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 מרים
בניכזינ׳

החודש: מזר

 צט׳ מה
לשוורים השנה

 שחלפה השנה את לסכם רוצים אם
 מעורבת. מאוד היתה שהיא לומר אפשר
 ואי״אפשר בזה זה התערבו והרע הטוב
 קלה, שנה או קשה שנה זו שהיתה לומר

ם איזה על תלוי מאוד  מדברים. תחו
ברי בעיות הקודמת בשנה מאוד בלטו
אנרגיה. וחוסר אות

 מרס כוכב של הממושכת הימצאותו
 מזל של 12ה״ הבית שהוא שלה, במזל
 קשה משהו. לשוורים להם עשה שור,

 הבריאות על הכוחות, על לשמור מאוד
 כשמרס וחוסר״דאגה אופטימיות ועל

בעייתי. כך כל במקום להתיישב מחליט
 בחלק נמצא יופיטר כוכב זאת, לעומת

 לשוורים גרם והוא שור, במזל מהשנה
טו היו שבחלקם משמעותיים, לשינויים

מקום״ שינו המזל מבני רבים מאוד. בים

 את החליפו אחרים תפקיד. או עבודה
המיטגרת. את או זוגם בני

 במי- להוסיף שלהם הטיבעית הנטייה
 שוורים מיופיטר. רב חיזוק קיבלה שקל
 בבעייה, היום עצמם את מוצאים רבים

 קל לא קילוגרמים. בתוספת שמקורה
 מזל בני עבור שלא ובטח מהם, להיפטר

 לפה להכניס טוב" ״משהו שללא שור,
 שהרי עצובים. קצת להם נראים החיים

 החיים אם לשאול נהוג שור מזל אצל
טובים. הם החיים אם ולא טעימים,

 הבאה השנה כך, אם תיראה, איך
לשווריסז

קאריירה עבודה, ♦
 להם מכינה זו ששנה נראה לא

 או הקאריירה במסלול גדולים שינויים
שני בין להפריד צריך העבודה. בשיטת

 גדורים שינויים
 צס״ס, רא בקאו״וה

 לשנות הזמו זה אנו
תפיסות־העולם את

 מספר מהם אחד שכל כיוון התחומים,
 כל יהיה לא עצמה בעבודה שונה. סיפור

קל. כד
קשה לעבוד יצטרכו שהשוורים נראה

 עבודות לעשות יצטרכו הם השנה. מאיד
 הרבה וכן עליהם, אהובות בדיוק שלא

 אלא נורא, אינו זה כל לאחרים. שרות
ו פחות לעבוד מעדיפים היו שבוודאי

 הם השנה העבודה. מעצם יותר ליהנות
ול כוח־הרצון, כל את לגייס יצטרכו
בד יהיו שלא תפקידים ולמלא התרכז

יוכלו מביניהם מעטים רוחם. לפי יוק

 לשתי לחלק אפשר הקרובה השנה את
 הדברים אוגוסט עד עיקריות. תקופות

השוו מאוגוסט במקום. עומדים קצת
 כך יותר. ניידים וייעשו יותר יטעו רים
מע כך כל לא עצמה העבודה אם שגם

אנ עם הפגישות הניידות, עצם ניינת,
 יוסיפו תיקשורת על ודגש חדשים שים
לחיים. וצבע עניין

בריאנת •

***
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יו מעניינת לעבודה או לתפקיד לעבור
תר.

 שמשהו נראה לא עצמה בקאריירה
 יצטרכו הם השנה למעלה. אותם יקפיץ

 ללמוד, כדי וכוחות זמן הרבה להשקיע
ם הידע על ולהוסיף להשתלם  שבו בתחו

 שיצטרכו יתכן זאת, מלבד עוסקים. הם
השיטה. או הגישה שינוי על לחשוב
 חשוב שבה שנה שזוהי ספק אין

 לשנות ולנטות מחשבה הרבה להשקיע
שית להם טוב ותפיטת-עולם. הרגלים

 מקורית, שראייתם אנשים עם חברו
ל להביא עשוי זה ומהפכנית. חדשנית

ת  ובוודאי יותר, מאוחר בשלב התקדמו
עניין. יוסיף

 השוורים הקודמת לשנה בהשוואה
המח וחזקים. בריאים יותר הרבה יהיו
 לעורר יכולה יוני חודש של השנייה צית

 שטובלים מי אצל בייחוד בריאות בעיות
 מחזור-הדם או לחץ־דם לב, מבעיות

 הם גם יהיו ואוקטובר ספטמבר בכלל.
 ואז בריאותית. מבחינה בעייתיים קצת

יותר. רגיש יהיה הבטן או הכליות איזור
 יותר הרבה שיהיה ספק אין הכל, בסך

 | יהיו שהשוורים לומר ואפשר ופשוט קל
 זמן מדי יותר יבזבזו ולא השנה, בריאים

 להם כדאי וכדומה. מחלות רופאים, על
 יותר ועל הרזייה דיאטת על לחשוב
 הרגשה שיוסיף מה ספורטיבית, פעילות

ולנפש. לגוף טובה
כספים 0

 חודש עד מאוד. מעניין נושא זהו
 ממקורות כספים שיגיעו כנראה אוגוסט
 שהתעכבו, כספים חובות, כמו שונים,

 גם רשויות. או גופים ממוסדות, וכספים
פרו עבור יותר גבוה לתקציב שמצפה מי

מש שובה לתשובה יזכה מטויים ייקט
 את לאזן לשוורים תעזור זו תקופה ציפה.

להם יש שבו למצב ולחזור תקציבם,
)42 ד1בעמ (המשך
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 רגועה סביבה
- הקאדיירה

 השבוע. אמכם יעסיקו כספיים עניינים
אתם מדי, גדולות ההוצאות  נכנסים ו

 יהיה קל שלא לגרעיו
סו ממנו. לצאת לה נ

 הסב- יותר קצת יות
 מביא הפסח חג ניים.
 לסייל הרצון את עימו

הש כספים. ולהוציא
פע לחשוב צריך גה

הוצאה. כל על מיים
מתוחים, 27וה- 26ה״

 קצת להתרחק וכדאי
 ולחפש מהמישפחה

ם יותר. ושקטה  בתחו
נעימה. הפתעה צפויה

★ ★ ★
 1עים יביא ס1ונ יזתר. סזב להתיש תתחילו

 תצטרכו עכשיו לאהבה. רכזת הזדםוויות
ס רן1ק להופעה. נ1לדא
 המושך סיזחד משהו כם

ה המין בני אח אליכם
 2הע עד 21ה־ שני.

 אתכם מחייבים ממש
 למען דבר־סה לעשות

 אל לפח!ת האהבה.
הכ נושא בבית. תשבו
 לצד בעייתי. עדיין ספים

 לכס המניעים כספים
 ועלד ענקיות ההוצאות

 קשר הארוך. לטווח לבע״ה לכם לנחם ל!ח
 נעימה. הפתעה לכם יביא מחדל אדם עם

★ ★ ★
 לא מרוצים. ולא עייפים מאוד אתם
 חמישפחה שכן בליל־הטדר, קל יוניה

 שקשה בתביעות באה
 אינכם בהן. לעמוד

ולר־ לזמגכם אדונים
ברי לכם ואין צונכם,

 לרצו- לוותר אלא רה,
האחרים. של נותיהם

 מעוררים 25וה־ 24ה-
 להתפרצויות- אתכם
להתאפק. נטו כעט.

עכ המתחילה אהבה,
 להישמר חייבת שיו,

 להן מוטב אחרות אהבות גם בסוד.
עליהן. שידברו מבלי כרגע להישמר

 אינכם אחכם. וישרת לביקור יבוא! ידידים
 מביא 1בעצמ והסדר קלה, בתקופה שחיים

קלים. לא זיכרונות עימו
 שתרבו חשוב עכשיו

 קרובים ידידים לשתף 1
 לא רק בחייכם. ומכרים

 עדיין הבריאות להסחנר.
 יש התייחסות. דורשת

כנפיים, לשברים נטייה
 להיזהר צריכים ומכך
 בתחום הילדים. ד1ב״ח

 משהו יקרה הרוסנט־
 הופכת ידידות חשוב.

 טיול לתכנן הזמן זה עמוק. לקשר לפתע
 מזמן. כבר לבצע רציתם שאות! ארזך,

★ * ★
 והעבודה חגים, של שבוע שזהו למרות
 זאת בכל כרגיל, מתנהלת אינה בוודאי

 לשמור מאוד חשוב
 עם טובים יחסים על

תוכ עכשיו הממונים.
 ולצעוד להתקדם לו

ש המטרות לקראת
 לעצמכם הצבתם

 מי שיש אלא מזמן,
 את לקלקל שמנסה
 חשוב הטוב. שמכם

 מכך. תתעלמו שלא
 רגישים 28וה- 27ה-

 או בריאות שבעיות ונראה במיוחד,
 אתכם. לסכן יכולות בתאונה פגיעה

* * ♦
 יתכן אתכם. סדאינים קצת כספיים עניינים

 לכם שהי! הרבות בהוצאות כרוך שהדבר
 שבך נם יתכן אבל לחו.

 לתמיכה זקוק מישפחה
 ו3ה־ עד ו2מוד כספית.

 של מביקורים 1תהנ
 חנו למנוע בדי חברים.

 של התנהגות על !כעס
 אביד ועל בר־מישפחה

 בבית המתקלקלים רים
 לטיולים לצאת כדאי

 עבר ער•[־ בחיק־הטבע.
 בטווח עכשיו נראים דה

ת תוכלו ובקרוב הנשמה. ס  בתפקיד ח
מזמן. אלי! להניע רציתם!ששאפתם שמאוד

0מאז[״
* 1 8 ; :

בספס 22

 מן יהיה לא בליל-הטדר מצב־הרוח
 או לוויכוח להיכנס שלא נטו הקלים.

הסביבה. עם לעימות
 להיות רוצים אתם

 ועם אחר במקום
 כרגע אך אחר, מישהו

 ענייני ברירה. אין
 עלולים וכספים רכוש

לדאגה. לכם לגרום
ללחץ. תכנסו אל אבל

 אם גם פתרון. יימצא
 רואים אינכם כרגע

 לחו״ל נטיעה מוצא.
 לכם ויחזירו אתכם יעודדו ביקור או

 בעצמכם. האמונה ואת מחודשים כוחות
*; * *

 עצמכם אח תמצא! לפתע חונות. הרומנטיקה
 קשר ליצור הסעונ״ניס באנשים מוקפים

תת עכשיו יותר. קרוב
 הקלה. להרניש חילו

והיי העייפות הכבדות,
 בחודש שחשתם אוש

 ותתחיל יחלפו האחרון
 יותר. הרבה נוחה תקופה

לה תזכו בעבורה נם
 ומעודדת. מושכת צעה

 שתדש חשוב בקיצור.
 לתקופה !בנסים שאתם

 צפרה בכספים קלה.
 להתחיל הזמן זה מפתיעה. התקדמות

 לרעיונות. דחר ולתת חדשים בפרנ״קטים
★ ★ ★

 מעייפים. יהיו בחודש 2ה-ג עד 21ה-
 תצטרכו לחץ. יהיה במקום־העבודה

 מי את כנראה להחליף
 וגם חופשה, שלקחו

לחופש, יצאתם אם
מטלות, עליכם יוטלו

ישי קשורות שאינן
 ובקושי לעבודה, רות

למנוחה. זמן יימצא
 להוסיף חזקה נטייה

 נטו השבוע. במישקל
ה מכמויות להוריד

ת שלא כדי אוכל, ת
 הרצוי. למישקל לחזור כך אחר קשו

לפתע. משתנה משהו הרומנטי בתחום

בינואר 19 ־ בדצמבר 21

עקת

 בדידות של רגשות נוחים. אינם 20711 ו9ה־
 סתח־ל 2מוד! עליכם. יכבידו מועקה של1

נוח. יותר הרבה לדדות
 ידידים לבד. תהיז לא

הא־ לכם. לעזור יבואו
 יראו והיוצרים מנים

ויצ מרשימות תוצאות
משה! לעשות ליחו

חדשות. אהבות מקורי.
אחרות. אז מחודשות

 יתכן חשוב. מקום יתפסו
 התחלה לצורך רתוק

 נם ואולי ■זתר. בריאה
 ולא שתדבר! טוב עכשיו חדש. אובייקט
 לכם. שיש מה כל בפומבי לומר תתבייש!

. . .
 אתכם מעסיקים מישפחתיים עניינים
 בטוב חש אינו שמישהו יתכן לפתע.
ב לעזרתכם. וזקוק

 מבצעים עצמו בית
פתאו באופן שינויים

 את יוכיחו ידידים מי.
ת עצמם  24ה- בסביבו

 הם בחודש. 25ה- או
 מעבר הרבה יעשו

 ויעזרו מהם, למצופה
 קושי על להתגבר לכם

 אתם באהבה מתותי.
 לעשות ממשיכים

 ממרכזים להתרחק מעדיפים אבל חיל,
 פרטי. באופן יותר ולבלות חברתיים

* ★ *
 ביקורים. נסיעות. בהרבה מתאפיין השמע

 שפה וריענון ומחזדשים חדשים מיפנשים
 השתמשתם לא שבה
 בליל־הסדר רב. זמן כבר

מח קצת אווירה צפרה
 בבר למחרת אולם ניקה,

בת־ מצמהרוח. משתנה
 ד מצפה החמנט׳ חום
ומי־ מעניינת פרשיה כס

 לקבל תצטרכו סתזרית.
תר לא והפעם החרטה.

חתר בשתי לרקוד 1כל --------------------
 ישאיר בזה מצב כי נ!ת,

 מובן כך כר שהיה מה מכל ריקים אתכם
אליכם. תגיע מחדר משמחת יריעה מאליו.
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