
*הורוססוס * * * * * * * * * * * *־ * * * * * * * * * * * * * * * ♦ * * * * * * * * * ♦ * ♦ * * * * * * * * * * * * * * * * #נ ■ * * .*★
★

מרים
בנימיני

החודש: מזל :
★
** 1 * * 
★
★

★
של קנקנו על לתהות ניסינו שעבר בשבוע *
להבין אחרות, במילים או אוראנוס, כוכב *
מזל בני על השפעתו מהות ואת אופיו את *
במזל שולטים כוכבים ששני מאחר דלי. *
הוא - ורציונלי מעשי ארצי, האחד דלי: *
מביא לחדש, שואף מוזר, והשני סשורן, *

 ונמשך פיתאומי באופן ומרידות למהפכות
 את - אוראנוס הוא - ומעבר שמעל לדברים
 אלה לשניים: לחלק אפשר דלי מזל טיפוסי

 את להפתיע המסוגלים הקפריזים, המוזרים,
 ואחיהם חדש. במשהו רגע בכל הסביבה

 מעשיים שאפתנים, שהם ה.סטורנים'
 מסרה עיניהם ולנגד תכליתיים נוקשים
וברורה. מוגדרת
 מזל בני על רק לא משפיע אוראנוס כוכב

 עשוי הוא מפה, בונה כשאססרולוג דלי.
 גם המפה, בכל שולט אוראנוס שכוכב לגלות

 12מ- אחד לכל משתייך המפה כשבעל
המזלות.
 נוחות והבלתי הקשות ההשפעות אחת

 קשורות זה כוכב על״ידי שנגרמות ביותר
 שכוכב כך על דובר כבר המיני. לשטח

 זכר גם הוא דו־מיני, לכוכב נחשב אוראגוס
 המזלות משאר יותר כלומר, נקבה. וגם

 עם ליחסים להימשך דלי מזל בני עלולים
מינם. בני

 מכוכב בולטת בצורה שמושפעים דליים,
 להומו־סכסואליות נטיה יפתחו אוראנוס,

 להבין אין אחר. מסוג מיניות לסטיות או
 מסתיר זה למזל המשתייך אחד שכל מכך

 מסויימים בצירופים אך כלשהי, סטיה
 הקשורה מסויימת בעיה לראות אפשר
המיני. לשטח

 במחצית ובמיוחד 20ה־ שבמאה דומה
 ויותר בולטת יותר זאת תופעה שלה, השניה

 היתה לא שקודם אומרת זאת אין מקובלת.
 היום, בה. דובר לא שקודם אלא קיימת,

 - חדש עידן של בפתחו עומדים כשאנחנו
 ואנשים ותגבר תלך זו תופעה - דלי' ״עידן

 כפי או היום, זאת שעושים כפי זאת יגנו לא
בעבר. זאת שעשו

החדש את תמיד המחפש אוראנוס,

 מעין ביחסים להתגסות רבים מושך והמוזר,
 משיכה חשים איגם מטבעם אם גם אלה,

זה. מסוג יחסים לקיים מיוחדת
 ההומו״סכסואליות לתופעת נוספת סיבה
ה הנשים הפמיניסטית. לתנועה קשורה

בתוקפ בדרך״כלל נלחמות פמיניסטיות
 גברים על משפיעה זו מילחמה חזקה. נות

 ומורכבת עדינה יותר בצורה הבנויים
 התנגדות. וחסרי פאסיביים אותם והופכת
 קשבת אוזן פעם לא יחפשו אלה גברים
 ונפשם לליבם שיבינו מינם, בני אצל והבנה
סבלם. עם ויזדהו
 - המזלות בגלגל 11ה- המזל הוא דלי מזל
 מורכב, יותר הרבה יהיה הדלי טיפוס כלומר
 דוגמת הגלגל, בתחילת שנולד מזה למשל,

 מכיל הדלי בגלגל. הראשון שהוא ה״טלה',
 בבר התנסה כאילו הוא מזלות. 11 בתוכו

 להתייחס יוכל ולא כולם, של בנסיונות
פשטנית. בצורה לחיים
חלק שאצל היחידי, המזל אינו דלי

 תופעה זה. מסוג נטיות למצוא ניתן מאנשיו
 מאזניים. מזל מבני חלק אצל גם נפוצה זו

 של השפעתו בגלל דוקא לאו שכאן, אלא
 נשי מזל נחשב מאזנים מזל אוראנוס. כוכב

 מסמלת ונוס ונוס. כוכב על״ידי הנשלט -
 ואופיו נשי כוכב הוא ונוס והנעים. היפה את
 מאזניים שבני הוא המפורסמות מן נוח.

 שיפה מה לכל ומתגעגעים לאמנות נמשכים
 בו למצוא מצפים אנחנו כך, אם והרמוני.

ורך. עדין אופי בעלי וגברים נשים
 בדרך־בלל אחרת. מראה המציאות אולם

 הן גברית. מעט הופעה מאזניים במזל לנשים
 ומעט סוער מזג בעלות ומוכשרות, עצמאיות

 מקשיים פוחדות אינן הן תוקפניות,
 מעט בתפקידים קרובות לעתים ומשמשות

בקלות להשתלט עשויות הן במורות גבריים.

★
★

 * כעובדות- קשה. תלמידים קבוצת על
 * לא מתפקידים בורחות לא הן סוציאליות

 * אגרסיביים. אנשים עם מעימות או נעימים
 * בקרמיקה או בפיסול תבחרנה הן כאמניות

— * קשה. פיסית עבודה בו שיש עיסוק או
 * בהן יש אך - מבפנים ומתחשב רך אופיין

* הגברי. מן הרבה
 * נשית הופעה מאזניים מזל בני לגברים

 * ומתחשבים. טחים עדינים הם לרוב ורכה.
 * ולהתנהג הזולת את להעליב להם קשה

 * רק נכללת .לא' המילה התחשבות. בחוסר
 * שלהם. בלכסיקון רחוקות לעיתים

 * בהם יש העין, את מושכים הם בהופעתם
* ומושך. נשי יופי

 * בילבול מעט גורמים אלה יוצרות חילופי
 * מבני חלק אצל למצוא ניתן ולכן המינים בין

* דו״מיניות. נטיות המזל
 * למזלות קשורה זו לתופעה שהסיבה יתכן
* עצמם.

 י * ובדיוק הראשון המזל הוא טלה כידוע,
 * אלה מזלות שני מאזניים. מזל ניצב ממולו

 * הוא הטלה והנקבה. הזכר את מסמלים
 * בתר - מסובך ובלתי פשוט הוא אחד.
 * הרבה מזל הוא מאזניים הגבר. הוא שהוא
 * הגבר את גם בתוכו מכיל הוא מורכב. יותר
 * מושפעת מאזניים האשה האשה. את וגם

 * ואילו הקוטבי(טלה) מהמזל חזקה בצורה
 * החזקה השפעתה את קולט מאזניים הגבר

 * וחוסר בילבול יוצר שזה יתכן ונוס. של
* המיו. עם הזדהות
 -*־ * הוא זו לקבוצה ששייך האחתן המזל

* דגים.
 * הוא המזלות. בגלגל האחרון הוא דגים
 * לאו״תוקא הוא מכולם. והמסובך המורכב

 * תמיד לא הוא אך חד״מיניים, ליחסים נמשך
 * תמיד הוא להזדהות. עליו מין איזה עם יודע
 * שעליו המחשבה כשניים. עצמו את חש

 * אינה מוחלט, באופן אשה או גבר להיות
 * יחסי באופן למצוא ניתן לבן עליו. אהובה

 * ליחסים הנוטים דגים מזל בני של גבוה אחוז
* דו״מיניים.

 * המפה את לבדוק חשוב המיקרים בכל
 * רק דבר לקבוע אי-אפשר לעולם האישית.

 * מפה רק התנהגות. או הופעה הרגשה, לפי
 * תצביע המתאימים המרכיבים כל בה שיש

4 זו. נטיח על

 אוואנוס, מכוכב המושבעים המזלות בקוב
ההומוסכסואליות הנטיות יותר נפוצות

★★
זה מחים. יהיו לא וחמישי רביעי הימים *
והמיקצועי. הכספי בתחום בעיקר יורגש *

 להתרגז להתפרץ נטייה
 לסיכסובים ולהיכנס

ביו במיוחד בולטת
 רצוי לכן אלה, מיים
התגובות. את למתן

המצב כספית טבחיגול *
מ טוב יותר ייראה

הבא. השבוע תחילת *
מבוגרים מישפחה בני

ואתם לחלות, עלולים *
כדי להתפנות תצטרכו

הרומנטי בשטח הכספיים. בענייניהם לטפל *
להצלחה. מאד טובים וסיכויים פגישות יש *

* * *
עיכובים מעטים, לא בקשיים מתחיל השבוע *
ובעיקר בני־זוג עם אי־הבנות בתוכניות, *
בשבת עגום. מצב־רוח *
יותר מעט נראה המצב *
להישאר לא חשוב טוב *
בכל במיטה. או בבית *
לצאת כדאי מזג־אוויר *
או לביקורים מהבית *
בבית ישיבה טיולים. *
וזה בך־הזוג את תדכא *
בעבודה בכם. יתנקם *
זהירים להיות עליכם *
־ ב־ העבודה את ולבצע * ״ ״ ״ ־ * ־ י .,־
המשך את מאוד קובעת זו תקופה דייקנות *
עליכם. מקשים עקרב מזל בני התקדמותכם. *
* * * *
עייפות חולשה, תרגישו השבוע סוף לקראת $
מיב- עוד לעצמכם תתכננו אל וכבדות. *

מתחילת גדולים. צעים
שוב הבא השבוע *
ומלאי חזקים תחושו *
נסיעה בתמיד. מרץ *
להתעכב, עלולה לחו׳ל *
עומ- משם אורחים אך *
 בקרוב. להגיע דים *

חייבים שאתם מיכתב
זח שיכתב. רצוי לכתוב *
שאתם מכפי חשוב *
לעצמכם. מתארים *
רגיש. מאוד המצב הבריאות בשטח *
משפעת. בקלות נדבקים אתם זו בתקופה *

 קרובי אלה. בימים קל לא מצב־הרוח
קל. לא במצב נמצאים מבוגרים מישפחה

במצב־ שרויים ובניהזוג
 לגלות עליכם קשה, רוח

 ואורך־רוח סבלנות
 בשטח אותם. ולעודד
 אסור עדיין הכספי
האינטואי על לסמוך

 עם להתייעץ כדאי ציה.
בעניי מבין שבאמת מי

 עשויה ירושה אלו. נים
 בלתי- ממקור להתקבל

 בלתי- בזמן או צפוי
 עירניים להיות צריכים לילדים הורים צפוי.

 רביעי. בימי הילדים על ולהשגיח במיוחד
* * *

 חמישי רביעי, בימים לכם מצפה רבה עבודת
 מהנטל מעט להוריד עליכם יהיה ושישי.
אח עם אותו ולחלק

בת חזקים אינכם רים.
 חוסר ומרגישים מיד

להת מרץ וחוסר חשק
 גדולים. במיבצעים חיל

 להיות עלולה בבית
 !!ין ביניכם מתיחות

 תיפגעו אל הזוג. בני
 גדולה. כל־כך במהירות

להעליב מתכיוגים לא
־—•״**״.... מתו־ בני־הזוג אתכם,

 התנהגותם. תוצאות על תושבים ואינם חים
 השבוע. למסיבות יוזמנו אריה במזל רווקים

* ★ ★
 ובריאים. חזקים מרגישים אינכם זה ברגע

 לכם מציק הגב לכם. מפריעים שונים עניינים
 להתעלם אי־אפשר וכן

 עליכם מכאבי־הבטן.
 לכך ולדאוג יותר, לנוח

 בבגדים לבושים שתהיו
 רצוי כן. כמו יותר. חמים
לרופא. לגשת מאוד
מתעל אתם כי נראה

 שמציק מה מכל מים
 באחרים ומטפלים לכם

מצב־ בעצמכם. במקום
 ובמקום טוב. אינו הרוח

 כדאי מדי. יותר עצמכם על לקחתם העבודח
הקרובה. התקופח את היטב ולתכנן לשבת

 הבא, מהשבוע מאוד מלהיבים האהבה חיי
 מי אכזבה, לכם תהיה השבוע שבסוף יתכן

 עלול שיגיע שציפיתם
 לא כי אם להגיע, לא

ראשון, מיום באשמתו.
 במוצאי- כבר אולי או

 מופתעים תהיו שבת,
 מאוד תהיו לטובה.

וידידים, פופולאריים,
 נפגשתם לא שעימם

לבקר. יבואו מזמן,
עצמ את תמצאו לפתע

 לבית מחוץ מבלים כם
 בידור. ומופעי נסיעות בבילויים, ומרבים

 מהנה. מתנה לקבל עומדות מאזניים נשות
* * *

 זו, נעימה לא בתקופה ביותר הקשים הימים
 אתם שישי. ומחצית חמישי רביעי ימים יהיו

 במהירות מסתכסכים
 בקיר״ נמצא מי כל עם

 ) ששמר־ דברים בתכם.
 עכשיו עד בפנים תם

 בלי לפתע יוצאים
 תנסו אל חשבון. לעשות
ת א צ ח ל כו ב ב צ מ ה  מ
נמצ אתם שבו הקשה

ם ק אי ב א מ א ה צי  מו
 ואתם אנרגיה מדי יותר

 חלשים ממנו יוצאים
 עליכם הרומנטי בשטח יותר. ומדוכאים

 חדש. ברומן כשמדובר יותר זהירים להיות
★ * ★

 את לשבש עלולות בתיקשורת אי-הבנות
 או יתקלקל שהטלפון יתכן סוף־השבוע.

 שלא תובן שיחת-טלפון
לה תטהרו אל כראוי.

 נסיעה מסקנות. סיק
לבצע, מתכתגים שאתם

 ולא היטב לתכנן כדאי
אחד. אף על להסתמך

 שתלויה תוכנית כל
 שלא עלולה במישהו

 שיחות לפועל. לצאת
 רצוי עבודה בענייני
בשבוע. לפחות לדחות

 רצוי עבודה, מקום לשנות חשבתם אם
מעט. ישתפר שהמצב עד מול זמן שתמתינו

★
* ובעיקר טוב ממצב־רוח להנות תוכלו השבוע

* לעצמכם. שתיכננתם התוכניות רוב מהגשמת
* יוצאות שלא תוכניות

* סוף- לקראת לפועל
* תצא- שלא רצוי חשבוע

* לוז־ תוכלו ובמקומן בוז.
* טוב. יותר ממשהו נות

* צפויה האהבה בשטח
* מח־ אתם שלח הפתעה

* ובסב* רב זמן בבר כים
* כס* מבחינה רבה. לנות
* לכם. קל לא עדיין פית

* השבוע בתחילת אולם
 * ממקור כסף סכום לקבל עומדים אתם הבא

* השבוע. יגיע חשוב אורח חשבתם. לא שעליו
* * * ★

 * לכם, קל שבהם שטחים למצוא קל לא
 * אתם ובסדר, כרגיל שמתנהל במה גם מכיוון
* כבד. במצב-רוח חשים

* —׳ תוכלו לא עדיין השבוע
* מהמועקה. להשתחרר

* ראשון מיום כבר אולם
* בשטח שיחדור. תרגישו
* על לשמור רצוי האהבה
* אל מוחלטת. סודיות
* לאף דבר לומר תתפתו

* שאליהן מסיבות אחד.
* או ראשון ביום תוזמנו

* מוצלחות תחיינו? שני
 * ידידים הכללית. ההרגשה את ותשפרנה

 * לחברתכם. בקרוב להצטרף עומדים חדשים
* * * *

 ̂ סדר־יום לכם שתארגנו רצוי זו בתקופה
 ★ או בחברה לבלות תתעקשו אל שקט.

* בידור. במופעי להשתתף
* או ציבוריים מקומית
* מעצב־ רועשים מקומת

 1 אתם כעת. אתכם נים
* ולשקט. למנוחה זקוקים

£ לבלות שתיאלצו יתכן
* בטיפול מזמנכם חלק

* בידידים או בקרובים
* עצמכם אתם גם חולים.
* בתקופה לחלות מטים

* חס* שוזיתה ידידות זו.
 * תוך אלה. בימים מיפנח תקבל יציבות רת
* בעצמכם. ביטחון יותר לחוש תוכלו קצר זמן

★★*
*★


