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מרים
בנימינ׳

החודש: מזל
דג■□

■וביטו
 על והשפעתו

המזלות כל
 חשוב משהו קורה במרס, 11ב- השבוע,

 למזל עובר יופיטר כוכב - במפת־השמיים
 הגורם חיובי כוכב הוא יופיטר תאומים.

 הוא בערן לשנה אחת משמחים. לאירועים
 משפיע המזלות בין המעבר מזל. עובר

אנשים. של גדולות קבוצות על לטובה
 במזל יופיטר כוכב נמצא האחרונה בשנה

 אמנם שור טוב״מזג. כי אם כבד, מזל שור,
 מסמל הוא אך הנוחיות, את לו ומחפש נוח,

 עצמו השור כמו אלימות. ולעיתים כובד גם
 מסוגל גם הוא לפעמים אך עשב, לועס הוא

להרוג.
 משנה לתאומים יופיטר כוכב של מעברו

 תאומים מזל בני רק לא ההרגשה. את מאוד
כולו. העולם גם אלא ממעברו, יושפעו

 במזל בנוח חש קשת, מזל כשליט יופיטר,
 שכן קרוב״מישפחה, מעין שהוא תאומים,

 אותו על לקשת ממול בדיוק נמצא הוא
אופטי רוח יביא יופיטר של המעבר הציר.
יותר. קלה בצורה הכל יקחו אנשים מית.

 וזה ודיבורים, תיקשורת מסמל תאומים
 ישיבות פגישות, דיונים, שיחות, על מצביע

 מזה ייצא באמת אם היא השאלה וועידות.
בדיבור, התאומים של כוחו תכליתי. משהו

 יהיו הדיונים כל לא בעשייה. דווקא לאו
 הבטחות רוגז, איומים, צפויים טובה. ברוח
 לא כשמדברים אך יקויימו, תמיד שלא

נחמה. כבר וזו נלחמים,
הש אולי מיוחד. דגש תקבל התיקשורת

 רצינית בצורה לפעול סוף־סוף, יתחיל, נה
 חיוג מופעל עכשיו כבר השני. הערוץ יותר
ה התיקשורת שני, מצד אבל, לסין, ישיר

 אופיינית תופעה זוהי בחסר. לוקה מקומית
לתאומים.
הר אמנות, מתרבות, יותר יהנו אנשים

 שהיה הבידור של הצד ומופעי־בידור. צאות
 יופיטר יתחזק. בשור, היה כשיופיטר חלש

 ותרבות. מבידור להימנע לאנשים גרם בשור
 אותם יבריח ממש בתאומים יופיטר אבל

החוצה.
 שנה תהיה זו השנה. צפויות רבות נסיעות

 בשנה, מדובר לא למעשה תנועה. הרבה של
 עובר באוגוסט כי השנה, במחצית אלא
סרטן. למזל יופיטר כוכב

 עניין ויהיה קלות ביתר יילכו לימודים
 משמעותית התקדמות צפויה זרות. בשפות
התיקשורת. בנושא

 כל על המעבר ישפיע אין היא השאלה
ומזל. מזל
תאומים ♦

 בחודש 11ב־ לתאומים נכנס יופיטר
מתחי תאומים בני במרס. מלווה כשהוא

 ועכשיו הצרות, נגמרו טובה. תקופה לים
 נראית מהחיים. ליהנות להתחיל אפשר

 אפשרויות המון ויש בעבודה התקדמות
 סביבה אחראי, סמכותי תפקיד חדשות.

 על שבחים והרבה חדשים אנשים או שונה
וביצוע. רעיונות

 וגדולה, רחבה לדירה למעבר אפשרות יש
 יתכנו המישפחה. הרחבת ואף נישואין
 לימודים או והשתלמויות לחו״ל נסיעות

ל יצטרכו להשמין שנוטים מי ממושכים.
 יתבטא לא יופיטר של שהשפע הקפיד

 את היטב לנצל כדאי מופרזת. באכילה
 לתנופה. שזקוק מה את ולקדם התקופה,

 לא כסף ובינתיים משתנה לא הכספי הנושא
 בשפע. יימצא

ט! ♦סר
 נמצאים הם לעזור. יכול לא יופיטר אפילו
הכוכב יימצא שבו והמיקום קשה, בתקופה
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 זו ותופעה טוב, מרגישים אינכם בינתיים
סוב לחלות, נוטים אתם חלפה. לא עדיין

ומצב־ מרץ מחוסר לים
ד ירוד. די הדוח ב 9ו
 אל קשה. יהיה חודש
ללב. מדי יותר תקחו

 שוב יראה הבל למחרת
 או 13ב- נסיעה יותר.

ות תרענן בחודש 14ב-
פ ההרגשה. את שפר

 חדשה היכרות או גישה
ל או לפתיחה יביאו

 שיש רומאן, של חידוש
 יגיעו כספים בסודיות. עליו לשמור צויד

 מאוד. מאוד לכם ויעזרו לא-צפוי ממקור
* * *

 םהב*ת לצאת ומכרים(!הנים ירדים סזקפים אתם
 הייתם שבה ממושכת, תקופה אחרי ולהתאוורר,

 יר ועשי□ אתם סתרים, ד•
 יבר חברים פופולריים. תר
 בשישי במפתיע. לבקר או

 לריב נוטים אתם ובשבת
 להיסוע עדיף בני־הזוג. עם

ב זמנית. פרידה ערירי
 מצליחים. אתם עבודה

 לא־ז־נ•־ מהצעות תופתעו
ה להנדלת שיביאו לות

 חדשה היכרות הכנסות.
 עומדת ידידים באמצעות

 בצורת דרמאח׳ לשינוי יביא זה חשובה. להיות
 זה. משינז׳ מרוצים ותהיו שלכם הנוכחית החיים

* ★ ★
 בחודש 8ב* קל. יותר להיות מתחיל הכל

 עם או הבוס עם חשובה שיחה לכם תהיה
 על השפעה בעל מישהו

 אל המיקצועי. עתידכם
 האחרים את תבקרו
לעצמ דברים ושימרו

 קרובים או הורים כם.
 להרגיש לא עלולים

ל תצטרכו ושוב טוב,
זמן. ולאבד בהם טפל

לטובתכם, הרומנטיקה
ב שנולדו מי ביחוד

 עו- משהו המזל. תחילת
 בעיות לצפות. למה יש בגדול. להשתנות מד

בחודש. 16וב- 15ב- מטרידות כספיות
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תאומיס

 הרד את תשפר בחודש. 8ב־ שתתקיים נסיעה,
בלי בעבודות, להצליח תוכלו עכשיו שתכם.

 עליכם ובבחינות. מודים
 אך החוק, עם בסדר להיות

 מיעד בבע־וח שמעורב ם׳
מהעניין. טוב ״צא פטיות
 9ר עבודה ענייני על ויכוח

תת אל בחודש. ■ברסו או
 נוחה בעמדה אינכם עקשו.
 יכול נותנים. שאתם והאמון
 בינתיים לאכזבה. להביא
בע הבריאות. על שימרו

 האחרון בזמן שנוצח יות
 להיפתר, שסדוח המישפחת׳ החוג בקרב

 מתחדשים. בחוץ־לארץ מכרים עם וקשרים
★ ★ *

 מרגישים אינכם הגובה. על לא מצב־הרוח
מט ורכוש כספים ענייני לכך ונוסף טוב

ל דאגו אתכם. רידים
 לב ושימו שלכם זכויות

ב אתכם. יקפחו שלא
 מתפתח הרומנטי תחום
 מאוד משהו מוזר. קשר

ח ומרגש. שיגרתי לא
חש על שתשמרו שוב

 לספר תתפתו אל איות.
בע התקדמות לאיש.
 הפרק, על עומדת בודה

ב לטפל צריך בזה גם
 על להצהיר מומלץ לא ביתניים עדינות.
 לחסוך. עליכם ברבים. עתידיות תוכניות

* * *
 מאוד. חשובה בתקופה מתחילים אתם עכשיו

 צפויות שלכם. הימים יהיו לא בחודש והמזו 9וד
 והר ורכוש כספים בעיות

 אחרת •יראה הכל רוגז. בה
אפ יש בחודש. ז2ה־0

 תנאי את לשפר שרות
 ביחס ולזכות •העבודה.

 תזכו הממונים. מצר נעים
 העבודה על לשבחים

מבצעים. שאתם הטובה
 יוכל לא מלבדכם איש

 מסובכת בע״ה לפתור
 והצד אהבה שתתעורר.

 אתם התקופה. את מגוונים הרומנטי בתחום חות
וסרטן. שור דנים. מזל למי לב שימו יפים. נראים
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 לא אך דברים, במיספר הקלה להם יביא
 יעלו חדשות תוכניות מהבעיות. אותם יחלץ

 לצאת יוכלו לא בינתיים אך הפרק, על
 ויהיו מאוד, רגיש יהיה הבטן איזור לפועל.

 סיכוי יש אך בריאות, מבעיות שיסבלו מי
 קשיים. של זה סוג על להתגבר טוב

ה ארי ♦
 ידידים בהמון מלווה שמחה, תקופה

 והצלחה חדשים עניין תחומי חדשים,
 שעוד מי המיקצועיות. השאיפות בהגשמת

 כל או עבודתם לימודיהם, את השלימו לא
 בחברים להיעזר יוכלו בקידום הקשור דבר

 ידידותי מיחס יהנו הם שירצו. לאן ולהגיע
 הקשרים את להדק ויוכלו השני המין מצד

יותר. לרציניים ולהפכם

בתולה ♦
 התקדמות הקאריירה. בתחום הצלחה

 חדש לתפקיד או מעניינת לעבודה ומעבר
ייש בסימן־שאלה, שהיה תפקיד, ויוקרתי.

 שאין כך נוספת, לשנה לפחות שלהם אר
 שמציעים מה את שיקחו כדאי לדאוג. צורך
 את השנה למצוא יוכלו מביניהם רבים להם.

 לבנות כדי חיפשו שאותם המתאים, האדם
טובה. שנה בקיצור, מישפחה. או מיסגרת

מאזניים ♦
 נסיעות יביא יופיטר אבל השנה, קשה די

 שיביאו אחרות, ארצות עם וקשרים לחו״ל
 שמישהו יתכן שלהם. האינטרסים לקידום

 שתועיל נסיעה תהיה זו אך ייסע, להם קרוב
 ומיש־ חוק בענייני והצלחה לימודים להם.

פט.
ב ר ק ע ♦
 זו להסתדר. מתחילים כספיים עניינים

 נכבדה מתוספת יהנו הם שבה התקופה
 של עזרה או ירושות, באמצעות לתקציב

פו שהם בעסק שיצליחו יתכן המישפחה.
והת רב זמן להם שהגיעו כספים, תחים.
דב לבצע יוכלו והם סוף, סוף יוחזרו עכבו,

ה חיי שקיבלו. הכספים בעזרת רבים רים
 לא אך וסוערים, עשירים יהיו שלהם מין

 למסדם. שיסכימו בטוח
ת ש ק ♦

 יביא השביעי בבית יופיטר נהדר. פשוט
לני ואפשרות רומאנים המון אהבה, המון

 למלא מכם דורשים לכם. קשה בעבודה
 שאינן עבודות ולבצע מישהו, של מקום

סיפוק. לכם גורמות
 שתת- כדאי זאת בכל

 שעבודתכם בכך נחמו
 אנשים להערכה. זוכה

 ו- להשקעה לב שמים
 עושים שאתם למאמץ
 הולך הטוב ושמכם

 לחו״ל נסיעות■ לפניכם.
הברק. על עכשיו עולות
העניי הרומנטי בנושא

ב מתנהלים לא נים
 להתראות נאלצים אתם רצונכם. לפי דיוק
 בן-הזוג. שמכתיב לתנאים ולהסכים פחות

* ★ *
 סובלים ננד״ן בחברה. נעימים יותר הרבה אתם

 בד־הסישפתה, של או שלכם בריאות מבעיות
 איזו מותשת באוויר אבל

לב לצאת תוכלו הקלה.
 לנצל ובעיקר וליהנות, לות
 עליכם, האהוב התחזם את

עכ לבינה. שבינו התחום
 הצלחה לכם צפויה שיו

 השני המין בני ממשית.
הת וזו להתקרב, מנסים
להצ תוכלו שבה קופה

 דרר רומנטית, מבחינה ליח
 ותוספת העזה יותר שה

 במפתיע, להניע עשר סמם־כסף עצמי. ביטחון
 זהירים. היו הכספי. מצבכם מאוד ישתפר ובכך

★ ★ *
 יש אם גם יותר. טח המישפחתי המצב

 עליכם, כרגע מוטל העול כל לא חולים,
 לשבת תוכלו ועכשיו
ו לקשט לשפץ, בבית,

שי מאורחים. ליהנות .
 לדירה מעבר או פוץ

הפרק, על לעלות יכול
 אם היטב תחשבו אבל

ל להיכנס לכם כדאי
 כספיות התחייבויות

אי שזו משום גדולות,
מב הנוחה השנה נה

 סכום- כספית. חינה
 תוכלו ואז בחודש, ג6ב״ להגיע עשוי כסף

החיים. על מאוד שיקל משהו לכם לרכוש
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החו על לוותר רוצים לא הקשתים שואין.
 פעם, להינשא צריכים הם גם אבל פש,

 יטיילו הם ההזדמנות. להם ניתנת והשנה
 יהיה הכסף רק חיים. ויעשו ילמדו בעולם,

בצימצום. קצת
י ד ג ♦

בבריאות. וגם בעבודה יתבטא זה אצלם
 יותר מעניינת עבודה למצוא יוכלו הם

 אבל קשה, יעבדו הם יותר. גדולה והשפעה
 העבודה. במקום הדברים מהלך את יכתיבו

 יותר וירגישו נוספות סמכויות יקבלו הם
 תשתפר שלהם הבריאות בעבודה. חופש

 המישקל לבעלי תפריע להשמנה והנטייה
שביניהם.

י ל ד ♦
 יפתיעו הם היצירה. כוחות על ישפיע זה

 יפות בעבודות הסביבה ואת מכריהם את
 עיסוקים להם ישיגו הם מקוריים. וברעיונות

 בעיקר רוחני. אופי בעלי בלתי-שיגרתיים
בס והצלחה פרשיות־אהבים מהמון יהנו

 ובהגרלות. פורט
ם ♦דגי
 ולגור דירה להחליף להם יאפשר יופיטר
 ב- היחסים יותר. ונוחים טובים בתנאים
 עכשיו יתוקנו. מעורערים, שהיו מישפחה

 עם הבעיות,להשלים את ללבן יהיה אפשר
 ב- שלכולם סידור ולמצוא מבוגרים הורים

ונוח. קל יותר יהיה מישפחה
ה ל ט ♦

 המצב את שינצלו לפחות קשה, כבר אם
 ובהי- בביקורים בטיולים, בנסיעות, וירבו

חב של משפע יהנו השנה חדשות. כרויות
 ילמדו סביבה, ישנו חדשים, 'ומכרים רים

 עם התיקשורת את וישפרו חדשים דברים
 ובמקום- בלימודיהם יצליחו הם הסביבה.
להתקדם. כדי ללמוד להם יציעו העבודה

ר שז ♦
 שולח יופיטר הכספי. הנושא בכל יותר קל
לש ואפשרות נוספים מקורות-הכנסה להם

 היא הבעייה רמת-החיים. את ולהעלות פר
להי ועליהם לביזבוזים אותם יסחוף שזה
 לשפר יכולים הם שבה שבתקופה חבל זהר.
 שיכול מה את יבזבזו הם מצבם את קצת

בעתיד. להם לעזור

 .10־31 9ב־ בעיקר אתכם נזעסיקים מגורים ענ"נ־
 מישהו חשובות. החלטות שתחליטו כדאי לא

 ללחץ אחכם להכניס יכול
ותו־ תועים שתהיו וכדאי

ל־ והחלטות פעולות תו
יסתדר. הכל ימים. מיספר

בני־מיש־ של בעיותיהם
כתפי־כס. על מוטלות פחה
 לעזור שתתבקש! ■תכם
ש בטוח לא אך להם,

נפ בעבודה זמן. תמצאו
 כדאי אפשרויות. תחות

נו ותהיו עירנ״ם שתהיו
 החשוב אינטרס לקדם יהיה כשניתן בשטח כחים

 היכרויות. צפויות באהבה הסיקצוע׳, לעחידכם
* * *

 או שקניתם חדש אביזר או כסף סכום
 תנאי- מצב״הרוח. את ישפר לקנות, עומדים

 יותר. נוחים החיים
ו עירניט, חשים אתם

בפעי להתחיל מובנים
תר ספורטיבית. לות
 הצלחה לזכותכם שמו

 את מאוד שתרשים
הכס מצבכם הסביבה.

 עקב להשתפר, עומד פי
בת מעניינות הצעות

תח אל מעבודה. חום
 ההזדמנות. את מיצו
 פחות הרגשה בחודש. ג4ו- 12ל- לב שימו
 תעבור. היא גם אך ,16וב״ 15ב־ טובה

* * *
 תקבלו בחודש. 12־3 ומפתיעה משמחת חוויה
 לקחתם לא שכלל ממקור סררגילה מתנה

 הזמן זה אין בחשבון.
כספיח. מבחינה להסתכן

 דירה מעבר מתכננים אתם
 או רהיטים של קנייה או

ש כדאי לבית. אביזרים
 בדקה אחרי ״עשה הכל

 הולך באהבה מדוקדקת.
 אח מושכים אתם לכם.
 רק ואפשר השני, המין
הצלחתכם. על בכם לקנא

פגי צפויות !4ונד 13ב־
 מעניינים. אנשים עם ומבטיחות מפתיעות שות
ארזך־טווח. קשר מהם אחדים עם שיווצר ייתכן

וודת■ ■רווה
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