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מרים
גנימיני

החודש: מזל
בתודה

החיות
והמזלות

 עלינו והמקובלת המוכרת האסטרולוגיה
 עשרה - המזלות לשנים־עשר מתייחסת

 ושמונה הירח השמש, שהם גרמי־שמיים,
 כל עלינו, המקובלת באסטרולוגיה כוכבים.

 השמש למהלך בהתאם המזל מתחלף חודש
גלגל־המזלות. סביב

 רבות ושיטות נוספות תורות קיימות
 טבע- או הגורל, החיים, את להסביר ושונות
 גם מתייחסת הסינית האסטרולוגיה האדם.

 מתחלפים שאלה אלא המזלות, 12ל״ היא
 האגדה חיות. של בשמות ונקראים שנה מדי

 אליו הזמין החדשה השנה שלקראת מספרת
 חיות 12 ורק ברואי״עולם, כל את בודהה
 החתול, הנמר, השור, העכבר, הופיעו:

 הקוף, התיש, הסוס, הנחש, הדרקון,
והחזיר. הכלב התרנגול,

 גלגל- את בודהה הרכיב אלה מכל
 מאשר מהירח יותר המושפע הסיני, המזלות

מהשמש.
 החיות לאחת מתייחסת שנה כל כאמור,
 לא ומזל. גורל אופי ומבטאת לעיל, הנזכרות

 הסינים בחשבון. נלקחת עצמה השנה רק
 השעה היום מהחודש, מתעלמים אינם

 סבורים, הם כללי שבאופן אלא והמקום.
 בו יש מסויימת בשנה שנולד מי שכל

 אותה של והאיפיונים הגורל מהתכונות,
על ומשפיע המזל אותו חוזר שנה 12 כל שנה.

ה ברגע לפתע. צומחות חדשות ידידויות
לה כדאי אולם גדולה, ההתלהבות ראשון

בק מזהירים יותר יות
מכי שלא מי לכל שר

נר לא כרגע היטב. רים
הקרוב, בטווח נזק אה

 לכך תהיה בעתיד אולם
 כדאי זאת ואת השפעה,
של ההתנהגות למנוע.

 נמהרת להיות נוטה כם
ול לכם ומסוכנת מדי

 יכול שזה יתכן סביבה,
 בטעויות רק להסתכם

בתוצ לשאת עלולים אתם אך הכביש, על
תחלוף. שהתקופה לאחר רב זמן אות

ס 21 ר מ  ־ ב
ל 20 רי פ א ב

 מעליה נהנים אתם ח״ם שוקקת תקופה בתוך *
 אחכם משאירים שלא םכך1 שלכם בפופולאריות

 ללא באים אורחים לבד.
 מוסיפים לא אך הודעה,
והנאה. עידוד אלא טירחה,

 לצאת חרבו השבוע נס
 עם ולהיפנש מהבית
 השני. הסין בני זעם ידידים
 את לשמח לבם אל אולם

 לעבודה, התח״בחחיכם
 את הזנחתם שקצת נראה

 וכדאי לאחרונה תפקידיכם
 את להשלים שתמהר!
הבריאות. על שימרו — בחודש ו8ב־ הפימרים.

מלהיבה. הפתעה לכם נכונה 22ב־1 21 ב־

 1987 שנת למשל, בה. הנולדים ועל התקופה
 כל גלומות שבה שנה החתול, שנת היא

 בכל (חתול). זה למזל הקשורות התכונות
 החתול, בשנת בתולה במזל שנולד זה זאת,
 אריה, מאזניים, במזל שנולד לזה דומה אינו
עצמה. החתול בשנת אחר מזל או שור

 את מבטלת אינה הסינית האסטרולוגיה
אלא עלינו, המקובלת האסטרולוגיה

 מתוחים, די הקרובה הסביבה עם היחסים
ה מתנהלים שבה מהצורה מרוצים

עלי היומיומיים, חיים
שינו מיספר לבצע כם
מח אירגון בבית. יים

 שלכם הדירה של
 מבוגרים הורים של
 צודת-מחשבה מצריך
 שלכם הגישה אחרת.

נכו היתה לא היום עד
 להקשות עלול וזה נה,

כתוצ אם מאד, עליכם
תצ״ תיכנון מחוסר אה

 בחיים מהפמיים שינויים לבצע **גתע
נעימה. הפתעה צפויה - בכספים

****************י

 מגנטית משיכה לצד ושלווה, שקט רוגע,
 בלתי-פוסקת אינטנסיבית ופעילות חזקה
 בהם יש מעוגיינים. הם שבו התחום סביב
 פעם אף הם השליט. או המלך משל משהו
 מרגישים הם מנוצחים. או כנועים אינם

 שבו במקום מקום. ובכל דבר כל על בעלות
 ישארו. לא הם זרות, הרגשת להם יתנו

תשומת־לב מושכים הם תמידי באופן

י 21 נ ו  - בי
לי 20 ו בי

 אפשר שממנו נוסף, מימד לה מוסיפה
 של האופי ועל המצב החיים, על להשקיף
שנה. באותה הנולדים

 שנה מתחילה 1988 בפברואר 17ב״
 היא הדרקון, שנת הנקראת חדשה,

 הדרקון שנת .1989 במאי 2ב״ מסתיימת
 1928,1940,1952 ,1964,1976 בשנים היתה

שנה. 12 בן מחזור כלומר וכו',
 המזהירה, השנה בהשפעת שנולדו אנשים

 בראש הם ובת״האלמוות, חסרת״הלאות
 שנת ילידי על נאמר זה כל בולשים. וראשונה
בהם יש משפיע. הוא שבה שנה בכל הדרקון

 עידוד. והרבה לתמיכה זקוקים המישפחה בני
 ותוכלו מתוחים די בבית היחסים כאילו נראה

 ההבנות א׳ את ליישב
 שיחה ידי על והכעסים

 להקשיב ורצון גלויה
 או הזוג בני של לבקשות
 אינו בחודש ו8ה־ הילדים.

 מי עיסקוח. לביצוע נוח
 כדאי בך על שחושב
 והאפשרות מאחר שיזהר,
 עיסקה מכל בחוח לצאת

 שלאתר אלא ק״םח. אכן
 הכרזיות צרות. צפויות מכן

 מפתיעה אך מאוד. מוזרה בצורה קורות חדשות
 לעזור. ונסעת פתיחות מכס יידרשו ומרגשת.

* * *
 לבני הדאגה רב. זמן תופסת שוב העבודה
מח את מטרידה בריאים שאינם מישפחה

 זמן. וגוזלת שבותיכם
 נוח אינו בחודש 18ה-

 ב־ בריאותית, מבחינה
 נוטים אתם 22וב־ 21

 בצורה כספים להוציא
 תוכלו לא - מופרזת
 אלא הגרעון את לכסות
 כן ועל שנה, חצי לאחר
 בזמן. שתעצרו כדאי

צפו מיקריות הכרויות
 בעת או נסיעה בעת יות

 עשוי עכשיו מהבית, רחוק במקום ביקור
 שיגרתית. לא בצורה חדש קשר להתפתח

* * *
 להתרגז להתפרץ, נוטים אתם קל, אינו הרוח מצב

נגדם. לכם שיש מה כל בפרצוף לאנשים ולהטיח
!ה הכעס למרות אולם

לכם, גורמים שהם עצבנות
לעצמ להרשות תוכלו לא
להס המותחת את כם

שבינ אנשים עם תכסך
 אלא ברירה לכם אין תיים

 18ה־ חברתם. את לשאת
 יהיו בחודש 20ה־ עד

 מישהו א! אתם קשים,
 לא עלול המישפחה מבני

 צריך טוב, להרגיש
 לגשת ויש ברצינות אלה לבעיות להתייחס
נמהרות. מהחלטות הזהר! בחודש 22ב־ למומחה,

 אינו בקיסמם שנשבה מי קסם. ושופעים
 אותם. לשכוח או להם להאזין להפסיק יכול

 תופס כשמשהו מדבקת. שלהם ההתלהבות
 מדביקים מרפים, אינם הם אותם,

במגע. עימם שבא מי כל את בהתעניינותם
 כדאי בתולה, מזל של החודש וזהו מאחר

 שנת של לצירוף קורה מה ולראות לעקוב
 שנולד מי כלומר בתולה. ומזל הדרקון
 מי או ,1940 ,1952 ,1964 ,1976 בשנים
 מרכיבי הם מה .1988 בשנת שייולד

כמובן. בתולה במזל נולד הוא אם אישיותו,
בתולה- ילידי כוח. רב הוא כזה צירוף

 בגלל בעיה, מהווים שוב בחודש 17וה־ 16ה״
המיקצועי. עתידכם בדבר להחליט הצורך

 ספגתם האחרון בחודש
ל בקשר אכזבות כמה
ל כדאי זאת ובכל כך,

לש ולהשתדל המשיך
תפקיד. או מקום נות

אלי שמגיעות להצעות
ל ונסו בחיוב עני כם

בהקדם. ראיונות קבוע
 לגרום עלולים ידידים

 19וב- 18ב- לאכזבה
 אתם הפעם אך בחודש,

 אינם אומנם הם צדק, באי אותם שופטים
 באשמתם. שלא הפעם אך לעזור, יכולים

★ * *
שסע אחכס שמעסיק המרכזי הנושא  הוא ה

 עם ורהשר־ם לוותר נאלצים אתם העבודה.
 אח אחרים של רצונותיהם

 אינכם לכם שיש הרעיונות
 לפועל להוציא יכולים

שה בינתיים.  היא ההת
 אתכם. ומנבילים שעוצריס

 לעבור תוכלו לא כצפוי,
 לומר מבלי היום לסדר
 תניע וההתפרצות דבר,
 22ב־ 1א 21ב־ אחת, בבת

 מה לומר עדיף בחורש.
 יותר מאוחר שפחות,
 הרומאנטי בתחום בכם. לפנוע עלולים דבריכם

להתפתח. עשוי חדש משהו סודיות. על שימח

מאזניים

עקת
ר 22 ב ו ט ק ו א  • ב

ד 22 נ מ ב ו נ ב
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* * *

 הנאה לכם יגרמו אחרות ארצות עם קשרים
 כספי ברווח קשור זה בחודש, 20ל״ 18ה־ בין

ב שתקבלו במתנה או
 משמחת ידיעה מפתיע.

 לימודים תוכנית בדבר
 תתקבל הקרוב לעתיד
ההרגשה. את ותשפר

 זורם הכל לא בעבודה
 שם ודווקא ונוח, חלק
תי שבו המקום הוא

ו לריב להתרגז, אלצו
 אצור שהיה מה כל לומר

 לא עתה. עד בתוככם
 הופכים ידידים ולהבליג. לשתוק עוד תוכלו

ומיוחדים. לרציניים ביניכם הקשרים את

קשת
— . 1111.111■ 
148633303*

 ן מן ולהוציא לפוצץ אומץ בהם יש דרקון
 י והרחוקה. הקרובה סביבתם כל את המסלול

 י האופי עם ישארו תמיד הם זאת, עם יחד
 | מעודן, טעם על שומרים כשהם הצנוע,

 י והסתפ- בזולת התחשבות טובים, נימוסים
ן במועט. קות

 | ההגינות את מגלמים ודרקון בתולה
 | השקט והכוח הבתולה, של והמצפון

 י הדרקון נישמת הדרקון. של והמיסתורי
 י החן הטעם, עם מתמזגת הבוערת

 ן ואם כפרט אם - בזולת וההתחשבות
 בתולה. למזל אופיינית שאינה - כחברה

; להם יש וחד. חריף שכל בדרקון לבתולה

 בחנוה ומקום קו״וה
קוונים ■חסים במקום
 לחזות היכולת בצד חזקה אינטואיציה

 הנכונים המהלכים את היטב ולתכנן עתיד
 אוהבים הם נתון. מצב בכל לבצע שיש

בריא. והגיון סדר שיטה,
 בכספים. הצלחה להם צפוייה לרוב,

 משבר ומכל למחסור, מגיעים אינם לעולם
יותר. עשירים יוצאים הם כספי
 נוח ומרגישים במיוחד, רגשנים אינם הם
 דווקא ולאו המוביל, הוא כשראשם יותר
וריגשותיהם. ליבם

באהבה ודרקון בתורה •
 במיוחד, טובים אינם האישיים חייהם

 להרמוניה דוגמה לשמש יכולים אינם והם
 נמשכים מאוד השני המין בני הדדית.

 המוקרן המיסתורין בגלל האלה, לטיפוסים
 אבל מהם. השופע הסקס־אפיל ובגלל מהם
 לעבר דווקא נמשך זה צירוף המזל, לרוע

 בחברה. הולם מקום ולמציאת קריירה
 מאשר מושכים יותר הרבה אלה תחומים

אחד. אדם עם ואינטימיים קרובים יחסים
 להמתין יצטרך כזו בדמות שמתאהב מי

 שאותו עד ולתמוך לעודד ואף בסבלנות
 הוא. או היא לנצחון. יגיע בתולה״דרקון

 בפעילותם. בן־הזוג את לשתף יתעקשו
חד־סיטרי. רחוב אינם עימם החיים

 אך בהם, להעריך מה הרבה יש בקיצור,
 לאהוב ללטף, לחבק, אפשרות מאוד מעט

ולהתפנק.

 שהיה מה כל התלבטויות, לכם נורמת העמדה
 לכם נורם בעיות ללא והסתדר מאליו מובן כמעט

 בקשר לחרדה עכשיו
 כאילו נדמה לעתיד.
 עוצרים משהו או מישהו

 אך מלהתקדם, בעדכם
 תפרשו אל כך. לא הדבר

 דין כנזר זמניים עיכובים
 אורך תר1■ גלו ונסור, סופי
 תשינו קצר זמן ך1ח1 רוח
 בתחום שתרצו מה כל

 אף בעבודה העמדה.
חדשים. בסכרים תיפנש!

 ויוסיף חשיב מקום יתפוס שוב הרומאנטי התחום
 חשובה. פנישה לכם צפויה נעימה. החרנשוח

* * ★
ממ סובלים אתם שבו האחרון השבוע זהו
מצי כספיות בעיות ומדוכא, כבד רוח צב

 אין כי אם לכם, קות
 או רכוש לדאגה. סיבה

 מישפחה בני של כספים
 שקט, אי לכם גורם

 עליכם מוטלת אומנם
א אך גדולה, אחריות

ב לעמוד מסוגלים תם
 אנשים של בריאות כך.

עצמ שלכם או קרובים
 וזה שובה, אינה כם

 21ה- בין בעיקר יציק
 הפרק, על עולה לחו״ל נסיעה בחודש. 23ל״

 לפועל. תצא אם לדעת מוקדם עדיין אך
* ־* *

שסע מניע הסביבה לבין ביניכם המתח  לשיא, ה
 ו8ה־ בין שו1שחח והבדידות האכזבה הדיכאון,

 לכם 1ינרמ בחודש 20ל־
 חפוזות מסקנות להסיק

 זאת את !פיתאוסיות.
 בחרה בצורה 1חבטא

 23ל־ 21 ה־ בין !מפחידה
תניע, ההתפרצות בחודש.

 הציק עכשיו שעד מה וכל
החוצה. ״צא והפריע
 בתחום זאת כל למרות

שט־ מתברר הרומאנטי
 אדם של בשיפוט עיתם

 הניע בו. והאמנתם בטחתם האחרונות שבשנים
בעצמכם. ולבטוח הקשרים, את לסיים הזמן

ר 20 א ו נ י  ־ ב
ר 18 א רו ב פ ב

 בפברואר 19
ס 20 ר מ ב
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