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מרים
בנימיג׳

החודש: מזל
י1 ד ג

השפעת
הכוכבים

 חשובה לתקופה נכגסים גדי מזל בני
בחייהם.
 - בגלגל-המזלות אותם שמייצג הכוכב

 גדי למזל יכנס (סטורן), שבתאי כוכב
 לגדי זה כוכב של כניסתו פברואר. בחודש
 כל אן הגדיים, על וראשונה בראש תשפיע

זה. במעבר הם, גם ירגישו, האחרים המזלות
 ממנו חוששים ומדוע שבתאי הכוכב מיהו
 שבו בעולם לחיות היה אפשר אם כל-כך(

 אורות, רק אלא צללים, אין לעולם טוב, הכל
 מיותר. כוכב הוא ששבתאי לומר היה אפשר

 מדי אנשים נפגשים חייהם שבמיסגרת אלא
 קשות, חוויות חווים האפל, בצד גם יום

וקשיים. בעיות עם להתמודד חייבים
 מהם לצאת ואף הבעיות על להתגבר כדי

 באישיותו צד שיהיה כדאי יותר, מחוזקים
 הפחות הניסיונות את שיכיר אדם, כל של

 נפגש כשהוא האדם ישבר לא וכך נעימים
 את מסמל (שבתאי) סטורן כוכב בהם.

לעבור. האדם שעל הקשים הניסיונות
 מוגבל בעולם האדם של הניסיון
 שבתאי היה 1871 שנת עד הזמן. במיסגרת

 לאנושות. מוכר שהיה האחרון הלכת כוכב
 אכן מערכת״השמש. גבול את היווה הוא

 מיסגרות, תחומים, גבולות, מסמל שבתאי
 וחוויות קשים נסיונות בזמן, מיגבלות

 להתחשל, כדי לעבור אדם שעל חינוכיות,
הניסיונות מתוך רק ולהתבגר. להתגבר

 אמיתית, לפתיחות האדם מגיע הקשים
החיים. עם ולהשלמה להבנה

 גלילאו גילה שאותן טבעות, מוקף סטורן
 אותו המקיפות הטבעות .17ה״ במאה גליליי
 לכוכב המיוחסת הסימליות את לחזק באות

 של שמקומו רואים האישי בהורוסקופ זה.
 שונות, מכות״גורל מסמל במפה שבתאי
 עוני, אכזבות, בנפש, אבידות מחלות,
 ניסיונות או חוויות הן אלה וזיקנה. מחסור

במידת-הדין. לאדם הועידה שההשגחה
 מידת־הדין. את מסמל שבתאי כוכב
 ועונש. שכר של נקי חשבון הוא החשבון
 האדם שעל הדברים על מצביע שבתאי
 על האדם מקבל אם גם ולרע. לטוב לעבור
 ובולט חשוב תפקיד למשל, רצוי, דבר עצמו

 הוא מכובד, במוסד או הפוליטית במערכת
שני וההטבות מהתנאים מהכבוד, נהנה
 אלה כל אך תפקידו, במיסגרת לו תנים

 כבד, עול גדולה, אחריות בנשיאת משולבים
ומאמצת. קשה ועבודה חוסר־זמן
 לו. שמגיע מה את לאדם נותן שבתאי

 מזכה, ולא מכה הוא המקרים, ברוב לכן,
 כל ולהיות בדרישותיו, לעמוד מאוד קשה
 נותן לעבר, מתייחס שבתאי בסדר. הזמן
 הוא אם ערכים. על ושומר למסורת כבוד

 שהאדם ברור הרי מידת״הדין את מסמל
 בעבר. שעשה מעשים על נשפט
 ו וחוקי״מוסר גדולה מוסריות מסמל

 1 עם להתמודד האדם את מלמד הוא
ומחסור.

 הוא חומרני, כוכב הוא שבתאי
 מבוסס יהיה שאם ההרגשה את לאדם

 אלא דבר. לו יקרה לא כלכלית מבחינה
 גם בכך. די שלא נוכח אדם כל שבמציאות

 אובדן ממחלות, לסבול עלול ביותר העשיר
 הרכוש כל של הפסד אף או יקרה, נפש של

ברשותו. שיש
 קשיים, שבתאי מסמל החיצוני בעולם
הפס מיכשולים, עיכובים, קור, הגבלות,

 מ- נפילה זיקנה, כרוניות, מחלות דים,
 עונשים, עמיקתא," לבירא רמא ״איגרא

 או ״המורה" נקרא שבתאי ובדידות. הסגר
 בדרך תלמידיו את מלמד הוא ״המחנך״.

 השיטה למרות אך בעונשים. ומחמיר הקשה
 ללמוד, תלמידיו נאלצים שבה הלא״נוחה,

 להיבנות ואפשרות התחזקות היא התוצאה
יותר. וטובה נכונה בדרך

במזל זה כוכב יימצא הקרובה בתקופה

נותן

 למיסגרת הגדיים את יכניס זה מצב גדי.
 ולהתקדם להמשיך אותם וילמד מגבילה
 וזהו מאחר בדרכם. שיעמדו הקשיים למרות
 יותר פשוט להם שיהיה יתכן שלהם הכוכב
 נוחה הלא התקופה עם ולהשלים לקבל

 תקופה אותה בתום המזלות. לשאר מאשר
 התחשלו, תועלת, שהפיקו יווכחו הם

 ברשות לעמוד מסוגלים הם ועכשיו התחזקו
באחרים. תלויים ואינם עצמם

דדי 9
 להם יגרום שלהם 12ה״ בבית שבתאי

 כך עם ישלימו הם ולחוסר״וודאות. לחרדות
 גדולה בחברה פחות להימצא שעליהם

 או מצומצמת בחברה ולהסתפק ומפוזרת,
התמו וכן בריאות, בעיות יתכנו לבד. אף

 מתוך בהם לפגוע שמנסים אנשים עם דדות
הגב. ומאחורי נסתרות בדרכים קינאה

רני□ 9
 לאכזבה יגרום שלהם 11ה־ בבית שבתאי
מידי ולניתוקים חיים הם שבה מהחברה

 חשים הם להם. שהנחילו אכזבות בגלל דים
שאיפו את להגשים יצליחו לא לעולם כי

 לאנשים יתחברו הם המקצועיות. תיהם
 יפעילו כי להם ומומלץ רציניים או מבוגרים

ידידים. בבחירת שיקולי-כדאיות
טדה ♦

 על מצביע שלהם 10ה־ בבית שבתאי
 חיפוש העבודה, או התפקיד בשינוי צורך
 נוסף עול ומכובד, סמכותי מעמד אחרי

 שלא מכשולים עם והתמודדות בעבודה
 המצב אך נגדם, יפעלו אנשים בעבר. ידעו

מהם. להיפרד יאפשר לא
ר1ש ♦

 על מסמל שלהם התשיעי בבית שבתאי
 אחרי חיפוש יתכן בהשקפת״העולם. שינוי
 או דתית, מיסגרת אף אולי שונה, דרך

 רחוקות בנסיעות לימודים. על מחשבה
אכזבות. צפויות

תאומים ♦
 בעיות מציין שלהם השמיני בבית שבתאי
 למישפחה. השייכים באלה בעיקר כספים,

 שמגיע כסף על או ירושה על מאבקים יתכנו
 לנחול אפשרות וקיימת מהמישפחה להם

חופ פחות ירגישו הם בחיי״המין הפסדים.
נוקשים. לחוקים וכפופים שיים

5
ן־ סרט! •

 { הנישואין בית - השביעי בבית שבתאי
 * משותף לאכזבה אפשרות והשותפויות.

 | ויתכן לאור תצא האמת לעבודה. או לחיים
 5 החלטה או ניתוקים, לפרידות, תביא שאף

 * יתכנו אחריות. ולקיחת ההתנהגות שינוי על
ומבוגר. רציני לאדם נישואין

\ אריה • ——— 4
 { תקופה על מלמד השישי בבית שבתאי

 { ברוב האריות את העבודה תעסיק שבה
 ן שהעומס קשה כה יעבדו הם היממה. שעות
 £ פגיעים יהיו הם בבריאותם. לפגוע עלול

 $ להצטננויות ובעיקר למחלות, מתמיד
* ושיניים. ובעיות״גב

* בתולה •
 * לא המזל בני - החמישי בבית שבתאי

 1 קלילה בצורה מהחיים ליהנות לעצמם ירשו
 * מעט יהיה כושר״היצירה ובלתי-מחייבת.

 * במיש- מהילדים מופרזות דרישות מוגבל.
 4 וקשה. מתוחה לאווירה לגרום יכולות פחה

* מאזניים 0
 4 עלולות בעיות - הרביעי בבית שבתאי

 4 יכול בן־הזוג המישפחה, במיסגרת לצוץ
 4 מאזניים בני המיסגרת. שינוי על להחליט

 4 כדי ומירצם כספם ממיטב להשקיע ידרשו
 4 הורים שהורגלו. כפי הבית את להחזיק

 4 יותר להיזדקק או לחלות עלולים מבוגרים
4 לעזרה. מתמיד

עקרב •
 בצו־ שינוי מסמל השלישי בבית שבתאי

 ואחראית רצינית יותר וגישה רת-החשיבה
מע יותר להיות הופכים העקרבים לחיים.
 במיקצו־ הקשורים תחומי״לימודים שיים.

 ועבודה רב ריכוז ידרשו הריאליים, עות
 שכנים או ואחיות אחים עם יחסים קשה.

קשים. להיות עלולים
ת ♦ ש ק

 4 דאגות על מצביע השני בבית שבתאי
 4 סיבה תהיה לא אם אף כלכליים. בעניינים
 4 וחרדים מודאגים הקשתים יהיו מוצדקת
 4 די תהיה ההגבלה תחושת הכספי. למצבם

 4 די להם שיש להרגיש יוכלו לא הם מוצדקת.
 4 יצטרכו הבאות השנים שלוש ובמשך כסף,

** 4להצטמצם.
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 להיפגע נוטים אתם למדי. מסוכן שבוע זהו
 להתאפק תצטרכו מאלימות. או מתאונות

 כשמישהו להתפרץ ולא
את מרגיזים משהו או

בחו 31ב״ או 30ב- כם,
סכום־ לקבל צפו דש

 אולם במפתיע, כסף
מיו שמצב״רוח נראה

 לכם יגרום במינו חד
ש ממה יותר לבזבז
 להרשות יכולים אתם

ברומאנטי־ לעצמכם.
 הופכת ידידות קה,

 צפויות לטובה. מפתיע לקשר-אינטימי
ובעבודה. הפיננסי בשטח לטובה הפתעות

* * *

רו מפגישות ליהנות תוכלו בחודש נ1וב־ 30ב־
 לתכנן תוכל! המין־השנ׳, של ומפינוקים מאנטיות

לבי ונסיעה משותף בילוי
כס בענייני לטיול. או קור
 מעודד. איע מצבכם פים
ב אי־סדר אצלכם קיים

 לנשח ותצטרכו חשבונות
 שעוסק אחר לנוף 1א לבנק

 מה! לברר כדאי בכספים.
ל עומדים אתם מצבכם.
 אי־הסדר בנלל הפסיד
 ונם אצלכם גם הקיים
 בחודש 4ב־1 3ב־ אצלם.

 מיפנש 1א שיתה לצנרך קצרה לנסיעה 1צפ
הסקצוע׳, לעחידכם בקשר לקבוע שיכול חשוב,

* * *

 מחוס- חשים אתם ועצוב. כבד מצב-הרוח
 כדי מנסים שאתם הדרכים ולמרות רי״מרץ

המו מהרגשת להיפטר
 אתכם מלווה זו עקה,
 עם השלימו מקום. לכל
 שוב שבועיים תוך כך.

 ומאוששים חזקים תהיו
יותר. טוב ובמצב-רוח

 סיכסוך יתכן בעבודה,
 הפעם עקרוני, עניין על

 אלא צודקים, אתם
 להסתכסך לא שעדיף
 מכם גוזל זה עכשיו,

 יעודד מפתיע ביקור כוחות. מדי יותר
מהרומאנטיקה. ליהנות תוכלו אתכם.

* * * * * 41 * * * 41 * * * * *ב 1* *ב * * * .* *

 שלא יתכן מאזד. מעייפים יהיו בחודש 2וה־ ורו
 ממה יותר עצמכם על תעמיסו אל טוב. תתיש!

 החודש לשאת. שת!בל!
 יוזמה מכם ירחש הקרוב
 שהוזנחו בבעיות וטיפזל
בעבו אחר מישהו על־יד׳

 של ת1בר־א בעיות דה.
 דאנה לכם שגרמו ילדים.

 חולפות האחרון. בחודש
 מיפגש להדאיג. ח1וםפסיק

 בחורש 4ב־ או ב־ג חשוב
 מציאות בפני אחכם יעמיד

 תדעו לפחזת אך חדשה,
 סכום־ להניע צפו־ השני. הצד אצל מקומכם היכן
 לבית. חשובה רכישה לרכוש לכם שיעזור כסף

* * *
 הצעה לכם יציעו בחודש, 31ב- או 30ב־

ש לפרוייקט בקשר ומלאת־אתגר מעניינת
מי עוסקים. אתם בו

 לא עכשיו שעד שהו,
 בעבודתכם, התעניין

 לקבוע יכולה והשפעתו
 המיקצועי, עתידכם את

לק לכם ויעזור יתערב
 3ה־ הפרוייקט. את דם
 מאוד יהיו בחודש 4וה״

להק תצטרכו קשים.
 אתם מנוחה. על פיד

ל לב לשים שוכחים
 המין אצל מבוקשים מאוד אתם בריאותכם.

 חדשים. לקשרים שתתכוננו כדאי השני.
* * *

 בארץ קרוב אדם עם קשר ׳!וצר 3וב־ו 30ב־
 בחודש 2וה־ ה־ו אתכם. וישקיט ירגיע זה אחרת.

 ומקורם קרים יהיו לא
לבני־ הקשורה במתיחות.
 מוכנים שאינם מישפחה,

 צפו הצעותיכם. את לקבל
 4ב־ או 3ב־ משמח לביקור
 בכם יזבח ידידים בחודש.

 כדאי שלא בהצעות דבואז
 הרומאנטי התחום לבטלן.
אלה. בימים מאוד חשוב
 מי ישנם בעמדה אפיל!

 קשר ביצירת שמעונ״נים
 קשרים לסיים הזמן עכשיו יותר. ואינטימי קחב

תר.1י בריאים ביחסים להתחיל כדי מסובכים,

מאזניים
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מגו לענייני אלה בימים יופנה הריכוז עיקר
 חי״ שונות. מישפחתיות ובעיות רכוש רים,

 בנושאים לוקי-דיעות
 או 30ב־ יביאו כספיים

 לעימות בחודש 31ב־
 או אחים עם לא־־נעים

 לדחות כדאי גיסים.
 או ל״ג שתוכננה נסיעה

יו צפויות בחודש. 2ל־
 תקלות בעיות, מדי תר

 4וה־ 3ה״ ועיכובים.
 אתכם מפגישים שוב
 לכם שיציעו אנשים עם

 אך העבודה, בתחום חדשות אפשרויות
 כיסוי. ללא הבטחות שוב, שאלה, נראה

* * ★
 עם מחדש אתכם יפגיש! בחודש 31וה־ ה־סג

 אינכם 1שב קשר ר1ליצ שמתעקשים מחזרים
 לסמוך אפשר מעננ״נים.

 להעמיד שחדש עליכם
 לא אתם שבו ם־ אח

 בעיות במקומו. משנ״נים
 להטריד שמת כספיות
 הצדקה. ללא אך אתכם,

 לכם הולך לא שכרגע יתכן
 תוך אולם, שציפיתם, כפי
 מצבכם ישתפר קצר, זמן

קצ נסישח מאוד. הכספי
 אגשים עם ופגישות רות

 התחום מעניינים. רעיונות לכם 1יביא חדשים
 קיימים. קשרים על שימח מבלבל. החמאנט׳

* * *
עוב אתם אתכם. מדאיגים כספים ענייני

 טוב כל-כך מרגישים לא מאוד, קשה דים
להס מאוד ומתקשים

 שקורה מה כל עם תדר
ההוצ הפיננסי. בתחום

 וההכנסות רבות אות
שהיי כפי זורמות אינן
 טעם אין רגילים. תם

זו. בתופעה להילחם
 תוך המצב. עם השלימו

להת תוכלו רב לא זמן
הלוח הקשיים על גבר
הת כי אם ביותר צים

 אינה עדיין לכספים, הקשור בכל קופה,
מצב-הרוח. על תשפיע חדשה היכרות קלה.
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 פנישוח צפויות ונעימים קלים יהיו 3וה־ו 30ה־
 עליזה אווירה עימן שיביאו ותברתיות רומאנטיות

 בחודש נדו אך יותר.
 הרבה תהיה ההרגשה

וה הבריאות טזבה. פחות
 אינן הכללית הרגשה
 שוב שחסבלו ויתכן טובות
כלשהי. בריאותית מבעיה

 יהיו בחודש 4ה־1 3ה־
 לבם צפויות יותר. קלים

 עם משמחות פנישזת
 חשובים מאר אנשים
הב על תסמכו אל ויקרים.

 אם ביחוד מזמן, לא שהכרתם אנשים של טחות
 כלשהי. משנתפח לפעילות 1א לכספים נונע זה

* * *
 אלה. בימים אתכם פוקדת רבה עייפות

 מאמץ. ופחות מנוחה ליותר זקוקים אתם
 יום־ה- שלפני החודש
 מעייף שלכם הולדת
הר של השקעה ודורש

 מחליש ■זה אנרגיה. בה
 לגרום ויכול ומתיש

 בעבודה לחלות. לכם
להש ממשיכים אתם
 המשיכו טוב. רושם איר
ל נקטתם שאותו בקו

את יוביל זה אחרונה.
 המטרות להגשמת כם

 תתנו אל המיקצועי. בתחום היותר־חשובות
 ידידים. פני שמעמידים באנשים אמון

* * *
 חשובה בחודש 31 ב־ או 30ב־ שתתקיים (סיעה

 לכם לנחם יכולה מיקרית פגישה לעתידכם.
ולהח קרמחשבה לשנות

 ושונה חדשה דרך על ליט
 ידידים דמח.1מהק מאוד

 ו ב־ לאכזבה יגרמו וותיקים
 המתיחות בחודש. 2ב־ או

ימים. באותם תתגבר בבית
להחר* הוא ביותר הטוב

 לטיול לנסיעה, לצאת חק.
 מההרגלים מעט לשנות או

 החמאד ם1בתח הקבועים.
סודיות. על לשמור רצוי טי

 להיחשף עומדת סודית שפרשה נראה זאת ובכל
קשה. מריבה אף ואולי אי־־נעימוח לכם ולגרוס
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