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מדים
בנימי!׳

החודש: גוו
בחולה

 האחרונות בשנים עברו בתולה מזל בני
הת לסירוגין• וקשות, קלות תקופות

במהי והקלות לאט, עברו הקשות קופות
למ בחיים. הדברים שאר במו — רות

 לא מאוד משמעותיים ועינויים הכל, רות ן
 הפעם, האחרונות. השנים בשבע קרו ¥
 שינויים יתחוללו המתקרבת, בתקופה £

שמת לאלו שונים. בתחומים קיצוניים
 : להסביר אפשר באסטרולוגיה מצאים

 שבו המזל את מחליף אוראנוס כוכב
 עקרב ממזל עובר והוא נמצא, הוא

 משמעותי יהיה זה שינוי קשת. למזל
 דגים, בתולה, :המשתנים המזלות לכל

ותאומים. קשת
 היטב המוכר פקר, אילן האסטרולוג

 למי וגם בארץ, האסטרולוגים לציבור
 מזל לבני מפה הכין אסטרולוגים, שאינם

 של השפעותיו את חוזה הוא בתולה.
 בני על אחרים וכוכבים אוראנוס הכוכב
ה יחולו תחומים באילו ומפרט המזל,

העיקריים. שינויים

★★
★★★★

 £ בגלל המישפחה, מבני פירוד אפשרויות
* מהבית ילדים יציאת כגון רבות, סיבות

 ★ המיש- מבני מישהו של הימצאותו או
$ מתחים יתכנו רבות. בנסיעות פחה

 ★ הנעשה על לשלוט יכולת ואי קשים
£ עם להתמודד יהיה קל לא כן, כמו בבית.

★

קיצוניים שינויים
שונים בתחומים

בני ל 11 יעברו
ת לו בתולה, מז

 ומש- מבטיחה בצורה שהתחילו תוכניות,
דצמבר.

□ ספי כ

□ריאות
 שש בית (שליט אוראנוס כוכב כאמור, ¥
 בו וישהה קשת למזל נכנס בתולה) של $
שית הבריאותיות הבעיות ממושך. זמן ־־

ב תהיינה זה ממעבר כתוצאה עוררו
 בעיקר אך הדם, ומחזור נשימה ענייני

 המישפחה. בני של לבריאותם דאגות
 הם הקרובים ודצמבר נובמבר חודשים
 המזל בני ועל במיוחד, רגישים חודשים
 של לבריאותם ולדאוג עצמם, על לשמור

האסטרולו ההסבר המישפחה. בני שאר
 שלילית בזווית יהיה מארס כוכב — גי

מתח ליותר להביא ועלול לאוראנוס,

 לבני קשה. עדיין יהיה הכספי המצב
 כבדות, כספיות הוצאות תהיינה המזל

 בכלל. הפיננסי המצב באירגון וקשיים
להג עליהם יקשו הפיננסיות הבעיות

 במיוחד הכלכליות. תוכניותיהם את שים
 ולא סיכונים עצמם על יקחו שלא רצוי

 שחלק יתכן פיננסיות. להרפתקות יכנסו
 מנת על נכסים למכור יאלצו המזל מבני

ההס הלוחצות. מהבעיות חלק לפתור
 במזל יימצא מרס כוכב — מצב לכל בר

 ויצור )2 בית — הכסף (מזל מאזנים
ב שבתאי עם מיפגש קשים. אספקטים

הקשיים. עיקר את ייצור נסיגה

 במרחקים״. תהיה ״האהבה אילן של
בדר לנוע יאלצו הנוזל שבבני הצעירים

 עם תהיינה שההתקשרויות מכיוון כים
 קצרות נסיעות רחוק. הנמצאים זוג בני

 יאפיינו רבים הדדיים וביקורים רבות
 — ומוזר מעניין נוסף דבר השנה• את

 מישפחה. בקרובי רומנטיות התעניינויות
שי מתמיד, יותר יכניסו, בתולה בני

 הם הריגשיים. לקשרים כלכליים קולים
 קשיים בגלל נישואין לעכב אפילו עלולים

כספיים.

ותאומים קשת
־ !הקרובה בתקונה

!ובודה
 בדרישות שיבואו צעירים, מישפחה בני

כספים. בענייני בעיקר רבות,

ה ב ה א

גדו שינויים צפויים הקריירה בשטח
המגו מקום משינוי כתוצאה בעיקר לים,
 ובלתי מפתיעים יהיו השינויים רים.

 לתיכ- בניגוד אף ואולי מראש, צפויים
במי גם צפויים שינויים מוקדמים. נונים
שונה. במקום עבודה אותה כלומר, קום,

ה ר ב ח

 לאנשים קשורות תהיינה האהבות
 יהיה קל ולא גיאוגרפי, במרחק הנמצאים

כהגדרתו עימם. ולהיפגש אליהם להגיע

ה31״ע99 ח
גדולים. שינויים צפויים זה בתחום גם

 בגלל החברתי. בשטח גם יהיו מתחים
 עם קשרים יווצרו המגורים מקום שינוי

 * יוכלו בקלות לא אך חדשים, אנשים
 ★ הידידים. חוג של המסגרת את להרחיב

 £ יתחדקו המישפחה בקרב שדווקא מעניין
 ★ קירבה ירגישו ואחיות ואחים הקשרים,

 £ מקירבה שכתוצאה יתכן גדולה. יותר
 * עניי- על סיכסוכים יותר מעט יהיו זו

★ במהרה. יתוקנו אלו אך קטנים, נים

★
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 ולקשרים חדשות לשותפויות תוכניות
 תליתם בהם רומנטיים, ביניהם חדשים,

מתעכ רבות, תיקוות
ב בעיות בגלל בות

אי מכם חלק עבודה.
 ממקום רצון שבע נו

ה ומהאנשים העבודה
 מתיחות בו• שוהים
ב גם להיות עלולה
בג בבית, וגם עבודה

 והמתח העצבנות לל
לעבודה. שקשורים

מנסי שיחזרו ידידים
 לא להשגיח יש אך אתכם, ישמחו עה

 שוליים. לדברים לעימותים עימם להיכנס
¥ ן¥ !¥

 אופי נושאות מזמן, לא שהחלו האהבות
 בדרך לכם המוכר מזה לחלוטין שונה
 הזהירות למרות כלל.

 הטבעיים, והחששות
להש לעצמכם הרשו
 מהחיים, ולהנות תחרר
תוכ שום לתכנן מבלי
 האמינו לעתיד. ניות

 ובמזל־ בעתיד בגורל,
 עי־ שיישאר הטוב כס

 בני של נסיעות מכס.
בת אתכם ידאיגו הזוג

 להפתעתכם אך חילה,
 וממר לדאגה, מקום היה שלא יתברר

 להבראה, צאו עייפים, אתם מתוק. יצא
★׳ ★י ★

לח הזמן הגיע וחופשות נסיעות לאחר
 מחכות שהזנחתם עבודות הביתה. זור

 אלא ברירה ואין לכם
ולהמ אליהן להתמסר

ה בהתקדמות שיך
 כספיות דאגות צפויה•
 להציק יכולות עדיין
 מפתיע שינוי צפוי לכם.

 לתוכניותיכם בקשר
ב להתגשם שעומדות

 רבים אורחים קרוב.
יפתי ומגוונים שונים

בביקורים. אתכם עו
 לארח ידאג הזוג בן — למתח תיכנסו אל

אותכם. אף להרגיע ויצליח כיאות, אותם

סוט -

יי  ביוני 2ו
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 זישפח־ לחזבות הקשורות רבות נסיעות
 של ביקורים השבוע. את ימלאו תיים

 עלולים מישפחה קרובי
זמ לסיכסוכים לגרום
מווי־ להימנע נסו ניים.

 ממילא צדקתכם כוחים,
מאו מעט לאור, תצא

 מחוץ ידיעה יותר. חר
מח אתם שלה לארץ,

עיניים, בכיליון כים
 לאכזבה כנראה תגרום
מס תסיקו אל זמנית.

 יתכן מהירות, קנות
ע דיים ברורים לא שהדברים  בני זה. ברג

 זה. בשבוע לעזרתכם יבואו עקרב מזל
★י ★

 לאפ־ מעל כספים להוציא שנהנו האריות
 לעמוד ונאלצים מתפכחים שרויותיהם,

 בז־ תוצאות מול עתה
 להעצר כדאי בזנותם.
 חשבון. מעט ולעשות

ל להמשיך אפשר אי
ברו מעובדות התעלם

 האנשים ששאר רות,
מצ בקירבתכם החיים
ו שוב עליהן ביעים

 שגיליתם סודות שוב,
 בעוכרי- להיות עלולים

ש שתגלו יתכן — כם
 שימוש בהם עשו בהם, שהאמנתם אנשים
 בהם. אמון לתת תוסיפו אל לרעה•

★י 1־*־ ★
 לאחרונה אתכם שאפפה המחנק תחושת
טוב. יותר מרגישים שוב ואתם חלפה,

 בכם יזכרו ידידים
 רבות הזמנות ותקבלו

חב ומפגשים למסיבות
 ישנות שאיפות רתיים.
 מהן התייאשחם שכבר

 בלתי בצורה תתמלאנה
 ואתם לחלוטין, צפויה
ולהנות. לחגוג תוכלו

 מלולה החדשה האהבה
ש״ מכיוון אתכם, לבלבל

 להעלים משתדל בן־הזוג ־ ^
 ולעתיד. לכספים הקשורות עובדות .מכס

השבוע. עליכם מעיקים כספיים עניינים

[[)וזנ״ס
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ומש מבטיחה בצורה שהתחילו תוכניות,
 העבודה דרישות בגלל מתעכבות מחת,

קודמות. והתחייבויות
 לכך הקשורה נסיעה

ב הנאה תוסיף לא
לג נסו ואתם זה, רגע
 בה הקשור כל את מור

 זכ- וביעילות. בהקדם
 הם אהבה על רונות

 שיתן היחידי התבלין
ה טובה הרגשה לכם

 חשים אתם שבוע.
 ולא מכורח בדידות

 חד־ תוכנית לבן־הזוג• ומתגעגעים מרצון,
בראשכם. מתבשלת נועזת, כי אם שה,

★1
 בכם נוסכת בתוכניותיכם מה התקדמות

 לקדם הזמן זה בכוחותיכס. מחודש ביטחון
 ההד וזו ישנות שאיפות

 להצליח. אף דמנות
ש ידידים עם מפגשים

 יביאו לארץ, מחוץ חזרו
חד למחשבות אתכם

מלהי ולרעיונות שות
 מתח מורגש בבית בים.
 עצמו חש בן־הזוג רב,

 ומחכה ביטחון חסר
 לב. ותשומת לעזרה

 להרגשה גורם זה כל
 מתכוננים העבודה בשטח ומרגיזה. מגבילה

 בהתאם. מתרחשים והדברים לשינוי כבר
★' ★י ★י

 מזל לבני קלה ולא מבלבלת תקופה
 מה מבינים לא הקרובה בסביבתם קשת.

 אתם ואילו לכם, מציק
להס מסוגלים אינכם

ו כספים ענייני ביר.
לדאגה. גורמים רכוש

משי וחרדות חששות
משאי דרסטיים נויים

 במצב אותכם רים
פסימי. ואפילו מתוח

קשה, תקופה שזו נכון
 הצ- אין לפסימיות אך

_ חו מיספר תוך דקה. ____
פו אתם שמהם שהשינויים יתברר דשים
רבה. ברכה לכם יביאו כל־כך חדים

 ★ מעסיקים לארץ בחוץ השוהים ידידים
 $ הידועה, בזהירותכם אתם המחשבות. את

★ שייצרו מאמינים לא
$ צפויה אך קשר, עמכם

★ ל־ בקשר הפתעה לכם
* ולב־ ותיווכחו, חכו כך.
* גס לעצמכם הרשו סוף

★ חשובים קשרים לקוות.
 ן להי־ חייבים במיוחד

★ מוחלטת. בסודיות שמר
 ־ בדצמבר 21

בינואר 19
 * עלול מיותר גילוי כל

■ ה־ במקום נזק. לגרום
שים עבודה דב מתרח

 לכם, צפוי מפתיע קידזס מוזרים, רים
 בטובתכם. שמעוניין למישהו קשור והוא

★י ★
 רכוש אותכם, מטרידים כספיים עניינים
 ן למעלה אותכם מעסיק הזוג לבן השייך

* במקום גם הרגיל. מן
* בע,ית נו3ית העביייז ■ ש- לכספים הקשורות ^ ,8 *

★ להת- נסו שלכם. אינם
* של לדרישות ייחס

£ י' בסבלנות עמיתים 0^ ■ £ £ < ★ 
7■ התקופה חשש. ללא 7 1[■ > * 

■ במיוחד. נוחה אינה | | | | | ± 
 לא שהחלו קשרים

ומת מתפתחים מזמן
£ התייחסותכם הדקים.

 ★ אינכם שכן אתכם, אף מפתיעה לבן״הזוג
 * רבה. תשומת-לב אחד לאדם לתת רגילים

★ ★1 *1
 יותר. ושקטה יותר נעימה תקופה מתקרבת

 מכיוון בסודיות, נשמרות חדשות אהבות
 להעביר לכם קד שלא
 בדיוק מה להבין ואף

ה אליהן. בקשר קורה
הפר־ של הסודי אופי

 - בינואר 20
בפברואר 18

ןשת1
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וגיס

 - בפברואר 19
במרס 20

★★★★★★★
*★

 ★ במין־ אתכם מושך שה
* העבודה במקום חד.

ל מתחילים העניינים
 לשבחים חכו הסתדר.

מהממו או מהעובדים
 ויתורים עליכם■ נים

יח לא השבוע שתעשו
 תועלת, יביאו אף ולמעשה דבר, מכס סירו
קטנות. על להתעקש טעם אין לכן


