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מרים
בניחיני

החודש: מזל

בתולה
 - נואט זז

 השוו וס
המילואים בבושת

 שהתגלתה הפטורים רשת בפרשת
 שנתן במי בלאט יוסי הד׳׳ר נחשד השבוע,

 נולד למשתמטים. פיקטיביים אישורים
 מסרבים אם גם .17 בשעה 1947 במרס 20ב-

 להתעלם אי״אפשר באסטרולוגיה להאמין
 חווה נולדה שבו התאייד גם שזהו מכן

 השנה. גם אלא היום רק לא כלומר, יערי.
הלידה. בשעת הוא היחידי ההבדל
 ואילו בבתולה עולה אופק בלאט לד״ר

 שאר אולם בעקרב. עולה אופק יערי לחתה
 באותו ניצבו הכוכבים זהים. המפה נתוני

 העולה האופק ורק היום באותו המקום
המיו המעשים שונים. היו הירח ומעלות

 המשותף אבל זהים, ם אין אמנם להם חסים
 רעבו לא שניהם הממון. אהבת הוא לשניהם

 אבל דבר, להם חסר שלא ובוודאי ללחם,
דעתם. על אותם העבירה לממון אהבתם
הא ביסוד כוכב אף אין יערי חווה אצל

 שמלמד מה בלאט. של במפה גם כך דמה,
 תלישות על ודימיון, מציאות של עירוב על

 שרוצים כפי העובדות ופירוש מהמציאות
 נמצאים הזו במפה שהן. כפי ולא לראותן,
 דגים במזל ומרקורי מרס הירח, השמש,

על מלמד כשלעצמו זה בנסיגה). (מרקורי

 ועירבוב הנתונים של לא־מציאותית ראיה
ומציאות. חלום של

 והכסף. הרכוש אהבת בולטת גם במפה
מת אחר שמישהו כפי אותם מעניין הכסף
תכו אחר. בתחביב או בולים באיסוף עניין

 עצמם על ולקחת להיסחף להם גורמת זו נה
 שאי״פעם מאמינים אינם כשהם סיכונים,
ייתפסו.
 חסר״מנוחה אדם על מצביעה המפה

 הוא כסף. של מגש על לו יוגש שהכל המצפה
 הוא קשה. לעבוד או להתאמץ אוהב אינו

 וחוסר־אסת״ ליכלוך בה שיש עבודה שונא
 את למצוא לו שקשה להניח גם אפשר טיקה.

 שבו בית-חולים, כדוגמת במקום מקומו.
 בדרישות, לעמוד וקשה נוקשה המיסגרת

מקומו. את למצוא יתקשה כזה אדם
 הוא לעשות. מה לו לומר יוכל לא איש
מי כשל חוץ, כלפי רושם ועושה גא יומרני,

יערי חווה
- זהה לידה תאריך

 מרס בין שלילית זווית הכל. שיודע
 כל עם שמתווכח אדם על מלמדת ואוראנוס

 חסר- מוזרויות, מלא הוא נושא. כל על אחד
 שיגרה סובל לא במהירות. ומתרגז סובלנות
 האווירה ובאלימות. בתוקפנות ומתנהג
ומרי ריב רוגז, ספוגת תמיד תהיה סביבו

כקורבן. עצמו רואה הוא דגים מזל כבן רות.
 וכולם צודק תמיד הוא עצמו בעיני
 עיוורת, אופטימיות על מראה המפה טועים.

 מה מיותרת, והסתכנות חוסר״זהירות
כל- הכסף פנה. שאליו הכיוון את שמסביר

 הכל. לעשות היה מוכן שלמענו לו חשוב כך
 וריבוי דגים במזל כוכבים של גבוה ריכוז

 להחלשת גורמים הרמוניות(חיוביות) זוויות
האופי.

 חוץ כלפי אך להשפעה, נוח באדם מדובר
 הוא מה בדיוק היודע כחזק, מופיע הוא

 לפעמים בו. שולטים מצבי״הרוח רוצה.
 חיים שימחת מלא מבין, טוב, כאדם יופיע

 כשמצב- מכן, לאחר ורגע לעזור, ונכונות
יכ יעליב, יעקוץ, בקיצוניות, ישתנה הרוח

 הסביבה! כלפי בתוקפנות ויתנהג יצעק עס,
 אמון. מעוררות לא אלה תכונות' כרופא,

האדמה יסוד הוא בבתולה עולה אופק

בלאט יוסי
שזנה הלידה -שעה

 לו גרם זה אופק הלידה. במפת החסר
 שקולה, בצורה עצמו את לבנות ליכולת

 היא הופעתו ומסודרת. שיטתית הגיונית,
 הוא אך מהישוב, אדם מכובד, איש כשל

 ממונים עם להסתדר יכול אינו אופן בשום
 על סומך אינו הוא בפיקוחו. אנשים עם או

שצריך. כמו העבודה את שיעשה הזולת
 וההמג־ יותר קלים חיים אחרי החיפוש

 שיטות וללמוד מאמץ מלהשקיע עות
 הוא במקום. לדרוך לו גורמים חדשות
 גבוהה ויכולת טוב מיקוח בכושר מתברך

 היא אותו המנחה ההרגשה בנוסף, בעסקים.
 הוא ולכן די, לו יהיה לא ומעולם די לו שאין
שלא מעשים לבצע עצמו על ולוקח נסחף

יתגלו. שאי-פעם האמין
 ראשה את הטומנת היענה, בת שיטת

את משכנע אדם שבה למפה מתאימה בחול,
 * יש במציאות. מתקיימות שהאשליות עצמו
 } לה- ונכונות במהירות להתעשר רצון כאן

 1 בעל אדם זהו מסוכנות. בדרכים שתמש
 * יכול הוא וחושניות. חומריות עזות, תשוקות

 1 יהיה אם רק עצמי ולביטחון לסיפוק להגיע
 $ וכמיהה מותרות אהבת וכספים. רכוש בעל

 * טבועה המותרות טעם את ולדעת ליהנות
? בדמו.

 | גינה, נאה, בית היא: העיקרית שאיפתו
 } להר־ ואפשרות יקרה מכונית יפים, בגדים

 } לאיש״עסקים. תתאים כזו מפה כמלך. גיש
 } למעוד עלול הוא איש־עסקים בתור כי אם

 } האופטימיות ובגלל להסתכן הנטיה בגלל
 } ולהרגיש אגורה לחסוך יכול הוא המבלבלת.

 } בג״ ענק סכום ולהפסיד העולם, את שסידר
} מכך. להתעלם אך מוטעה, שיקול לל

 } יתכן לעסקים, פונה היה אם זאת, בכל
 } משום הטוב, שמו על לשמור מצליח שהיה

 } מוכנים המטרה, הוא שהכסף שבמקום
 } אפילו או מקובלות שאינן דרכים גם לקבל

 } מת״ רגיש. הרפואה מיקצוע אבל הגונות.
 } וכש- לרופא החולה של סמוי אמון בו קיים

 | ופו- מתסכלת ההרגשה כזו פרשה מתגלה
} געת•

 } בטוח הוא אשם. יחוש לא עצמו הוא
 } הלשין מישהו עוול. לו שנעשה קורבן שהוא

 } האמיתי. האשם הוא זאת שעשה ומי עליו
 } נמצאו ושבתאי, אוראנוס כוכבים, שני
 } כל במשך קשת. במזל שלו הקאריירה בבית
 } במפת לשמש קשות זוויות יצרו הם השנה

 } לח־ אפשרות לו נתן זה למעשה שלו. הלידה
 | האמין לא הוא אך עצמו. את ולתקן בו זור

 } ואוראנוס מרחם אינו סטורן יתגלו. שמעשיו
 } וזה אכזרית. בפתאומיות הדברים את מביא

 } שני אלה. בימים לו שקרה מה בדיוק
 } זווית ויצרו ישיר להילוך חזרו הכוכבים

$ לשמש. קשה
 | למזל נכנס יופיטר כאשר נחתה המכה
 } (אופק שלו הקאריירה לבית תאומים,

 } לידה מפת לאור. האמת את והוציא בתולה)
 ן כך על מראה חיוביות זוויות ריבוי בה שיש

 ן מכפי טוב מהעניין לצאת זאת, בכל שיוכל,
 } לא- במפה יש הכל למרות לצפות. שאפשר

 ן לו ויעזור בעבר לו שעזר מה מזל, מעט
} חייו. את לשקם בעתיד
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הב ומחליש. מתיש ,מעייף הקרוב השבוע
 להקפיד צריך חשוב. מקום תופסת ריאות

 לרופא ולגשת מנוחה על
 ימנע זה הצורך, במידת

נסי בעתיד. סיבוכים
הר ליום שתוכננה עה

 עלולה השני או אשון
להידחות. או להתעכב

 ולא לב לשים גם רצוי
 בשום החוק על לעבור
 הכיפורים יום את דרך.

 מה- קלות ביתר תעברו
 ערב ואילך, צהריים

 בחודש 22ב־ ומדכא. קשה יותר יהיה החג
 העבר. מן חשובה דמות עם לפגישה צפו

* * *
 למיבחן •עמוד אלה ביסים ממש שהחל קשר

 לפתע פונה מבני־הזע אחר בחודש. !6זב־ 15ב־
לקונ ויביא לא־צפר לכינון

להת ח1סו־נטנ1ח פליקט.
 לניתוק. להביא עלול פשר

 אתכם סוחפים ו9ה־1 18ה־
 מצבכם ביזבתים. למסע
 ואף השתפר אמנם הכספי

 סמם־ לידכם שיגיע צפוי
 רב. זמן לו שחיביתם כסף
 תהיו לחסוך. כדאי אולם

למענ לא אם לו. זקוקים
 במישפחה מישהו הרי כם.

 בקשר 23ב־ או 22מ משמחת יריעה לעזרה. זקוק
 להיענות. תמהרו אל אבל בקאריירה. לקידום

★ * *
 רוב את תופסים והמישפחה הבית ענייני
 ירגישו בכם התלויים מבוגרים, הורים הזמן.

 מיש- יותר. טוב עכשיו
 ליתר זקוקה פחתכם

 אך מכם, תשומת־לב
 למצוא חייבים אתם

 מתיחות לעצמכם. זמן
בחודש. 19וב־ 18ב־

 ולהסתכסך לריב נשיה
הסבי ועם בני״הזוג עם
 הכיפורים יום את בה.

 נמצא כשהירח תעברו
 ומביא השמיני בבית

 להיות נטיה לכם יש בעצמכם. להתכנסות
שובה. לא הכללית וההרגשה מדוכאים
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וני 21  - בי
לי 20 ביו

 שמדים וחילופי־דברים ישיבות פרשות, נסיעות.
 שחה־נ כדאי ולכן השמע. קשים כוכבים בצל

 תמהרו אל זהירים. מאוד
 להצהיר או שינויים לבצע

 היו העתיד. לנב׳ הצהרות
בנסישתיכם. נס זהירים
 לבם מצפה קשה עבודה

בחודש. 20ה־1 18ה־ בין
 באד חזקים שאינכם אלא
 קאר״רה ענייני ימים. תם

 מקום עכשיו תופסים
 מראה מסינה מרס חשוב.

לנב׳ הרסניים רעיונות על
 חזרש לפני שיני׳ סכל המוען הסיקצוע׳, עתידכם
 מתעבב־מ. לכם המניעים כספים נובמבר.

* * *
 שימו טוב. להרגיש לא עלולים בני-מישפחה

למע זמן לפנות והשתדלו לתלונותיהם לב
 להם שיש ילדים נם.

יכו אריה במזל הורים
 ב- לבעייה להיכנס לים

 בחודש 19ב״ או 18
לבק וכדאיישתתייחסו

 אי־נעימות שותיהם.
עלו הממונים אחד עם
להתמר לכם לגרום לה

 לכל מעבר גדולה מרות
 זו בתקופה פרופורציה.

 ותרנים שתהיו כדאי
 שבה עבודה לכם תהרסו שלא כדי יותר

 עכשיו. עד הרבה כל־כך השקעתם
* * *

 הא־ בשסע שנולדו למי בעיקר קשה שמע זהו
 והונימחים נחרה בבית המתיחות המזל. של חרון

 שוליים ד׳ עניינים על הם
 אך משתפרת, הבריאות

לעצ חוזרים אינכם עדיין
 נסיעה טיפול. ורחש מכם

 16ב־ או 15ב־ שתתקיים
 להפגיש עשרה בחודש
 שיהיו אנשים עם אתכם

בעתיד. לכם חשובים
 מתוכנן לא חדש קשר
 בתחום להתחיל. עשר

 בשנרות תקבלו המיקצוע׳
 אולם כבדים. היו שלכם החששות טובות.
משידעתם. חזק שמעמדכם סתברר עכשיו

מאזניים

בת בעייה להיות צריכים לא כספים ענייני
מדאי קרובים של בריאותם הקרובה. קופה

מו אתם גם אך גה,
 בימים לחלות עדים
 יוס-ההולדת לפני אלה.

 ירוד שלכם מצב־הרוח
 אתם קשה. וההרגשה

 במרה מפריזים קצת
את שתפסה השחורה

 ההולדת יום לאחר כם,
יותר. קל בהחלט יהיה

 שמנסה מי יש בעבודה
גבכם, מאחורי לפעול

 שלכם השקט המזג לפגוע. עלול זה ובעקיפין
להתפרץ. ממהרים ואתם סוער כלל, בדרך

* ★ 4
 עובדים אתם סוערים. ר׳ יהיו והשישי החמישי

 חשוב יחסית. נסוכה תמורה ומקבלים קשה
 זברות׳־ על לעמוד שחדש

 רבות הוצאות לכם יש כם.
 מתמר אתם כאילו ונראה
 זה אין אולם כספית. טט־ם

 סכום־ יגיע השבוע כך.
ויע צפר לא מסקור כסף

הק על להתגבר לכס זור
 ימים הס 19וה־ !8וד ם.שי

 שניאות לביצוע מועדים
 בקרוב הכספית. מהבחינה

 חח עמדה לכם מצפה
 הובטחה אם נם אך יותר. ומעניינת יוקרתית שה.
בקבלתה. וםיכשנלים עיכובים צפרים עדיין בבר,

* ★ ★
 פועל מי לברר צריך הקאריירה. בנושא לחץ

סימפ לא קצת 16וה- 15ה- בסתר. נגדכם
 כדאי זו.. מבחינה טיים

 ותגדירו בגלוי שתדברו
 אם גם חשדותיכם, את
 בתחום לכך. הוכחה אין

מצלי אתם הרומאנטי
 השני המין בני חים.

 ומעוג- עליכם חושבים
 אתם בקשרים. יינים

ומוכ בחברה מוקפים
 הרפת- כמה לנסות נים
אחת. ובעונה בעת קות

 אם אחר, בקשר להתחיל הזדמנות לכם יש
לכם. המתאים קשר זה אין עדיין כי
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 להתבטל. 1א להידחות עמלות שתכננתם נסיעות
 אנשים המתאים. הזמן לא זה עכשיו תצטערו. אל

 לצאת עומדים לכם יקרים
 מבם ולהיפרד לנסיעה

 מרבים אתם קצר. לזמן
 ארצות עם קשרים ליצור

 מסורים תחום רחוקות.
 אך הפרק, על עולה חרש

 להחליט מוקרם בינתיים
 עובדים אתם שבו במקום

 בסיבחן אתכם מעמידים
השבוע. זהירים היו מוזר.

וב בדרישות תבואו אל
 להרניש לא עלולים אתם 19ב־1 ז8ב־ תביעות.

 מתיחות. מדי יותר יש בבית יחלוף. זה אך טוב.
* * *

אמ יהיו 16ב־ או 15ב- לכם שיוצעו הצעות
 או שתתחייבו כדאי לא אבל מלהיבות, נם

 זו אין מדי. תתלהבו
 אפשר שבה התקופה

 שיקרה מה את לצפות
 יהיה כך ואחר בעתיד,
 בכם. לחזור מדי מאוחר

 20ב״ הכללית ההרגשה
 תהיה לא בחודש 21וב*

 למחרת כבר אך טובה,
 תעבור. הקשה ההרגשה

 סיבה שיש נראה לא
 מארץ ידיעה לדאגה.

 זה נסיעה. על לחשוב אתכם תעודד אחרת
 חודשיים. בעוד ורק אך בחשבון לבוא יכול

* * *
 זוכרים לפחע מאוד, נבוהוח הכספיות ההוצאות

 זה אין חייבים. שאתם תשלומים או הלוואות לכם
 או עיסקוח לבצע הזמן

בעסקים. להצלחה לצפות
 אחרת בארץ שחי מישהו

 16ב־ או 15ב־ קשר ״צור
 לכם יעזור זה בחורש.

 להשמין נטיה להתעורר.
 החודש מאוד בולטת
הדי על שתקפידו וכדאי
 רוסאנט״ם קשרים אטה.

שתת״־ כדא׳ מתסכלים.
 לסי סבלנות ביתר חסו

 חרשת הבריאות בעבר. קשרים לכם היו שעימם
לרופא. לגשת ובדאי בחודש. 22־710 התייחסות
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