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מדים
בנימיני

:החודש מדל
בתולה

להגדיר אפשר

ה אלו או שלו, העובדים עם וקח״ ״תן
 להופיע צריך הוא כאשר לו. כפופים

 נחמד לא הוא אנשים, של זה סוג לפני
 קסם מלא הוא זאת, לעומת במיוחד.

 הוא אז אחרים. לפני מופיע כשהוא וחן
 לדברים רגש של נופך ומוסיף מתרגש,

 הקסם סוד למעשה וזהו אומר, שהוא
 טובה, פסיכולוגית יכולת בעל הוא שלו.

הנקו את לאתר מסוגל הוא מכל ויותר
עליה. ו״לעבוד" השני של החלשה דה

 אל ומישפחה. ילדים בית, אוהב הוא
 בתת-ההכרה בזהירות. מתנהג הוא נשים
 כל כמו לכיבוש, נושא הן נשים שלו,
 מעצורים לו יש אך בעולם• אחר דבר

הוא אם הנשים. את לכבד לו שגורמים

 צריך אינו כאשר אך עימו, לשוחח נעים
להפ מאוד מחר מסוגל הוא האדם, את
הגב את נות
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אברהם(נוגה) את
כארס שביט
הרבה בעל

להג אפשר — 14.9.27 בתאריך נולד
 טובות, כוונות הרבה בעל כאדם דירו
 שיכלית חריפות יעיל, מוח טוב, רצון

חשו החיצונית הופעתו מהירה. ותפיסה
החי המראה רק לא — מאוד לו בה

 להתנהגות שקשור מה כל גם אלא צוני,
וסיגנון״חיים.

 שיש ולהראות והדר, הוד אוהב הוא
 דבר. כל היטב יודע הוא לכסף. ביטוי

 ויודע להופיע, אוהב מאוד, מחושב הוא
 למעשה, עושה. שהוא מה כל בדיוק
 להיות לו מתאים שהיה לומר אפשר
 כושר בעל הוא פוליטיקאי. או שחקן

מאוד• עקשן והוא טוב, שיכנוע
הסו מהאנשים גבוהות דרישות לו יש
של ברורה מערכת לו יש אותו. בבים

כשבתו ולבבי, חמים מאוד נראה הוא
 ומסוגל סבלנותו, את מאבד הוא כו

 וכפית- בגסות לקטוע או הכל להפסיק
אומיות.

 לו יש גבוהה, אינטליגנציה הוא.בעל
ב דברים רואה הוא ריאלית, חשיבה

מכ את לחלק יודע תמיד אך בהירות,
 הוא זו בחלוקה לשניים. הדברים לול
אפ שתי של נוספת חלוקה מחלק שוב

 לפרטים. לרדת יכול הוא וכך שרויות,
לש שיכולים האנשים מסוג לא הוא
 בהם ולעסוק הקטנים הפרטים את קול
 הכולל. בהיקפה הבעייה את שראו לפני
 עיקר בין ברורה הבחנה אצלו יש לכן

 יבזבז ולא תכליתי מאוד הוא ותפל.
רלוונטיים. שאינם דברים על זמן

לבזבז יודע הוא — לו חשוב הכסף

 * נמצא אחר כשמישהו נוח לא מאוד גיש
 3 סמויה, תחרותיות אצלו קיימת במרכז•

המסמר. להיות חייב הוא לכן
 * כיוון לעצמו. לו אפילו ברור לא עתידו

 3■ ברור לא שני, לטבע לו הפך שהמישחק
סמו שאיפות לו יש נסחף. הוא לאן לו

 בשטח חשוב ציבורי לתפקיד להגיע יות
 להגשים יצליח בקלות לא אך הפוליטי.
 חוץ שכלפי שלמרות כיוון אלה, שאיפות

 נתון הוא הצלחה, של כסיפור מופיע הוא
 כשהוא ביותר קשים במאבקים תמיד

 3 פחות שאחרים שאיפות, להגשים מעוניין
 ★ להג- מצליחים מוכשרים, ופחות מוכרים

 לעמול צריך הוא יחסית. בקלות שים
 שיפול לפני רבות הצלחות ולהוכיח קשות
מעוניין. באמת הוא בו התפקיד לידיו

 ביותר קשה היתה האחרונה השנה
 הקשה הקרינה על־ידי נגרם זה עבורו.

 ובגלל אוראנוס מול שבתאי, כוכב של
 הרגיש הוא ומרקורי. מרס של המיפגש
כבול הוא וכי בשליטתו, אינם שדברים

הצלחה כסיפור מופיע הוא חוץ כלפי
י׳ש * קשים במאבקים ו וומיז ת ו ווו ₪ *

מרכזי פוליטי לתפקיד שאיבות לו

שפיט (פומה) אברהם
וקח״ ״תן של ברורה מערכת

 מאוד, זהיר יהיה הוא אשה אחרי יחזר
 אותה ויאגף מקסימים, נימוסים בעל

מאחור.
ולאנשים הקשבה, בכושר ניחן הוא

 לאגור טוב יותר עוד יודע אך אותו,
 הוא לבזבז. מה לו שיחיה כדי אותו,

 והתעשייה, הפיננסים בתחום יצירתי
פרו להיות לו מפריע הראווה יצר אבל

 להיות. יכול היה שבאמת כפי דוקטיבי,
שמפ ומי מנוצל, לא הוא זו מבחינה

 לאדם טוב הוא עצמו• הוא זה לו ריע
ועוק נעים לא ומאוד ביקרו, חפץ שהוא

בטו מעוניין אינו שהוא מי אל צני
 ראשוני, באופן אימפולסיבי הוא בתו.

עצמו. את ולרסן לעצור מסוגל אך
ומר- המרכז, להיות חייב הוא בחברה

והת שהסביבה חש הוא הנסיבות. בידי
 הצליח ובקושי אליו מתאכזרים נאים

בכך. לעמוד
 כ- הקלה, חלה האחרונים בחודשיים

 התיישר. ויופיטר סטורן של שמהלכם
 מאוד, קשה חודש עבורו היה פברואר
 קשה תקופה בדצמבר• שוב יחזרו הקשיים

 .1982 אוקטובר בסוף רק תסתיים זו
ב התקרב, אוראנוס כוכב — הסיבה

 לכוכב ׳,81 בפברואר שלו, הלידה מפת
 על ועולה חוזר הוא ׳81 ובדצמבר שבתאי,
הבאה. השנה כל סביבו ויסתובב שבתאי,
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 את כובלות שותפים בין התחייבויות
 למלא יכולים שאינכם כדי-כך, עד צעדיכם *

 הרבות הדרישות את
בעבו בפניכם שעומדות

 המישפחה בני דת•
 בתביעות אליכם באים

ומשו שונות ודרישות
לרו לכם וגורמים נות,

 חוסר של ולהרגשה גז
 יימצא הפורקן אונים.
 שם גם בעבודה, דווקא

במאמצים. תפריזו אל
 רגיט הבריאות מצב

 מס- רב סיכוי זו. בתקופה במיוחד
השבוע. חבויות תשוקות לממש תמן

4 4 4
נאל אך הצלחתם, מפירות נהנים שוורים

 .רגע למצוא קל לא קשה. לעבוד צים
 השיג־ לחובות פנאי

 נאלצים ואתם רתיים,
 סדר את מחדש לארגן
 עבודה תוספת יומכם.
 מבחינת רק תורגש

להק שתצטרכו הזמן
מב לא אך לה, דיש

 זו תהיה העול. חינת
 שתעשו נעימה עבודה
 ואהבה. בהנאה אותת

 ב־ הקשורים בילויים
הזמן, את לכם ינעימו ובתי־קפה, מיסעדות

רב. כסף תבזבזו אל — שור מזל בני
4 4 4

 חדשים, התעניינות תחומי רבים, מכרים
 לכם גרמו מרתקים ובילויים תחביבים

 מרוב ולבילבול. לפיזור
ש תחושו עיסוקים

 לשבת רוצים אתם
 את ולארגן בבית שוב

החופ מחדש. החיים
 ידידים הסתיימו, שות

חז בביתכם שהתארחו
 קשה ולכם לביתם, רו

מקומכם. את למצוא
לר ההפוגה את נצלו

 ספר וקיראו שותכם,
נסיעות תקופת צפויה בקרוב כי טוב,

לכם. צפוייה אהבים הרפתקת חדשה•

של המאושרת בתקופה עתה נמצאים אינכם
החיים,
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 ומתם ומכריס קרובים שוקק הבית
 באים שכולם חברים,
לת מנת על אליכם

ה צרותיהם. את נות
ו עליכם מכביד דבר
לברוח. רוצים אתם
ש־ ההזדמנות את נצלו

 השבוע בדרככם תיקרה
 לחופשה או לטיול וסעו

 יתאפשר הדבר קצרה.
כסף לסכום תודות גס

כנס סכם שיי או לכי ב
 אתכם. ירגיע הלבן הצבע פתאומי. רח
 קצת. לנוח צאו — מרטן מזל בני

4 4 4
נוס חלקם בנסיעות, עסוקים אריה בני

 הים, על ממש חלקם לים, מעבר עים
ב יסתפקו ואחרים
 בארץ. קצרות נסיעות

 בתחום חדשה יוזמה
להת תביא העבודה
 דברים יפה. קדמות
 פיתרון ימצאו שעוכבו

 סכום ופתאומי, מהיר
יע להגיע שעשוי כסף
 פני את לשפר לכם זור

מתגו אתם שבו הבית
 או חשוב מיכתב ררים•
 הת- את לשנות עתידים בטלפון ידיעה
 הטבע. בחיק בלו בספורט, עיסקו קופה.

4 4 4
 הוסרו החולף השבוע את שליוו הדאגות
הר מרגישים אתם כעת ברובן, מעליכם

ו קלה יותר גשה
 העבודה במקום נעימה•
 אך רצוי, שינוי מסתמן

תיק לפתח כדאי לא
אליו, בקשר רבות ווה

 צפויים שעדיין כיוון
 מצב בדרך. עיכובים

תשו דורש בריאותכם
דב מיוחדת. לב מת
 מציקים שהזנחתס רים

להמ ואי־אפשר כעת, ׳*• -■
 יש כספית מבחינה מהם■ להתעלם' שיך

טוב. יהיה השבוע בתחילת במיוחד, להיזהר

מאזנייט
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 חוסר כעין חשים אחד, מצד מוזר, מצב
 לנוח להתבודד רצון ועירפול, בהירות

 ממרכזים ולהתרחק
מ רועשים. חברתיים

שנק ידידים שני, צד
 מזמן לא אליכם שרו

מחשבו את מעסיקים
 לכם וגורמים תיכם

מתוכניותיכם. לשנות
 צורך מרגישים אתם

 ואלה קשרים, לחדש
 כנראה יחודשו שנותקו
ספי המצב בקרוב.  הכ

 השבוע באמצע אך ביותר, מעודד אינו
 זה. בשבוע נוחו זמנית• הקלה תיתכן

4 4 4
מתי במיוחד, נוחה לא תקופה לעקרבים

 ובאים מרוצים אינם בני־הזוג בבית, חות
 נמצאים אתם בטענות.
 וזו מתמדת בביקורת
לאווי רב מתח מכניסה

 שבעיתות ידידים רה.
 שיבואו ציפיתם צרה

ו מתחמקים לעזרתכם,
הת <אכזבה. גורמים

 בשטח חדשות חייבויות
 מכבידות המיקצועי

ב דווקא אך עליכם,
 לכם צפויה זה מישור

 בעבודה. להתרכז נסו לכן הצלחה,
 להינפש, קצת צאו — עקרב מזל בני

4 4 4
 הצעות לכם מציעים שבעבודה למרות

מת אינכם אתם ומבטיחות, מקדמות
 לנוח ומעדיפים להבים

ב ולהרהר להתרחק
נק אליו החדש מצב

כורחכם. בעל לעתם
 גורמת בבית מתיחות

 ודאגות שקט לחוסר
 מבחינה לעתיד. באשר

 אינו המצב כספית
 אינכם אם גם גרוע,

 מה בבחירות רואים
 זמן תוך לקרות. עומד

יח ולא משביע״רצון שהמצב יתברר קצר
הפתעות. לכם צפויות דבר. לכם סר

ר 2ו ב מ צ ד  ־ ב
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 בחוץ־לארץ השוהים אנשים עם קשרים
תקר ומפתיעות. מיקריות לשמחות גורמים

ה_____ נחשבת שלמעשה פ
לע מעניין אך קשה,

 שקורה מה אחר קוב
ש פעם בכל באמת.

 למצב נקלעים אתם
בלתי־ וכמעט מדכא

 באה ההצלה אפשרי,
ו בלתי־צפוי. ממקום

עצ את מוצאים אתם
ומאו׳■ שמחים מכם

שר אך1 שרים, נמ האו
 יש עצמו. על חוזר והדבר קצר זמן שך

תופתעו. קצר זמן תוך בסבלנות, להתאזר
4 4 4

גורמים כספיים עניינים סביב מאבקים
 דאגה. של למצב ואפילו רב לרוגז לכם
ה את תאבדו אל אך

 תוך העצמית. שליטה
 המצב שלושה שבועיים
ש ותיווכחו יתבהר,
מפסי אינכם למעשה

 רבים ידידים דים•
בתקו לעזרתכם יבואו

 ויגישו הקרובה, פה
 רוחני גם רב, עידוד

 קרוב אדם חומרי. וגם
 אחרת, בארץ השוהה

 שיי עימה שתביא מהפכנית הצעה יציע
 3 בספורט. עיסקו — דלי בני מבורך. נוי

4 4 4
 גרמו לאחרונה שהיו ומיכסוכים מריבות

 להיסחפות ההגיוני, השיפוט את לאבד לכם
ורג־ עצמיים רחמים
המציאות. לעיוות שנות-

ל עליכם זו בתקופה
 המציאות עם התמודד

יד הזוג בן שהיא. כפי
תי ואתם ויתורים רוש

 כך עדיף לוותר. אלצו
 אלה וויתורים ש מכיוון
ב תועלת לכס יביאו
 כספים בענייני עתיד.

 קרוב עם להתייעץ יש
מכיוון סומכים, אתם
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שעליו מישפחה
זהירים. היו ורגיש• עדין מאוד שהמצב
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