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מדים
בנימיני

החודש: מור
דג■□

 בסימן היתח החולפת המנה אם
 דגים לבני מביאה מהסנה הרי עליה,

 בלל מהם מפתיעות, כל-כך הזדמנויות
 אפס' בזה ממצב לעצמם מתארים אינם

ופגי רגימים דגים מזל מבני ידוע רי.
 גדול או קטן עלבון וכל במיוחד, עים

 מלא עד רוחם. מצב את למנות עלול
 טובה המציאות אם מבחינים חם תמיד
לאו. אם לחם

 אוראגוט בובב נכנט מעברה במגה
 הקאריירה) (בית מלחם חעסירי לבית

 הבלתי- הדברים כל את עימו והביא
 לתאר. מאפמר מיגרתיים והלא צפויים

 מבדרכים לומר, אפמר המנה בגמר לכן,
 חם המזל בני פגו מאליהן חחדמות

ב אך חראמונים, צעדיהם את עומים
הצלחה. להם מצפה חדרך קצה

 מסמ- בצורה מחמפיע אוראנוס, כוכב
 כוכב הוא מלחם, הקאריירח על עותית

 לא. ולפעמים לטובה לפעמים מפתיע,
 בניטה למינוי לגרום יכולה הטפעתו

 טנראה מה כל החיים, על ובהמקפח
 חסר- לפתע להיראות יכול כחטוב קודם

 מהוא חזק, כה ההפתעה גורם חטיבות.
 ומגיונות רעיונות אחרי ללכת ממריץ

להת מביאים הפלא מלמרבית מוזרים,
והצלחה. קדמות
 טל המוזרה המפעתו את להבין כדי

את לדוגמה לקחת אפטר אוראנוס, כוכב

 במפתו מרון• אריק מל הלידה מפת
 (בית 10ה- בבית אוראנוט כוכב נמצא

״מסח להתקדמות הביא זה הקאריירה)
 בלי — מילחמת״חלבנון המנה, ררת״.

 ליטראל עטתה זו ממילחמה למה קמר
 כל את הביאה היא שרון לאריק —

 כא- אולם מאף. הוא מאליהם הדברים
 והמליץ כהן ועדת דו״ח התפרסם מר
 אורא- היה בפברואר), 8( התפטרותו על

 הלידה במפת לממס שלילית בזווית נוס
מלו.

אופייניות ולמטה למעלה אלה תנודות

וחנבלום פנינה

 מורגשת שהשפעתו הרי בדגים, שולט
 יופיטר זה. במזל כשמדובר במיוחד
 יחדיו פועלים וחם לאוראנוט הצטרף

חזקה. בצורה מורגשת והשפעתם
 (מהוא קמת למזל נכנס יופיטר כוכב

 בדצמבר דגים) מזל מל הקאריירה בית
 בא הוא המנה. כל שם וישהה 1982

 בני תבוא. אכן מההתקדמות להבטיח
הת את היטב לנצל יצטרכו דגים מזל

המנה. לטובתם הכוכבים קופה,

ד ו א מ ח רי צי ח
ה שנ בה, נ קרו ה

שונים ובתחומים
 מרון לאריק אוראנוס. לכוכב מאוד
 וכפי מעלות, 180 מל תפנית תיתה
 הוא כך עליה, לו הביא אוראנוס מכוכב

 מטבעו אך מפתיע. באופן לירידה לו גרם
בקי הדברים את למנות אוראנוס מל

 אולי לעלות, לו יאפשר הוא לכן צוניות.
 מבו מזח יותר גבוה למקום אפילו

קודם. היה
 נוסף כוכב עם קשורה לכך הסיבה

 של מני מליט יופיטר, כוכב יופיטר. —
 מל שפע עימו מביא ומטבעו דגים, מזל

מהוא מכיוון והצלחה. התקדמות מזל,
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רוזנכלום פנינה
מפתיעות הצלחות

המ זה, כוכבים למצב נוטפת דוגמה
ב לראות אפשר והצלחה, קידום ביא

 היא רוזנבלום. פנינה מל הלידה מפת
האופק אולם גדי, מזל ילידת אמנם

סי אוראניוס פי  ויו
 ער חזק משפיעים

 אריק שר עצבו
ן, ו ם שו רי רו ע  ו
תו להביא ליי ע ל

 דגים, במזל נמצאים ומרס הירח, העולה,
 זה. ממזל במיוחד מושפעת שהיא ויוצא
 (אורא- אלת כוכבים מני נמצאים השנה

 (בית מלה העשירי בבית ויופיטר) נוס
 שהמיר שזכתה ראינו וכבר הקאריירה)

 הקדם־ לתחרות יכנס חיברה שהיא
 השנה שבמשך לצפות יש אירוויזיון.

 ואולי שלה, נוספות הצלחות על נשמע
 ובעונה בעת מונים בתחומים אפילו
אחת.

 שכל להסיק אפשר אלה מדוגמות
 צורך וחש דגים, למזל שמשתייך אחד

 יוכל חמיקצועי, בתחום חייו את לשנות
 לו יעזור הכוכבים שמצב מכך ללמוד

 המזל בני אותם שאיפותיו. את להגשים
שה שיזכרו כדאי משינויים, החוששים

 דגים שבני נכון שלהם. השנה היא שנה
לעי וזקוקים בעצמם בטוחים כל-בך לא
בחיי מהפכות ולבצע להעז כדי רב דוד
 אסור שהשנה שיזכרו רצוי אן הם,
להחמיץ. להם

ס 21 ר מ  - ב
ל 20 רי פ א ב

 הקשיים את להרגיש תחזרו שוב המבוע
 כפי חריפה בצורה לא אולם פעם, מל

המ במשך מהכרתם
 חלק האחרונה. נח

 לבלות תאלצו מהשבוע
 חולמה בגלל בביתכם

שפ אפילו או גופנית
 לא הרוח מצב עת.

במיוחד, עליז יחיה
סי מתי בגלל בעיקר

קמורה האחת בות.
אל הכספי. למצבכם ___________

כס את לבזבז תמהרו
 מאמם במקומות אותו להשקיע או פכם

 זו. לפעילות מבוע להמתין רצוי בטוחים.
* * ¥

 שוורים בידידים. מוקפים תהיו השבוע
 כדאי בביתם, ידידים לארח רגילים שלא

ב להפתעות שיתכוננו
חד ידידים זח. תחום

 יפתיעו וותיקים שים
 וכדאי בביקורים אותם

 להגיש. מה להם שיהיה
 צפויה נויספת הפתעח

קצ לנסיעת קשורה וזו
היכ עסה שתביא רה

ל העשויה חדשה רות
 מעניין. לכיוון התפתח
 תוכלו העבודה במקום
 יותר תנאים על עליכם הממונים עם לדבר
 עליכם. שיקלו גבוה, יותר ושכר נוחים

★ ★ ★
בת המיקצועי. התחום על יהיה הדגש
 הצעות כמה להגיע עשויות זו קופה

 יחיה ועליכם מעניינות
מהן. באחת לבחור
 אתכם יביא הדבר

קשות. להתלבטויות
 האפשרות על חישבו
ב עבודות כמה לבצע

 לא אחת. ובעונה עת
 לכם יחיה לא שזה רק

 זח שדווקא אלא קמח,
 את לנצל אתכם יביא

 החבויים חכימרונות
 להביא יכולה אחריות לקיחת בתוככם.
ויציבות. קביעות מל ולחרגמח לקידום

סרו!1
 - ביוני 21
לי ?0 ביו

ל 2! י ר פ א  ־ ב
י 20 א ו ל ב

י 2י א ו נ  ־ ב
י 20 נ ו י ב

 במילואים המשרתים סרטן במזל גברים
 שבה התקופה קיצור על להתבשר יוכלו

 לשאר לשרת. עליהם
 שבוע צפוי המזל בני

 קשרים במיוחד. מוצלח
עו אחרות ארצות עם

כעת. הפרק על מדים
טל ושיחות מיכתבים

לרעיונות יביאו פון
ל אף ואולי מעניינים

 לימודים תחום נסיעה.
ל אתכם מעניין חדש

להתענ כדאי אחרונה,
ברצינות. כזו אפשרות על ולחשוב יין
 ושני. ראשון בימים בכספכס תהמרו אל

* * *
מה מרגישים אתם לכם. קל לא המבוע
ו אתכם מעצבנים מסתדרים. לא דברים
 להסתכסך נוטים אתם

 רצוי העבודה. במקום
ומ מהערות להימנע
 האחרים. על ביקורת

לכעס לכם גורם זה
מה ואפילו ולעצמות,

ה ותרו. איתכם, צדק
 כתמיד. אינה בריאות

העבו קצב את מתנו
___________ ב- להרבות ונסו דה

 אינם מינויים מנוחה.
 האינטואיציה ואם זו, בתקופה רצויים

 בה. התחשבו להתנהג אין לכם מכתיבה
¥ * ¥

 בן של לבריאותו קשורה בבית מתיחות
 לו, לדאוג עליכם יהיה השבוע בסוף הזוג.

אותו. ולשרת בו לטפל
 השבוע תחילת לקראת

ו ישתפר המצב הבא
 יותר יהיה הרוח מצב
 שאתם חדש ספר טוב.

 ממישהו לקבל עומדים
 ובהחלט אתכם יעודד
בת המצב. את ישפר

 מובטחת הרומנטי חום
 הבנות אי הצלחה. לכס

 אפשר לאחרונה שהיו
 ברור והסבר גלויה שיחה די על־׳ ליישב

לביקור. יגיע מבוגר ידיד כוונותיכס. על
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לי 21  - ביו
ס 21 ס ו ג או ב

תצ ובקושי עבודה עמוסי תהיו השבוע
 עליכם, שמוטל מה כל את להספיק ליחו

 על תקחו מלא יצוי
הת מדי יותר עצמכם

 לומר ותלמדו חייבויות
 מאשר טוב יותר לא.

 אחר ולהימצא להסכים
נעים. לא במצב כך

מצ הרומנטי בתחום
 מבחינה הפתעות, פות

 הפופולריות חברתית
 חיבה וקשרי עולה,

להי עומדים מעניינים
 מהאנשים ולהתרחק לשגות טוב ווצר.

 להתרעננות. זקוקים ממש אתם הקרובים.
* ¥ *

 יתכן עבודתכם. על להערכה תזכו השבוע
מענ בהצעות אליכם יפנו השבוע שכבר
 שכן תסרבו אל יינות,

 ל־ מצויינת תקופה זו
 רחוק. לטווח תיכנונים

 שינוי, על החלטתם אס
 מ־ לתוצאות תצפו אל

 יהיה הפעם גם יידיות,
ו קשה לעבוד עליכם

 עצמכם. את להוכיח
 עומדות ישנות אהבות

מביני ואלה להסתיים
 בכמה המעורבים כם

 טוב אחת, ובעונה בעת אהבה פרשיות
 שנגרמו. לסיבוכים קץ ישימו אם יעשו

¥ ¥ ¥
 ותשומת השגחה יותר דורשת הבריאות

 בבית, יותר להישאר שתיאלצו יתכן לב.
ל בינתיים תוכלו אן

מיב־ לכתיבת התפנות
בחו״ל. לידידים תבים

 הבא שבוע לקראת
 במקום סיכסון צפוי

ש הבעיות העבודה,
לכס קשורות יתעוררו

 לכם משלמים לא פים,
 אל שהבטיחו, כפי

 עקרונות על תתעקשו
 אתם להתפשר. ונסו

אלטרנ ללא המקום ת1 לעזוב נוטים
התעוררות. יש הרומנטי בתחוג טיבה.

ר 2ו ב ח צ ד  ־ ב
ר 19 א נו בי

 אל מתקבלים. לידידים שהצעתם הרעיונות
 העידוד אליכם, שפונה למי לייעץ תחששו

 מעורר נותנים שאתם
ה־ בתחום ועוזר. אמון

להי עומדים מיקצועי
ו ־חדשים תנאים ווצר

 זמן תוך יותר. טובים
הת על תתבשרו קצר

בשטח נוספת קדמות
— הרומנטי בשטח זה.

קשרים לקשור תוכלו
 או סרטן מזל בני עם

ל זקוקים אריה אריה.
ה אתכם. לפנק רוצים וסרטן עזרתכם

 השבוע. לבעיות לכס לגרוס עלול טלפון
* ¥ ¥

עומדת כספיים עניינים סביב הדאגה
 על שמרו טוב. יותר כבר המצב להעלם.

 זמן ותוך רוח קור
ב לראות תוכלו קצר

 גדל. שחשבונכם סיפוק
 לא רב שזמן ידידים

עומ פניהם, את הראו
אצלכם להתארח דים

 עימם ולהביא במפתיע
מכי שאינכם אנשים

 בני עם סיכסוכים רים.
 להוציא עלולים הזוג

 השבוע, מהשקט אתכם
תקי תהיו במקומם, להעמידם עליכם

תוותרו. אל עמדתכם. מהי ותבהירו פים
★ ★ ★

 הולכים האחרון החודש את שליוו הקשיים
ל ואפשר טובה יותר הבריאות ונעלמים.

ה את לתכנן התחיל
 בחודש מחדש. חיים

 להיפגש תרבו הקרוב
וקרובים. ידידים עם

וחשב־ שדחיתם עבודה
 מסוגלים שאינכם תם

כ לקחת כדאי לבצע
בק לכם ילך זה עת.
ה־ בעיות. וללא לות

מתפ שלכם כישרונות
 רבים תחומים על רסים

 מצליח. — עצמכם על לוקחים שאתם ומה
מרגש. מאוד יהיה הרומנטי התחום

ר 20 א נו  - בי
אר 18 רו בפב

 בפברואר 19
ס 20 ר ח ב
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