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מרים
בנימיני

 לעומת למעשה אך לאחור, הילד הכוכב
 כי אם ישיר, בהיליד ממשיך הוא השמש

איטי. יותר
 של אפשרות על לבשר עלול בנסיגה מרס

 מכיוון לקרות, חייב זה אין מילחמה.
 וחצי שנתיים כל בנסיגה נמצא שהכוכב
 אבל מילחמה. פורצת פעם בכל לא ולמזלנו

 בנסיגה. מרס כוכב נמצא מילחמה מצב בכל
נמצא ישראל מדינת של העולה האופק

 0־18 השפעת
המזלות ער

 (מאדים). מרס בכוכב קשור טלה מזל
 במפה חשובה משמעות יש זה לכוכב

ך על מלמד הוא האסטרולוגית.  הפעולה די
 כל של לפועל המוציא הוא מרס האדם. של
 ותכונות- כישרונות - בפנים שאצור מה

 מצבו לפי חיוביות. או שליליות אופי
 לדעת אפשר במפה מרס כוכב של ומיקומו

שונים. במצבים האדם יפעל צורה באיזה
 הגבריות. את המסמל הכוכב הוא מרס

המילחמה. אל הוא מרס - במיתולוגיה
 את, מסמלת (מאדים) הכוכב אדמומיות

 החיים את המקיימים האש ואת האנרגיה
להצ מרס יכול שני מצד בטבע, הגשמיים

 שפי- תוקפנות, התפרצות־יצרים, על ביע
 למעשה הם אלה והרס. חורבן כות״דמים,

 הקוטב - העיקרון אותו של הקטבים שני
 על כשמסתכלים ההורס. והקוטב הבונה

 חשיבות מרס לכוכב יש מדינה של מפה
 מילחמה. או שלום למצבי הנוגע בכל רבה
 שלהם והקונסטלציות הכוכבים מצב לפי

בעייתית. נראית 1988 השנה
 טלה(המזל במזל השנה יימצא מרס כוכב
 1988 יולי חודש מאמצע מייצג) הוא שאותו

 לשהות הסיבה .1989 ינואר אמצע ועד
 למהלך קשורה אחד במזל זו ממושכת
באו 26מה־ הכוכב. יימצא שבו הנסיגתי

 מרס כוכב יימצא באוקטובר 29ה־ ועד גוסט
כאילו יראה זה מכדור״הארץ בנסיגה.

 המדינה. של המזל גם שהוא שור, במזל
 תמנע או תרכד שור במזל שהימצאותו יתכן

 מרס כוכב ישפיע אין למילחמה. היסחפות
 טלה: במזל יהיה כאשר המזלות כל על

 כדי לעשות יהיה שאפשר הדברים ומהם
משגיאות! להימנע

טלה מזד רבני בטלה מרס
 בני יחושו טלה במזל יהיה מרס כשכוכב

 יעבדו הם רבה. פעילות של זמן שזהו המזל
 את ולקדם שאיפות להגשים כדי קשה

 אפשרות להם יש שלהם. האינטרסים
 לעשות. מסוגלים הם מה לעולם להראות

 לסביבתם רגישים שאינם מביניהם אלה
 עלולים הם הסביבה. עם במגעיהם יתקשו

 ולסרב קטן דבר כל על ולריב להסתכסך
קבוצתית. פעילות בכל להשתלב

והמעשי הם מה

 נמצא טלה שמזל מכאן מאזניים. במזל
 מסמל זה בית המדינה. של השביעי בבית
 גלויים. אויבים גם אך שותפויות, אמנם
 טלה במזל מרס כוכב של הימצאותו לפיכך
 להביא יכולה המדינה של השביעי ובבית

וידועים. מוכרים אויבים עם גלוי לעימות
 קשה זווית יוצר בטלה מרס של מיקומו

 במזל הנמצאים ואוראנוס סטורן לכוכבים
 בנסיגה יימצאו שוב הם זו בתקופה גדי.

 הבית על השפעתם תורגש קשת מזל ובסוף
 עד אוגוסט החודשים המדינה. של השביעי

 למדינה גדולה סכנה על מראים אוקטובר
 כבר מאוד. קשה ביטחוני מצב של ואפשרות

 המתקרב במיתון להרגיש מתחילים עכשיו
 עניין איננה הכבושים בשטחים וההסלמה

 החשובים התחומים כל גם וחולף. זמני
כשורה. מתנהלים אינם במדינה
 מסוכנת תקופה על מראה מרס כוכב

 לא שהמדינה לקוות יש למדינה. מאוד
ת זו ותיקווה למילחמה תיגרר סס תב  על מ

יימצא יופיטר יופיטר. כוכב של מיקומו

נוי לעשות, שאנשו
השנעתו ;ת א למנוע
0 !1
נטלה, שימצא

לינואר? יולי ביו
מתמיד, יותר זכויותיהם על ילחמו הם

 עם ויאבקו דבר מהם לקחת לאיש יתנו לא
 שלפי דבר־מה מהם לקחת שיבקש מי כל

 להכתיב שינסה מי כל או להם, שייך דעתם
 בתאונות להיפגע הנטייה לעשות. מה להם

 במיוחד חזקה תהיה חדים ממכשירים או
 להיות יצטרכו והם לנובמבר אוגוסט בין

 במיבצ- להתחיל מומלץ לא זהירים. מאוד
חשובה. במשימה או חדשים עים

שור מזל לבני בטלה מרס
 בין שור מזל של 12ה־ בבית יימצא מרס

 די זמן זה יהיה .1989 לינואר 1988 יולי
 מאחורי שיתפקדו חשוב לשוורים. מתסכל

 הקרדיט את יקבלו שלא יתכן הקלעים.
 זה דבר כראוי. בהם יכירו ולא להם המגיע
 שהכל סיכוי יש ומרירות. כעס בהם יעורר
 ללא השטח לפני מעל ויעלה לפתע יפרוץ
 הם לכך. שהתכוונו ומבלי שליטה יכולת

 יגיעו אך חיובי, רושם להשאיר אמנם ירצו
 הם וכך אליו, שהתכוונו מזה הפוך למצב

 המקורבים את מעליהם להרחיק עלולים
 נסתרים. אוייבים להם ולרכוש אליהם

 מה להבין הוא לשוורים המומלץ הפיתרון
 שגורמות הפעולות ומהן מבפנים להם קורה
נמצאים. הם שבו למצב
תאומי□ מזד רבני בטלה מרס
 למען רבות ויפעלו העתיד על יחשבו הם

 יעבדו אם יותר יצליחו אולם המחר.
 מרס כוכב נוספים. אגשים עם בשותפות

 לבדו הוא שרק לחשוב האדם על משפיע
 שיוכל לתאר לו וקשה דברים לעשות מסוגל
 על לשמור חשוב צוות. של במיסגרת לפעול
 צרכי לבין האישיים הצרכים בין נכון איזון

 תיאום צריך הצלחה. לו צפוייה ואז הקבוצה
 חלק הפרטי. הרצון לבין הכלל רצונות בין

 הם שעימם אנשים למצוא יהיה מהפיתרון
 מתאימים אנשים אם לעבוד. מסוגלים יהיו
 וחסרי מתוסכלים יהיו הם ימצאו לא

 ספורט כמו בקבוצה, פיזית עבודה סבלנות.
וההרגשה. מצב-הרוח את תשפר למשל,
סרטן מזל לבני בטלה מרס

 אך מאוד, חשוב יהיה המיקצועי התחום
 הבית חשבון על תיעשה ההתקדמות
 כשאפ- לפתע יתגלו הסרטנים והמישפחה.

 לקראת להצליח. בדעתם וכנחושים תנים
 שיהיו עד ליאות ללא יעבדו הם משימה כל

 חסרי יהיו הם הביצוע. משלמות מרוצים
 בעצמם, לעבוד ויעדיפו לאחרים סבלנות

להת להם יהיה קשה מגבוה. ניהול ללא
 ואף הורים ממונים, כמו סמכויות עם מודד

 להתאים יצליחו אם אך בממשלה. מנהיגים
 בעייה. כל תהיה לא לסמכות, עצמם את

 סרטן בני עם בצוותא שיעבדו אלה
)32 בעמוד (המשך

**
*♦*
¥  
¥ 
¥ 
¥ 
¥ * * 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥  
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

 ♦ * *■י* *
* 
* 
* * * *

★*********++******־***************•1*************************************************+********► *******************י******* ************************
*

 עליכם מקשים במקים־העבידה מאבקים
לע נאלצים אתם עכשיו מזמנכם. וגוזלים

 כדי מתמיד, יותר בוד
 בצורה יתנהל שהכל

הדעת. על מתקבלת
 אנשים מחליפים אתם

עצ על ולוקחים חסרים
נוספים. תפקידים מכם

מתנה קשים מאבקים
 אך גבכם, מאחורי לים
 לא ישירים עימותים גם

 אתם עכשיו חסרים.
 את להראות צריכים

 תשוב כלשהי, סמכות לכם יש ואם כוחכם
ובעליונות. בריחוק ותנהגו אותה שתפעילי

* * *

 להרבה זקוקים אתם אתכם פוקדת רבה עייפות
 ׳שעת שמחלות נראה רפואיות. ולבדיקות מעתה
 אתכם זפוקדוח שבות

 להורות תצטרכו והפעם
נסי כשורה. אינו שמשהו

להי עלילות רחוקות עות
1 נס ד!')3צ •0עיי33 תקל

 חדל. עם מקשרם אכזבה
 לבוא היה שאמור מישהו

 או דחייה על יודיע לביקור
 להיזהר עליכם ביטול על
 החוק, עס להסתבך ולא

 במו פשוט בעניין אפילו
 או כספיות בבעיות במיוחד אך כביש. חצ״ח
 .השבעות תשלום׳ על הממונות רשויזת עם במנע

* * *
וב זו, בתקופה אתכם מעודדים ידידים
 חברתיים, מיפגשים בנשים. מדובר מיוחד

משו ובילויים מסיבות
 את משפרים תפים

במקים־ה־ מצב״הרוח.
 מבחינים אתם עבודה

ם די דנ נע שלא רבים ג
 לכם יש בחוכמה. שים

ומ מבריקים פיתרונות
 נותנים לא אבל הירים,

 זו אין אך לישמם. לכם
* □ בקיצוניית. לנהוג סיבה ■1835■

 מקום-העבד את לעזוב
 זה מוגזמת, מורת-רוח להביע אף או דה

לטובה. דבר ישנה ולא נגדכם יופנה

את מעסיקים מאוד הקאריירה והמשך העבודה
לתפ לכם מאפשרס אינם חיצוניים גזרמים כם.

 ואתם התוכנית לפי קד
ר מכך. לסמל מתחילים  ה

בק בעיקר מתבטא בר
 24וה־ 23ה־ כספיים. שיים

 ומצב־הרוח מעייפים יהיו
 יותר קר יהיר. קשה יהיה
 שלא הקפידו שישי. מיום

 מיותרות להוצאות להינרר
ר 29ל־ 27ה־ בין ש.׳ בחוד

להת שמרח חדשה חת
תיה היא הזמן במשך חיל

 שאתם נסיעה וחמאנט׳, אינטימי לקשר פך
 בן־הזע. עם לוויכוחים לבם גורסת מתכננים

* *  **
 על עולות שוב לחו׳׳ל לנסיעה תוכניות

 עם זאת לארגן וכדאי מאוד, רצוי זה הפרק.
 נסיעה ידיד. או ידידים

 בן-הזוג עם משותפת
לה ועלולה רצויה אינה
 לחיכוכים אתכם ביא

 מ־ וחיצוניים. פנימיים
 אלא משתפר, צב־הרוח

 יהיו 27ה־ עד 25שה״
וק מכבידים מעייפים,

 כלעומת יחלפו אך שים,
 בני־המישפחה שבאו.

 לעזרה זקוקים יהיו
 להיכנס מה אין אך רופפת, בריאות בגלל

 לכם. להציק עלולות עיניים בעיות לדאגה.
■* * ¥

 חוזר והקרנב הרתוק העבר כבד. מצב־החח
 מנסים שאתם מאבים. נדבריס הפרק על ועולה

עליכם. מקשים להדח־ק,
 שהיו אנשים, עם פגישות

בעבר. בחייכם חשוב חלק
 מצנד על מקלות אינן

 תגיע עצובה ידיעה הרוח
 כחודש 29ל־ 27ה־ רן

 לשנוח שתתבקש! לתבן
 שזקוק לסי ולשור תוכניות
 הבריאות וסיוע. לעידור
 אם נם הח״חסוח. דורשת
 נראה זאת, סראיס אינכם

 ובמחזור־ הבטן באיזנר מבעיות סוברם שאחם
מתמיד. פעילים אחם הרומאנטי בתחום הדם.

ם בבית. מתיחות ת  את לארגן מתעקשים א
 ובשיפוץ בניקוי מגזימים מחדש, הדירה

ש רכישות על וחולמים
 להרשות יכולים אינכם

 הזמן זה אין לעצמכם.
נוס להוצאות להיכנס

לר לנשום עליכם פות.
 מאושרים ולהיות ווחה

מתחי אתם שסוף־סוף
 מחובות להשתחרר לים

לסיימם. דרך ומוצאים
 תתפתו אל אופן בשום

חד להוצאות להיכנס
 להיות מומלץ שלא תבינו יותר מאוחר שות.

בעתיד. סיבוכים למנוע כדי חייבים,
* * -*

על לקחתם זמנכם. חב את חזפסת העבודה
אינן מבצעים שאתם עבודות מד. יותר עצמכם
 התמחות־ לחחוס שייכות

 מרץ זמן. נוזלות והן בם
ל עריכם ומקשות ובוחנת

 המשימות את במועד ס״□
מק אתם עליכם, שהוטלו

 מפר פרט, בר ער פידים
 להבחין מבלי חשוב, או

מו זאת בכל בדאי עלמה
מצב כספיח מבחיוה תר.
 ברומאנמי־1 משחפר. כם
 המין בני חוננים. אתם קה

 די לכם אין בקשר. ומעונינים אחכם מקיפים השני
 גתיהנז. התקופה את שתנצלז כדאי אבל זמן.

* * *
 25ה- עד 23ב־ הזוג בני עם משותף בילוי

 להביא יכול אך מוצלח, אמנם יהיה בחודש
 א- מיותרים. לוויכוחים

פר למעט זקוקים תם
 אוהבים ואינכם טיות

באנ מוקפים להיות
טו פחות הרגשה שים.

בחו 27ל״ 26ה־ בין בה
 נסיעה לבצע כדאי דש.

 27ה- בין טיול או לחו״ל
בע עימות צפוי .29ל״

ב 31ב- או 30ב־ בודה
 ש- בדאי הפעם חודש.

 שלבם. את להשיג תוכלו וכך תתעקשו
אתכם. להטריד ממשיכות כספיות בעיות

שה  הבריאות בחודש. 24וב־ 23ב־ טובה לא הת
שת  יתיז 27ה־ עד 25ה־ וחשומת־לב. השגחה חר

ה בגלל בעיקר קשים. ד׳
 עם לכם שיחיה הרב מתח

 ובעיקר הקרובה הסביבה
 נוטים אתם בני־הזנג. עם

 ולבוא רהחתז להתפרץ.
ב־ אם1 מוגזמות. בטשות

 שולטים אתם דרך־כלל
 סשררח בשרה בעצמכם,

 כמעט זה הפעם הערכה.
מחרו־ אתם אפשרי. בלתי

 זעומים הכל. אזמרים דם.
 אתם בעבורה זז. בהתנהנזח נזקים לעצמכם
 נזספזח שעות לעבוד עוזר הרב, המרץ מצליחיס.

* * ♦
 דרושה השבוע מבצעים שאתם בנסיעות
ומפו חולמניים להיות נוטים אתם זהירות.

 עצמכם. את ולסכן זרים
 בעיקר בולטת זו נטייה

 בחודש. 27ל- 2$ה- בין
ל לייפות, רצון לכם יש

ט ש ן ק לארג ת ו ת א י ב ה
 בבית האווירה מחדש.

 ונינוחה. נעימה יותר
יח לתקן הזמן עכשיו

 בני־ עם ולהשלים סים
מסו שהייתם מישפחה

 וה־ 28ה׳ עימם. כסכים
מפ הצעות להתלבטות. אתכם יכניסו 29

ת  כבעיה. אתכם יעמידו השני המין מבני תו
* * *

 בל לזזשיג תוכלו במיטבו. שלכם משר־השיכעע
וישירה. נלו״ה כנישה או שיחה באמצעות דבר

 מידע לחשנף נוטים אינם
 כעת אבר אליבם, שמניע

מ. להשתמש יהיה כדאי
 צפרים במקננדהעמדה

ש ׳0 0ע דזנקא מאבקים
הא בזמן לידידים נחשבו

סאב־ סובלים אתם חד!!
 שהייתם מחברים זבה

הצו בשעת בחס. בטוחים
 להתחמק מנסים הם רך

 לא כדי ח־חצים ומוצאים
 27ל־ 25ה־ בין צפויה במינה מיוחדח חוויה לעזזר.

הפתעה. מכי! סבני־המישפחה מישהו בחזדש.
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