא

 תוכלו לא שגם ויתכן
 שאתם מה את לרכוש
במ יצוץ עיכוב רוצים.

 לקחתם לא שאותו קום
 דחייה זוהי אך בחשבון,

 קצר זמן ותוך זמנית
שתר מה להשיג תוכלו

 מצפה אהבה הרבה צו.
הקרוב, בחודש לכם

 בקלות יותר קצת להתייחס בדאי ואולי
א ש ה. לנו א ז ם ל בי י ק חי בו ד ר ל ב ח ע. ב בו ק  ה

* * *
 לחוצים חשים אתם ירוד. די מצב־הרוח

 במיסגרת ובעיקר הבית, קירות בין מאוד
 אי״אפשר המשפחתית.

המש בני את להאשים
י חוסר הסיבה: פחה.
דרכ את למצוא כולת

 הקריירה. בתחום כם
 נחוצה זה ברגע אולי
ול קצרה, חופשה לכם
לנסי שתצאו טוב בד.
יש ידידים תפגשו עה.
 לא חדשים. ותכירו נים

 מוצא שתמצאו יתכן
 עצמכם חשים שאינכם זמן כל מהמצב

 והבעיות. הצרות מכל ורחוקים חופשיים
* * *

 אתם הקרוב. בחודש צפויות רבות נסיעות
 ובעיקר - החברה את מעט לשנות חייבים

בק אנשים עם להיפגש
העתי לתוכניותיכם שר

 לסכם הזמן עכשיו דיות.

סי לקחת להעז עניין.
 יתכן ולהתקדם. כונים

וב־ בעיכובים שתיתקלו
 אנשים מצד התנגדויות
 לא זה אך - שמקנאים

ה הגיע להרתיע. צריך
לטו משהו שתעשו זמן
 ההתחשבות עצמכם. בת

 קרובות לעתים גורמת
משמח. כספי הישג חשוב. משהו של להחמצה
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באחרים שלכם
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