
הורוסהוס
מרים

בנימי[־
החודש: מזל

דגי□
נפטון
שליט
עליון

חלפה. אינסופיים מקורות שיש ההרגשה
 חזקה בצורה נפטון משפיע אישית במפה

 של האנרגיות במיוחד. הצעירים הגילים על
ת שנמצא שמי לכן גורמות נפטון ההש תח

 המציאות. עם להתמודד מאוד מתקשה פעה
 להשראה, מקור גם להיות יבול נפטון אולם
ולקסם. ליופי

 אחרי עוקב אינו אוראנוס, כמו נפטון,
ת והמוסכמות. המקובלים החוקים לנתץ תח

 בהיבט ביותר הגרוע הדבר לא־רציונליות.
והריקנות. הבילבול הרגשת זו הזה

אוק ועד 1951 מאוגוסט ,50ה־ בשנות
 שבתאי(סטורן) הכוכבים היו ,1953 טובר

 מבין רבים מאזניים. במזל בצמידות ונפטון
 בשרם על מכירים שנים באותן שנולדו מי

 להם קשה זה. היבט שגורם הקשיים את
פני מתבוננים וכשהם עצמם לתוך להיכנס

רי־ מוצאים הם עצמם על ומסתכלים מה

 כלומר, כרוניות. פיסיות כהפרעות ויתבטאו
 קורה אינו זה נפש. או גוף מחלות של כביטוי
 לשחרר ילמדו ואם החיים של מוקדם בשלב

 להימנע יוכלו הם שבהם היצירתי הצד את
זה. מכל

 שגם מראה זה היבט יומיומית ברמה
 העדיפו הם עצמם. את פינקו לא הם כילדים

 הוא לגביהם מתירני דבר וכל פשוט, אוכל
 הופכת זו גישה וחוסר-תכליתיות. ביזבוז
 ההורים אם בייחוד ההתבגרות, עם חזקה

חומ הנאות כלפי זו גישה להם היקנו כבר
ריות.

 ולריג- אשמה לריגשי מובילה גם זו גישה
 בחיים. ההצלחה על המקשים נחיתות שי

 בין שנולדו מי כל על ישפיע כזה אספקט
 ממזל נפטון של יציאתו עד ,1998ל״ 1984

 נגדית תגובה יהווה הזה הדור לדלי. גדי
לו. שקדם לדור

כאי העבודה את יראו בגדי נפטון ילידי
 יותר הרבה ומעשיים אחראים יהיו דיאל,

 כשנפ- שנולדו ממי כלומר, הקודם, מהדור
 תפיסה בעל דור זהו קשת. במזל היה טון

 ומאוד רוחניים אידיאלים אבסטרקטית,
לא״מעשי.

מע- באופן טוב יתפקדו בגדי נפטון ילידי

מי נפטון. כוכב על״ידי נשלט דגים מזל
 במפה או אישית במפה הכוכב של קומו

הת על רבות ומלמד מאוד חשוב מדינית
 התקופה. באותה שנולד הדור ועל קופה

 היבטים וללא מתאים במזל נמצא כשהוא
 התעלות. של למצב להביא נפטון יכול קשים

 לגבי וגם עצמה האנושות לגבי תופס זה
הפרט. של המפה

 באר- הבורסה של הגדולה הנפילה לפני
ב שנה 14 נפטון נמצא 1929ב״ צות־הברית

 שעושה מזל אינו אריה מזל אריה. מזל
 מדי. יותר לו חשובים מותרות חיי חשבון.
 שהשפע בהרגשה חיו אנשים ארוכה תקופה
המ מהאשליות אחת זוהי ייגמר. לא לעולם

 כשנכנס נפטון. בהשפעת הקורות סוכנות
 חסכני, מזל שהוא בתולה, למזל זה כוכב

 יצאה והאמת המציאות מול עמד העולם
לאור.
 קשת, במזל שנה 14 נפטון נמצא 1984 עד

 לעולם השפע כאילו האנשים התנהגו אז וגם
 נפטון נכנס שבה בשנה אולם ייגמר. לא

השפעתו. את להרגיש מתחילים גדי למזל

ש כפי פתאומית, בצורה מיסגרות ולשבור
 למעורפל. הכל את הופך הוא אוראנוס, פועל

 ומיסתורין. בילבול של כוכב הוא נפטון
 הדור על משפיע נפטון ממוקם שבו המזל

או במזל שהותו שהרי זמן. באותו שנולד
 האישית המפה על משפיע הוא שנה. 14 רכת

 העולה, האופק בקירבת ממוקם הוא אם רק
 כוכב או השמש בקירבת או השמיים באמצע

במפה. אחר מרכזי
 על מלמד למזל ממזל נפטון של המעבר גם
 ממזל עבר כשנפטון בהשפעתו. שיוולד הדור

 צורת כל השתנתה מאזניים למזל בתולה
 גם יושפע העולם לנשים. גברים בין היחסים

שב והצטרפות בגדי נפטון של מהימצאותו
עכ מופיעים השמיים במפת ואוראנוס. תאי
וההש צמודים כשהם ונפשו! שבתאי שיו
ביותר. חזקה סטורן של פעה

 הדימיון עולם את לחבר קושי איזה יש
והעבו החובות המציאות, לעולם וההזיות

 החובה הרגשת של ההיבט כלל בדרן דה.
לפ השולט, הוא העבודה כלפי והאחריות

 ההיבט של הדימיוני הצד בהתחלה. חות
ובהתפרצויות בפחד בעצבנות, מתבטא הזה

 שאינו ומיסתורן בירבוד שר ב3ו3
 ובמוס־ המקובלים בחוקים מאמין
 מתקשה ממנו שמושפע מ■ כמות.

עצמו ועם המציאות עם להתמודד
 קשה תכלית. חוסר של והרגשה גדולה קנות
 האובייקטיבית האמת אינה שזו להבין להם

כן. זה שאין ללמוד צריכים הם עצמם. על
 להדרכה, בעצם זקוקים מהם רבים

 מקומם את למצוא כדי ולתמיכה, לייעוץ
הפ עם להתמודד לומדים אינם אם בחיים.

השטח, פני על הפחדים יעלו שלהם, חדים

 להם. המוכר היומיומי בתחום רק אבל שי
 יגרמו שיונחתו ודברים מעשיים עניינים

 עליהם ויקשו שליטה לאבד לעיתים להם
להש עלול גם נפטון עימם. להתמודד מאוד

 ולגבי המעשי הצד לגבי תפיסתם על פיע
 למזל אופייניות כן שכל והאחריות החובות

ולסטורן. גדי

ס 21 ר מ  ־ ב
ל 20 אפרי ב

 הקרובה. בתקופה לכס יציקו בריאות בעיות
 שבות קיומן, על שכחתם שכמעט מחלות,

 לטפל צריך ומציקות.
 אתם מהן. ולהיפטר

 גדולה עייפות חשים
 זמן למצוא ומתקשים

 28ה- עד 23למנוחה.זז־
 בייחוד נוחים, אינם

 הזוג בני עם ביחסים
מא הם הסובבים. ועם

בהאש אתכם שימים
 וזה לא-צודקות, מות
במקום־ עצמו על חיזר

אדי הצגת - הרומאנטי בשטח העבודה.
 מעוניינים. אתם שבהם מי את תקרב שות

* * *
 התפרצויוח־הז־ הסריסת. החוקפנית. ההתנהגות

 האחוז־ התקופה אח שאיפ״נו וחוסר־השקס □11
 ילק־׳ לחלוף. מתחיל־ם נה

 נמסים האחרון השבוע
 סוערת לתקופה עכשיו
 את קצת לםתן צריך מאוד.

 בראי הכספיות. ההוצאות
 הקרוב שהחודש שחדש

 נדד להוצאות לכם יורום
 וכדאי סתוכנעת, לא1 ח1ל

 תיקחו אל סומים. שתהיו
 התחייבויות עצסכם על

 הלור או נחלות כספיות
 במרס וודו 2871 להחזיר. שתוכלו ח1בם לא אות.

 מהן. תצאו אך בריאותיות, בעיות על מצב־עים
* * *

 מקום־הע- על אלה בימים מושם רב דגש
 הבוס, מצד להערכה זוכים אתם בודה.

 וכל לעבודה העמיתים
ם שעיטו מ* ת  באים א

ל תוכלו עכשיו במגע.
הרצוי. בקצב התקדם

 ויציעו לקראתכם יבואו
 לא מושכות. הצעות

ל כדאי אם לכם ברור
תו שיגרור שינוי בצע
 על וחתור אחריות ספת
 לשקול כדאי פנוי. זמן

שאי תשכחו אל היטב.
כדי אחד. בדבר רק להתעסק בנויים נכם
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עכ האחרון בחודש שעברתם הקשיים כל אחרי
 איום 247112371 זאת ובכל יותר. קל יהיה שיו

בביח, םתיחות שוב נוחים.
לעזרתכם. זקוק מישהו

 מהר יעבור זה הפעם אבל
לחדל, נוסע שלא ם׳ יותר.

 שיתכוון רבים, יש וכאלה
 לחידוש או מחדל לביקור

 שבא מישהו עם קשר
 מציעים 27וה־ 267ו משם.

 בתהום אפשרויות לכס
 כדאי עכשיו החסאוט׳,

 תוכלו מסיעות. להרמת
 בפר־ לפתוח ואף מעניינים אנשים עם להיפגש

 בספים. בענייני שיפור חדשות. ערות־אהבה
* * ★

 תקופה צפויה באוגוסט 15מה- שנולדו לסי
 מחטיאות, הצעות בעבודה, פריחה של

ותפקי הערכה דיברי
 אישור בהם שיש דים

 בהם. שנותנים לאמון
 לימודים או השתלמות

 מלמדים כלשהו בתחום
ידע שלא כישרונות על

 שנולדו למי עליהם. תם
 יש זה תאריך לפני

 אינכם קודר. מצב״רוח
 טוב, כך כל מרגישים

 לכעוס נאלצים ואתם
נמ ותאומים דלי כספיים. עניינים בגלל

 זו. לתקופה מתאימים ואף אליכם שכים
* * *

 עכשיו טובה. •ותר הרבה תקופה לבם מצפה
לנסי לביקורים, לטיולים, לבילויים, לצאת הזמן

המלתחה, אח לחדש עות,
ול חיצעיח תדמית לשנות
מהחיים. ליהעח התחיל
תא לשתף מומים אנשים

 שאתם אלא פעולה. כם
 ולבוא לוותר קצת צריכים

 הרד בתחום לקראתם.
 של חודש זהו מאנטי

 לסיים תוכלו הצלחות.
 לטובת מסובבים קשרים
 ונעימים בריאים קשרים

אינן כבר כספיות דאגות חדשים. אנשים

נתונה
8 1 * 1

עם

תתזנ״ס

ם טוב להרגיש ת המובנים. בכל להירנע ותוכלו כשהיו, חסורזת לעצמכם. זמן חייבים א

 יש וכבדים. מעיקים מאוד יהיו 2וה-נ 22ה-
 לכם ומציקים עבודה, מדי יותר לכם

ש דבר בכל ומתערבים
 המצב כל עושים. אתם

המו את מאוד מוריד
אי הבריאות טיבציה.

 אתם הגובה. על נה
בשפעות, לחלות נוטים

 והורים מחום טובלים
 לשנות יצטרכו לילדים

 מחלות בגלל תוכניות
 לרתק העלולות ילדים,
 בענייני למיטה. אותם

 קל יהיה עכשיו לזוז. מתחיל משהו כספים
מבן־מישפחה. כנראה יגיע סכום־כסף יותר.

* ז* *
 2671 עד ואסטמה אלתיה טבעיות וסבל עייפות

 קלה. יותר תקופה מתחילה כך אחר בחודש.
 והאסנים חוקה, היצירתיות

 במיוחד. סזה יהוו שביניכם
 את •וכיח! האחרים נם

 ויזכו בעבודה עצמם
 ואולי יותר, טובים לתנאים

 או במשמרת להעלאה נם
 אחרי שיניש לכספים

 עם קשרים ארוכה. ציפייה
 סחהדקים. בחלל סכרים
 יותר הרומאנטי בתחום

 תקופה םחתילה טוב.
 הקשר סונ את לו לבחור יוכל אחד כל שבה
אליכם. נמשך השני הסין לו. הרצוי

★ ★ ♦
 כל ומכבידים. מלחיצים הסישפחה ענייני

 לטפל לדאוג וצריך עליכם מוטלת האחריות
ל שאי״אפשר בבעיות

ת בהן. הטיפול את דחו
 לשינוי להביא יכול זה

האחרון. ברגע תוכניית
 המצב כספים בענייני
 נוח להיות ממשיך
 נצלו שהיה. מה לעומת
 לפני התקופה את היטב

א הגל שיבוא  של הב
ב־ הכלכליים. הקשיים

 שתנוחי כדאי 27וב־ 26
 ולא משוגות חוויות לחלות. לא כדי

רב. עניין יוסיפו הסיג* בשטח שיגרתיות

עקת

ר 2{ מב ב  - בנו
ר 20 ב מ צ בד

ר 21 מב צ  ■ בד
אר ו9 בינו

 עב־ משתפרת. הסביבה עם שלכם החיקשורת
 דברים ולהשיג עצמכם את להסביר תוכלו שיו

 נעולים היו לכן שקודם
 ר שיחות־סלפון לפניכם.

 חשובים יהיו מיכחבים
 צר מתישים אתם עכשיו.

 להכיר סביבה, לשנות רך
 (להתאוד חדשים אנשים

 עדיין כספים ע!״ו׳ רר.
 שיד ברור כ׳ אם מדאיגים,
לעזרתכם, תבוא המיקוד.

קושי. מכל לצאת ותוכלו
להי תוכלו סערים בעניין

 ברזמאגטיקה להסתדר. םתחיל זה בתחום ש רגע.
 מכאיבה. פרשה סיום עם להשלים הזםן הניע

* ־* *
 זה אתכם. מטרידים ורכוש כספים ענייני

 להפעיל תוכלו כעת אבל לכם. אופייני לא
 תקיפים להיות כוח,

 לכס. שמגיע מה ולקחת
מוות אתם רוב פי על

מצב עכשיו אבל רים,
 מהב- טוב כך כל לא כם

 לכם יש הכספית. חיגה
ו מצויין כושר-שיכנוע

ש ספק אין זו בתקופה
 שיש למה יאזין אחד כל

 מיבחניס להגיד. לכם
 יביאו מיבחני״נהיגה או

 הרומאנטי מהתחום משמחות. לתוצאות
 דלי. מזל בסוף שנולדו מי בעיקר יהנו

★ *י *■
 כבו־ וחוגג המזל של הראשון בשבוע שוולד ם׳

 עדיין האחרים יותר. טוב יחוש הולדתו יום את
 ובריאות ממועקה סוברים

 בין התלבטות טובה. לא
עלי מקשה קשרים שגי
 מה עם שלמים אינכם כם.

 שלא ובמי ששים שאתם
 תהיה ההרגשה תבחרו

 מתגעגעים אתם שבעצם
תפ נראה לא כרגע לשני.

 תצוץ בקחב לבע״ה. חן
שחת  מה וזה נוספת. אפ
נסיעות, כנראה. שיכריע,

 מוצלחות. עכשיו נראות יעיסקות מכווית ״ת1ק
עסק. לכם יש ם׳ עם להקפיד ואת בכל צריך

ר 20 א  - בינו
בפברואר 1$

אר 19  בפברו
ס 20 ר מ ב
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