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מרים
בנימיני

החודש: מזל

טן ר ס
 הדירה שעת
החיים ואורך

 שעליו הבסיסי הנתון הוא העולה האופק
 היו בלעדיו האסטרולוגית. המפה נבנית
 האופק זהה. גורל ובעלי מאוד דומים כולם

 רבים אולם הלידה, בשעת קשור העולה
 שעת לידתם. שעת את יודעים אינם מאוד

 קיימים כי מדוייקת, להיות חייבת הלידה
 של בהפרשים גם משמעותיים, הבדלים

 יכול דקות ארבע של בהפרש דקות. ארבע
 ארוכים חיים בין הבדל אף ביטוי לידי לבוא

לקצרים.
במ שנולד מי של העולה האופק לדוגמה:

 יהיה בבוקר, 11 היא לידתו ושעת סרטן, זל
 לקחת שצריך כמובן מאזניים. במזל כנראה

 השנה, עונת הלידה, מקום את גם בחשבון
 את שאוהב שמי כך וכדומה. שעון־קיץ

 להשתייך צורך וחש למישפחתו, קשור ביתו,
 שמזל כיוון חזקים ניגודים בו יש למיסגרת,

 - האוויר למזל דומה אינו (סרטן) המים
מאזניים.

 אינו הגבלה, לחוש אוהב אינו המאזניים
 צמוד להיות או במיסגרת להימצא אוהב

 הופך שנוצר הקונפליקט מסויימים. לאנשים
 במפה הגורמים שאר למעניינת. המפה את

הני את לפתור האדם יכול איך מלמדים
באופיו. גודים

האח המזלות לארבעת מתייחס השאלון
זמן את יודע שאינו מי המזלות. בגלגל רונים

 אם לקבוע כדי בשאלון, להיעזר יוכל לידתו
 ממזלות באחד נמצא שלו העולה האופק

אלה.
קשת במזל עולה אזפק •

 טיולים ואוהב מתמדת בתנועה נמצא •
וספורט.

 מחוסר אף ולפעמים גלוי״לב אתה •
חושב. שאתה מה כל ישירות ואומר טקט,

צדק. שייעשה לך חשוב •
דברים. ולשבור להפיל נוטה •
סוסים. ובעיקר בעלי-חיים, אוהב •
 כדבר ונואם מרצה מדבר, כותב, •

טיבעי.
 לה ומייחס למיקצועיות, מאוד מודע •

רבה. חשיבות
 מהסובבים גבוהות דרישות לך יש •

אותך.
העולם. סביב מטיולים נהנה •
 מאנשים אליך יבוא שהכסף מעדיף •

אחרים.
גדי במזל שלה אופק •

אחראי. כאדם אותך להגדיר אפשר •
וזהירות. מחושבות איטיות, תגובותיך •

 שאתה חש אתה אותך, כשמגבילים •
לברוח. חייב
 העתיד את חוזה שאתה לך קורה •

בחלומותיך,
 משהו משאיר כשאתה חסר־שקט אתה •

לא״גמור.

גבוה. מעמד בעלי אנשים מעריץ •
תוכניותיך. את להגשים בדעתך נחוש •
 לגבי ארוכות״טווח תוכניות לך יש •

שלך. הקאריירה
 אנשים בחברת ניכר זמן מבלה אתה •

מבוגרים.

 מעשים לעשות חשק לך יש לפעמים •
טיפשיים.

זהיר. טיפוס שאתה חושב אתה •
חברים. לרכוש לך קשה •
בתשומת-לב. לזכות לך קשה •
לצורך. שלא מבזבז אינך •
במיוחד. אחד לאדם נאמן •
לך. חשובה הקהל דעת •
דדי במזל עורה אופק •

בלתי-צפויים. דברים לעשות נוהג •
ריגשיות. מהתקשרויות נזהר •
וחברותי. חביב טיפוס אתה כלל בדרך •
ומקוריים. מבריקים רעיונות לך יש •
 ומיס- מוזר שאתה פעם כבר לך אמרו •

תוריו
 תמיד הם אך באנשים, מאוד בוטח •

אותך. מאכזבים
 שאינך בגלל רבות הזדמנויות מאבד •

די. מתאמץ
רבים. ומכרים חברים לך יש •
לבעלי־חיים.־ חביב •
 לך שניתנה טובה עצה במהרה תשכח •

אחרים. על־ידי
 ימים למיספר לך נעלם שאתה קורה •
סיבה. ללא
 ולמעשים מוזרים לאנשים נמשך •

יוצאי״דופן.
כספך. על שליטה כל לך אין •
דגים במזל שרה אופק #

ומגוונים. רבים בנושאים מתמצא •
לנוחיותך. חשיבות מייחס •
* חסרי־ישע. אנשים לגבי צער מגלה •
גרועים. בתנאים גם טוב עובד •
ומתבודד. ביישן •
זכויותיך. על לעמוד לך קשה •
* ממך. טובים רבים שאנשים חושב •
קו ובמצב״רוח מדוכא אתה פעם מדי •

סיבה. בלי דר
בכ מיוחדת רגישות או בעיות לך יש •
הרגליים. פות

 להאזין וכיודע במיוחד כחולמני מוכר •
 הבנה גילוי תוך האחרים של לצרותיהם

והתחשבות.
מדוייקת. בעבודה לעבוד מסוגל •
טוב. כושר־שיכנוע לך יש •
סוד. לשמור מסוגל •
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ניכר חלק תופסים הדירה או הבית ענייני *
מוקד הודעה ללא יגיעו אורחים מזמנכם. *

תצטר לכך ובנוסף מת,
הזקו בהורים לטפל כו

 ולהרבה לעזרה קים
 הבריאות תשומת-לב.

 ויש טובה אינה עדיין
 לא זה לטיפול. לגשת
 הודעות מעצמו. יעבור

בדר יגיעו מיסתוריות
 אלה לא-מקובלות. כים

 הט- למישהו קשורות
מת אך בקשר, עוניין

 את שתבהירו כדאי סבלנות. לאבד חיל *
קשים. יהיו בחודש 19וה״ 18ה־ כוונותיכם. ;
* ★ * ★
זמנכם. את מסלא־ם נביקזרים טינלים נסיעות. £
 לחברים הקשנר בכל צפויזת נעימנח זהפתענת *
.במיקרו! אתכם שפוגשים י
 עם עיניים בארבע שיחה *

 לעברכם הקשנר מישהז
לעתידכם. מאנד חשובה

ה את לדחות תוכלו לא
ב כחך הנא אם גם דבר.
 אי־נעימעז. או ססזיס סיכון

 בע״חים קצת 15ה־1 !4ה־
 אל אך בריאזתית. מבחינה

 כאילו יחלוף זה דאנה.
 לזסת סיסי היה. לא כלנם

 תזפחעו בעמדה בחורש. 19ב־ אז ז8ב־ בהגרלה
כספים. סתם לבזבז כדאי לא אך נוספת. מהכנסה

* ★ *
ש חשוב אתכם. מדאיגים די כספים ענייני

ורכוש. נכסים לכספים, הקשור בכל תטפלו
 להוציא יכולים אינכם

 שהנטיה למרות ולבזבז,
נסי עכשיו. בולטת הזו
בחו 17ל־ 1$ה- בין עה
 לכם לעלות עלולה דש

 לחשוב וכדאי ביוקר,
 שאתם לפני פעמיים
 ביניכם מתח יוצאים.

ב בני-מישפחה, לבין
 אל בחודש. 19ב־ עיקר

 מומלץ ותיפגעו. תסחפו
 בתחום בכם. לפגוע שעלול מי מכל להתרחק
השני. המין את מקסימים אתם הרומנטי
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 הקרובים. השסעייס לתיכנון חשובים ז4ור,־ ו3ה־
הסבי עם או נכם1ז בני עם חסתכסכו שלא ב1חש

 הרגישות הקחבה. בה
 הנוכחית בחקנפה שלכם
 בחנדש 15ה־ מאוד. נבזהה

במיוחד. מוצלח יום יהיה
מפתי הילדים אותר נצלז
 בכישרונר לטזבה עים

 חייבים כספים ענייני תיהם.
 מזסלץ לא זהיר. טיפזל
ב במיוחד נכסים, לקעת

 לדחות עריף1 בחודש, *!
 ו9ה־ ימים. בכמה ח1רכיש

 צפו׳ במקזם־העמדה לנסישת. מסוכן ד׳ בחודש
 מכך. להימנע כדאי אך הממונים. עם סיכסוך

* * *
 הבריאות מאוד. מעייפים יהיו 14וה־ 13ה־

לבע צפו בעיקר אתכם, ומעסיקה מדאיגה
שי או רגליים גב, יות

 דורשים אלה כל ניים.
וטי רצינית התייחסות

עו חדשה ידידות פול.
 בקרוב. להתחיל מדת

להש בינתיים, כדאי,
 קצת היחסים את איר

 יתרה קירבה רחוקים.
 של להחמצה תביא
יו להיות שעשוי קשר,

רומאנ קשר מאשר תר
 אך הפרק, על עומדת לחו״ל נסיעה טי.

 לקויה. בריאות בגלל בינתיים מתעכבת
* * *

 נמפחיעים ׳וצאי־חפן יהיו בחודש ו4ה־1 13ה־
אחכם. תקדם לציבור הקשורה פעילות לטובה.

 ולהצעות להערכה תזס
מחבר, בעמדה. מעניינות
 או מילף־מקזם על כנראה,
ב־ במיוחד. יוקרתי חפקיד

 עלנלים אתם ו6זב־ 15
וח־ בטוב שלא להרגיש

 יש לטיפול. שחנשו שנב
בת להשתמש נטיה לכם

 נאף סד־ רבות רופות
התרו את נלקחת לטשת

!9ה־ הלא־מתאימה. פה
 או בן־הזנג בגלל בייחוד וקשה, ח1םת יהיה בחודש
.21 ב־ או 20ב־ משמחת הפתעה לעבודה. שותף
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בת רבות אתכם מעסיק הרומאנטי התחום
 לפתע, מתחדשים העבר מן קשרים זו. קופה

כ חשיבות, ומקבלים
עתה. זה התחילו אילו

 לא- שהחלו בקשרים
 רבים הסיבוכים מזמן
 שתצטרכו ויתכן מדי,

 להפסיד לא כדי לוותר,
 עד שבניתם מה כל את

מאז מזל בנות היום.
 להיזהר חייבות ניים
בחודש. 19ל- 17ה־ בין

 של ותוקפנות אלימות
 רצוי לא מסוכנת. להיות עלולה השני המין

 לכם. מוכרים שאינם טיפוסים עם להתרועע
* * ★

 בין אלה. בימים אתכם מעסיקה חרשה עבודה
משמ בשורה לאזניכם תניע בחודש 15ל־ 13ה־

 ולחמן להחליט צריך חת.
 זה עתידכם. את במהירות

 לע־ בקשר לפשל הזמן
 דחייה כל הקרוב. תידכם
 לחרטה לנחם עלולה
 עם ביחסים יותר. מאוחר

 ברגע רב. המתח השכנים
להש אלא ברירה, אין זה

מאו דרישותיהם. עם לים
 את למצוא תנכלז ינחר חר

הב לנקמה. הנכון השחר
 לנקוט עליכם מיוחדת. התייחסות חרשת ריאות

 בראש. זפניענת תאונות מפני זהירות באמצעי
* * *

 ולהטריד. להדאיג ממשיכים כספים ענייני
 לפנות עליכם בספק. עומדת הלוואה בקשת

שות הנכונים. לאנשים
 קרובי- או לעסקים פים

 לעזור יסכימו מישפחה
 מהקושי לצאת לכם

שאליו'נקלעתם. הזמני
 לרשות תוכלו עכשיו

 מיספר לקחת לעצמכם
 לזכות הנטייה סיכונים.
 בכספים או בהגרלות

שו ממקורות שבאים
 כי אם גבוהה, די נים

 הימנעו כן ועל גבוהים, בסכומים מדובר לא
להפסדים. יביא זה רציני. סכום מלהשקיע
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 שהנכחתם לאחר בעלייה. שלכם הפופולחוח
 שמגלים רבים יש העמדה במקום ימלתכם את

 אליכם ויפנו עניין בכם
 עכשיו מושמת. בהצעות

 תפנית על לחשנב הזמן
 ממה שזנה קצת ומזון

לכן. קזדם מ שעסקתם
 ידידים מצד שיתזף־פשלה

 יעזור לעמדה ועמיתים
התוכניות. את ליישם לכם
סערות. צפחת החש בחי׳
 להחליט לכם קשה קצת

מביןשתיהאפש־ עלאחת
 מושכת אך להשנה, ניתנת בלתי האחת ח־!ת.
 בקרוב. צפויה בחלל לחופשה נסי-עה •נתר.

* * *
ברי ענייני טובה. אינה הכללית ההרגשה

 מעסיקים לכם הקרובים של או שלכם אות
 יקר. זמן וגוזלים אתכם

 עליכם מוטלת בעבודה
 יתכן נוספת, התחייבות

 למלא עליכם שיהיה
שנע מישהו של מקום

 תוכלו לא בבית גם דר.
 למנוחה. זמן למצוא

יזדק עצמם בני״הבית
ה בזמן לעזרתכם קו

 עלולות נסיעות קרוב.
 במיוחד אתכם לסכן

 אתם ברומנטיקה בחודש. 19ל־ 17ה־ בין
 חדש. קשר למצוא או קשרים להדק עומדים

* * *
 של התערבותם בגלל עברת בבית המתיחות

לכם. שקורה במה איש לשתף לא עדיף ידידים.
 הטזמת המונות למחת
 להחמיר עלולים אנשים

 15ה־ עד ז3ה־ המצב. אח
 על מצביעים בחודש,

יוצאת־ רומאנטית חוניה
 כדאי שלא אלא דזפן,

הע לגבי מסקנות להסיק
 יצירתיים מאנד אתם תיד.

שעי־ מ׳ וכל אלה. בימים
 עכשיו יתנה ביצירה סזקו

מה ומחמאות מחישבחות
 בבחאנח קשיים על מראים 17וה־ ה־*ז סביבה.

חשובה. פגישה מבטיח ו8ה־ קודר. זמצב־רוח

ר 19 א  בפברו
ס 20 ר מ ב
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