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עסד־ ה

בזי תאומים ימצאו
השנה בני־זוג
חדשים ומתאימים בריאות

מבחינה זו לא יהיה קל על בני המזל יהיה
להתמודד עם עבודה קשה והמון
התחייבויות ,אך הטוב שבמצב זה קשור
לצורך לשנות .אם כבר נעשים שינויים ,קרוב
לוודאי שהם יביאו את בני המזל לדרך
חדשה יותר טובה ויותר נכונה.

שסטורן מדרכו מכה או מזכה .כאשר אדם
מעדיף להתעלם ממצבו הוא מקבל מכה ,אך
כאשר הוא דואג ומטפל במצב ,הוא זוכה
להגיע למצב יותר טוב.
בעינייני עבודה ההשפעה של סטורן אינה
קלה .בני המזל יצטרכו לעבוד קשה ולהיות
מאוד יסודיים ועמוקים .קרוב לוודאי
שבשנתיים הקרובות הם יחושו שהם
נותנים ועוזרים לאנשים רבים ,גם אם הם
לא תכננו לעשות זאת .סטורן בבית השישי
מכריח את בעליו לעסוק בשרות ךולקבל על
עצמו עול חובות והתחייבויות לזולת.
מצב נוסף שעלול להיווצר בגלל מיקומו
של כוכב סטוררן בבית  , 6אדם שלא ימלא
את חובותיו ימצא את עצמו מפוטר ,או
שימצא את עצמו בקצב כל״כך קשה
בעבודה ,שהוא יעדיף להתפטר ולא להמשיך
במצב שהוא כמעט בלתי״אפשרי.

קרוב לוודאי שכל אחד ירגיש את גופו
השגה ,אך שוב ,סטורן אינו מפתיע ,כך
שאפשר יהיה לטפל במחלות ותופעות שהן
כבר מוכרות ,ויתכן שלקראת סוף השנה,
הבריאות תשתפר בגלל טיפול נכון .המקום
הרגיש השנה קשור אצל נשים בשטח
הגינקולוגי ,וגם גברים יצטרכו לשים לב לכל
מה שקשור לצד המיני.

בשנה שעברה הרגישו בני מזל תאומים
בשינויים חשובים ומשמעותיים בחייהם.
כוכב אוראנוס נכנס למזל קשת שהוא ,הבית
ה״) 7בית הנישואים והשותפויות( למזל
תאומים .מאחר שאופיו של כוכב אוראנוס
קשור במהפכות ושינויים קיצוניים
ופתאומיים ,רבים מבני המזל חשו על בשרם
את השפעתו החזקה של כוכב אוראנוס.
כוכב זה בעת שהותו בבית ה־ 7של מזל
תאומים ,הביא רבים מהם למחשבות על
שינויים במיסגרת המישפחתית .מכריהם
וקרוביהם של בני מזל תאומים הופתעו
ומופתעים מדי יום מהשינויים הפתאומיים
המתרחשים בחייהם .אולם בני מזל
תאומים ,המוכרים כאנשים שאינם אוהבים
לשקוד על השמרים ,מחפשים את השינויים
הגדולים בחיים ,ומוכנים להתנסות
בנסיונות חדשים.
חלק מבני המזל החליטו לקשור את
עצמם למסגרת משפחתית ואילו אצל
אחרים זה התבטא בצורה הפוכה .כלומר
ניתוקים ,פרידות ואפילו גירושים .הקשה
מכל בתקופה זו זה לשמור על פרספקטיבה
נכונה ,ולבנות את השינויים על בסיס יציב.
השנה הצטרף כוכב נוסף לאוראנוס ויצר
עימו צמידות .כוכב זה הוא יופיטר .למצב
החדש שיוצרים שניים אלה השפעה כל״כך

מוכן לעתים להעלים עין ולתת לאדם
לעשות ״גיחה קטנה" מחיי הנישואים
ואחר־כך לחזור ,כשהמצב יחזור לקדמותו,
אולם יופיטר ינקה הכל מהיסוד ויתחיל
לבנות בנין על יסודות בריאים וברורים.
כוכב נוסף המשפיע רבות על בני מזל
תאומים השנה הוא כוכב סטורן .הוא עבר
מהבית החמישי לבית השישי .הבית השישי
עוסק בענייני עבודה ובריאות .כידוע,
סטורן אינו מפנק ,ובכל מזל שבו הוא נמצא,
השפעתו הקשה מורגשת .הוא אינו מאפשר

כאן ,יטייל יופיטר במשך השנה בבית
השביעי של מזל תאומים ,ויביא לרבים מהם
בני זוג חדשים ומתאימים ,כך שבמשך
השנה נוכל לברך רבים מבני המזל במזל
טוב .חלק מהם נהנים מזה כמה חודשים
מקשר מוצלח ומאושר ,ומאהבה אמיתית
וגדולה .לכן על בני תאומים לנצל היטב את
השגה ולא להחמיץ את ההזדמנויות שמביא
להם כוכב יופיטר .כפי שכבר נאמר ,חלק

ממצבם בשנה שעברה .מבחינה כספית
יחושו בני תאומים בשיפור ,ויוכלו להרשות
לעצמם להשקיע כספים או לרכוש לעצמם
חפצים יקרים שבהם היו מאוד מעונינים.
העלאות במשכורות צפויות השנה אך לא
לפני סוף יולי.

בתחילת השבוע צפויות בעיות בחיי
המישפחה ,לא כדאי לתכנן חופשות
מישפחתיות .אי״הבנות
ומתיחות לא יאפשרו
להגיע לעמק השווה.
אנשי עסקים או מי
שעוסקים בעניינים כס
פיים לא יוכלו לקדם
את ענייניהם .מומלץ
להימנע מלחתום על
מיסמכים חשובים עד
לשבוע הבא .כל מי
שנוסע יצטרך להשגיח
על עצמו .ניכרת נטיה להפריז במהירות.
עודף אופטימיות עלולה להביא אי״נעימות.
★ ★ ★
בעיות כ ספיות עדיין ימשיכו ל הט ריד
אתכם .אין ברירה ,חייבים לנסות לחסוך.
ברגע זה ל א תוכלו
לאפשר לעצמכם לש
חק בכספכם ,ובייחוד
אל תתפתו לגעת ב ח ס
כונות .לזה תז ד ק קו
מ או חר יותר .ה שטח
הרו מנטי י היה מרגש.
■
קישרי א ה ב ה יתהדקו,
ובן־הזוג עשוי להפתיע
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בהצהרות אהבה .א ל ה
:0
שעדיין ל א מ צ או קשר
משביע רצון יוכלו למצאו בקרוב .תימצ או
הרבה בנסיעות קצרות ,אך מעניינות.
★
★
★
השבוע תצטרכו להשקיע מאמצים
מיוחדים בעבודה ,אך א ת ם מלאי מרץ.
האנרגיה שופעת ולא
תמיד קל לשלוט בה.
א תם מרגישים די
מתוחים ,וכמעט לא
מבינים מדוע .הברי 
אות טובה ,אך בגלל
המתח א ת ם מועדים
יותר להיפגע מתאונות
ו 2ב מ אי -
שונות .לכן עליכם לה 
 20ב׳ ו ני
יות זהירים לפני שא 
תם פועלים בפזיזות.
בעניינים כספיים א ת ם מגלים נטיה ללכת
לקיצוניות ,וזה עלול להביא להפסדים.

בעניינים כספיי ם עליכם ל ה ק טין א ת
ה סיכוני ם ש א תם לוקחי ם על עצמכם,
ולהתייעץ עם מו מ חה
העניינים אלה .אך
א ת ם מתעק שים ל א
* לשמוע לעצות של
אחרים .מ בחינ ה ריג־
שית זה י הי ה שבוע די
הזדמנויות
מלהיב.
חדשות יווצרו השבוע.
שימו לב לבני מזל
דגים ,בתולה ושור.
א ל ה עומדים כנ רא ה
לשנות א ת חייכ ם בעתיד הקרוב .מ בחינ ה
בריאותית מצבכ ם אינו טוב במיוחד.
★
★ ★
השבוע יתחיל במצב רוח אופטימי .חיי
האהבה מתפת חים בצורה משביעה רצון,
רעיונות
ולבני״הזוג
חד שים בקשר לעתיד-
תתעלמו
אל
כם.
מדבריהם ,הם עשויים
לסייע לכם להחליט
החלטה חשובה וקוב 
עת .בענייני קאריירה
תוכלו להתחיל ליצור
קשרים עם אנשים
חדשים .א ת ם עומדים
לפני שינוי שיביא
לקידומכם .עניינים כספיים עדיין אינם
מסתדרים .נסו לחסוך ולהימנע מקניות.
★ ★
★
אי־הבנות במקו ם העבודה גורמות להת 
לבטויות ולעצבנות .עליכם ל ה חלי ט
בעצמכם מה רצונכם.
הזדמנו ת חשובה; חבל
להפסיד .כל מ שימה
רצינית המוצעת לכם
בימים אלה ,רצוי
לשקול אותה ,ולנסות
לק חת על עצמכם מש
הו יותר ק שה מ מ ה
שיש לכם היום .ב תחו ם
הרומנטי צפויה הפת
עה .פגישה מיקרית
עשויה להוליד קשר מחודש ,א ם כי הו א ל א
אמור להיות מהנ ה ולהאריך י מי ם רבים.

נסיעות ארוכות וקצרות צפויות בקרוב.
כבר השבוע יתברר שיש לכם יות כסף
ממה שחשבתם .תוכ 
לו לנצל זאת לטיול
נעים אולי אפילו לארץ
אחרת .בשטי האהבה
צפויה תקופה מצויי-
נת ,פגישות עם אנשים
שמזמן לא ח שבתם
עליהם יתרחשו במפ 
תיע ויעלו את מצב
22
הרוח .ידידים חדשים
עומדים להצטלף לחוג
המכרים שלכם .כד אי להתגבר על הביי 
שנות ולהשתמש בחוש ההומור שלכם.
★ ★ ★
השבוע ת הי א ח סרי מנוה .אנ שים
מ ס בי בכ ם יצטרכו להיזהר כי א ת ם נו טי ם
ל אבד א ת ס בלנו תכ ם
במהירות .גם מצבכ ם
הברי אותי אינו מעודד
ביות .א ת ם חשים חול
שה ו אל ה שסובלים
מבעיות נשימה מרגי
שים ז א ת הי ט ב ב תקו
פה הנוכחית .ובכל
ז א ת א ת ם אמו רי ם
■■££3222
לקבל ידיעה מ חד ל
ובה הזמנ ה לנסיעה.
ב שטח הרו מנ טי ת הי ה לכ ם ה צל ח ה יוצאת
סרטן.
הכלל אצל בני מזל
מן
★ ★
★
השבוע שוב תרגישו א ת עמצכם מלאי
מרץ ומוכנים להתחיל בתוכניות חד שות.
כדאי לתכנן טיול
משותף עם בני־הזוג
ולא להישאר בבית ,כי
ישיבה מ שותפת בבית
עלולה להביא לעצב 
נות ,לרוגז ולריב .במ 
קום העבודה צפויות
אי״הבנות ו את ם שוב
>  2בנו ב מ ב ר ־
נוטים לומר יותר ממה
 20ב ד צ מ ב ר
שכדאי לכם .אם א ת ם
מתכננים להעיר למי־
שהו ,עדיף שתדחו ז את בכמה ימים.
מבחינה רומנטית צפויה לכם הצלחה.

בתקופה זו א ת ם נאלצי ם להקדי ש א ת
מירב זמנכם לעבודה .אל תתפתו לנוח כי
א ת ם עלולים להפ סיד
דברים חשובים וזה
יפגע בכ ם מ או חר
יותר .אין ס פ ק שאתם
די עייפים ,חלשים,
ואולי אף ל א חשים
בטוב .טפלו בעצמכם
מ או חר יותר ,ברגע זה
ו 2ב ד צ מ ב ר ־
תנסו פשוט לעבור א ת
__________
 19בינו א ר
התקופה בשקט .לק
רא ת סוף השבוע הכ 
סף עלול לברוח מכיסכם ,ול א תהיו זהי 
רים ברכישויותיכם החדשות .דחו קניות!
★ ★ ★
השבוע א ת ם מרגישים א ת עצמכם הרבה
יותר קלילים ומצב הרוח משופר ואולי
אפילו עליז .סיבוכים
שהיו בחיי האהבה
עומדים להגיע לקיצם,
פשוט כעת יהיה לכם
די נוח לסיים קשר
אחד כדי לפתוח
בקשר חדש וברי־
איותר .הילדים יגזלו
מזמנכם .תצטרכו ל 
השגיח עליהם מכיוון
שהם נוטים להיפגע
מתקריות קטנות וכאילו חסרו ת חשיבות.
ליושבי בית תקופה ארוכה :רצויה ריצה.
* * *
א ם תכננ ת ם לטייל עם בני־המישפחה או
א ם מ ח כ ה לכ ם נסי ע ה קצרה ,כד אי להיות
זהירים ,ו א ם אפשר
טוב אפילו לדחות
תוכניות מסוג זה .צפו 
יות תקלות ויתכנו
עיכובים מרגיזים ביו
תר ,גם אינכ ם חז קי ם
ביותר ועדיף שתשארו
בבית .מלבד ז א ת
תצטרכו לטפל בדב
רים שונים הקשורים
למקום שבו א ת ם גרים
ואת א ל ה ל א טוב לדחות .ב שטח הרו
מנ טי תהיו מושכים ו מקסי מים .עד מאוד.
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חזקה ,שלא פעם אנשים מתפתים להרוס
מצב קיים ,ואינם בודקים די הצורך אם אכן
הם מסוגלים למצוא תחליף טוב מהקיים.
אולם יופיטר נמצא גם הוא בבית מיספר ,7
וכדרכו מביא את האנשים לא פעם
לאופטימיות מופרזת ,למרות שבדרף כלל
נקרא יופיטר ״הפילוסוף הגדול" ,המחפש
תמיד את האמת בכל מצב.
אם ענייני הבית השביעי מתנהלים בצורה
מזוייפת ולא נכונה ,יופיטר לא ירחם ויוציא
את האמת לאור .וכשהאמת צפה ועולה,
נאלצים לא פעם לשנות את המיסגרת
מהיטוד .הוא בשום אופן לא יאפשר לאדם
לרמות את עצמו או את זולתו .אוראנוס

לאדם לזלזל בחובות ובהתחייבויות.
כשסטורן ישהה בבית השישי של מזל
תאומים יהיה על בני המזל לשים לב למצב
הבריאות ,אסור לזלזל או להזניח ,מכיוון

מבני המזל יחליטו שהם מעדיפים לנתק
קשרים מסובכים ,ולהתחיל בקשרים
חדשים .גם זה רצוי לבצע השנה ,מאחר
שההזדמנות למצוא בן זוג מתאים היא
כל״כך טובה ,שאסור להחמיץ אותה.

נתווה

נישואים ו א ה בו ת

עקת

ן שס

כ ס פי □
בשנתיים האחרונות סבלו בני המזל
ממחסור ומקשיים כספיים ,השנה עדיין
המצב לא כל״כך קל ,אך בהחלט יותר טוב

ביולי צפויי ם
התאומים לקבל
העלאה במשכורת
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