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מרים

בנימיני

מז ל החוד ש:

מה צבו■
השנה
לבני טלה1

ה״ 21במרס הוא ראש־השנה האסטרו 
לוגי ,והיום שבו השמש נכנסת למזל סלה.
זה קורה השבוע ביום השלישי .מזל טלה
הוא הראשון בגלגל־המזלות .הוא מסמל
התחלה חדשה ,רוח אופטימית ,העזה ,או״
מץ־לב ,מרץ ונכונות להתנסות בחוויות חד 
שות ,לק ח ת סיכונים ולהשקיע .הוא נ ד ר ן
כלל חרוץ ,וכשהוא רוצה דבר־מה הוא אינו
מוותר עד שמשיגו.
על בני מזל סלה עברה שנה לא קלה.
בתחילת החורף שעבר נכנסו הכוכבים שב 
תאי ואוראנוס למזל גדי ויצרו זווית קשה
למזל סלה .אחר כן ,משיצאו משם בקיץ,
נכנס כוכב מרס למזל טלה ,ובעת שהותו
נמצא אף במהלך נסיגתי .כל זה גרם להם
מתח רב.
משיצא סוף״סוף כוכב מרס ממזל סלה,
חזר הצמד אוראנוס״שבתאי למזל גדי .כוכב
שבתאי ישהה שם שנתיים ואילו אוראנוס
שבע שנים .הקושי נובע מהימצאותו של
כוכב שבתאי במזל גדי .זה משפיע בעיקר על
בית הקאריירה והמישפחה .שני תחומים
עיקריים אלה מכבידים על בני המזל .הקושי
בתחום המישפחה מתב ט א על פי רוב

בקרובים או בהורים מבוגרים הזקוקים
לטיפול ולעזרה.
הזווית הקשה שיוצרים שני הכוכבים
וכוכב נפטון ,השוהה בגדי מאז סוף , 1984
מקשים מאוד על בני מזל סלה .זו אינה
השנה הקלה ביותר עבור בני מזל סלה .כדאי
שיידעו זאת ויתכננו בהתאם .אולם נם
צדדים חיוביים מצפים להם השנה.
איך תיראה ,אם כך ,שנת  90/89לבני מזל
טלהז

• עבודה .קאריירה
המצב אינו פשוט .בני סלה אינם מרוצים
מתפקידם או אף מהמיקצוע שבו הם עוס 
קים .הם חשים שדרוש להם שינוי דרסטי.
הם מוכנים להתחיל בעיסוק חדש ,לעבור
לתפקיד אחר ,לק ח ת על עצמם יותר
אחריות ,ולעבוד בסביבה שבה יוכלו להיות
מעורבים עם הרבה אנשים .העיקר הוא
השינוי .אם לא במיקצוע עצמו ,אז לפחות
בעיסוק נוסף.
למרות הרצון החזק והצורך לבצע שינוי
קיימים יותר מדי הגבלות ,מיכשולים ומח 
סומים בדרך .בכל פעם צץ גורם מפריע אחר.
אולם בני סלה ידועים בחוסר הוויתור
שלהם .וגם כשהמאבק הוא בלתי־אפשרי
הם יבזבזו א ת כל כוחותיהם ,לא רק כדי
להשיג א ת הדבר עצמו ,אלא להוכיח לעצמם
שהם יכולים .לעיתים כאשר השיגו א ת מה
שכל כך רצו בו ,הם מאבדים עניין ,ומעדי 
פים לחפש א ת האתגר הבא.
בעבודה עצמה לא רע להם .לא יורדים
לחייהם ,והעבודה היא בהחלט נסבלת .אבל
הם אינם חשים בהתקדמות ,אינם חופשיים
דיים לעשות כרצונם ,והעניין שהיה להם
פעם ,חלף .למעשה ,אי-אפשר יהיה לבצע
את השינויים הדרסטיים שבהם הם מעוניי-
נים .השנה ילווה כל שינוי מסוג זה בכל כך
הרבה קשיים ,שאולי עדיף לוותר ,ולתכנן
צעד-צעד בצורה איטית ובטוחה.
אוראנוס ,האחראי על השינוי הפתאומי
והדרסטי ,נמצא בתחילת מזל טלה ,ורק
מגרד ומגרה את הטליים ,ואינו נותן להם
להשלים עם מה שהם עושים כעת .סטורן
נכנס בכל כוחו ועוצמתו לבית ) 10בית
הקאריירה( ,והוא זה שמכריח אותם להת 
נהל לאיטם .שום דבר לא י תקד ם בקצב
מהיר ,שכן המהירות מנוגדת לאופיו של

הכוכב .הוא מלמד בדרכו ,שכל דבר שבו
רוצים צריך להיות מושג בדרך איטית
וסבלנית .יתכן שחלק מהטליים יבצעו שינוי
ויקבלו על עצמם אחריות גדולה מבעבר,
אבל מצד שני יחושו שקשה להם מאוד
לעמוד בהתחייבויות שלקחו על עצמם .רק
בגמר התקופה יוכלו לקד ם את עצמם ,ולה 
גיע לתפקידים ,למקומות ולמעמד שבהם
הם מעוניינים ושאליהם הם שואפים .בינ 
תיים עליהם להתאזר בסבלנות.

• בריאות
מכיוון שהשנה אינה מן הקלות ,הבריאות
עלולה להיות מושפעת מכך .רבים מהטליים

חודש יוני ,המחצית השנייה של אוגוסט
ורובו של חודש נובמבר יהיו פחות נוחים.
לא מדובר בתקופות -מחסור ,אלא שלא
כדאי ל ק ח ת סיכונים או לבצע עיסקו ת
גדולות.

• נסישת
די מבטיח .זה יתבט א בנסיעות קצרות
בארץ או בחו״ל .הטליים יטעו הרבה ,יפגשו
אנשים חדשים ,ויהיו חזקים בכל נושאי
התיקשורת .מכרים חדשים יהפכו להיות
ידידים ויעזרו להם .סביב ה חדשה תרענן
אותם ורבים מהם יבחרו לשנות סביבה ,אם
בעבודה או במקום־המגורים .לא רצוי לב 
נות או להתחייב ,בבניית דירה ,הנמצאת
בשלבים ראשוניים של בנייה .מעבר דירה
לא יתבצע בקלות .ואם להתחייב ,עדיף
להתחייב למשהו מוחשי ולא דבר״מה
הנמצא על הנייר .כדאי להיזהר ולא ל הס 
תבך בנושא המגורים.

• י מ ה שבינן לבינה

יבלו במרפאות ,בבתי־חולים ובמוסדות
דומים ,כדי לטפל בהורים או בקרובים
הזקוקים לעזרה .הבריאות שלהם אינה
בעייתית ,אלא שצורת״חיים זו מכלה את
כוחותיהם ,מה שגורם להם להיות חשופים
יותר למחלות .אין מקום לדאגה .צריך רק
להשתדל למצוא זמן לשינה ולמנוחה.

♦ כספים
נושא זה אינו נראה בעייתי השנה .דווקא
בתחו ם הכספי הם לא יסבלו ,ויוכלו להס 
תדר עם מה שיש או למצוא מקור-הכנסה
נוסף .במובן שזה ידרוש מהם השקעת
כוחות ,זמן ואנרגיה ,אבל בכל הקשור
לכספים לא מצפה להם שנה רעה .הם יוכלו
לקנות ,לרכוש ,להשקיע או לשבר את
מצבם .איש־איש לפי כיסו ושאיפותיו.

היכרויות חד שות הם הצד החזק השנה.
ובאמת ,הגיע הזמן למצוא משהו רענן ,חדש
ושונה ממה שהם הכירו עד עכשיו .גם
הסימון שבו הם מחזרים או מחוזרים יש 
תנה .הכל יהיה יותר קל וספונטני .אצל
זוגות נשואים או כאלה שנהנו עד היום
מקשר קבוע יתכנו פרידות ואף גירושים.
אבל מדובר רק במי שחייהם אינם יציבים
והיחסים בין בני-הזוג מעורערים.
שינויים במיבנה המישפחה באים בחש 
בון .אך לא נראה שהטליים יישארו לבד .גם
אם ההיכרויות לא יבטיחו קשר יציב ,קבוע
וממושך ,לפחות הם יוכלו ליהנות מפו״
פולאריות עצומה .מהבחינה הרומאנטית
אין זו שנה גרועה ,אלא שצריך לשמור על
המיסגרת המי שפחתית ,ולנסות למנוע
משברים מיותרים.
בסופו של דבר חבל לפרק מיסגרת
קיימת .לא ת מיד מצליחים לבנות חד שה
תחתיה ,וגם אז לא בטוח שהחדשה תהיה
טובה מקודמתה .עדיף לשקם את המיסגרת
הקיימת ,ו מבחינת מצב הכוכבים זה
אפשרי .שיקום עדיף על הרס .הרווקים
והפנויים יהנו מתחייה רומאנטית ,ובזכותה
הם יהנו מהרבה טיולים ,נסיעות ,שינוי
ועניין חדש בחיים.

1
השבוע תתחילו להרגיש בהקלה במצב־ה־
רוח ובהרגשה הכללית .פגישות חד שות אז
מחוד שות יעודדו א ת 
כם ויוסיפו לביטחון ה
עצמי .בינתיים יש צורך
להמשיך ולשמור על
סודיות .אין זה הזמן
להוציא הכל ,אף לא עם
בן־הזוג .כל מה שיתגלה
יבול לגרום מאוחר יותר
לאכזבה .העיתוי לעי 
תים קובע מאוד וכאן
הוא חשוב במיוחד .ה 
ס! וה״ 21יהיו די קשים ומעייפים .א ת ם
עלולים להרגיש לא טוב .השתדלו לנוח.
★
*■ ★
עבש׳! תוכלו לצאת יותר ,להיפנש עם ידידים
ולהתחזק .לא רצר להישאר בבית .נם לא בדאי
להתעסק כבע־ 1ת שהציקו
לכם במחצית השנה ש
עברה .תקיפה  11טובה
לבילויים ולהתייחסות קלה
יותר לח״ם .ידידים יעזרו
לכם ויעודדו אחכם .אולם
•ש צד שחייבים לשים לב
אלי .1בעצת ידידים אתם
נסחפים להשקיע כספים
במטרות לא־נכועח א1
סתם לקנות דברים שאין
לכם צורך בהם .כדאי שתכנס! למישטר־חיססן.
הנטייה לאבד ,לבז□ ולהפסיד בספים בולטת.
* * *
ענייני קאריירה תופסים מקום חשוב גם ה 
שבוע .התלבטויות בקשר לעתיד המיקצועי.
■ ההרגשה היא שלפחות
שתי דרבים עומדות
לפניכם עכשיו .עליכם
למהר ולהחליט .בינת 
יים הישארו במקומכם,
ותני לגורמים חיצוניים
לקבוע .בתקופה זו זה
עדיף .ענייני כסביש ע 
לולים להטריד ,בייחוד
ב 15-וב־ 16בחודש.
יתכן שהגיע הזמן לת 
בוע כספים שמגיעים לכם .אם מעבודה או
אולי מחברים שלוו כספים ואינם מחזירים.

הבריאות שוב מציקה .נחלצים מבע״ה אחת ר
כבר נכנסים לבעייה אחרת .תצטרב! להתאזר ב
סבלנות ולהקפיד לטפל
בבעיות ברנע שהן מחעור־
רות .סצב־החח קצת יחד.
יש ה ת ש ה של ח1סר־מרץ
ואף פסימיות .אבל לא ה
כל כרבך נחע .ססנד
1
כסף עשוי להניע דזזקא
בזמן שיהיה מאוד דרוש
ה; ביוני -
לכם .נסיעה .שתתקיים ר
נ( 2ביו לי
 21או ר 22בחודש .׳מלה
לעודד אתכם .אביזר או
קישוט לבית .שיתקבל במחנה .יהיה אמנם קשור
במשהו עצוב .אך בכל זאת ישמח אתכם
* * *
עייפות ותשישות ב 1*-עד ה״ 18בחודש.
א ת ם זקוקים להרבה שינה ומנוחה .הברי 
אות אינה טובה .א ת ם
סובלים מבעיות שהצי 
קו לכם בעבר ,והוזנחו.
אין מה לדאוג .לא נש 
קפת סכנה .אלא שחו 
סר טיפול ודחייתו גור 
מים להרגשה לא-טובה.
בשבוע הבא א ת ם עשו 
יים להרגיש הרבה יותר
טוב .ה־ 20או ה־21
טובים לעיסקות ,לקנ 
יות ולטיפול בעניינים כספיים .סכוס״כסף
עשוי להגיע .בדאי לשמור עליו בזהירות.
* * *
בני־מישפחר .עדיין מציקים לכם 1םמיםים אתכם
למתיחות מיותרת .יתכן שתובלו למצוא דרך ר
התרחק ,לצאת לנסיעה,
לביקור־קחביס א 1לנופש,
כרי להתרענן ולעת .וד17
עד ה־ !9קשים יותר ,אבל
מה־ 20תחושו בהקלה ע־
צוניה .ברומנטיקה עדיין
צפויה הרבה הצלחה.
ההופעה שלכם מפתיעה
 22ב או גו ס ט -
ואף משררת את קינאחם
 22ב ס פ ט מ ב ר
של הקרובים אליכם .בע
בודה מתחיל להיראות ט 1ב
יותר ובטוח יותר .תוכלו להיות אופטימיים 1 ,לר
הונ לפי שיפוטבם .מבלי להתייעץ באחרים.

0ו1ון

)10:1ו!

העבודה דורשת מכ ם גם השבוע להקדי ש
יותר זמן ,מרץ וכוחות .י ח ד עם ז א ת ההרג 
שה הכללית אינה שו 
בה .א ת ם נושים לחלות
ולסבול מחולשה כל 
לית .ה״ 20עד ה 22-יה 
יו קשים במיוחד .ב ת 
חום הרומנטי מצבכם
לא כל בך ברור .על פני
השטח לא נראה שינוי
בולט ,אבל כדאי שתה 
יו עידנים בתקופה זו.
אל תלחצו על בני-הזוג.
קשה לבם להחליט בין שתי אהבות .אל
תמהרו לזרוק א ת הישן .עוד תיז ד ק קו לו.
* * *
המצב הכלכלי משתפר .כספים מגיעים ממקורות
שונים .אלה מביניכם הקשורים בעסקים ועיסקות
כספיות ׳הנו עכשיו מהצ
לחה .גם בתחום הרומנטי
מצבכם טיב .אתם מבוק
שים 1 ,עם קצת יותר ביט
חון ופחות הסתנחח תוכלו
ליהנות מיחסים יפים ומה
נים .הבריאות של אנשים
הקרובים לכם מהווה בע
יה ,ויתכן שתצטרכו לש
נות םת!כני1תיכם כדי לער
דד ,לעזור להם וללמוד ל
הסתדר בלעדיהם .נסיעה או פנישה שיתקיימו
ב־ 20א 1ב־ו 2תביא לתוצאות מוסת ומעודדות.
★ ★ *
ענייני הבית והמישפחה מעסיקי ם א ת כ ם
מאוד בתקופה זו .זה נראה פחות מלחיץ
ומדאיג ,אך עדיין קיי 
מות מיספר בעיות ש־
אי-אפשר למצוא להן
פיתרון בטווח הקרוב.
חבו לת חילת חודש
אפריל אז יתבררו מיס-
פר עניינים ,ובעיות ,ש
נראות חסרות־פיתרון,
ג  2בנו ב מ ב ר -
יבואו על פיתרונן מעצ 
 20ב ד צ מ ב ר
מן .אצל בני המין השני
א ת ם מאוד מבוקשים.
יש לבם נטייה להתפרץ ולריב עם אנשים
הקרובים לכם ,אך לא ת מי ד הצדק איתכם.

מאזניים

עחת
011

" 4

במקוברהשכודה יהיה עכשיו יותר נ1ח .יבואו לק
ראתכם ויאפשרו לכם חופש־פעולה נ ח ל יותר,
אתם צריכים להביט קצת
מסביב ,ולהעריך את המא
מצים שעושים שבדים א
חרים .יתכן שאתם מקב
לים כמובן מאליו את מסי
רותם .אבל הם איום חשים
ד־ בטוחים .זיכה ואח .נד
ענייני בריאות מצבכם מת
חיל להשתפר .נסיעה ל
חו ל עומדת על הפרק.
כדאי שתתחיל! להתארנן.
בתחום הרומנטי אתם ממשיכים ליהנוח מהיכרד
• 1ח חדשות ומשינויים בחברה שבה אתם מבלים.
התלבטויות בקשר לתחו ם המיקצוע* .אינ 
כם בטוחים במה שאתם רוצים לעשות .מזה
זמן רב א ת ם מחפשים
את הדבר שמתאים ל 
כם לעשות ,ומתק שים
למצאו .שיחה ,שתתק 
יים ב־ 17או ב 18-בחו 
דש ,יכולה להטעות .אל
תמהרו להתלהב .ב19-
בחודש ,לעומת זאת,
תוכלו למצוא מי שמוכן
להציע ,ואף לעזור ול 
בוא ל ק ר א תנ ם .סכום־
בסף עשוי להגיע ,בלי שחשבתם על כך,
ויעזור לכם מאוד להגשים את תוכניותיבם.
★ ★ *
לפתע שלוח הצעות לנסיעה לחו״ל א 1אולי לק
שרים עם אנשים הנוסעים אז באים משם .אתם
ממשיכים להיות מבוקשים
בחכרה .היחסים עם ה
קרובים לכם משתפרים.
אך בבית תיתכן מתיחות.
בגלל מיזגו חסר־הסבלעת
של אחד מבני־הס־שפחה.
צריך להיזהר מתאונות נד
בית ,ממכשירים חדשים
4ו ב פ ב רו א ר
או ממכשירים היסלים לנ
 20ב מ ר ס
ח ם לשריפות או לכווינח.
הופעתכם ממשיכה להיות
מיוחדת .בתחום הרומנטי מצפה לכם הצלחה.
אל תתבייש!  1אל תחששו מקשרים חרשים.
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