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בנימיני
החודש: מזל

 נראה השניה. ממחציתו בעיקר פברואר,
 הרבה גדולים למימדים תתפשט שהתופעה

 לא צד לאף קיצונית. בצורה יקרה והכל יותר
 ייזכר פברואר המתרחש. על שליטה תהיה

 שיקרה השינוי בגלל שיחלוף אחרי רב זמן
 ולהתעלם להמשיף יותר יהיה ניתן לא בו.

נתונים. אנו שבו מהמצב
להש־ עומדים דברים כלכלית מבחינה

 לחוש ניתן אלה בימים וכבר מחסור מבטא
 הולכים. אנו מה לקראת

 שקשור אחר גוף וכל הבנקים הבורסה,
 יקרה הבל לא קשה. במצב יהיו לכספים
 לבורסה יש זה חודש אבל פברואר, בחודש

 מחירי בארץ. רק ולא להידרדר רב סיכוי
 לרדת. יתחילו גבוהים, שהיו הדירות,

מכשירים ופחות מכוניות פחות יקנו אנשים

ע נאשו  נו
 נמצא מרקור■

 קשה בנסיגה,
רגועים להיות

 כדאי פברואר, חודש של תחילתו עם
 זה. לחודש שהתייחסו בתחזיות להיזכר

 המעבר מפת״הבוכבים. משתנה בפברואר
 ממזל ומרס סטורן אוראנוס הכוכבים של

 כל על רישומו את משאיר גדי למזל קשת
 מרקורי, כוכב את לבן נוסיף אם אסטרולוג.

 קשה החודש, בל כמעט בנסיגה שנמצא
ושקטים. רגועים להישאר

 מודאג באסטרולוגיה עוסק שאינו מי גם
 במיג״ במדינה, מהתרחשויות אלה בימים

וב בבורסה בעיות המשק, של חיוניים זרים
הכבו בשטחים והאלימות אי-השקט עיקר
 דצמבר, בחודש אומנם, התחיל, זה כל שים.
 חד היו כאילו לאירועים התייחסו אז אבל

 שהעניין נוכחנו הזמן עם וחולפים. פעמיים
 את לשנות ועתיד יותר הרבה רציני

הישראלית. הפוליטיקה
האסט במפה אן יקרה, זה אין ברור לא

בחודש האלימות התגברות בולשת רולוגית

 עכשיו כבר אך אישי, בקצב אומנם תנות,
 חודש הצפויים. בשינויים לחוש אפשר

 את יותר ברורה בצורה ידגיש 1988 נובמבר
 אינו זה וכיוון פונים, אנו שאליו הכיוון

 מרס וכוכב ואוראנוס סטורן מעודד.
 את מסמלים אלה בימים גדי למזל שעוברים
הגדי פונים. אנחנו שלקראתה התקופה

 שהוא בגדי, כוכבים ריכוז למזלנו יקרים.
 וקור. גשמים על מצביע וקר, חורפי מזל

 זו, בשנה לנו יחסרו לא מים שלפחות ומכאן
גשום. יהיה הבא החורף גם המפות ולפי

בנסי הנימצא מרקורי(תיקשורת), כוכב
 הבילבול והיציבות. הביטחון את מערער גה,

להתנה להביא עלול השליטה ואיבוד גובר

 במיוחד גדול. ציבור על לרעה שתשפיע גות
 או לביטחון לכספים, קשור זה ציבור אם
 נמצא שנה רבע כל אחר. חשוב נושא לבל

 שלושה של לתקופה בנסיגה מרקורי כוכב
 תיקשורת, על משפיע זה רוב פי על שבועות.
 שאליהם השטחים שאר ועל תחבורה
מרקורי. משויין

חשו חפצים מאבדים אנשים זו בתקופה
מת יותר וכספים. מיסמבים תעודות, בים,
 או תקלות גניבות, במכונית, בעיות יש מיד
 רצוי בנסיגה מרקורי כאשר תאונות. אף

 זה מסוג לקשרים בקשרים. להתחיל שלא
נב שהם כיוון ימים, להאריף רב סיכוי אין
 לקבוע מומלץ לא יציב. לא בסיס על נים

בכל או בעסק להתחיל או לנישואין תאריף

ע  מערער רעור■מ נו
 והיציבות ןיטחוהב את

 לבילבול וגורם
 שליטה, לאיבוד
ולאובדן לתקלות

 שמרקורי עד לחכות עדיף חדש. פרוייקט
ישיר. במהלף יימצא

 היא זו בתקופה הבולשת נוספת תופעה
אביז בבית. שמתקלקלים הדברים ריבוי

 חשמליים מכשירים טלפון, במו חיוניים רים
בתקו פעולה מכלל יוצאים אינסטלציה או
 של הקונסטלציה - לכלל בהתייחסות זו. פה

 מצבים יוצרת והיא נוחה אינה הכוכבים
 הבורסה נפילת גדול. ציבור על שישפיעו

הת הבנקאיות) המניות נפילת לפני (עוד
 אפשר מכאן בנסיגה. היה כשמרקורי רחשה
הת מסמלת מרקורי של שהנסיגה להסיק

 ואולי קצרה, ולא קלה לא תקופה של חלה
 1987 נובמבר בחודש שקרה למה המשך אף

נמ מרקורי המיידי בטווח הכלכלי. בעולם
 למה אף בנסיגה, שבועות שלושה רק צא

ארון. לטווח השפעה תהיה עכשיו שיקרה

ס 21  - במר
ל 20 באפרי
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ביו׳ 20

וואומיט

 מע־ הבריאות טובים. אינם !ההתשה מצב־ווחח
!לטיפול. לבדיקה לגשת ובדאי אחכם סיקר.

 שיחליף מ׳ אין זאת למחת
לוק ואתם בעבודה אתכם

 נושיסוח עצמכם על חים
בכו־ יש שבקזש׳ נוספזת

 וסיעה בהן. לעמוד חכם
 ו3ל־ א! 12ל־ שמתוכעת

להתבטל. עלולה בחודש
חשמל־ מכשיר 1א ן1הטלפ

להתקלקל. על!לים חיוני
ב־ להשקיע הצורך בולל

 הה!צא!ת נם 1ינדל תיקונים
 ישירות לכם שייכים שאינם כספים הכספיות.

 בץבד־הסישפחה. קשות למריבות לנחם עלולים
★ ★ ★

 לסבול נושים אתם טובה. אינה הבריאות
 שתנסו וכדאי הגב או הבטן באיזור מבעיות
 בב- לטפל דרד למצוא

 תחלוף לא היא עייה.
 עם שיחות טיפול. ללא

 אנשים עם או בני-הזוג
 לכם, חשובה שדעתם
 אי-הבגה על יתבססו

 חשוב אם בסיסית.
הצעו את שיקבלו לכם

 שתסכימו כדאי תיכם,
נד אם אף לוויתורים,

 של עניין שזה לכם מה
 של בעיקר במישפחה בריאות בעיות כבוד.
 בחודש. 11ל- 10ה־ בין מבוגרים הורים

★ ★ ★
הברי מצב אתכם. ססומט כמעט שסס־העסדה

 אול־ למנוחה. זקוקים אתם טוב. איע הוא נס אות
לחופשה. לצאת כדאי
בנסיעות. להרמת לא אבל
 אחד במקום שתשה! כדאי
ט מחבר ל־הנוח תוכח ש
 1א ידידים של ועידודם תם

 עשוי סמם־כסף קרובים.
בחו 18ב־ או 17ב־ להניע

 לכס שקשה נראה אך דש,
 לתת מבלי מכך ליהנות

במישפחה. לנזקקים חלק
 משום בדאי. לא הדבר אך

 בתחום בחזרה. כספיכם את תקבלו ולא שיתכן
זמנית. פרידה או ניתוק לכם צפויים הרומאנטי

חאזניים
ר 2< ב מ ס ספ  ב

בר 22 טו ק או ר 21ב ב מ צ  בד
אר סו נו בי

גו הדבר בעבודה. תחתיכם שחותר מי יש
הקשיים. על להתגבר קשה קצת לבעיות. דם

במס גם יתכנו בעיות
 וזה המישפחתית גרת

נו הלא להרגשה יוסיף
אלה. בימים שלכם חה
בדר מסוכן שבוע זהו

להתפ נוטים הכל כים.
זהי בחוסר ולנהוג רץ

ב פועלים אתם רות.
 ולכן דחפים השפעת
 שיבע- להיזהר עליכם
 - ברומאנטיקה תיים.

 שתתקיימנה פגישות בתיסבובוג שקעתם
מאכזבות. תהיינה בחודש 11ב- או 10ב-

* * *
 לכם תהיה עכשיו. לכם חשובה מאוד הקאר״רה

 קשה לעבוד תצטרכו אך להתקדם. הזדמנות
ש הציפיות את ולהצדיק

א ענ״נים בכם. שליט
לתפ לכם מפריעים ש״□
 אינן ההתלבטויות קד.

 הזמן זה אין אך פשוטות.
 אז להתחיל לחדש. לנתק,
 עכשיו קשרים. לסיים
׳הקיים. על לשמור כדאי

להר יבול דרסטי צעד בל
שלו בעוד אחר באור אות
 בכספים שבועות. שה

 אינם סנופחים חשבונות טוב. לא המצב עד״ן
ק טעויות נכונים. מ מדוקדקת. בדיקה דורשות ב

* * *
 10ב- מכבידים בני-המישפחה עם יחסים

 במתיחות שרויים אתם בחודש. 11ה- עד
בעבו בעיות בגלל רבה
 שהיה סיבסוך דה.

 להיות הופך מוסתר
 על לעמוד עליכם גלוי.

הע או שהממונים כך
 עמדה יביעו מיתים
 תהיו במאבק גלויה.
 חופשה המנצחים. אתם

לבם. דרושה קצרה
 ולתכנן לחשוב כדאי

 לא אן לחו׳׳ל, נסיעה
 ממהרים אתם הבא. החודש תחילת לפני

לניתוק. להביא יכול וזה בני-הזוג על לכעוס
3***<״*****+*************************************+*****************************************************************+*׳**•****י-*********** 3***
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 שוב מכן לאחר ובלאות. בעייפות תחושו
הרומאנ שולטת אלה בימים יותר. קל יהיה

 את אף בחייכם, טיקה
מעוני אתם שבהם מי

 מצליחים אינכם נים
 חדשה היכרות להשיג.
 חשובה להיות יכולה

 שאי-הב- אלא לעתיד,
 מופרזות וציפיות נה

 להחלטה אתכם יביאו
 זה ומוטעית. מהירה

ש קשרים לנתק הזמן
לפ כדי יציבים, אינם

 הוצאות יותר. בריא לקשר מקום נות
 בחודש. 11ל- 10ה- בין פתאומיות כספיות

* ★ ★
 הפרק. על עכשיו עולה במקום־הםנורים שינו•

 או חוזה על לחתימה מתאים א־ע פברואר חודש
 לכן סוג. מכל להתחייבות

 דירה לרכוש מומלץ לא
 מומלץ הקרובים. טסים

משמעו קנייה כל לדחות
מו חדשה עבודה תית.
 מכם נדרש אך לכם צעת

 ק״ם לא אם היטב לבדוק
 וש־ מכם שמעל־מיס פרם
 יותר מאוחר בשלב ינחם

 הרומאנטי בתשם לבע״ה.
 לבצע תמהרו שלא בדאי

 בתחום מאכזבת. תהיה חדשה היכרות שינויים.
 תזניחו. אל בעיות. להיווצר עלולות הבריאות

. * * *
 לבם. להציק ממשיכות כספיות בעיות

 לא הוצאות של בסימן עומד השבוע
 כף על ורוגז מתוכננות

 מה בכל אתכם שקיפחו
 ענייני לכספים. שנוגע

הש דורשים מגורים
 כדי וזמן, כספים קעת

ש התנאים את לשפר
 חפצים גרים. אתם בהם

הבית. בתחום יעלמו
או למצוא קלוש סיכוי

הקרובים. בימים תם
טו ל>ז והרגשה עייפות

 לקחת שכדאי יתכן בחודש. 10מה״ בה
מהבל. ולהתרחק ימים, לכמה פסק-זמן

0. 1■^ .וווו■!■'!1^
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 שוב הופך לאחרונה, שהשתפר הכספי, המצב
 זהירים להיות חצטרכז השבוע בע״ה. להוות

עלו מכונית בהוצאותיכם.
שתאל אז להתקלקל לה
 באופן כספים להוציא צו
 יהיה זז מבחינה צפוי. לא
נוח. לא מאח־ שבוע זה

 המצב הרומאנטי בתחום.
 שהיו היכרויות ט.1פש אינו

 מאכזבות באחרונה לכם
שנפ וממושך. ישן וקשר

 חתר מה, זמן למשך סק
 אין אתכם, ומעסיק עכשיו

מעלי דנים מזל בני לחידושו. המתאים הזמן זה
 לדעת. זמחכס על עמדו תשוב. מידע מכם מים

* ★ ★
 תמהרו אל בעבודה. מעניינת הצעה תתכן

 שבועות ולהמתין היטב לשקול יש לענות.
 שתוכלו כדי מיספר,
בי התמונה את לראות

 ידידים, בהירות. תד
 לבם, דרושה שעזרתם
 לומר כדאי יאכזבו.

 דעתכם. את בגלוי להם
 לכספים הקשור בכל

 נדמה קל. לא מצבכם
 לא שליטה. שאיבדתם

 סיכונים, לקחת כדאי
 קל יהיה שוב בקרוב אן

 מסתבכים אתם הרומאנטי בתחום יותר.
 בן־הזוג. לכם שמשדר כפול מסר בגלל

* * *
 למצוא קשה נ.1בני*הז לבין ביניכם מתיחות
 תוכלו לא לחידוש. זקוק שהופסק קשר פתרון.

 הפרידה את רב זמן לסמל
עליכם. ומעיקה שמקשה
טובה, אינה הבריאות

בחודש. 8וב־ 7ב־ בעיקר
 פיסית אינה שהבעיה יתכן

 שתמצאו וחשוב בלבד
 להקשיב שיוכל מישהו
משמ ידיעה לבם. ולייעץ

 תשפר אחרת מארץ חת
לש כדאי מצב־החח. את

 כדאי לא אך נסיעה. קול
 סובלים אתם יותר. מאוחר אלא עכשיו, לתכנן

אתכם. לעכב מנסה מישהו בעמדה. מבעיות

אר 20 נו  - בי
אר 18 בפברו
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