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הורוסהוס
מרים

בנימיג׳

מ ז ל ה חו ד ש:

 3ה צ ם־

השנה ,רבני
גזר טלה
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בעבודה ,בקאריירה ,בבריאות ,במגורים,
במישפחה ובחיי־הרגש .לפחות בשטח א חד
ישתפר המצב השנה וזהו ה תחו ם הכלכלי.
כוכב יופיטר ,שנכנס בימים אלה למזל
שור ,יתן לבני טלה הזדמנות לשפר א ת
מצבם הכספי .עד חודש מרס  1989הם
יוכלו לפעול ולהגיע להישגים יפים ב תחו ם
הכספי .לכוכב מרס יש השפעה נוספ ת
שתקשה על השנה הקרובה .הוא יימצא
במזל טלה ברובו של הקיץ ובס תיו וב־26
בחודש אוגוסט יתחיל בתהליך נסיגה.
למצב זה יש השפעה לא קלה.
בתקופה שבה נתון כוכב מרס בנסיגה
קורות על־פי־רוב מילחמות .לכן החוד שים

♦

♦

• עבודה וקאריירה
הקשיים שיפקדו את בני המזל השנה
אינם פוסחים גם על התחום הזה .בני מזל
טלה יהיו נתונים במאבקים כמקום-
העבודה ובמצב של חוסר־בהירות .כדי
לשמור על מקומם ומעמדם יצטרכו לעבוד
קשה מאוד ולהיות זהירים בהתייחסותם
לעובדים אחרים ,ביחוד אם אלה נתונים
למרותם .אמנם יש אפשרות להתקדם ,אך
זו תהיה ה תק ד מו ת איטית .גורמים רבים
מאיימים על המעמד ,התפקיד והסמכות.
החלטות לא צודקות כלפי עמיתים לעבודה
יכולות לפגוע בטליים עצמם ,והם עלולים
להפסיד א ת ההישגים שמהם נהנו בשנה
החולפת.
אלה מבני טלה שעובדים בעבודה
רוטינית ואין להם שאיפות מיוחדות
לקידום לא ירגישו בקשיים מיוחדים השנה.
ההיפך ,העבודה עצמה תזרום ותהיה אף
קלה יותר .אולם כל מי שנמצא במעמד
סמכותי ויוקרתי או שואף להתקדם ,יתקל
בעיכובים ,במיכשולים ובמחסומים שלא
יאפשרו לו לבצע את תוכניותיו ,אלא רק
אחרי מאבקים וויתור לרצונות מנוגדים.

שנת  1988התחילה אמנם בחודש ינואר.
אולם השנה האסטרולוגית מתחילה בדרך-
רצוי שלא להיות מושפעים מנותני עצות
כלל ב״ 21בחודש מרס עם כניס תה של
המנסים למשוך בחוטים .הם מנסים לכוון
השמש למזל טלה .השנה מתרחש האירוע
את העניינים באמצעות בני טלה ויש
ב־ 20במרס מהסיבה שלחודש פברואר נוסף
להיזהר מהם .הם שומרים על עורם
יום ,כפי שקורה א ח ת ל״ 4שנים .מאמצע
ומסכנים א ת מקום־העבודה של הטליים
חודש פברואר צפויים להתחולל שינויים
עצמם .בן טלה המנסה לחפש מקוס-עבודה
משמעותיים ,ורק עכשיו ,למעשה ,מתחילה
חדש שיש בו עניין ואפשרות קידום יתקל
השנה עבור בני מזל טלה.
בבעיות ,אך לא יתקשה למצוא עבודה
לא תהיה זו שנה קלה ופשוטה .שני
מאוגוסט ועד נובמבר לא יהיו קלים ויש
הקשורה בשרות ובטיפול באחרים.
הכוכבים  -שבתאי ואוראנוס  -נכנסו למזל
סיכוי שתיפרוץ מילחמה או שהמצב
גדי והם יוצרים זווית דיסהרמונית כלפי
הביטחוני יהיה קשה מאוד .מצב זה ישפיע
מזל טלה .להיבט הזה יש השלכות על
האחרים,
על
מאשר
יותר
טלה
מזל
בני
על
 0כספים
תחומים שונים בחיים .הרגשת מועקה,
כיוון שהכל קורה במזלם .אין זה קשור
חוסר נוחות ורצון להשתחרר מכבלים
דווקא במילחמה ,אולם הם עצמם יהיו
בתחו ם זה יחול סוף־סוף שיפור .אפשר
סמויים ובלתי מובנים אינה נו תנת אפשרות
נתונים בסכנה.
יהיה לנצל הזדמנויות וליהנות מהכנסות נו 
להירגע.
תאונות או מריבות סוערות ואולי פגיעות
ספות .יתכן שבתחילה יקח זמן להבין את
כוכב שבתאי ,שיימצא במזל גדי בשלוש
המצב ולנצל א ת ההזדמנויות החדשות,
אלימות יכולות לסכן אותם .לא רצוי לתכנן
השנים הבאות ,הוא הגורם העיקרי לתקופה
אולם הסתגלו ת קצרה תאפשר למצוא את
נסיעה ,ה ת חל ת עבודה ,עסק או כל דבר
הלא״קלה שלקראתה הולכים בני המזל.
רציני באותה תקופה .כדאי לשמור על
הדרך לסגור גרעונות בבנק ואף לחסוך .אף
כשהוא יעזוב א ת מזל גדי ,בעוד כשלוש
אחד לא יכול לצפות שהכסף יפול מהשמיים
השיגרה ולעבור א ת התקופה בשלום.
שנים ,ירגישו הטליים בהקלה .עד אז יכולה
מה מצפה לבני מזל טלה בכל התחומים
ואין ס פ ק שצריך לבדוק א ת האפשרויות.
הקונסטלציה הזו לפגוע בתחומים שוגים -
כדאי לנסו ת א ת המזל בהגרלות למיניהן.
בשנה הקרובה!
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א ת ם מ אד מ תוחי ם בכל הקשור לענייני הב 
*¥י' ה״ 16וה״ 17יהיו מאוד לא נוחים .עייפות נסיעות וטיולים עורם עכשיו ער הפרק .אתם
מתסניס .אך לא בטוח שתצליחו לבצע ,נראה
ית והמישפחה .בני-המישפחה זקוקים לעז״
 ¥והרגשה לא סוג ה יגרמו לצורך ל ה תבו ד ד
שצפויות תקרות שאותן
ר תכס ו א ת ם אינכם א־
;
;
ולהתרחק מכל מקור
¥
דיני ם לזמנבם .א ץ זה
לא לקחתם בחשבון .שייני
רעש ופעילות .רצוישת״
¥
!?!$
הזמן להתחיל בשיפו
עבודה הס כע״ח״ם בימים
נוחו ותעשו לעצמכם
¥
ארה .נורמים מן החוץ
צים ,בניקוי או באירגון
חשבון״נפש קצר .מה
¥
¥
מאלצים אחכם לשנות אח
חדירה מחדש .א ת ם
שקורה ס בי ב כ ם די
".¥
הנישה ולחפש ררך שונה.
יכולים להיתקל ביותר
מבלבל א תכ ם ויש לאר״
♦
בדי לשמזר על ההישנים
¥
מדי צרות .דברים ש 
גן את החיים בצורה
¥
תי פ קדו נ מ ש ך שנים
שהיו לכם עד עכשיו .יח
שונה .בעבודה דורשים
¥
יכולים לפתע להתקל 
מכם יותר מדי ואינכם
סים עם שותפים אינם
¥
¥
קל .ענייני כ ספי ם עומ 
מסוגלים להתגבר על
קלים .יתכן עימות ואף
¥
דים להשתפר .אורח
ס־כסוך .אחס גוטים רהוד
כל הבעיות בכוחות עצ 
¥
מארץ רחוקה עומד להפתיע א ח כ ם בקרוב.
 ¥מכם .אך תהיה הקלה ביו ה 18-וה 20-בחו  רנז  1להחנהנ כתוקפנות כלפי הסביבה צפויה
זח ימיה מעודד ומשמח מעבר למצופה.
 ¥¥דש .הפתעה בכספים ב 20-או ב״ 21בחודש .היכרות חרשה במסימת או במיפנשים חברתיים.
* * *
־* * *
* ★ ¥
¥
נסיעות זשיוו״ם בסביבה שלכם בזלטים עכשיו
מצבכם מ תחיל להיות קל יותר ,אך זה עדיין
 ¥¥למתת ה ת ש ת העייפות ש טק ר ת אתכם כימים
מא!ד .אתם זקוקים לשינויים ולתנועה .הסחנחת
לא יורגש ב־ 16וב״ 17בחודש ,שיהיו מאוד
 ¥אלה אתם !הגיס מעלייה !דולה בפופולאריות
לע מד ה חדשה תלויה
לא נוחים .לאחר מכן
 ¥שלבם .הדבר מתבטא ב
_ ..........
ממנזתכ ם להשלים עם
תוכלו לתכנן א ת נסי 
 ¥¥עיקר בהתענייוות הרבה
רעיונות א 1הנראות של
עתכם הבאה לחו״ל.
 ¥שלה אתם זומם מ מי הנדן
אנשים שלא נראים לכס
בעבודה יש לכם היש 
 ,.¥השני .עכשיו אתם נמצאים
¥
]
מומתים בשמח שב! הס
גים מרשימים ובקרוב
 :¥כמוקד ההתעדיעת ומ!ש־
;'¥
שסקים .אולם ע דכ ס להי
יציעו לכם הצעה מוש 
 '¥כים אליכם אושים הנהנים
זהר מאוש־ם ש10ס־ם י פ
כת ומחמיאה .כבר ב-
••¥׳ מהשלווה שאתם מקדויס.
סע בבס באמצעות א׳) ש
 20או ב 21-תקבלו א ת
 ¥אתם חשים נוח ביחסים
מוות שהיו לבס ב ע מ
הראשונים.
הרמזים
 ¥¥שהחלז לא מזמן .אם כ
ה□ ינסו אמוס לפסע ט ק1־
קצת קשה לכם לשמור
 4קשר שהתחיל בפברואר
דה רנישה .אבל כדאי לכם
על המישקל .יש נטייה
 .4¥יכול להיפסק לפתע .קש
להתעלס 1להםשיך כתיל .ב־118ב־9ו אתם עלו
להפריז באכילה .למען בריאותכם כדאי
רים שמתחילים עכשיו יסלים להחזיק זמן סמר
לים לא להתי ש מוס אך םה־ 20תתיש! טוב יותר
שתנסו לעבור א ת השבוע מבלי להפריז.
 ¥שך .ה־ 22ור.־ 23מועדים לביזכחים .רצוי לחסוך.
¥
* * *
★
★ *
★ *
*
':;¥
מצבכם הכספי מעורר בבס דאגה ובצדק.
סצב־החת אינו קל .אתם חשים לא טוב מבחינה
■4
■׳ פעילות ציבורית או חבר תי ת מעסיקה א ת 
קשה מאוד לפעול עם בל ההגבלות שיש
בריאזתית!נאלצים לדאוג נם לבריאותם של אח 
כם רבות בימים אלה .א ת ם נוטים לחפש
לבם בנושא זה .גם א ם
רים .תשוב שתינשו לרו
את מקומכם בכיוון
¥
את ם נהגים מהכנסות,
פא א! רבדקות הדחשות.
שונה .בעבודה תוכלו
¥
ההוצאות כה גדולות
אל תזניחו אח עצמכם .ברי
להיעזר בידידים ,כדי
'91
שאתם נמצאים כל
שלא חסכלו מאוחר יותר
לשפר את מצבכם ואף
*
הזמן בהדגשה שלא
ססיבוך .אכזבה מקשר.
לנסות להחליף א ת מ־
תוכלו להחזיק מעמד.
שהחל לא מזמן ,צפויה ב
קום־העבודה .ה 18-עד
$:¥
¥
המצב קשה ,אך תמיד
נע .כ־ 17או ב־ 22בחודש.
ה 20-בחוד ש יהיו די
¥
תצליחו לצאת מכל
אל תתייחסו יותר סד* בר
קשים .הבריאות שלכם
¥
מצב ,גם א ם תקופה
!¥
צינות לכל מה שאומרים.
או של בני-מישפחה ע-
¥
מסי״נית קשה לכם.
 1חלק מהדברים נאמרים
 1לולה לגרום לבעיות.
¥
 ־  -כרי להכאיב ותנובה אדיבין ה 20-ל״ 22בחודש
בכספים המצב די קשה
תהיו מאוד עסוקים .מצאו לכם זמן למנו*
שה תעזור .אין זה הזמן לחשוב על ניתוק .תוך
 :>:¥וכדאי להימנע מלהוציא כספים אס אין
חה .בעייה בריאותית ישגה מציקה שוב.
ש מ ע החזירו את היחסים למצב בריא יותר.
הדבר הכרחי .נסיעה לחו׳׳ל צפחה בקרוב.

זי
יתכן שמדי פעם יוכלו בני מזל טלה ליהנות **
♦
ולזכות לפחות בסכום כלשהו ,א ם לא בפרס *
*
♦
הגדול.
♦

• מגורים ומישפחה

♦
♦

♦

יי
*
בתחו ם זה לא יהיה קל .יתכן שיהיה צורך יי
*
♦
לעבור דירה .הדבר לא יתבצע מתוך יי
בחירה ,אלא בגלל גורמים חיצוניים שאין ★
♦
♦
לבני מזל טלה השפעה עליהם .מי שנמצא
♦
בתהליכי־בנייה או שלבי״מעבר לדירה ♦ן
חדשה ,יתקל בבעיות בלתי צפויות .אין זה
♦
הזמן לחשוב על שיפוץ או הגדלת הדירה
הנוכחית .מומלץ לד חות את הכל' בשלוש :
שנים .הורים מבוגרים יצטרכו טיפול מיוחד ן
ובריאותם עלולה להוות בעייה .בקרב
המישפחה עצמה צפוי מת ח וכדאי לזכור
♦
על
שסבלנות וויתור לאחרים יכולים לשמור
♦
♦
שלום־בית ועל חיים שקטים יותר.
♦

1
♦
♦

• נסיעות ולימודים

*
♦
♦
♦

זהו תחו ם שבו לא צפויים קשיים .להיפך: ,
מי שנתקל בבעיות בנסיעותיו האחרוצות :
יוכל עכשיו ליהנות מנסיעות לחו״ל .השנה
יהיה קל יותר ללמוד ולהגיע להישגים ב  ן
תחום הלימודים וההשתלמויות המיק־ ♦ן
צועיות אחרי שנתיים שהיו קשות במיוחד.
♦
י
♦
• ומה שבינו לבינה
ג

ן

1

בשלוש השנים הבאות יהיו הי חסים עם
ומכבידים1♦ .
בני המין השני מלחיצים
♦
♦

המתיחות עם בני־הזוג והיחסים העכורים
יושפעו מהקשיים בכל התחומים האחרים.
חלק גדול מהמתח המצטבר יצא כלפי בן
הזוג ,דבר שיכול להוביל למשבר ביחסים.
חלק מבני המזל צפויים לפרידות ולגירושין.
כדי למנוע מצב כזה מומלץ שלא לבוא
בדרישות גבוהות לבן הזוג שאותן אין הוא
יכול למלא .גם מציאת בן־זוג חדש תהיה
בעייתית .הסיכוי שקשר חדש יחזיק מעמד
יי
לאורך זמן הוא קטן ביותר .והכוונה במיוחד :
לחודשים ממאי עד יולי ,ומאוגוסט ועד :
נובמבר .ובאשר להרפתקות-אהבה קצרות יי
♦
♦
 כאן צפויה לבני המזל הצלחה ומי שיסת ♦
♦
פק בי חסי ם מסוג זה יעשה חיל ויהיה מקו 
♦
♦
בל ואהוד בקרב בני המין השני.
♦
★ ★ ★***^־^ ★* ★** ★ ★ ★ ★**** ★♦' ★**** ★****^■
*
ש מ ע לא קל מצפה לכם .תומיות ,שחיכעתס
בדקדקנות אינן יוצאות לפזעל .אך זה רק ש״ן של
ש מע נהדברים יסתדרו
״׳״־־״■־״״מאך .מאוחר יותר .בע מד ה אתם
מצליחים !זוכים להערכה
טל סח שאתם ששים .בת־
 6 >.,חוס החמאוט׳ צפויה אס־
111
בה בין ה־8ז ל־ 20בחודש.
כדאי שתשמרו ער כמו 
כם עכשיו אתם סטיס ד
התפרץ ולפגוע נס סבלי
■יי ■  — 11,11שאתם סתמוניס לכך .מ
ד מ ה מתלקחות לפתע ו
מסתיימות באותה מתיחת ,אך המישקשם מכ
בידים .וסיעה או קשר עם חדל יגרום להתרהמח.
* * *
בעיות בריאות ממשיכות להציק לכם .א ת ם
חשים בחוסד מרץ ובכבדו ת שלה איגנם
רגילים .חשוב שתעסקו
*דד״■ — ד ״ ״ן
בפעילות ספורסיבית
ותהיו יותר בתנועה ,אך
תצסרבו להיות מאוד
זהירים ,בדי לא להיפגע
מפציעות או מחבלות
שלא לקחתם בחשבון.
נסיעה ,שיחה או פגישה
בין ח 18-ל 20-בחודש
תהיה חשובה .בושר־
השיכנוע שלבם במיטבי
ובדאי לנסות לשכנע א ת אלה שלהם השפ 
עה על עתידכם .מצבכם הכספי משתפר.
* * *
עבש׳! תזכלו לתקן את היחסים שהחערעח בחו
דש שעבר ,זה אמור נס לגבי העבודה וגם בבית.
אתם מאוד משכנעים ,הה
גיון נההתשה הפנימית
ממזיביס לכם מה לנסר
*♦ז*־
ולמי .וזה עשו־ לקרם אח
כם .נסיעות קצרות חשו
בות מאוד בתקופה זז.
כדאי לבצע פנישות .שי
חות וראיוווח לעבודת ח ד
שה בין ה־ 20ל־ 2ג בחו
ן רש .היכרויות חדשות מ־
אוד מלהיבות .קשר חרש
..........
עשוי להתחיל עכשיו ,כדאי שחבהירו לסי שאתם
קשורים אליהם היום על תובניותיכם לעתיד,
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