
*הורוסהוסי ♦ * # * * * * * * * * * * * * * * > * * * * * * * * # * * * ,* * * * * > * * * > * * * * * * * * * * * * > * * * * .# .* *נ .*

מרים
מימיני

החודש: מזל
תאומי□

 שבה בתקופה, נמצאים תאומים בני
לש רוצים בשינויים. צורן מרגישים הם
 עבודתם. את לפחות או חייהם, את נות

 משנים, ולא ממשיכים שבכל־זאת אלה
 אלה על חדשים עיסוקים להוסיף מנסים
להם. יש שכבר

ה את לקדם ומאפשרים לידיכם עים
 בעיקר, יתחיל, זה שחתעכבו• תוכניות
 חברים מצד הערכה תהיה יולי. ממחצית
 תאומים שבני מכיוון לעבודה, ועמיתים

 ויעוררו רבים, בתחומים רב ידע יפגינו
הקרובה. בסביבתם התפעלות

אוקטובר
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 השאר, בין מתגעגעים, תאומים בני
 בארץ אם סביבת״מגוריהם, את לשנות

 אורח- את ישנו חלקם לה. מחוצה או
 להתחתן. צורך ירגישו רווקים :חייהם

 במיס־ מקומם את מצאו שלא ונשואים
 שיגרת״החיים את לשנות ירצו זו, גרת

להיפרד. אף ואולי

 לחלוטין. דימיוניות נראו חודש לפני שאך
שההת למרות — בה וקוץ אליה אך

 מהיר, בקצב להיעשות יכולה קדמות
 בצורה דברים להריץ סכנה קיימת עדיין

שב מאחר דיה, ובלתי-מחושבת נחפזת
 בגלל טעויות, להיווצר עלולות זה חודש

 וכאילו פשוטים מכללי־זהירות התעלמות
 תתרכז הבעיה עיקר מאליהם. מובנים

שחשבו שאלה כיוון כספים, ענייני סביב

קצ רבות, נסיעות חשיגרה. מן יציאה
 התלהבות. של רוח יכניסו וארוכות, רות

שאלי מאלה אחרים מכרים עם תיפגשו
 תשתנה הסביבה גם רגילים, אתם הם

שו לפתח מעניינת אפשרות זו. בתקופה
 רווחים. להביא שעשויה חדשה, תפות
ל קשורה שהשותפות לציין כדאי אולי
 בילוי עליו. לסמוך שאפשר מהימן, אדם

 אן אי-שקט, מעט יוסיף המישפחה עם
ה שוב יחזרו משותפים לידידים תודות

ביניכם• לשכון והשלווה שקט

 נטייה בגלל קור-רוח, על לשמור יש
ופרי מריגות שקט, ואי לעצבנות חזקה
 ובלי רגע של בהבזק צעדים נעשים דות.
 פרץ־הרגשות ושיקול״דעת. חשבון שום

 אהבות ולשגיאות. לטעויות וגורם שולט
חד שותפויות שירטון• על לעלות עלולות

 בגלל קשה, לעימות להגיע עלולות שות
 בעבודה הצדדים. שני של חוסר״גמישות

 מהתוצאות, סיפוק וחוסר אכזבות —
 חשובים, צעדים על להחליט חוסר״יכולת

 שאין מאחר העניין, לטובת זח ואולי
 מגניבות להיזהר יש נכונה. שיפוט יכולת

 חשובים. ומיסמכים תעודות ומאיבוד
 יוסיפו תיקשורת לענייני הקשורות בעיות

התקופה. לקשיי הם אף
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ספטמבר
 מאוד רומנטית תקופה נפתחת סוף״סוף

 לאהבה המתגעגעים תאומים, בני עבור
 אהבות אחר. דבר מלכל יותר חדשה

ושעל, צעד כל על יצוצו לבקרים חדשות
 במשך נתונים שהיו — תאומים בני

שב כוכב של הקשה להשפעתו כשנתיים
 — בתוכניותיהם מעיכובים וסבלו תאי,

 חדשות, אפשרויות נפתחות שכעת יחושו
 בקצב קורים אינם הדברים עדיין כי אם

 לצד הדברים יוכרעו בנובמבר להם• הרצוי
 מפת- לפי וזאת — השלילי או החיובי
מהם. אחד כל של הלידה

שיחייס תקופת צפויה תאומים מזו לבני
סביבת את ישנו אחדים בחייהם.

 קשיים חשים עדיין החודש בתחילת
 בעבודה לריב. נטייה קיימת עדיין בבית,

שות ללא לבד, הכל לעשות מעדיפים
הברי בעבודה. שקועים החודש כל פים•
 בגלל עיכובים יתכנו השגחה, טעוגה אות
 מסויימת. חולשה עקב או בריאותי, מצב

 באהבה שקועים תהיו _ הרומנטי בשטח
 אתכם, אופפת רומנטית אווירה חדשה,

 ★ הרגיל, מן יותר מושכים נראים בני־הזוג
 * בשטחים בעיקר להתבטא, ומתגעגעים
 ★ שינוי תחושו החודש במחצית אומנותיים.

 חדש מיפנה יקבל דבר כל וכמעט גדול,
 תוכניות, להגשים הזדמנות ניתנת כאן —

ברורים. צעדים על סופית ולהחליט
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 מה של כללית תמונה ניתנת כאן
מ הקרובים. בחודשים לפניהם שעומד
.1981 שנת סוף ועד יוני חודש

דסלסרשיגות־חייהם את ישנו ואחרים מגוריהם

 לקשיים להיקלע יכולים דירה, לעבוריוני
העניין. ביצוע את שיעכבו כספיים,

יולי
 לפתע להסתדר, מתחילים העניינים

מגי- כסף סכומי מחברים. עזרה מקבלים

 שבתושייתם תאומים, בבני שמדובר ומזל
 כל בין לנווט ידעו המוכרת, וזריזותם
 חיפשו. שאותה לזו שיגיעו עד האהבות,
 לבית- הקשורים בעניינים גם מתרכזים
 קנייה מחדש, ריהוט שיפוצים, המגורים,

 וכן ומקוריים. מיוחדים חפצי״נוי של
 במיש- הצעירים לילדים זמן מקדישים

פחה.

 לא היו שבו קשה, די חודש לאחר
 דיכאונות, ואפילו אכזבות קשיים, מעט

 וכוחות מרץ חשים — השתנה המצב
תוכניות, לממש ומצליחים מחודשים,

★

 קשרים של בתחומים חדשות הצעות
 גורמים אלה כל עבודה. וקישרי אישיים
ה מהו להחליט ולחוסר״יכולת לבילבול

להת עשויות נישואיו הצעות ביותר. טוב
 מזל בני על-ידי מוצעות להיות או קבל;

 ★ בתפקידים העובדים אלה עצמם. תאומים
 ־*־ הם זו, בתקופה במיוחד יתבלטו ציבוריים

 עיסוקם. בתחום מהפכני מיפנה יחושו
 וגורמים מתעכבים שותפים של כספים
 יגיעו הכספים ולחשש. לעצבנות למתח,
מכן• לאחר
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 עליכם להעיק עלולות כספיות בעיות
גדו בלתי-מתוכננות הוצאות השבוע,

בלתי-שיג- לצרכים לות
 קצרות נסיעות דתיים.
 יפגישו עבודה בענייני
ש אנשים עם אתכם
 אך אמון, בכם יעוררו

מפניהם, להיזהר יש
הרא שהרושם מכיוון

להטעות. עלול שון
קשו- תהיינה הנסיעות

ת________ ו כס לגיוס בעיקר ר
מוצ תהיינה וחן פים,

מפ אתם בעבודה המיקרים. ברוב לחות
 מעמדכם. ומשפרים השפעתכם את עילים

* * *
 נמרצת, לפעילות אתכם יביא מחודש מרץ

 וידובר מעבודתכם מרוצים יהיו אנשים
 התפרצויות טובות. בכם
להו עלולות כעס של
 משלוותכם אתכם ציא

 יהיו אלה אך הידועה,
 בלתי־ הברקות מעטות.
 להביא עשויות רגילות

 ב־ מוצלחים לשינויים
 יצר מקום־עבודתכם.

לסכן ממשיך הביזבוז
_____ שימרו תקציבכס, את

 פחות להיות ונסו עליו
מחוץ־ מיכתבים מנטיות־הלב. מושפעים

 חדשים. לרעיונות להביא עשויים לארץ
¥ * *

 וחוסר- בילבול יגרמו מפתיעים מצבים
 אי־שקט מקומכם. את למצוא יכולת

 אך השבוע, את מלווה
יח והדיכאון העייפות

התרו״ היו• כלא לפו
ציבו ופעילות צצויות

ינחלו ואירגונית רית
להי יש אך הצלחה,

אפי או מפיטפוט, זהר
הנר דברים מגילוי לו

כ- הראשון ברגע אים
ה בני בלתי״חשובים. ______

 מצפים שוב השני מין
לבוא צריכה היוזמה הקשרים, לחידוש
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ידיד. של לביקור להתכונן כדאי מצידכם.

 השבוע. את יאפיינו להתבודד ורצון עייפות
 ביום פעמים מיספר מתחלפים מצבי־הרוח

להש עלול וזה אחד,
הבריאות. מצב על פיע

נכו תזונה על הקפידו
 מכם נדרש בעבודה נה.

 אנשים מיוחד, מאמץ
 עלולים בלתי־אחראיים

ש עבודה, לכס להוסיף
לבצעה. מתפקידכס לא

הק־ חברתית, פעילות
לפוליטי בחלקה ש.ורה __

 להוצאה תגרום קה,
 האפשר. ככל לנוח רצוי נוספים. כוחות של
 ערה. פעילות בעתיד לכם מצפה כי

* * ¥
חב במיפגשים מעורבים שוב האריות
רו ושמחות. חגיגות מסיבות, רתיים,

ה כל את לשתף צים
ו בהתלהבותם, עולם

 לשתף בקשיים נתקלים
 אליהם הקרובים את

חד אהבות בעולמם.
ה וגם תפרחנה שות

 תישכחנה. לא ישנות
רעיו מכניסים בעבודה

צעי ורוח חדשים נות
 שתיגרום ומרעננת, רה

 לעבוד העובדים לשאר
 מסוכנים יומרניים דיבורים חשק• ביתר

 לשתוק. כרגע עדיף זה, בשבוע עבורכם
¥ ¥ ¥

 על־ידי יוערכו לא שהשקעתם המאמצים
ולהתמר לכעס יגרום והדבר מעבידכם,

 יכולתם חוסר מרות.
 כפי המצב את לראות
 שבוע ישתנה שהוא
ה בשטח מכן. לאחר

למ גס •תוכלו עבודה
 עשויים שכן דברים צוא

כגון, לשימחה, לגרום
ומיק־ חדשות הכרויות

לא עדיין שבהן ריות,
י________ ו צ סודות לגלות ר

 של אירגון חשובים•
להז רצוי להצליח, עשוי בביתכם מסיבה

עבודה. קישרי לכם יש שעימם אלה את מין
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עשו אחרת בארץ לעבודה מפתות הצעות
 להמשך אפשרות מעניינות. להישמע יות

 ולהתפתחות לימודים
ש בתחום משמעותית

הפ מתמחים. אתם בו
 שקשור מה בכל תעות

 מבני חלק — לנסיעות
אכזבה, ינחלו מאזנים

 תצא שלא נסיעה בגלל
יופ ואחרים לפועל,

 מהצעה לחלוטין תעו
ומדהימה. פיתאומית

 הארוכות הפרידות
 חשובים שהיו וקשרים לסיומן, מגיעות
 יתחדשו. ישנים, זוג בני עם בעבר,

¥ * *
 עקרב. מזל בני על עוברת מוזרה תקופה
הפועל, אל יוצאות שהתוכניות למרות
__________ לשי־ גורס בהן משהו
 בלתי־צפויים. נויים

 גורמים כספים ענייני
 תמורות וחלות לדאגה,

 זה. בעניין קיצוניות
עלו הסודיים הרומנים

 הפעילו להתגלות. לים
 ושימרלב אינטואיציה

 מדברים. אתם מי עם
 בני־הזוג, עם מריבות

ללימו עמיתים טס או
למצב לגרום עלולות לעבודה, או דים,
יחלוף. הוא גם אך בלתי־נעים, זמני

¥ ¥ ¥
 והפתעות רומנטיקה אהבה, של שבוע

הכל לתכנן, כדאי לא ומשונות. שונות
 אפשר מעצמו. יבוא

מהלך- את להגדיר
לחלו כמושפע חייכם

ריגעי. ממצב־רוח טין
וחזקה חדשה ידידות
ולהש להיווצר עומדת

ה על היא אף פיע
ב העבודה• ועל עתיד

פעי חידוש — עבודה
יוצא המרץ רבה, לות

ושימחה. בהתלהבות
 לכם, הקרובים של הבריאותיות הבעיות

היו, כלא יחלפו אתכם, שהעסיקו
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 הטיבעי בדבר שוב עסוקים גדי מזל בני
 באח־ עמוסים הס העבודה. — ביותר להם

 ובתפקידים נוספת •ריות
מס ואינם אחרים, של

ה למרות לנוח, פיקים
 התוקפת הרבה עייפות
 על לשמור יש אותם.

שדוו מכיוון הבריאות,
הגו מצבכם כרגע קא
והר טוב, בכי לא פני

הרגיל. מן רבה גישות
 מעט שיכניס הדבר

קיש־ — לשבוע שימחה
להת תוכלו לא לאלה אך אהבה, רי

 כרצוי. להתפתח יוכלו לא ולכן פנות,
¥ ¥ ¥

 הם סביבם, רץ הכל שוב שמחים. דליים
חד חברים רבות. בפעילויות מעורבים

 פוקדים וישנים שים
 ומכניסים בתיהם, את

מעב רוח־חתלחבות.
 עשויים חדשים רים

 במקומות- להתרחש
עלי ולהקל העבודה,

 יתכן החיים. את כם
ל מעבר על שידובר

 שונה. מגורים מקום
ב עסוקים יהיו חלק

 של ובאירגון שיפוץ
שכח שאותם אורחים, מקום־המגורים.

 עונג. לכם ולגרום להפתיעכם עשויים תם;
¥ ¥ ¥

 מה להיצמד זה בשבוע מעדיפים דגים
ובי אפייה בניקוי, ולעסוק לבית, שיותר

 1★־• נשות בעיקר שול.
׳*־ כר את תראינה ״דגים״

 בעניינים וחריצותן חן
גברים, לבית. הקשורים
ב בשיפוצים שיעסקו

 בכל לנקוט חייבים בית,
והזהי הבטיחות אמצעי

 מפני בעיקר רות,
 מכשירים מכות־חשמל.

 לסכן עלולים חשמליים
 בתחום המזל. בני את

לקי הצעות לכם להינתן עשוי^ו העבודה
מהבטחות. להימנע כדאי — משמעותי דום
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