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מדים
בנימיני

החודש: מזל רו
דיסהרמו זוויות נוצרות שביניהם ואלה
בחב האחד ואי״נוחות זרות ירגישו ניות,
ופשו הברורה ההתאמה השני. של רתו
 — עצמם היסודות בתוך היא ביותר טה

 דבר ואותו עצמם ובין בינם המים מזלות
ובתולה, גדי שור, — היסודות שאר לגבי

 קורה אחת לא אולם הזוגות. בין תפיס
 זוויות ביניהם שיוצרים אלה שדווקא

 דוגמת לרעהו, איש נמשבים דיסהרמוניות
 180 של זווית היוצרים ותאומים קשת —

 של זווית היוצרים ואריה שור או מעלות.
מעלות• 90
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השונים
 מחלקת באסטרולוגיה החלוקות אחת

 הטבע יסודות לארבעה המזלות 12 את
 האש למזלות ומים. אוויר אדמה, אש, —

 למזלות וקשת. אריה טלה, משתייבים
 למזלות וגדי. בתולה שור, — האדמה
 למזלות ודלי. מאזניים תאומים, האוויר

ודגים. עקרב סרטן המים
 מהי השאלה, נשאלת קרובות לעתים
הח ז מי עם כן ואם השובה, ההתאמה

פשו היא באסטרולוגיה המקובלת לוקה
בגל שמתמצא למי מסובכת ואינה טה,

 המזלות שיוצרים ההיבטים המזלות. גל
 את למעשה מכתיבים עצמם ובין בינם

 או 120 של זווית כשנוצרת ההתאמה.
 נקראות חן המזלות, בין מעלות 60 של

 של זוויות כשנוצרות הרמוניות. זויות
ל נחשבות הן מעלות, 90 של או 180

דיסהרמוניות. זוויות
 ביניהם היוצרים שאלה מכך, מתבקש

לשני, האחד יימשכו הרמוניות זוויות

 ה- המצב כלומר, מאוד• מתאימים קא
 עצמו, האדם בתוך כבר קיים דיסהרמוני

 שעימו בן״זוג לו לחפש יעדיף הוא לכן
הרמונים. דווקא יהיו לא היחסים

 לשאת יוכל כזה אדם אם היא השאלה
 כלל, בדרך ושלווה. שקט מדי יותר סביבו

שלילית. היא התשובה
דוג מעלות. 120 של זוויות על דיברנו

 זוויות הן חרמונית להתאמה נוספת מה
מעלות: 60 בנות

 סרטן עם שור < ודלי תאומים עם טלה
 סרטן ן וטלה אריה עם תאומים ן ודגים

ו מאזניים עם אריה ושור? בתולה עם
 < ותאומים מאזניים עם בתולה ; תאומים

עם מאזניים ן וסרטן עקרב עם בתולה

חנונות בעדי דווקא
מצליחים 1 מנוגוות

המשותפים זם בחייו

ו אריה טלה, ודלי, מאזניים תאומים
מע 120 של זוויות יוצרים כולם קשת.
לות.

 כולנו פשוט, כל-כך היה הכל אילו
 היו ולא ובשלום, בהרמוניה חיים היינו

משו״ בחיים בעיות הרבה כל־כך נוצרות

הראשו הסיבה סיבות. כמה קיימות
 מכמה מורכבת עצמה המפה :פשוטת נה

 במפה והשולט החזק והיסוד יסודות,
 עם לחיות המפה בעל את לכוון עשוי

 דיסחרמו־ בזווית שלו שהשמש הזוג בן
דוו- והירח שלו הלידה שעת אולם נית.

 וגדין בתולה עם עקרב ן ואריח קשת
 עקרב עם גדי ודלי; מאזניים עם קשת
 עם דגים ן וטלה קשת עם דלי < ודגים

ושור. גדי
 כשחמזלות נוצרות דיסהרמוניות זוויות
 מעלות. 90 או 180 של בזויות עומדים

 הקוטביים, המזלות יוצרים מעלות 180
עק _ שור ן מאזניים — טלה :כלומר

 ;גדי — סרטן < קשת — תאומים ן רב
דגים. — בתולה ן דלי — אריח

טלה :בין נוצרות מעלות 90 של זוויות
 ז דלי — אריה — שור ן גדי — סרטן —

מאז סרטן ן דגים — בתולה — תאומים
 ,שור — עקרב — אריה ן טלה — ניים

מאזניים תאומים; — קשת — בתולה
 ן אריה — שור — עקרב ן סרטן — גדי —

 מאזניים — גדי ן בתולה — דגים — קשת
 — דגים ן שור — עקרב — דלי ן טלה
תאומים• — קשת

היא להתחשב יש שבה נוספת זווית
)48 בעמוד (המשך
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 במצב-הרוח משינוי ליהנות תוכלו השבוע
 להשתפר עומדים היחסים בן-הזוג. של

מת שהיתה והמתיחות
 אולם להעלם. חילה
 טומן השבוע לכך, פרט

רבות. סכנות בחובו
בדרכים, זהירים היו

להת ולא לוותר עדיף
 בכעס ולהתפרץ עקש
אח של שגיאות בגלל
כספית מבחינה רים.

רגיש. מאוד המצב _________
בהוצאות, לחסוך בדאי

 ולבדוק בבורסה בספים מלסכן להימנע
חותמים. שעליו חוזה או הסבם בל היטב

¥ ¥ ¥
 בתחום רב עומס יורגש השבוע בתחילת
 להתנתק ורצון עייפות תחושו העבודה.

 בהמשך ולנוח. מהכל
הז שוב תהיה השבוע
ידי עם להיפגש דמנות

 נעימה שחברתס דים
 הרומנטי בשטח לכם.

 חדשה פרשיה מתפתחת
 ׳נעים, אך איטי בקצב
 מצב־הרוח זאת ובכל

 מוטרדים ואתם קל לא
 תחום שונות. מבעיות
 מהווה עדיין הכספים

 נראים שאינם דברים בו. תזלזלו אל בעיה.
 היזהרו. אתכם, מסכנים השטח פני על

¥ ¥ ¥
 בכמה להתלבטויות נתונים תהיו השבוע

 הצעות מוצעות העבודה בתחום ששחים.
ל עדיף אך מושבות,

 לפני ימים כמה המתין
ה שכן תשובה, מתן

להב תוכלו לא שבוע
 שאינם בדברים חין

מ להיזהר יש בסדר.
 עם ומעיסקות הבטחות
שהחלי אלה שותפים.

 עיסקה על לחתום טו
 שידחו רצוי משותפת,

ה השטח בשבוע. זאת
 מוכנים אינכם אך להנאה גורם רומנטי

לשווא. בחיפושים וממשיכים בכך להודות
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 מדי יותר לחץ. מורגש העבודה במקום
 לעמוך לכם וקשה עליכם מוטלת עבודה

 מהחלטות היזהרו בכך.
 סבלנות ומחוסר נמהרות
מצב־ לאחרים. ביחסכס

־1נ! ואתם קל, לא הרוח
 על בכעס להתפרץ טיס
 מיכשו המישפחה. בני
מ להבין שקשה ליס

 צצים באים הם היכן
דאגה, אל אולם לפתע,

יס הכל ימים כמה תוך
 הכוכבים מצב תדר.

 השבוע. בטיולים להמעיט ■שעדיף מראה
 בגורל. להתגרות כדאי לא מסוכן. די המצב

¥ ¥ ¥
 כל לבני קלה אינה שהתקופה למרות

 הרומנטי בשטח נהנים. די אתם המזלות,
 אתם מעודד, המצב

 ו- ומבוקשים רצויים
.ב מעוניינים בני-הזוג

 זו בתקופה חברתכם.
להר החשק מתעורר

 יתכן בבילויים. בות
 תיאלצו השבוע שבסוף

 בבית, יומיים להישאר
תוכלו אחר־בך אך

________ו- עצמכם את לפצות
מה ליהנות להמשיך
 חפצים לעצמכם לרכוש תוכלו תקופה.
הסוחרים. את לשמח ולהמשיך חדשים

¥ ¥ ¥
ול לעצמכם לדאוג חייבים אתם השבוע
 שאינם לאלה הבריאות. על במיוחד השגיח

ל מומלץ בטוב חשים
 על ולוותר בבית הישאר

בעבודה. ההתרוצצות
 רגועה אינה התקופה

 זקוקים ובני־המישפחה
מ זמן פנו לעזרתכם.

 על תעמיסו ואל ראש
עבו מדי יותר עצמכם

 עלולים אורחים דה.
מ הודעה ללא להגיע
 והמתיחות העומס ראש,

מתקל ביתיים מכשירים אתכם. מסכנים
נוספת. לעצבנות לכם וגורמים קלים
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 והרגשה טוב במצב־רוח מתחיל השבוע
להטעות. עלולה האווירה אך נעימה,

 מלסכן להימנע רצוי
ש יתכן כספכם. את

 בלתי-צפוי כסף סכום
השבוע, לידיכם יגיע

 ולא אותו לשמור בדאי
 להרפתקות להיכנס

ל הצעות מסוכנות.
לד בדאי קצרה נסיעה
 צפויות השבוע חות.
ש ומי תאונות, יותר
 לצאת מוכרח אינו

דור ילדים הקבוע. במקומו שישאר עדיף
 לב. שימו מתמיד, השגחה יותר שים

¥ ¥ ¥
 בהרגשה חשים אתם האחרונה בתקופה

וב בקיצוניות משתנה מזצב־תחח מוזרה.
 שנפגשים אלח מהירות.

 ימצאו בבוקר איתכם
 בצהריים. שונים אתכם
 השתנה הכוכבים מצב

 שתוכ־ מרגישים ואתם
 קחו מתעכבות. ניותיכם

 כמה תוך בקלות, הכל
ו למצב תתרגלו ימים

בתוכ להמשיך תוכלו
 פעילויות כרגיל. ניות

את מושכות חברתיות
 לתרום חייבים שאתם הרגישה ויש כם

 זהירים. היו הכספי בתחום לחברה. מזמנכם
¥ ¥ ¥

 מעייפים יומיים צפויים השבוע בתחילת
 תחילת לקראת אולם מתישים, וקצת

 תתמלאו הבא השבוע
 לפעילות ובכוח במרץ

כס בעיות מחודשת.
יס קיצרות־מועד פיות

ייחת ועיסקות תיימו,
 תחושו בהצלחה. מו

 שהשקעתם שהכספים
ח־ בקרב פרי. נושאים

 אי- צפויות מישפחה
 או אחים עם הבנות

 הנמנע מן ולא אחיות,
 לוותר רצוי כספי. יהיה לבך שהרקע

כתמיד. פניו, לבם יאיר שוב המזל להם.

 הגדיים
בני עם
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 יחסים ובכבדות. בעייפות חשים
ב נתקלים בני־מישפחה או זוג

ברו ואי־הבנות. קשיים
 ושיחות הסברים רים,

ב לדחות כדאי גלויות
 לקראת ימים. חמישה
ל תוכלו הבא השבוע

 הסיכסוכים את יישב
מחוד לקירבה ולהגיע

 לחרדות תיכנסו אל שת.
 יסתדר המצב ודאגות.

קצר, זמן תוך מאליו
 מקום היה שלא ותיווכחו

 בהתקדמות. חשים העבודה במקום לדאגה.
 עבודתכם. על שבחים לשמוע תוכלו בקרוב

¥ ¥ ¥
 מל- להימנע כדאי וחמישי רביעי בימי

 עצבנות או נסיעות על מדובר הסתכן.
 לפגוע שעלולים ומתח

להתיי נסו בבריאות.
 ביתר לעבודתכם חס

 ה את חלקו קלילות.
 עב העול ואת אחריות
 בשטה אחרים. עובדים

 זהירי, היו הרומנטי
נס אהבות שבן מאוד,
ן להיחש, עלולות תרות

___________אלה| לידיעת ולהגיע
 לדעת אמורים שאינם

לטו ייפתרו מישפטיות בעיות בך. על
עימבם. שהצדק להוכיח ותוכלו בתכם

¥ ¥ ¥
פופו לכם מביאה העבודה במקום ההצלחה

 זאת, עם יחד לסיפוק. לכס וגורמת לריות
 מפני להישמר הראוי מן

 שותפים של הבטחות
בני־זוג. של או לעסקים

 להתגלות עלולות אלה
 אהבות כהבטחות־שווא.

 ולא בסודיות לשמור יש
 עם אפילו עליתן לדבר

תוכ קרובים. ידידים
 יוצאות לא כספיות ניות

 אתכם ומכניסות לפועל
 מזל בן נעים. לא־ לסבו

 בעיזת בקרוב. לעזרתכם לבוא עומד עקרב
השבוע. יפתרו העבודה במקום קטנות
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