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בנימינ׳מדים

החודש: מזר
תאומים

 מזו ובני ,צבו מה
 תאומים

הבאה בשש
ה3<ו ד ו

בעבו יותר יתרכזו תאומים מזל בני
 אפשרות על מצביע הכוכבים מצב דתם.

 חדשים, לתפקידים הזדמנויות להתקדם.
 במחצית יהיו עבודה, מקומות לשינוי או

 ישלחו המזל מבני חלק הקרובה. השנה
אח אותם. המעניין בתחום להשתלמויות

 נסיעותיהם שונות, לארצות יסעו רים
 המיק־ לתחום הן גם קשורות תהיינה

צועי.
 יותר יהיו הם עובדים הם שבו במקום

ויתייע בכישרונותיהם יכירו פופולאריים,
והמב המקוריים רעיונותיהם עימם. צו

 והעמיתים הממונים על״ידי יוכרו ריקים
בעבודה.
 המצב. ישתנה דצמבר בחודש החל
 להתייחס שלא לשיס״לב יש במיוחד

 מאליו. מובן דבר כאל העבר להצלחות
 להגבלות גורם טבעו שמעצם שבתאי, כוכב

 קלה לא בצורה להשפיע עלול ועיכובים,
ישהה. הוא שבו בתחום

ה בבית יימצא הוא בערך מדצמבר
מצד העבודה. תחום את המסמל שישי,

*♦*♦♦♦**•♦(*-♦(*****♦*■♦(•♦־■♦(♦־*(•♦־***•♦(*♦*♦•ז(•♦(♦*♦♦■♦(•♦(♦♦■♦(*■♦(■♦(♦*♦-♦(***♦•♦(*♦•♦(*-♦(**

 יותר. רגיש יהיה הבטן איזור מכבידה.
 על יותר ישגיחו הם אם יהיה טוב

 וטב- צימחוניות דיאטות נכונה. תזונה
 פגיעים יהיו הגפיים מומלצות. עוניות

אימ ממעשים להישמר יצטרכו והם יותר
לשברים. להם לגרום העלולים פולסיביים

 שהכסף תאומים בני חשים וחצי כשנה
 עברו, כבשנים שלא עבורם. בעיה מהווה

 לבזבז לעצמם להרשות יכולים אינם הם
 הם שנה כחצי עוד כהרגלם. וליהנות

 ולא זו, מעין מחסור הרגשת ירגישו
 הוצאות המצריכות תוכניות לבצע יוכלו

 והם ישתנה המצב מכן לאחר גדולות.
מההגבלה. להשתחרר יוכלו

 ויציבים בטוחים יהיו המימון מקורות
 מתפרנסים הם שמהן העבודות יותר.

 בהתאם, יהיה והשכר ממוסדות, תהיינה
 יוכלו לרכוש, לעצמם הרשו שלא דברים

 להפנות יוכלו סוף וסוף ברשותם, להימצא
 לתחומים ודאגותיהם מחשבותיהם את

אחרים.

ה ב ה א

ה את ויטסגר לקביעות יביא הוא אחד
 אך האחרונה, בשנה שהושגו הישגים

 את מצאו לא שעדיין אלה שני, מצד
ש בעבודות עצמם את ימצאו מקומם,

להש יצטרכו זאת עם ויחד לרוחם, אינן
והיש גבוה לא שכר עבור רב מאמץ קיע
איטיים. גים

 נטייתם זו המצב, את לשפר שעשוי מה
 אחת. ובעונה בעת מיקצועות בשני לעסוק

 לגוון יוכלו רצון שבעי יהיו שלא אלה
 להם שיגרום נוסף בעיסוק חייהם את

 תיק- ליחסי-ציבור, קשור ויהיה הנאה
 הביטוי כושר רבות. ונסיעות בתיבה שורת

עצמם את לבטא החזק והצורך ישתפר

 אמנותי בשטח לעסוק מהם חלק יביא
כלשהו.

ת או י
 את המסמל בבית שוהה יופיטר כוכב

 חשו לא אם גם המזל, בני הבריאות.
 על במהירות התגברו השנה, במשך טוב

 יופיטר כוכב של שהותו בגלל מחלותיהם
 די ירגישו הם דצמבר עד הכל בסך שם.
 יתגברו הם טוב, פחות ירגישו ואם טוב,

 לא הרגשה או משבר בל על במהירות
טובה.

יותר הרגשה ירגישו הם ואילך מדצמבר

תאו בצי עברו האחרונה השנה בחצי
 האהבה בחיי קלים לא משברים מים

 יציבות, חוסר ניתוקים, אכזבות, שלהם.
 חזקה ופסימיות אותם, שמנצלים הרגשה
 מתחיל המצב כעת כבר אותם. ליוותה

 מלהיות רחוק עדיין הוא כי אם להשתפר,
 הכוח לפחות להם יש כעת אידיאלי.

 הזוג לבני ולומר החלטותיהם, את לבצע
בהם. לחזור בלי דעתם את

נמ עדיין והניתוקים היציבות חוסר
 אינו כבר המצב זאת למרות אך שכים,

 השתפרות. תהיה שנה חצי תוך קשה. כה
 איתם שיבצו חדשים אנשים יכירו הם

 הצעות להם. המוכרת מזו שונה מיסגרת
 כן במו באוזניהם. תושמענה נישואים
 אליהם להתלוות הזוג בני על-ידי יתבקשו
 בני שונות. לארצות רחוקות לנסיעות

יפ רוחנית, מבחינה אותם יעשירו הזוג
 ויתרמו חדשים אופקים לפניהם תחו

אישיותם. לפיתוח
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ס 21 ר מ  ־ ב
אפריל 20 ב

 שקשה מתיחות מורגשת העבודה במקום
עוב ובין ביניכם חילוקי־דעות להסבירה,

 עלולים אחרים דים
 סוער לוויכוח לגרום

למריבה. אפילו או
 מלהביע להימנע רצוי

ה הביקורת את בגלוי
שבו־ תוך מוצדקת.

ל יתברר עיים־שלושה
עימבם. שהצדק כולם

מתכ שאתם בבילויים
 על לוותר עדיף ננים

ול וטיולים, נסיעות
 להסתבן נטיה אחרים. בדברים התרכז

 ברכה. עימה מביאה לא נסיעה בעת
¥ ¥ *

 אך קלה, לא תקופה עוברת השוורים על
 ההחלטות העתיד. לגבי וקובעת חשובה

ישפיעו כעת שנעשות
 בשנה חייהם על מאוד

הרג בענייני הקרובה.
 אינו עדיין המצב שות

תהיינה השבוע יציב.
לפגי הזדמנויות יותר
 ומחודשות. חדשות שות

ו להיזהר כדאי מדיין
מפתי לשינויים לצפות

 או טיול זה■ בתחום עים
 _ ידיד עם קצרה נסיעה
 לבבות. ויקרבו טוב רוח מצב־ יוסיפו קרוב

 כספים. להוציא כדאי לא כספית מבחינה
¥ ¥ ¥

מעו מהם חלק אירועים. מלאת תקופה
גורמים אחרים וציפיה, שימחה ררים

נפש. ועוגמת אכזבה
 במצב״הרוח התנודות

 ל- וגורמות קלות אינן
ה בסך״הבל אי-שקט.

משהיה. טוב יותר מצב
ו משתפרת הבריאות

ב התקדמות ניכרת
 הנסיו- העבודה. שטח

ה בשנה שעברתם נות
 אתכם לימדו אחרונה

 כעת חשובים, דברים
 מוסיף וזה במצב יותר שולטים אתם

נסיעה. צפויה בקרוב העצמי. לביטחון

סוו11
 - ביוני 21

ביולי 20

תאותיס
מאי 21  - ב

ביוני 20

ולהי מידידים להתרחק רצוי אלה1 בימים
להש קשה וכה כה בין בבית. יותר שאר

שמאפ מהעייפות תחרר
 אינכם התקופה. את יינת

 קל ולא כתמיד, חזקים
היומ חיי עם להתמודד

 כוח לצבור כדאי יום.
 אלה לעתיד. ולהתכונן
אנו־ לעיסוקים הנמשכים

 את לבטא יוכלו נותיים,
טו יותר בצורה עצמם

 כעת יש וברורה. בה
להצליח. סיכויים יותר

רגישו רצון.. משביע אינו הבריאות מצב
 מציקות, עימן, מסתדרים כלל שבדרך יות

¥ ¥ ¥
 חדשה קריירה תחילת על חושבים אריות

תוכ החיים. דרך את לשנות ומתכננים
, בעצת שנעשות ניות

ובעז קרובים ידידים
 לאכזב. עלולות רתם,

 כשבועיים- להמתין יש
 היטב ולבחון שלושה,

 החדשים. הרעיונות את
מת אתם שבו דבר כל

 עלול זה, ברגע חילים
 פית- בצורה להיפסק
 דבר תבנו אל אומית.

 ריגעית. התלהבות בגלל
 קשר להתפתח עשוי העבודה במקום
 שיפור. צפוי כספית מבחינה מרתק.

¥ ¥ ¥
 אתכם מעסיקים הציבורי והמעמד הקאריירה

 למרות להתקדמות תקופה זו אלה. בימים
 בלתי קשיים מעט שלא

רגע, בכל צצים צפויים
 התוכניות את ומעכבים

בטוחות. לגמרי שנראו
 הכל שבועות כמה תוך
 ואז יותר יציב יהיה
ל בקשר שקטים תהיו

 שתיאלצו יתכן עתידי.
ליל זמן יותר להקדיש

 בכס מעוררים הס דים.
 לשכנעם קשה דאגה.

מסי הגיונית. בצורה הדברים את לראות
רומנטיות. הפתעות יביאו ואירועים בות

6 3 0 2 1 1 0 6 1

ס 22 ס גו אז  - ב
ר 22 ב מ ס פ ס ב

ש מכיוון במיוחד, קריטית זו תקופה
נוספת. אחריות עצמכם על לקחת עליכם

 לקידומכם מביאה זו
 לעתיד- מאוד וחשובה

ו הבאה, בשנה בם
מ שאתם יתכן בכלל.

שו דעות בגלל בודדים
 אלה אחרים. משל נות

 לומדים או העובדים
 עם יסכימו לא איתבם

 אל המוזרות. דעותיכם
הביטחון. את תאבדו

 שלבם השיבנוע כושר
 שגישתבם לכולם להראות לכם יעזור

 תועלת. תביא מצידבם חוצפה מעט נבונה.
¥ ¥ ¥

 חוסר עצבנות, לכס גורמים מישפחה קרובי
להת אי־אפשר ברירה, אין ודאגות. שקט
שמו מהאחריות עלם
 לדאוג יש עליכם. טלת
 הכספיים לעניינים היטב

 המיש־ לבני שקשורים
מל להימנע רצוי פחה.
בתקו אלה כספים סכן
 שבורכתם למרות זו. פה

 מצויינת, באינטואיציה
 על לסמוך אסור כעת

 בייחוד זה, מסוג שיפוט
לענ קשור הדבר אס
 צפויה השבוע סוף לקראת כספים. ייני

 הרומנטי. בשטח מאוד מעניינת התפתחות
¥ ¥ ¥

ב בחייכם מתרחשים חשובים שינויים
המשו לחייכם קשורים רובם אלה. ימים

 או זוג בני עם תפים
למ לעבודה. עמיתים

 מרגישים שאתם רות
מבעבר, ביטחון יותר

 וחופש שיחדור והרגשת
 עדיין עליכם, מקלה
 מבחינה בעיות. צפויות
 להיות עליכם כספית
ש- יתכן זהירים. מאוד

טוב די נראה המצב ___________
שתכ טיול זה. ברגע

להתרחק אפשרות ויתן יצליח ננתם

ר 21 מב צ  ־ בד
אר 19 בינו

עקת
ח1ו1,ג1וז?ר.ו;ו ^

11
מבר 2{  - בנוב

מבר 20 צ בד

 על ראש בכובד לחשוב יש זו בתקופה
 הזדמנות תהיה בקרוב בעבודה. שינויים

 שבו המצב את לשפר
 תוכניות נתונים. אתם

יה כעת מכינים שאתם
 יותר לבצע אפשר יה

ו מפתיע באופן מאוחר
ש למתת צפוי. בלתי
 מושג לכס אין כרגע

לכם, הרצוי הכיוון מהו
אקטו יהיה שזה ברגע

ו ברור יהיה הכל אלי
מו האהבה חיי מוצלח.

 לסובבים לב שימו לחיים. טעם סיפים
 בקשרים. מעוניינים השני המין בני אתכם.

¥ ¥ ¥
 שעשועים בידור, של חודש חוגגים דליים

 ורוד, כל-כך נשמע שהכל למרות ורומנים.
לצי מתאים הכל לא

 ריגשיות חוויות פיות.
להתרג גורמות חדשות

היצי חוסר אך שות,
אפי גורם ביחסים בות

 של להרגשה להם לו
ש יחסים שקט. חוסר

 ללא רב זמן נמשכו
עשו דרך, וללא מוצא

להס עלולים או יים
 תוך אלה. בימים תיים

בעניינים נוסף. קשר יתחיל קצר זמן
 מומחים. עם התייעצות דרושה כספיים

¥ ¥ ¥
 צפויים בלתי אורחים

 ולהכין להתכונן כדאי
תכ אם מועד. מבעוד

ה לסוף מסיבה ננתם
 אם תתפלאו אל שבוע
אנ יותר הרבה יבואו
 בתחום הפתעות שים.

ה את מאפיינת זה
 הכספי המצב שבוע.

 שעדיין יתכן — משתפר
 זאת, לראות אי־אפשר

תוכ קצר זמן תוך אך
 טיול מרוצים. להיות לו

 לפגישה יביא להשתתף אמורים אתם שבו
להתפתח. עשוי חדש קשר רומנטית.

ר 20 א ו נ  ־ בי
ר 18 א רו ב פ ב

 להגיע. עשויים
כיבוד של מלאי

48 ?
זני■

אר ו9  - בפברו
ס 20 ר מ ב

שואפים, אתם מה לקראת ולראות מהכל




