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חרים
בנימיני

החודש: מזל

סרט!
 האוהבים אנשים

 ולהעליב והשמיץ
 לבתע מגלים
וסבלנות סלחנות

 נמצאת שבו בחודש לאנשים קורה מה
 נפלא המרגישים יש סרטו! במזל השמש

 את מעדיפים אחרים החורף, בתקופת
 מהקיץ. בעיקר שנהנים ויש הסתיו,

 במזג* רק קשורות אינן אלו עדיפויות
 המשפיעים. נוספים גורמים ישנם האוויר.

 אנשים למשל, גדי, במזל נמצאת כשהשמש
 זה. מזל של הרצינית מהאווירה מושפעים

 מעין חשים כולם סלה, במזל נמצאת כשהיא
 מתחיל זו שבתקופה נכון התעוררות.

 סלה מסמל באסטרולוגיה אף האביב׳
 מחדש. ולידה התחלה ראשוניות,

 האנשים רוב גבוהה. מאוד הרגישות
 ונוטים מתוחים, יותר עצמם מרגישים

 להגזים נוטים אנשים במהירות. להעלב
 כן כמו להם. הנאמרים הדברים בחשיבות

 ובמשקה, במאכל יותר להתפנק צורך חשים
 מוצא להשמין, נשיה וכה כה בין שיש ולמי
 משגיח אינו אם משהיה יותר כבד עצמו את

 לביצוע ביותר הקשה הזמן זהו במיוחד.
 בהן להתחיל כדאי ולא הרזיה, דיאטות
זו. בתקופה
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 לכל להאמין הנוטים תמימים, אנשים
 מריייו במיוחד. להיזהר צריכים אחד.

 לכל להאמין אותם מועיד בביטחון שהצורך
 כספיות עיסקות לדחות חייבים הם דבר.

 בעלי שאנשים לציין, מעניין אחרת. לתקופה
 להשמיץ, הנאתם שעיקר ועוקצת, חדה לשון
 לפגוע מצליחים אינם בזולת, ולפגוע לרכל

 יותר מעט מגלים והם תמיד, כמו ולהעליב
 עושים זאת לעומת וסבלנות. סלחנות
 כי זו, בתקופה חייל המחמאות מחלקי
 אנשים שנאמר. דבר כל לקבל נסיה קיימת
 בחברה ולהתקבל להתיידד בצורך חשים

ב לבד. להיות ולא  עושים האנשים ת
 גם אחד, ידיד לפחות להם למצוא מאמצים

 עצמם. בחברת לבלות העדיפו בחורף אם
 ומישפחות פורה זמן שזהו להזכיר כדאי
התקופה. בתום להתרחב מתכוננות רבות

 בתקופה כמו לאריה, מתקרבת כשהשמש
 (סרטן־ המזלות שני בין ושוהה הנוכחית,

 אך גבוהה, מאוד עדיין הרגישות אריה),
 אם לכבודם. יותר רגישים אנשים עכשיו

 ואינו סולח אינו הוא קרוב או חבר מעליבים
מחר. כל״כך שוכח

 תמימים אנשים
 דדחות חייבים

 נסביות עיסקות
למועדמאוחריותר

 וספת כספם את לבזבז שחששו אלה
 בסרטן, השמש היתה כאשר לפתסה פרוסה

 הארנק לפתע שינוי. בהם שחל מרגישים
 כל חשבון. ללא לזתם מתחיל והכסף נפתח
 עולה הנדיבות לבלות. לצאת תצה אחד

 למסתת מכספם לתרום רוצים ורבים
מיוחדות.

*★★★★
★
★

★★★★★★★
**★★★★★★★★
★★★★★★**★
★*
★*★★★★★★
★★
★★*★**
★★★
★★★★★★★
★★*

 מזל לבני מתיחות צפויה השבוע בתחילת
 ואפילו לעבודה שותפים הבית, בני סלה.

 יסכימו לא ידידים
ויא• לקראתכם לבוא
 בהאשמות אתכם שימו
 רצוי צודקות. בלתי

 ואולי באיפוק להגיב
 ימים לכמה להתרחק

 ממקום או מהבית
 קצרה חופשה העבודה.

מאוד. לכם תועיל
מחוץ טובות חדשות

את מעט ישנו לארץ *
לכם צפויה וכן השבוע, בהמשך מצב־הרוח *
ומרגשת. קצרה רומנטית הרפתקה *
£ * #
 לחרדות. להביא עלולה בעבודה אי־נעימות *
עליכם יהיה זעם. להתפרצויות ואפילו רוגז £
פרו ולסיים להתאמץ *
להזגיח ולא ייקטים *
כדי חשובים, עניינים *
טענות יהיו לא שלאיש *
כספים הוצאת נגדכם. *
הקשורה בלתי־צפויה, *
ב ותיקונים לשיפוצים *
 תק־ את תדלדל דירה, *

 להתכונן כדאי ציבכם.
 אורחים מראש. לכך

 ולהוסיף להגיע עשויים
 הוא גם יתפתח חדש רומנטי קשר הנאה.
צפוי. ובלתי מפתיע ביקור מתוך

* * *

 בעניינים במיוחד עסוקים תהיו השבוע
 עליכם לחו״ל. הקרובה לנסיעתכם הקשורים

 שהעניינים מיד לדאוג
מסוד יהיו הכספיים

 עשויים ידידים רים.
 בהכנות לכם לסייע

 כל קודם אך לנסיעה,
 את איתם ללבן עליכם

בי שהיו אי־ההבנות
אינ לאחרונה. ניכם

לאוז* שתגיע פורמציה
 עלולה השבוע ניכם

רבה, דאגה בכם לעורר
 התוכניות שקטים, להיות תוכלו למעשה אך

לפועל. תצאנה זאת בכל שקדתם עליהם
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 אי־נעימויות לכם צפויות המיקצועי בתחום
 להתחרות ינסו לעבודה עמיתים השבוע.

 את להכפיש ואף בכם,
 לב שימו הטוב. שמכם
ובמ להתנהגותם מאוד
 עם לשיחותיהם יוחד

 יתכן עליכם. הממונים
לז־ להתרחק שתיאלצו

 העבודה ממקום מן־מה
 את לעכב עלול וזה

לנ כדאי התקדמותכם.
 לשיחה ולהגיע סות

 שבו האדם עם גלויה
 מעצבנות. להימנע קשה השבוע הכל. תלוי

 משיפחתיים. סיכסוכים שיפרצו ויתכן
* * *

 בחודש להסתיים. עומדת הקשה התקופה
 השבוע וגם ודאגות, חרדות היו האחרון

 שינוי. תרגישו לא עדיין
להט ימשיכו הדאגות

ה מצב אתכם, ריד
 כרגיל. אינו בריאות

הב את להזניח אסור
 למצוא וכדאי ריאות

 סיכסוכים למנוחה. זמן
 לסירוגין והתפייסויות

 היחסים את מאפיינים
 הידידים. ובין ביניכם
 סבלנות לגלות עליכם

 בדרך- תאשימו אל ואורך-רוח. יותר רבה
הקשה. במצבכם הידידים את כלל
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 מזל לבני ביותר הקשים השבועות אחד זהו
 על להשגיח עליכם כל קודם מאזניים.

 מה- להפחית הבריאות,
 ולהשתדל בעבודה עול

 כמה עד ולהפחית לנוח,
 לא מיציאות שאפשר
 בני הבית. מן חשובות
במ שנוהגים מאזניים

 להיות חייבים כונית,
 ואולי עירניים יותר

 יותר להשתמש אפילו
ציבורית. בתחבורה

 אליכם יבואו ידידים
 סוב את לנצל וינסו צפויות לא בדרישות

החלטית. בצורה לא להם אימרו ליבכם.
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 הממונים עם בעיות צפויות העבודה במקום
 עליכם הנכפים צפויים לא שינויים עליכם.

וכ התנגדות מעוררים
 אינו המצב בבית עס.

 סיכסוכים טוב. יותר
 אחרים מישפחה בני עם
 כספיים עניינים על

 להתמרמרות מביאים
 יש בכלל, ולדאגות. רבה

בכס בזהירות לנהוג
 המצב השבוע כי פים,
 קשרים במיוחד. רגיש

לה הופכים ידידותיים
 התהדקות יותר. עמוקה משמעות בעלי יות

נישואים הצעות להביא עשויה הקשר

ר 2? ב מ ב ו  ־ בנ
ר 20 ב מ צ ד ב

 כספיות בעיות קל. לא שבוע צפוי לגדיים
 במיוחד זהירים להיות כדאי אתכם יטרידו

 חתימה או עיסקה בכל
 במקום חדש. חוזה על

 להיווצר עלולה העבודה
וחו־ עצבנות של אווירה

 להישאר נסו סר־שקט.
 להיכנס ולא רגועים

 כמה תוך למריבות.
 יחזור המצב ימים

הי שהיה. כפי להיות
 עומדת חדשה כרות

 חשוב לקשר להתפתח
 במיוחד. אתכם ימשכו עקרב מזל בני ורציני.
צעדיכם. את לכלכל עליכם מכל יותר השבוע

ר 2ז ב מ צ ד  ־ ב
ר סו א נו בי

 קל. לא עדיין המישפחה ובקרב בבית המצב
 כוונותיכם למרות עצומה. מתיחות מורגשת
 אינם אנשים הטובות

 ואינם לכם מודים
 הוויתורים את מעריכים

 למענם. עושים שאתם
 מבני שמישהו יתכן

 לא מרגיש המישפחה
 תצטרכו ואתם טוב

 יומכם סדר את לשנות
 מזמנכם. לו ולהקדיש

 הקלת־מה שתהיה יתכן
 אל אך הכספי. במצבכם

 המצב האהבה בשטח לריק. כספים תוציאו
 הצלחה. בחובו וטומן ביותר מעודד

★ * *
 נסיעות מעייפות, התרוצצויות של שבוע

 המין בני עם ופגישות ומפתיעות קצרות
 עימם שהקשר השני. .

 שיחות לזמן־מה. נותק
 יביאו ידידים עם

 בקשר חדשים רעיונית
 שיחות הקרוב. לעתיד
 בני עם וישירות קשות

 אתבם יעמידו הזוג
התגוננות. של במצב

הב־ את למלא נסי
 שלא כדי טחותיכם

נוח. לא במצב תעמדו
 עניין יוסיפו זוג בני עם פתאומיות נסיעות

בפיננסים. זהירים היו השבוע. רב

זד׳
ר 20 א ו נ  - בי
ר 18 א רו ב פ ב

ר סו א רו ב פ  ב
ס 20 ר מ ב

 בשבועות רב במתח שרויים היו דליים
 יתחיל המתח זה משבוע החל האחרונים.

 עבודה הצעות להיעלם.
 יישמעו ביותר מפתות

שתמ וייתכן באוזניכם
מת עצמכם את צאו

ל ומתקשים לבטים
 לבחור. במה החליט

 היה לא הבריאות מצב
 זה וגם לאחרונה תקין
 בחודש להשתפר. עומד

 את תרגישו הקרוב
 הרבה חזקים עצמכם

 בשטח חדשות. למשימות ומוכנים יותר
 טובות. הפתעות להתפתח עשויות הרומנטי

* * * ־
 בשטח דגים. מזל לבני צפוי קל לא שבוע

 לא שהוצעו והצעות בעיות יצוצו העבודה
 לפתע ונראות מזמן

למ כבלתי־מציאותיות.
 לצאת שתכננתם רות

שעלי יתברר לחופשה,
 כרגע כי זאת, לדחות כם .

 עליכם לוותר אי־אפשר
עוב אתם שבו במקום

גור והלחץ המתח דים.
 ולהרגשת לעייפות מים

 רצוי זו בתקופה חולשה.
 על במיוחד להשגיח

 אתכם תוציא חדשה אהבה בריאותכם. מצב
שרויים. אתם בו הכבד ממצב־הרוח
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