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מרים
בנימיג•

החודש: מזל

 השנעח
 המזלות

 אוני ער
הטרה

 במפה־הלידה שיש שההשפעות סימן אור,
מאוד. חזקות האחרים מהמזלות שלו

 כוכב נמצא שבו למיקום יש רבה חשיבות
 בן טלה. מזל של השליש הוא זה כוכב מרס.
לדוג יימצא שלו במפת־הלידה שמרס טלה
 ממזל מאוד מושפע יהיה תאומים, במזל מה
 אותו, יחליש זה בדגים יהיה מרס אם זה.

מדי. ולמסונד לרגיש אותו יהפוך
 אמיץ, הוא השפעות״לוואי ללא השלה

 ויוזמה. מעוף דינמיות, תעוזה, מרץ, בעל
 לב, בגילוי המצטיין האמיתי, החלוץ הוא

הת מלא הוא ואחוות״אחים. עזרה נדיבות,
 וחופש. חרות ואוהב עצמם מהחיים להבות

 בני״הא- עם ביחסיו וישיר בסיסי יושר בעל
דם.

 לוחם גדולה. עצמית חשיבות בעל הוא
מכל הבל ועושה אופטימיסט הצדק, למען

 ובלתי-מסובך. ברור מזל הוא טלה מזל
 בגלגל־ ראשון היותו שבגלל לחשוב נהוג

ולא להכיר הספיק לא עדיין הוא המזלות
והעי הקשיים המיכשולים, כל את לו סוף

חיי במרוצת אנשים נתקלים שבהם כובים
 גלגל-המז- של לתינוק שנחשב מכיוון הם.
 דבר, כל על ראשונים זכות לו שיש לזה לות,

 תמיד לא זה להבנה. קל אופי לו מייחסים
כד

 מקרוב,יודע האסטרולוגיה את שמכיר מי
 כוכבים, מזלות, ממיספר מורכבת שמפה

 אלה כל יוצרים. שהם וההיבטים מיקומם
 כאשר אבל האינדיווידואל. על מספרים

 אי-אפשר כללי, באופן למזל מתייחסים
 אין כן ועל אלה, מעין לדקויות להיכנס
 השמש, על כללית סקירה לתת אלא ברירה

סלה. במזל מופיעה שהיא כפי
לתי־ מתאים אינו שהוא חושב מישהו אם

 בדיבורו. וסרקססי חותך להיות יכול הוא
 נובע אינו הזולת לרגשות חוסר-הרגישות

 חוסר־ ,אגוצנטריות מתוך אלא מאכזריות,
ולק להבין יכולת חוסר וסבלנות, סובלנות

משלו. שונות השקפות של קיומן את לוט
 בהשקפותיו העצום העצמי הביטחון

 מה האחרים, על אותן לכפות אותו מביא
 מוגזם כשהוא ומתנגדים. אויבים לו שיוצר

בשח הטלה של העצמי הביטחון מתבטא
 חזק להתבלט הרצון ובכפייתיות. צנות

 חשוב להיראות לנסות עשוי הוא ולכן מאוד,
 שהסביבה הכבוד באמת. שהוא מכפי יותר

 עלול שלו האגו מאוד. לו חשוב לו מעניקה
או שלא מגלה הוא כאשר בקלות, להיפגע

למאבקי-כוח. להיכנס יכול הוא אותו. הבים
 זמן, לאורך איבה נוטר אינו כלל בדרך
 לו ומחניפים אותו מפייסים אם בייחוד

 לג־ להביא לעיתים יכול חוסר״השקס קצת.
במהרה ישכח עצמו שהוא ולמרות סות-רוח,

דרן־ ומיקצוע חיים •
ממי בהם שיש נועזים, פרוייקטים אוהב

 הבוס שיהיה רצוי וההרפתקה. הסיכון דת
 וחו־ ,העבודה במיסגרת עצמאי לפחות או

יע שלא רצוי מירבי. יהיה שלו פש״הפעולה
 מישרד דוגמת מוגבל, או סגור במקום בוד

שה במקום אלא שולחן־כתיבה, מאחורי או
לע לו אסור מודגשות. והדינמיות פעילות

 נוקשה, שיגרה עליו הכופה במיסגרת בוד
פסי דיכוי ויוזמה. פיתוח של אפשרות בלא

הרסניות. תוצאות לגרור עלול כזה כולוגי
 קשורים הסליים את המושכים מיקצועות

 בעבודות בהנדסה, במכונות, במתכות,
 עשוי הוא למיניהן. ופסריוטיות חלוציות
 רבים לכירורגיה. בייחוד לרפואה, להימשך

 ולעזור. אנשים עם לעבוד אוהבים מהטליים
 משפיע מאזניים, מזל ממול, העומד המזל

המתייחס המזל זהו קרובות. לעיתים עליהם

 גלגל־המזלות, של נתינוק שנחשב מ׳ הטרה,
 דינמיות תעוזה, מוץ, בעל אמיץ, לחב, הוא,

ורוד הכל תמיד לא אבל התלהבות. ומלא

 שבו שטח בכל אותו מלווה ההתלהבות הלב.
 מגלה שהוא לו נדמה ילד כמו מתעניין. הוא

ומו וכוחות זמן מקדיש והוא ומלואו, עולם
 מאמין. הוא שבה מטרה למען הכל להניח כן

לזו עזרה או ציד טיולים, ספורט, אוהב הוא
וחרוץ. נאמן גאה, טיפוס . לת

 במפות ורוד. כל־כך תמיד הכל לא אבל
 הטיפוס מתגלה קשות זוויות שבהן רבות

 תיראה ודמותו המזל, של החלש או השלילי
 אותו זה יהיה לא כאן. המתוארת מזו אחרת

להסת קל יהיה שלא ובוודאי סימפטי, טלה
 מטרותיו את להשיג העז רצונו עימו. דר

הזולת. ברגשות לחוסר־התחשבות גורם

 לא והזולת יתכן בזולתו, שפגע הפגיעות את
 ממושך, לוויכוח להיכנס מוכן הוא ישכח.

צודק. שהוא להוכיח כדי רק
מנטדיות •

כב מהירה תפיסה מהירה, מחשבה לו יש
 שוקל אינו הוא מפתיעה. ואינטואיציה רק
האפ ותוצאותיה צדדיה כל על הבעייה את

נמ בצורה פועל אלא מתלבט, אינו שריות.
מסו להיות יכולות התוצאות ומיידית. רצת
 כל עם מהירה, שלו ההחלטה מאוד. כנות

 לגביו זו. בתכונה הכרוכים והשלילה החיוב
שהמח למרות ונשמע״. ״נעשה לומר נכון

 הוא מפותחת, בהכרח אינה המופשטת שבה
וב נמרץ עצמי וביטוי דיבור בכושר מצטיין

 הוא ולכן שלו, האני מן יוצא עולמו כל רור.
אישי. באופן דבר כל לוקח

 להזדהות הטליים את להביא ויכול לזולת,
שיע מיקצוע ולבחירת הסובלים עם חזקה

הזולת. את וישרת זור
שלה. לבני קלות אינן הקרובות השנתיים

 או כלשהן מבעיות אלה בימים שסובלים מי
 בכך להתנחם יכולים וכבד, עכור ממצב״רוח

 יסיקו זו בתקופה מיד. לא אבל יחלוף, שזה
 הקאריירה, לגבי חשובות מסקנות הסליים

 מיקצוע, יחליפו אף מהם שרבים ויתכן
 וינסו אחר למקום שיעברו או תחום־עיסוק

מזלם. את שם
 בשנים הכוונת על שיהיה נוסף תחום

 התייחסות המישפחה. תחום הוא הבאות
 לבצע אותם יביאו חשובות ומסקנות שונה

וב חיים. הם שבה בדרך שינויים מיספר
 מאושרים שלווים, אותם נראה 1991 ינואר

עצמם. עם ויותר־שלמים
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ס 21 ר מ  - ב
ל 20 אפרי ב

 העומס, מתוחים. מאוד יחיו 23וה־ 22ה־
 סביבכם והאווירה מדי, רב עליכם, שרובץ

ל טסים אתם מתוחה.
ומתק בקיצוניות הגיב
 יחסים על לשמור שים

ב הסביבה. עם טובים
 של הראשונה מחצית
 הפתעה צפויה השמע
 עשוי סףכ-כוסס נעימה.
א שבה עיסקה להגיע.

 תהיה מעורבים, תם
 שתגיע יתכן מוצלחת.

 על לבם שתכשר ידיעה,
 אי 28ב״ נסיעות הכלכלי. במצבכם שיפור

 אתכם. יאוודר זה רצויות. בחודש 29ב-
^ ̂

 חוסר־סרץ אדישות. של לתקופה ומסתם שוב
 צריך עכשיו להילת□. חשק אין הדין. וקבלת

ולנפ אתכם להרגיז ש0ם
 ולר אחסה בנדספתת נף

 אתכס להזיז כד־ הטת
 שס הכבד סהלן־החת

 אח תאכלו אל שקעתם.
 בין תנוחו. בינתיים עצמכם.

 חזקים אינכם וכה כה
 שתת־ כדא׳ ולא כרנע.
 26ה־1 25ה־ ותחל!. אסצו
 לפני אתכם מעמיד שוב

 הוזמנס׳. בתחום בעיות
 מריבות ללא מהענ״ן לצאת תדעו הפעם אולי

 שתחסכו. כדאי בכספים נפשיות. פגיעות וללא
★ * ★

 ותוססים. עשירים מחיי-חברח נהנים אתם
 מעורבים כל״כך הייתם לא זמן הרבה כבר

 מקום בכל הבריות. בין
 אגשים אתכם מקיפים

ענ ומוסיפים מעניינים
 עליכם לחייכם. יין

 סופר-זחירים לחיות
אומ שאונס מה בכל
 נטייה לכם יש רים.

 ולטעות מדי יותר לדבר
א שלפניהם בחברים

 יופנה זה נפתחים. תם
היזהרו. ולכן נגדכם,

 שי- לבצע מתכוננים אתם הרומנטי בתחום
קידום. לפני עומדים אתם בעבודה טייס.

■ * 5 2 * 3 0

תווותיס
אי 2ו מ  - ב

ני 20 ז בי

 אלה. ביסים אתכם מעסיקים מאוד קר״רה ש״ני
 או סמכות קידום, לכם לתת היתר• התוכנית

וה יציבה מש״נת, עבודה
ועצמאות. חופש מבטיחה

 לא השתבש. משהו אולם
 שהובטח מה אח מקיימים

 הנבוהות והציפיות לכם,
ל־ עליכם מקשות שלכם

הש ודחיות. מיחסם קבל
בעניין. לפעול לא רצוי בוע

 יהיו התנאים הבא בשבוע
 שלא וכדאי •ותר, טובים

 האפשחיות את תקלקלו
 — הפתעה הרומנטי בתחום לא־נכון. עיתוי מלל

 שנים. לפני אהזבכם שהיה ם־ עם פגישה
* ★ *

 החלשה מההרגשה לצאת מתחילים אתם
 צפויות הקרוב בשבוע לעצמכם. וחוזרים
 על שחושב מי בעתת.
להי עלול לחו׳׳ל נסיעה

 לא־צפו- בקשיים תקל
השתל לימודים, יים.

 עלולים ובחינות מויות
 משהו לבעיות. לגרום
לג או להשתבש עלול
 ולהרגשה לאכזבה רום

להת יכולים שאינכם
 זה אין העניין. עם מודד
 טי• ימים המתינו נכה.
 טוב ברומנטיקה ישתפר. והמצב ספר,

השטח. את ולנקות העבר, מן קשרים לחדש
^ 4

 לכם נורמת בני־מישפחה של או שלבם הבריאות
ה של לעזרתם לצאת שתתבקש! יתק לדאנה.

שת חשוב אבל סובלים.
בעצמכם. בל קודם טפלו
 שדבר־מה להיות עמל

 להתייחס לא שהעדפתם
 ועלול ומציק שב ארו

 קצת בשורה מסובן, להיות
 זה השבוע. תגיע מעציבה

 מאוד למישהו קשור
 מאוד כספים ש״ו• אהוד.

 לא משהו אתכם. מדאיגים
 יותר מכם תובעים מסתדר.

 לפי מתפתחים איש העניינים ובעסקים מד•
אנשי־מיקצזע. עם שתת״עצו כדאי המצופה.

̂זנ״ס ח

נתונה
!*■■!:ווונ-נ^ס

11*32212■

 הנוהים. הימים מן יחיו לא וה״נג 22ה־
ט אתם קרובים. מאנשים ואכזבה מתיחות

בקיצוניות, להניב סים
 את אחרים על לכפות

 בסופו ולגרום רצונכם
לעצמכם. נזק דבר של

וג תוקסניזו התמזגות
* **■44 1 4! ^4 4 4 4*■^■ ■414144 מכס מרחיקה פייתית

■*̂ *4 — ■ * ******!44*^ ■***1441**  גקיד /!דדציס מי את
 מתלבטים אתם בתכם.
עבודת להמשך בקשר

 הזמן זח אין אולם כם.
בכך. לעסוק המתאים

 השבוע, בתחילת להגיע עשוי סכומ-כסף
 כספים. להוציא תמחרו שלא חשוב אולם

* * *
מתי אתם בחודש. 240 22וד סן כבד סצנדוזח

 לאן יודעים ואינכם פתטת־דרסם, כעין שים
 ד ערכם בעבודה לפנות.

ומ שחורה עבודה בצע
תוכ כך רק אבל שעממת,

 את ולהשיג להתקדם ר
עצמ את תמצאו המטלה.

 ולוא־ משרחים עחרים, כם
 מה סביבכם, לאנשיס נים

 יוסיף ואף דרגיז, שיעכב
 אין לעתיד. בקשר חרדה

 יסתדר. הכל לדאע. סה
 חודש. להסתין רק צרך
 אל לצמית. התייחסות סח״סס כסאות ש״ני

 להתקרב. מנסים וסרטן תאשים מזל בני תזניחו.
* * ★

 אבל ולריב. להתפרץ להתרגז, ממהרים אתם
 קצת הסביבה זאת ובכל מיד. לכם עובר זה

הבע מהעניין. מובלת
הא בחודש שחיו יות

 לחלוף מתחילות חרון
הס מתחזקים. ואתם

יצ שביניכם פורטאים
 יש זהירים. להיות טרכו

ולהיפגע. להיפצע נסייה
 רגיש העיניים איזור

הרו- בתחום במיוחד.
■*■***■פ ■*4*■■^■ —  תקופה מתזזת מנסי

שב הקשרים, חדשה.
 לכם. התאימו לא מעורבים, הייתם הם

בחודש. ג9וח- 28ה־ סביב מתהילים קשרים

ר 21 מב צ  ־ בד
אר 19 בינו

עקת

ר 2{ מב ב  ־ בנו
ר 20 ב מ צ בד

 בני־סישנד המישפחה. ובקרב בסת קשה קצת
תוכ רשעת לכם נזרמים טוב מתישים שאיו□ תה

במכונת־ קילקול יתק ניות.
 נראה בביוב. או כביסה
 משיטפון תסבלו כאילו
 את לנמר אולי כדאי בבית.

סעמד־ בעבודה השטיח.
 חובלו משהיה. טוב בם

 לבקש המטונים, עם לדבר
 שאתם ולהוכיח תפקידים

 קצת 28וה־ 27ה־ מוסס.
 שלא ובדאי סע״פים,

מד*. מאמצים יסיט תתכננו
 אלא להיבהל, מה אין אבל מדאיו־ם. בספים עדני
 זו. בתקופה ■ותר חסכנ״ם לודזת רק בדאי

* * *
 הנהגים השמע. אתכם לסכן יכולות גמיעות

 יש זהירים. מאוד לחיות יצטרכו מביניכם
 מקילקול לסבול נטייה
ב ממעורבות או ברכב

 ראיו- פגישות, תאונה.
 שנקבעו וישיבות טת

 שייעשו כדאי להשבוע
 כך גם ,29ל־ 27ה־ בין

מי מרוזגיס /!תהיו הלי
 ̂4 ̂4■ 41 1 * 4 4 4|4 4 1 4*4 4 ק מהתוצאות  ביותר. ק

 קורים הרומנטי בתהום
 אתם מעניינים. דברים

חד אנשים מכירים
 יחזיקו שהרומנים תצפו אל אולם שים,

 קיצרי״טווח. בקשרים מדובר הפעם מעמד.
★ ★ ★

 שבו שמע זהו ומדאינים. ממסדים בספים ש״ני
ד שתימשו כדאי להסתבך. מסש יכולים אתם  מ

 ר להיכנס בצעעיסקותאו
 אפילו נחלות. הוצאות

שי כדאי ■שיוסיות קניות
קפדנית. ביקורת תחת היו

 פעורה כל שתבדקו כדאי
 בבית בכספים. הקשורה

סוזסם. דבסם מתרחשים
 ססא הווו בני עם רב סתת

 התר אבל קשות, למריבות
לטובה. שינוי היא צאה
 נאסר שלא סה שכל נדמה

 בשליטתכם. ולא שזר זה עכשיז. נאסר — בעבר
ד •זחלט בעצמכם החלטתם שלא סה הגורל. ס

אר 19  בפברו
ס 20 ר מ ב

28*♦*


