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 החזק הצורך בגלל בסכנה, ירגישו

 עדיף להתקדם. הסרטנים של
פעולו ואת עצמם את שיסבירו

 עצמם את ימצאו הם אחרת תיהם,
 להפריע שינסו מתחרים מול

בהם. ולהתחרות
אריה מזר לבני בטלה מרס

 האריות יהיו אלה בחודשים
ל נכונים ויהיו יצירתיים מאוד

והשק אמונותיהם על הילחם
 הסביבה, את ירשימו הם פותיהם.

 שטי- מלעשות שימנעו כדאי אך
 אותם, הסובבים לכל פת־מוח
 שיקחו כדאי לשכנע. העז ברצונם
 דיעה יש לאחרים שגם בחשבון
 המרץ כל את לרכז מומלץ משלהם.

 לבזבז וחבל עצמם, את לטפח כדי
 דיעותיהם. על להגן כדי כולו את

ולל אופקים להרחיב יותר חשוב
 שיסעו, כדאי חדשים. דברים מוד

 שיסתבכו סכנה יש ויהנו. יטיילו
 יהיו לא והתוצאות החוק עם

לטובתם. דווקא
בתולה מזל לבני בטלה מרס
חרי לעימותים יגיעו בתולה בני

 מאבק או ויכוח בסתר. ויפעלו פים
של במערכת-החיים לשינוי יביאו

 בעלת אישיות להכיר יוכלו הם הם.
השק את שתשנה חזקה השפעה
ני בקישרי והתנהגותם. פותיהם

 על וויכוח יהיה שותפויות או שואין
 אינה לבזבז הנטייה משותף. רכוש

 יכולה והיא בתולה, לבני אופיינית
התקופה קשים. למאבקים לגרום

הל לבקשת תתאים לא הקרובה
 שלהם המיניים הקשרים וואה.

 האגו את וירפאו בשיאם יהיו
ם יתכן שלהם.  לצורת-חיים סיו
 חדשה תקופה של ותחילתה אחת,

ושונה.
 בטלה מרס
מאזניים מזל לבני

אנ עם מאבקים להם צפויים
 עם עימות ורחוקים. קרובים שים

 להיות הופך ואוייבים מתנגדים
 חיוביים שהיו קשרים, וגם קיצוני

 מאזניים בני סובלים. עכשיו, עד
 אך בקלות, בדרך־כלל מוותרים
 קשה להם יהיה הקרובה בתקופה

 הזולת. לקראת וללכת לוותר מאוד
 מה כל על גלויות לדבר צריכים הם

 מהצד להיזהר כדאי להם. שמפריע
 שנוטה מרס כוכב של הפרימיטיבי

 בלא ולהתקיף לפגוע להילחם,
 החוק, עם בעיות גם יתכנו צורך.

 על לוותר ניתן אך מישפטים, ואף
עקיפה. בדרך לפשרה ולהגיע כך

עקרב מזל לבני בטלה מרס
 תהיה 1989 ינואר עד 1988 יולי
 לעקרבים. קשה עבודה של תקופה

 לסיים כדי מאוד קשה יעבדו הם
 כל או עצמם על שלקחו מה כל את
 את ימצאו הם עליהם. שהטילו מה

 העבודה אולם לכך, הדרוש המרץ
 שמם כל־כך. אותם תעניין לא

 חשובים שיקבלו וההערכה הטוב
להת דרך יחפשו הם יותר. להם
ל ויתקשו ייחודית בצורה בטא

 עלול והדבר מקבוצה כחלק תפקד
 הממונים. עם לסיכסוך להביא

 להיות יכולים שלהם הרעיונות
 דוקא לאו אך וטובים מבריקים

והמקו הרגילה לראייה יתאימו
 עלולה זו, בתקופה הבריאות, בלת.

 נטייה להם תהיה לעקרבים. להציק
יסבלו והם במחלות להידבק

 מבעיות או מכאבי-ראש מחום,
ל עלול מהבעיות חלק נשימה.
מפור שתיקה אותה בגלל היווצר
 כל על ולדבר להוציא במקום סמת.

 את שומרים הם להם, שמעיק מה
בפנים. הכל

קשת מזר רבני בטלה מרס
 לקשתים. חשובה תקופה זוהי

 כפי בהם שיכיר מהעולם ידרשו הם
 להסתפק מוכנים יהיו לא הם שהם.

 לעצור יהיה וקשה שני במקום
ת אותם. ו אותם תמשוך התחרו
תם העניין  אבל מהרגיל, יותר או

 כדי תוך אלא תוקפנית, בצורה לא
 או להרוס במטרה ולא מישחק,

 יהיו קישרי־אהבה למישהו. להזיק
תם ויעסיקו חשובים  הם רבות. או

 וינסו רוצים הם מה בדיוק ידעו
ב לשקוע טעם אין זאת. להשיג
 לפעולה. לצאת אלא מין, על הזיות

 סוערות הרפתקות להם צפויות
 צפוי ילדים לו שיש מי ומרתקות.
 לעסוק מומלץ עימם. לעימותים

 הם לעשות. אוהבים שהם בדברים
או שאינם ממה להתחמק ינסו

 די להם תהיה ולא לעשות הבים
 שמש־ בדברים להתעסק מישמעת

אותם. עממים
גדי מזל רבני בטלה מרס

 התת״מודע את תעלה זו תקופה
 על ילחמו הגדיים השטח. פני על

 אפילו הם משמעותם שאת דברים
 חיים הם שבו במקום מבינים. לא

 תהיה המישפחה ובקרב בבית, -
מהסביבה ידרשו הם רבה. פעילות

 רוצים, שהם כפי בדיוק להתנהג
 עם להבנה להגיע קל להם יהיה ולא

ת ויכוחים הסביבה.  ילחיצו בבי
 כל תהיה ולא להם הקרובים את

 מומלץ בהם. להילחם אלא ברירה
 ולתת חדשים במה בשקט לשבת

 לפי חייו את לחיות אחד לבל
 על מאוד יקל זה דבר הבנתו.

 אותה לעבור להם ויעזור התקופה
בשלום.

דלי מזל לבני בטלה מרס
 אנרגיה, בעודף יחושו הדליים

תכסך נטייה להם ותהיה הס  עם ל
אנ עם או וגיסים אחים שכנים,

 במגע באים הם שעימם שים
 מודעים יהיו הם אם אבל, יומיומי.
 להימנע שיצליחו יתכן לבעייה,

 עם חזקה בצורה יזדהו הם זה. מכל
 יתווכחו בו, מאמינים שהם מה כל
 לדי- יסכים שלא אדם כל עם

 כל ויקחו להשגותיהם או עותיהם
 רוב אישית. מאוד בצורה וויכוח

ת על יהיו הוויכוחים  חסרות נקודו
 מהם. להימנע ובדאי חשיבות,

 תוקפנית בצורה מופיע מרס כאשר
בי חוסר על הדבר מלמד מדי

ת יהיו נסיעות טחון.  והם מסוכנו
מתמיד. זהירים להיות יצטרכו
דגים מזל לבני בטלה מרס

מ יותר לרכוש קשורים יהיו
 שכבל הרגשה להם תהיה תמיד.

 שווים יהיו הם יותר להם שיש
 יקרים דברים לרכוש הצורך יותר.
 לרכוש עלולים הם מאוד. חזק יהיה

 את לסכן או דחף, מתוך נכסים
 רק נבונות, לא בספקולציות כספם
 זקוקים שהם משום ולא האגו למען
 בצורה ערכים על יתווכחו הם לכך.

 כל על בלהט ויגנו וילחמו מופשטת
 יצטרכו הם בו. מאמינים שהם מה

 להפסדים להגיע שלא להקפיד
שיעשו. נמהרות פעולות בגלל

2638 הזה העולם

של והאש האנרגיה את מסמל גרס ונב כ
התפתות־ על־ידי ומאופיין בטבע החיים
חורבן שפיכות־דמים, תוקפנות, גדים, •ן
הכישרונות של המוציא־לפועל הוא זרס. 11
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