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בנימיני 1

החודש: מזר

גדי
 המזלות שר ■חסם

לז׳קנה השונים
 למרות קל. זה אין גדי למזל להשתייך

 עליז צעיר, משהו מסמל אינו הוא שמי
 את תאומים למזל שמייחסים כפי וקליל.

 את גדי למזל מייחסים כך - הילדותיות
הזיקנה.

 אמור גדי דוקא מדוע השאלה: נשאלת
 הכוכב היא לכך הסיבה הזיקנה! את לסמל

 - כרונוס או סטורן, כוכב גד׳ במזל השילס
היוונית. במיתולוגיה אל״הזמן

 על״ידי מוגבל הזר בעולם שלנו הניסיון
 ססויו היה 1781 עד למעשה הזמן. מיסגרת

 את היווה והוא המוכר, האחרון כוכב״הלכת
 מסמל סטורן ואכן, מערכת״השמש גבול

 ומיסגרות, תחומים גבולות באסטרולוגיה
 ואת החיים, נסיונות את הזמן מיגבלות את

 כדי לעבור שעלינו החינוכיות החוויות
אדם. צורת לנו ולתת להתגבר להתחשל,
 גיל את מקבלים איך לראות מעניין

 הם דמות ואיזה המזלות שאר בני הזיקנה
 לגילים מגיעים הם כאשד לובשים

המאוחרים.
די ג

 לפיסגה, לשיא, הגיע סוף־סוף זה בגיל
 הוא כעת ועמל. סבל רצופי חיים אחרי

 פוליטיקאים לדוגמה: ופעיל. עסוק מרוצה,
 משתייכים מפורסמים ואנשי״ציבור רבים
 להגיע חייהם כל שאפו אלה גדיים גדי. למזל

הגיעו. - ולבסוף לתפקיד״מפתח,

 לא מיפעל־חייהם, את ממשיכים הם כעת
 שיש חשים תמיד הם נרגעים. ולא נעצרים

 קיימת תמיד לעולם, להוסיף מה עדיין להם
להגיע. נכספים הם שאליה מטרה עוד

לי ד
 בני את העסיקו ומתמיד מאז הכלל ענייני

 מינהגם. את משנה לא המאוחר והגיל המזל,
 עיסקי־הציבור את לנהל ממשיכים הם

שונים. למיבצעים ומתנדבים
 במועדוני״קשישים פעילים הם זה בגיל

 חברה. למצוא ניתן שבו מקום בכל ונמצאים
 התפנו, לא שאליהם וההמצאות הרעיונות

 את יפתיעו פעם ולא כעת, אותם יעסיקו
 או ספרות אמנות, ביצירות סביבתם
אחרים. תחומים
ם דגי

 ויפר מושכת הופעתם צעירים, כשהם
 להשמין נוטים הם מאוחר בגיי אולם

 נהיים הם מהטמפרמנט. חלק ומאבדים
 להם שידאג מישהו נמצא ותמיד מפונקים

צורכיהם. כל את וימלא
 באמבטיות ממושכות מרחצות נהנים הם

 לרופאים להזכיר שוכחים ואינם מבושמות
קיימים. עדיין שהם

ה ל ט
 הוא למעשה, הניצחי. הילד הוא טלה

 כרונולוגית מבחינה אולי לעולם. מזקין אינו
 אינו בדרך־כלל אך לגילו, שנים מוסיף הוא

 לחפש ממשיך הוא השתנה. שמשהו מרגיש
 עכשיו גם פעיל. ולהיות חדשים עיסוקים

 למישנהו, ידמה אחד שיום מוכן אינו הוא
חדשות. הרפתקות לחפש ויוצא
שור

 הוא כעת כורסתו, עם יחד מזקין השור
 פעילותו כלכלית. מבחינה כבר מסודר

 ולהסתדר להתבסס היתה בחיים העיקרית
 את והשיג לגימלאות משהגיע כעת, בחיים.
 משלווה משקט, נהנה הוא מטרתו,

ומחוסר״תנועה.
 ממקומו לקום אותו מכריח אינו איש

 יימצאו שבביתו דואג הוא ולהתאמץ.
 מחיים ונהנה משובח, ומזון דברי״מתיקה

עודף. ומישקל טובה מוסיקה שלווים,

 מזקין והשוד גיצחי ילד הוא הטלה
 הוא העקרב - כורסתו עם

טיפוסי סבא הוא והסרטן ממורמר
תאומי□

 ולעולם כצעירים, ומתנהגים נראים הם
 שנה ב־ס: ייראו תמיד הם. כמה בני תדע לא

 עדיין הם גבוה בגיל מגילם. צעירים
 אפשרי, שטח בכל עצמם את מעסיקים
 תחום בכל כמעט ידע צברו ובינתיים

שקיים.
 בנסיעות בתנועה, להימצא ממשיכים הם

 זמן להם אין חדשים. חברים עם ובפגישות
אחד. במקום ולשבת להתפנות וסבלנות
סרטו

 .הסבתא'. להיות שנולד הטיפוס זה
 גס הריהוט פעם שי כמו היא התילבושת

 העיקרי העניין זה בגיל דומה. בסיגנון הוא
 לסרוג,להשגיח לבשל, הנכדים. - בחייהם

הוריהם. במקום אותם, לגדל וכמעט עליהם
 ולא מהעבר, סיפורים לספר נהנים הם

 שהיה מה לא זה ש־היום להגיד שוכחים
פעם'.

אריה
 ותיפארתו, הודו בכל נשאר אך זקן, המלך

 המרשימה. ומהופעתו מכבודו מאבד ואינו
 פעיל ,שמחת־חיים,דינמי מלא עדיין הוא

 עם חי האריה כאשר נכון זה כל ובעל״מרץ.
בן־הזוג.

 בגפו, נשאר והוא קורה חלילה, אם, אך
 הוא לפתע חולפת. והתהילה נופל המלך

 בדברים אפילו עניין מוצא אינו משתנה,
 מדוכא, נהיה והוא מכל, יותר אותו שעניינו

 הוא גיל בכל שימחת־חיים. וחסר אפור
אותו. אוהבים והילדים ילדים אוהב תמיד

ה ל תו ב
 לגיל יגיע שכאשר חשב, הוא החיים כל
כעת דווקא פלא: זה וראה ינוח. הוא - זיקנה

 מתברר, כעת מתמיד. יותר עסוק הוא
 לבני- עוזר הוא - לעזרתו זקוקים שכולם

 יימצא תמיד הקרובה. ולסביבתו מישפחתו
 אינו שבעצמו והוא, לעזרה, הזקוק מישהו
 למרות ולעזור, עצמו את להקריב מוכן בריא,

לו. שקשה
מאזניים

 להתענג ממשיכים עדיין הם זה בגיל גם
 יפה שייראו להם חשוב הנאות״החיים. על

 האופנה ממיטב תהיה ושתילבושתם
 אותם, להעסיק ממשיך היופי האחרונה.

 נראים הם שכעת כך עם להשלים להם וקשה
מפעם. טוב פחות
 והתנהגותם מפונקים, יותר נהיים הם

 עובדים לא הם ונעימה. מעודנת נשארת
 ממה להתחמק דרכים ומוצאים מדי קשה
נוח. שלא

 הידידותי האדם לא הוא קשיש עקרב
 ולעיתים קפדן ביקורתי, הוא ביותר. והנוח

 פגיע הוא סביבתו. על ממורמר אף קרובות
 בליבו זאת שומר אך קרובות, לעתים ונעלב

 עסוק הוא הנקמה. את בחשאי ומתכנן
 חשוב למוות. שקשור מה ובכל שלו בצוואה

 מכוחו נהנה הוא וכעת מה, יקבל מי לו
באחרים. ומשליטתו

 שלא מה כל לעשות זמן לו יש סוף־סוף
 ורשימת ללמוד, ילך הוא כעת בחייו. הספיק

 היא ללמוד מתכוון הוא שאותם המיקצועות
 מה כל שיספיק להאמין קשה ארוכה.

שתיכנן.
 יפתח הוא האמנותיים כישרונותיו את
קשה. עבודה מכל ירתע ולא כעת,
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 שבוע בסוף טיולים או נסיעות תכננתם אם
 הכוכבים מצב אותם. שתדחו רצוי זה,

 סכנה שנשקפת מראה
 אי- אם נסיעה. בעת

לבטל, או לדחות אפשר
 להיות לפחות כדאי
 ועירניים זהירים מאוד

 על מלעבוד ולהימנע
הנסיעה. בעת החוק
חפ לאבד נוטים אתם
במ בעיקר שונים, צים
עובדים. אומו שבו קום
 לאיבוד שהולך מה

 שבועיים. כעבור בערך יימצא זו בתקופה
 במקוס״העבודה. שינויים לדחות רצוי

* * *
 או מבוגרים קרובי־מישפחה עם אי־הבנות

 תמהרו אל השבוע. צפויות חשובים ידידים
 להתפתות או להתפרץ

 מצאתם שלא מה לומר
 עכשיו. עד לומד לנבון

יסב מיותרים דיבורים
 וייקשה מצבכם, את כו

 לאחי־ זאת לתקן עליכם
יי בשסרדהעבודה מכן.
 תיק־ בגלל קשיים תכנו

 באן נם - לקויה שורת
הזהי את להפעיל כדאי

 שבח הטיבעית רות
 נוטים אתם בריאותית מבחינה ניחנתם.

 ובחצטננויות. בשפעת ולהידבק לחלות
★ ★ *

 שלא עלולות להשבוע שתכננתם נסיעות
 צפיתם לא שאותן בעיות לפועל. לצאת

 לשינוי יביאו מראש
כס בענייני התוכניות.

להק עליכם יהיה פים
 או חשבונות לשלם פיד

 דחייה חובות. להחזיר
 תכניס התשלום של

 מסובך למצב אתכם
 כדאי - יותר עוד

 ולסיים מאמץ לעשות
 בשטח העניין. את

 לגלות כדאי הרומנטי
 את לברר מאפשרים אינם מעצורים יוזמה,

שאפשר. כמה עד להשתחרר נסו העניינים.
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 זה ברגע השבוע. עליכם יעיקו כספיות בעיות
 על תתחייבו ואל חוזים על תחתמו אל

 רצוי חדשות. עיסקות
 שנית אותן לשקול

 החתימה עם ולהמתין
אור שבועיים. לפחות

 להגיע עשויים חים
 אתם אם במפתיע.
אחד, לאדם ממתינים

 שיבואו לוודאי קרוב
להצ כדאי אנשים. כמה
 בשטח מראש. טייד

 מעט המצב הרומנטי
 לשביעות קודם שהתקדם מה מסובך,
 המתתו. תלחצו, אל זה. ברגע נעצר רצונכם,

* * *
 מכל לחוצים עצמכם את חשים אתם

 ואינכם עליכם מוטל עגודיל עומס הצדדים.
 חצי אפילו מספיקים

מבחי שתכננתם. ממה
 אתם בריאותית נה

 ונוטים חולשה חשים
 - זו בתקופה לחלות

 מעל שתורידו רצוי
של ממה מעט עצמכם
 לטח. ותנסו קחתם
 אינכם המישפחה בקרב

 בתקופה בנוח מרגישים
 הרביעי, ובימים זו,

 להסתכסך עלולים אתם והשישי החמישי
 לוויכוח. להבנס ולא לוותר נסו בן־הזוג. עם

* * ★
 לצאת לעצמכם להרשות תוכלו זו בתקופה

 תיכנונים בספונטניות ולהתנהג מהשיגרח
 את יקדמו לא וחישובים

 התקדמות תוכניותיכם.
 עכשיו דורשת אמיתית
 מה בל אל שתוציאו
 אם פנימה. שספגתם

 שאמכם חוששים אתם
הרצון, לפי לנהוג יכולים

 על להתגבר תצטרכו
 עם פגישות הקונפליקט.

 יביאו חדשים מכרים
מעניינת. להתפתחות

 חדשים. בקשרים מעוניינים המיףהשני בני
מעשי. פיתרון להם לקשרימשאין אלתיצמדו
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 הדירה של שיפוץ או אחרת לדירה מעבר
 בתקופה אהבם מעסיקים הנוכחית

 אתם אם גם הנוכחית.
 דירה כעת מוצאים

 - בעיניכם או שמוצאת
 על לחתום תטהרו אל

 כדאי ולהחליט. חוזה
 שבועיים־שלו- להמתין

 כל אם לברר בדי שה,
הגי החשובים הפרטים

 במקום- לאוזניכם. עו
שינו צפויים העבודה

 לא נטו השבוע. יים
 - אחרים אנשים בין שקורה במה להתערב

 מאוחרת. יותר בתקופה נזק לכם יביא זה
* * *

 טובה אינה הסביבה ובין בתיכם חתיקשורת
 וכעס לאי-חבנות מביא זה זו. בתקופה

שעי אנשים על מיותר
 במגע. באים אתם מם

 חלפו. לא עדיין הבעיות
עלו חשובים מיכתבים

 להגיע. שלא לים
 בבית מכשיר־הטלפון

להת עלול בעבודה או
 נסיעות ואפילו קלקל

 שלא או - שתיכמתם
 או לפועל, ייצאו

 תקלה מאיזו שתסבלו
 לעזרתכם זקוקים יהיו ואחיות אהיס בדרך.

 לעזרתם. ולבוא זמן לפנות נסו - זו בתקופה
* * ♦

 בימים אתכם מטרידות כספיות בעיות
 או להוצאות להיכנס תתפתו אל אלה.

 תשלומים על להתחייב
מסו אינכם בעתיד.

 את ננתח לשפוט גלים
 ובעוד הכספי, מצבכם

דב יתבררו שבועיים
 הורים חדשים. רים

 אתכם יעסיקו מבוגרים
 לודאי קרוב השבוע,

 לכם לפגות שתצטרכו
לבקרם. ולבוא זמן,

 אתם השבוע בטוף
 נרגע הבטן. באיזור טבעיות לסבול עלולים

משפחתיות. חופשות תתכננו אל זה
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עצמכם. את לסכן נוטים אתם השבוע
בטיפול או בנהיגה להיזהר תצטרכו

חשמליים. במכשירים
 לא זו רומנטית מבחינה
ביותר, מבטיחה תקופה

 ועצבנות ניכר מתח
 אתכם להביא עלולים

 נסו - מדי יותר לומר
 מה זמן עוד להתאפק

 כל שפחות. כמה ולומר
 כמה לפני שתוכנן כעז

 חודשים או שבועות
 עלול וזח זה, ברגע נעצר

 זמן בתוך ירוד. ולמצב־רוח לדיכדוך להביא
 קיצונית. בצורה להשתנות יכול הכל קצר

* * *
 חולשה מרגישים אתם זו בתקופה

 נסו כרגיל. תפקידיכם את למלא ומתקשים
 וצאו במנוחה להרבות

 אתם מהשיגרה. מעט
 ולאבד לחלות נוטים

 ♦משים מצב״הרוח, את
 מיודדים אתם שעימם

 עלולים ממושך זמן
 אל אתכם. לאכזב
 כולם את לשתף תמהרו

 לש־ רצוי בתוכניותיכם.
 ודחי• לודיומ על מרד
 מבחינה ♦0די1מדיב גמע

 לאי״ שהילכיס ח**♦© מוזר. מבבב© 9*0*9
 ♦יתד. מאומד יימס© © בתקיפה ביד

* * *
 שהוא מה לכל לצפות אפשר העבודה במקום

 אתכם יביאו לשינויים הצעות בלתי־צפוי:
 אך עצומה. להתלהבות

 לחיות עליכם יהיה
 אל זהירים, מאוד

 מכיוון להחליט, תמחרו
 להפסיד עלולים שאתם

 שמעסיק הפרוייקט את
 ולהתאכזב כעת, אתכם

בת המטלה מההצעה
יותר. מאוחרת קופה

חד רומנטיים יחסים
 יתחילו ומעניינים שים

 אופי בעלי יהיו שחם נראה לא אולם בקרוב.
אתכם. לסדר קל ימים. שיאריכו או יציב
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