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מרים
בנימיני

החודש: וגזר
טלה

 מוס גיבעת
 קשורה התחתונה

 . סדה למזל
 ער ומצביעה

,ניס אומץ
 מרץ, בעלי עיוניים, טלה שזל בני

 אוהבים חם לסכנות. ומסיכה התלהבות
 חד ואינם מוזרות בהרפתקות להתנסות

לס יעצרו לא הם מתוצאותיה!. סטים
 מוסך כסמסחו לא, ומה כדאי מה קול

 לאחר ורק לפעולה ניגסים הם אותם
 אומץ-לב כדאי. היה אם בודקים מכן
 אפ- לכן באיסיותם, בולטת תכונה הוא
ובתפקי בעבודות מהם רבים למצוא סר

 עצמם את לסכן מהם הדורסים דים
יום. מדי כמעט

 (מאדים). מרס בכוכב קסור טלה מזל
 אפטר לכן חמילחמה, אל הוא מרס

כוסר יגלח אליו הקסור שהמזל לצפות

ויוזמה. העזה כוח-סבל, אומץ, לחימה,
 סאותם איזורים שני מצויים היד בכף

 גבעות ונקראים מרס, לכוכב משייכים
 לגי־ (מתחת התחתונה מרס גיבעת מרס.
וקשורה טלה למזל מסוייכת יופיטר) בעת

המו האגרסיבית וברוח הפיסי באומץ
 מרס גיבעת ואילו ולהכות. להתקיף כנה

 העליונה מרס גיבעת הנקראת השניה,
 ומתחת הירח לגיבעת מעל וממוקמת

וה הרוחני לאומץ יותר קשורה לזרת,

 למזל ומשוייכת הסבילות, ולכושר מוסרי
עקרב.
ולב ידו בכף להסתכל יכול אחד כל

 שמסמלות בתכונות ניחן הוא אם דוק
הבו מהתכונות בו יש ואם אלה, גבעות
עקרב. או טלה מזל של לטות

 למזל הקשורה התחתונה, מרט גיבעת
 ומתחת לאגודל מתחת ממוקמת טלה,

 גיבעת בין שוכנת היא חמורה. לאצבע
 אם מראה זו גיבעה יופיטר. וגיבעת ונוס

הזו הבנת אישי, מוסר לב, אומץ לאדם
נכונות הנהגה, כושר אדם, אהבת לת,

 ס י המ ת ע ב י ג
 ש״נת העליונה

, ו ז מ ד ב ו  עק
 לאומץ קשווח והיא

ומוסרי רוחני
 אפשר נשים אצל הצורן• בשעת להסתכן

 אמהות להיות מסוגלות הן אם לבדוק
 אינו האמהות תפקיד שמא או טובות

 ילדיהן ועל עליהן ומקשה לחן טבעי
החיים. את

למע ממשיכה התחתונה מרס גיבעת
 מראה החיים כשקו ונוס, גיבעת את שה
 גבעות ששתי רצוי מגיעות. הן היכן עד

 הרמוניה ויצרו בינוני בגובה יחיו אלה
 המצויירים ורבים דקיקים קווים ביניהן.
 שהגבעות מראים הגבעות שתי לרוחב

 כאלה, קווים עליהן אין אם פעילות.
 הוא אך נפלאות, תכונות שלאדם יתכן

החוצה. להוציאן מתקשה
 מחוברת שאליה גבוהה ונוס גיבעת

 מראה בשר, וחסרת שטוחה מרס גיבעת
)44 בעמוד (המשך

 כספים התקדמות: תורגש תחומים בשני
 להזיז הצלחתם שלא עניינים ועבודה.

 מישהו תנופה, יקבלו
ב יתייחס בסביבתכם

 לרעיונותיכם רצינות
 הכספי המצב ויעזור.

משתח אתם משתפר,
שהעי מהחובות ררים

 כבר ויכולים עליכם, קו
 נסיעות לרווחה. לנשום

ל עלולות לחוץ־לארץ
שיווצרו או התעכב,

שלא בעיות סביבן
 בקלות. זה את קחו מראש. אותן צפיתן

יסתדר. והכל בלבד זמני הוא העיכוב
* * *

 על לכס לבשר אי־אפשר עדיין השבוע
 אולם וחסר־דאגות, אופטימי רוח מצב

 כבר במצבכם הקלה
שהצ מה כל תורגש.

בקושי, לבצע לחתם
 ומצב בקלות, יותר ילך

 ל־ יתחיל הרציני הרוח
המיק־ בשטח להיעלם.

 על לשבחים תזכו צועי 1
האה ובשטח עבודתכם, §

על לכם יהיה לא בה
 הקשרים להתלונן. מה

 לשביעות מתפתחים י
 לזכור שעליכם היחידי והדבר רצונכם, ;

הזוג. בן על המידה על יתר ללחוץ לא הוא
* * *

 תשתעממו. שלא לכם מובטח השבוע
 השיגרתית בצורה יתנהלו לא החיים

הנסי מלבד והמוכרת.
והמחנות, חרבות עות

מענ אנשים גם מפגשו
 יתכן ומושכים. יינים

 ולא קונפליקט שיווצר
 במי להחליט תדעו
 לקשר מעוניינים אתם
מבי אלה רציני. יותר
 את ישנו שלא ניכם

 לביקורים יזכו מקומם,
 סיכוי אין מפתיעים.

 ידידים או קרובים לבד. אתכם שישאירו
להפתיע. עשויים בחוץ־לארץ השוהים

* *

הש בתחילת אתכם יטרידו כספים בעיות
 כספים על להיאבק עליכם יהיה בוע.

זהי היו לכם. המגיעים
 בעניינים בטיפול רים

 רצוי אפשר ואס אלה,
 מישהו עם שתתייעצו

 אל הפעם בעניין, המבין
האינטואיציה. על תסמכו

ה רומנטיים בעניינים
חיובי. די נראה מצב

 עומדים אתם השבוע
חבר בפגישות להרבות

להיכרו שיביאו תיות,
מזל מבני להתרחק כדי מעניינות. יות

בכס. לפגוע עלולים הם ובתולה. דגים
* * *

 התקופות על אתכם מפצים האהבה חיי
 שהקשיים למרות השנה, שעברתם הקשות

 עדייו אתכם שהטרידו
 ההרגשה נעלמו, לא

אוה לחלוטין. שונה
 ומעוניינים אתכם בים

לפ תוכלו בחברתכם.
ו יציבים קשרים תח

 יעזור וזח מועילים,
הק על להתגבר לבם

 השבוע בסוף ̂ שיים.
ההרג לנוח. השתדלו

 בל-כך תהיה לא שה
 קל. יותר יחיה שוב שני מיום אך קלה,

 עידוד. לכם יוסיפו חדשות עבודה הצעות
★ ★ ★

 העבודה מעומס לנוח הספקתם לא עוד
 לקחת נאלצים אתם וכבר עליכם, המוטל

נו אחריות עצמכם על
שלאהת־ אורחים ספת.

 יכבידו לבואם כוננתם
חדש. תפקיד לצד עליכם

 מצב למלא, שתתבקשו
מעודד, אינו הבריאות

עצמכם. את תזניחו אל
 לאחרים דואגים אתם

מבעיותיכם. ומתעלמים
ל תוכלו השבוע בסוף

רו לעניינים התפנות
 מזמן נפגשתם לא שעימם אנשים מנטיים.

לכס. שיעזור דבר חייכם, למעגל יכנסו
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 פגישות השבוע. מוזר די יהיה מצבכם
התלה ויוסיפו אתכם יעסיקו חברתיות

לתקופה. ושימחה בות
 בן עם היחסים אולם
 כל״בך יחיו לא הזוג

 להימנע נסו פשוטים.
לוויכוחים. מלהיגרר

 להיסחף עלולים אתם
 לומר הוויכוח, בלהט
שהתכוונ ממה יותר
 לפרידה ולגרום תם,

 אינכם שבה זמנית
כס מבחינה מעוניינים.

ב אולם כל-בן, טוב אינו המצב פית
 ישתפר. שהמצב סיכויים יש הבא חודש

♦ * *
 האנשים את היטב לבחון עליכם השבוע
 אם ביחוד במגע, באים אתם שאיתם
 עבודה יחסי על מדובר

 נוטים אתם עסקים. או
 וזה לאנשים להאמין

ב לבעיות לגרוס עלול
 מי מאוחר. יותר שלב

 את לשנות שחושב
 שישים עבודתו, מקום

הש לתנאי בעיקר לב
מו שהתפקיד יתכן כר.
משתלם. לא אך שך

כ לא עדיין הבריאות
 כיומיים לבלות עליכם שיהיה ויתכן תמיד,

 מהר. יחלוף זה בקלות, זאת קחו במיטה.
* * ★

 המרץ. רוב את מכם יקחו עבודה ענייני
 תזכו אולם כוחות, להשקיע תצטרכו

 ו- ולהערכה, להישגים
 פעולה חופש לכם ינתן

תוכניותיבם. לביצוע
 יהיה זאת, עם יחד
בתח לעסוק זמן לבם

עלי האהובים ביבים
נסיעות ספורט, כם:

אמנותיים. ועיסוקים
יהיה האהבה תחום

 שיחות ביותר, המבטיח
ל יתפתחו ידידותיות

טלה מזל בני מבטיח. אהבה סיפור
ונאה. מיוחדת בהפתעה אתכם יעוררו

חאזניים

 השבוע. להטרידכס עלולות כספיות בעיות
 או בגדים לעצמכם לרכוש תתכננו אל

 שכן חדשים, חפצים
:חשבונות לשלם עליכם
ל מיסיס רכב, ביטוח
 כספיים וחובות נדריה

 חולים ידידים אחרים.
 רצוי עזרתכם. את יבקשו

 כדי מרחק על לשמור
רגישות־ — להידבק לא
ה הרגיל. מן רבה כס

 יבואו שלכם ערנות
 מחזרים סיפוק, לידי

ב תהיו הפטם קשר, ליצור ינסו רבים
 המעוניינים. בין לבחור שתוכלו מצב

* * ♦
לעצ זמן יותר להקדיש תצטרכו השבוע

ועלי תקין במצב אינה בריאותכם מכם.
 שהעבודה להתרגל כם

 הראשון. במקום אינה
 לבלות תיאלצו השבוע

 יתכן ולנוח בבית יותר
רפו לעזרה שתזדקקו

 מבני שמישהו או אית,
 זקוק יהיה המישפחה

 באהבה כזאת. לעזרה
ה להסתפק תצטרכו

בלבד, בדיבורים פעם
אפ לכם תחיה לא כי

 י ' מחכה השבוע. הזוג בני את לפגוש שרות
 ו ̂ הבא. בשבוע במינה מיוחדת הפתעה לכם

* * ♦
 ] בכושר אולם עליכם, יעיקו כספיות בעיות

 ז מהמבוי לצאת תוכלו
| יחד קושי. ללא הסתום

] יגזול הדבר זאת, עם
; ווד כוחות, הרבה מכס

; ל־ יאלצו לכם קרובים
; פגישה אתכם. עודד

ן נסיעה בעת מפתיעה
1 ישן. קשר לחדש עשויה

] עלולים שלכם השכנים
 ז השבוע, אתכם להרגיז
] תהיו שאתם ולמרות

? את־ יאשימו הצודקים,
 | וה־ שקם בירור איתם לערוך כדאי כם.

; ביותר. הטוב הצד מל יסתדרו דברים
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