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בנימיני 1
החודש: מזל

שור
 חושות הזדמבויות

 הרומנטי בתחום
כלכלי ושימו

 קשים, היו השנה ואפריל מרס חודשים
 מזעזעים. ולעתים מפתיעים סוערים,

 זו שתקופה מראש לחזות יכלו אסטרולוגים
להזכיר אם ומסוכנת: קשה תהיה

 להיזכר אפשר תקופה, באותה התרחשויות
 של בניסיון־החטיפה או כירושלים, בפיגוע

 הבולטות רק אלה לאשקלון. האוטובוס
 עת. באותה שהתרחשו התקריות מבין

 ממצב הושפע מזג״האוויר שאפילו נדמה
 גשומים היו והמימונה חג־הפסח הכוכבים.

 באוויר להנות שרצו לאלה פנים והזעיפו
הפתוח.

 במהלך נעוצה זה למצב העיקרית הסיבה
 כוכבים הנקראת תופעה, קיימת הכוכבים.

 במהלך נמצאים שהכוכבים זמן כל בנסיגה.
 צפויה בצורה איכשהו- מסתדר הכל - ישיר

 בנסיגה נמצא שכוכב ברגע אולם ושיגרתית.
 להשתנות. עלול הכל כדור״הארץ) (לעומת

 מסוף השנה, לפתע. נוחתים ופגעים צרות
 להיעצר הכוכבים התחילו פברואר, חודש

 נכנס כוכב אחרי כשכוכב לסגת. מכן ולאחר
נגדנו. אחת יד עשו כאילו ל״מישחק"
 היה ההפוך, לכיוון במרוץ שהתחיל החלוץ

 פלוטו אליו הצטרפו במרס סטורן. כוכב
כדי מהלכו, את האיט כשמרס ואוראנוס,

 בנסיגה נמצאים הכוכבים נאשו
 מסור השנה, וצווח. פגעים נוחחים
לסגת הכוכבים התחילו פבוואו,• חודש

 נפטון, אפריל. בחודש בנסיגתו להתחיל
 אפריל, בחודש הם גם הצטרפו ומרקורי מרס

בשרנו. על הקשים הזמנים את חשנו וכולנו
 משלו, והשפעה אופי כוכב שלכל מאחר

 באותה נפגעים רבים שתחומים יוצא
 על בקצרה לעבור ננסה כאן תקופה.

וכוכב. כוכב לכל הנסיגה משמעות
רי כוכב  שלוש בנסיגה נמצא - מרקו

 מאחר יום. 24 פעם בכל בשנה. פעמים
צפויות התיקשורת, את מסמל שמרקורי

 מכשירים- מתקלקלים לפתע - ביתיים
 קשרים האינסטלציה. או חשמליים

 להיפסק עלולים תקופה באותה שמתחילים
 הכוונות. של נכונה לא פרשנות בגלל לפתע,

 אזי כן, ואם לפועל יוצאות לא נסיעות
 לא דבר ושום ומיכשולים בעיכובים נתקלים
 הולכים וכספים תעודות בקלות. מסתדר
לאיבוד.

 מאבדים אנשים וגניבות, פריצות יותר יש
 המישרד. או הדירה המכונית, של מפתחות

 יימצא מרקורי מתי מראש שיודע מי
 על־ידי מהבעיות, חלק למנוע יוכל בנסיגה,

 מאוחרת לתקופה דברים כמה שידחה כך
 שבו היום הוא ביותר המסוכן הזמן יותר.

 - לדוגמה .הנסיגה. את הכוכב מתחיל
 התרחש לאשקלון האוטובוס עם המיקרה

הנסיגה. התחיל שמרקורי ביום

 נר ער □,מתרגז מהוגיר, ■ותו ובים
 שר המנתחות את מאבדים שטות,

הדירה שר או המישור שר או המכונית
 תקופה באותה זה. בשטח בעיקר תקלות
 לא מיכתבים בקומוניקציה. מצרות סובלים
 מתפקד אינו הטלפון בזמן, ליעדם מגיעים
 אנשים לאיבוד. הולכים חפצים כהלכה.

 על חתימה מפוזרים. ולהיות לשכוח, נוטים
 חשובים מסמכים או הסכמים חוזים,

כטעות. יותר מאוחר מתבררת
לאביזרים אחראי שמרקורי מאחר

 חודש, 18 כל בנסיגה נמצא - ונוס כוכב
 אנשים זו בתקופה יום. 90 נמשכת ונסיגתו

 הריגשי. במישור ההשפעה את מרגישים
 יותר מריבות רומנטיים, בקשרים אי־הבנות

 גדול. לעניין מתנפח קטן עניין כל מהרגיל,
 בעיות, נוצרות הרמוניות במישפחות אפילו

 קישרי- וחוסר״חיבה. סיכסוכים חיכוכים,
מתערערים. - רבות שנים שנמשכו ידידות

 האישיים הקשיים את מעריכים אנשים
 מתוחים יחסים בלתי״אובייקטיבית. בצורה

 ראיונות או עיסקיות לפגישות גרוע וזמן
ראשונים.

 הנוכחית לתקופה שייך לא זה כל אולם
 במהלכה המשיכה לפחות, שונוס, מאחר
הרגש. בתחום צרות מאיתנו ומנעה הישיר

 כבר וחצי. שנתיים כל בנסיגה נמצא מרס
 הקצב את מאיט הוא הנסיגה לפני שבועיים
 קשור מרס שכוכב מאחר ומשפיע.

 הוא שכאשר פעם, לא קורה במילחמות,
 לאו־דווקא מילחמה. פורצת בנסיגה נמצא
 נעצר כשהוא דווקא לפעמים הנסיגה, בזמן

 לא שהוא ברוך רגיל. במהלך שוב ומתחיל
 - מילחמה שתפרוץ כדי הבלעדי. האחראי

בכוכבים. קשה קונסטלציה להיות צריכה
 גורמת ומילחמה בחומר, קשור מרס

 גדולות. כספיות ולהוצאות חומרי להרס
 אך מיטרד. יותר זה בנסיגה כשמרקורי

 יותר יש לנזקים. מביא הוא נסוג, כשמרס
 בתעשיה, מכאניות תקלות תאונות־דרכים,

 מתגברת, התוקפנות דלקתיות, מחלות
 ומתקיפים שטות כל על מתרגזים אנשים

 בעבודה מריבות לעין. הנראית סיבה ללא
 נעשה הכל זהירות. חוסר ובמישפחה,

 מרגישים אנשים מחשבה. וללא בחיפזון
 פיתאום ולפעמים וחוסר״מרץ, עייפות

 באנרגיה. לשלוט קשה עצומה. התעוררות
 את לשכוח נוטים שריפות, יותר יש

תאונות. וגורמים חוקי־התנועה
 21ה״ עד בנסיגה מרס כוכב יימצא השנה

מתגבר. למילחמה הסיכוי אז ודווקא ביוני
 בשנה. חדשים ארבעה בנסיגה יופיטר

 כל במאי. הנסיגה את מתחיל הוא השנה
 יפה שהתפתח מה מתעכבים. הדברים
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 את לשפר הזדמנות להיווצר עשייה השבוע
 את לבדוק כדאי אולם הכלכלי, המצב

 ולא היטב ההצעה
נחפזת. בצודה להחליט
 לתקופה יהיה השיפור

 את ויחריף ביותר קצרה
ארוך. לטווח המצב
ה את להשאיר עדיף
ב שהוא. כמות מצב
 צפויות הרומנטי שטח

בחו 8וב- 7ב- בעיות
 העבודה בתחום דש.

 על להשפיע תוכלו
 ג2וה- 11ה־ אחרים. עובדים על או הממונים

 רומנטי. ולבילוי עיסקיות לפגישות טובים
★ ★ ★

 יום מדי פי אם להשתפר, מתחיל המצב
ברי מבחינה חדשות. בעיות מתעוררות

 שוב נוטים אתם אותית
 טוב ומצבכם להתחזק

 הרומנטי בשטח יותר,
הזדמ בפניכם נפתחות

 הכל כעת חדשות, נויות
 וכדאי ורוד. יותר נראו;

 עם בפגישות להרבות
 סיכוי חדשים. אנשים

 לאלה במיוחד טוב
 עם קשרים היוצרים

 אחרות, מארצות אנשים
 המצב הכספי בשטח בארץ. המבקרים

 לבזבז. ולא לחסוך כדאי עדיין אך משתפר.
* * ★

 איטי, בקצב מתנהל שהכל מרגישים אתם
 של היא ההרגשה וכל טוב אינו מצב־הרוח

המצב. על שלישה חוסר
 הבריאות בשטח גם

כתמיד, חזקים אינכם
במהי לחלות ונושים

ר דרכי״הנשימה רות.
 ואותם במיוחד, גישים

 או מאסטמה הסובלים
 מרגישים מאלרגיות,

 מה בשרם. על זאת
 הם מכל יותר שפגיע

 קטן דבר כל - העצבים
 ואולי ירוד למצב־רוח גורם אתכם, מקפיץ

שתוכננה. נסיעה לדחות כדאי לחרדה. אף
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 בעיקר מוקדשים יהיו שוב בחודש וה־$ 7רד
 למצוא קשה כספיים. בעניינים לטיפול

הפוק לקשיים פתרון
זח. בשטח אתכם דים
 בידידים להעזר רצוי

תת אל לכם שחייבים
 אליהם לפנות ביישו
שתקבלו, הזמן הגיע

 רגילים שאנשים למרות
 לתת מוכנים שאתם

 9ב־ נדרש. שזה עת בכל
 צפויה בחודש ב־סג או

 ידיד או מכר עם פגישה
 כך. על לחשוב בדאי חדשים. רעיונות שיציעו

 בזמן. בדיוק באות שהצעותיהם מאד יתכן
* * *

 מאוד. מתוחים עצמכם את מרגישים אתם
 נתקלים עוסקים אתם שבו תחום בכל

למ שקשה בעיה באיזו
המתי פתרון. לה צוא
 הבית כתחום חות

 מועילה. לא והמישפחה
 שעימם לאנשים אך

דרי יש קשורים אתם
 מצפים מעטות. לא שות
 בכל שתיטצאו מכם

עצמ על ותיקחו מקום
 הקשיים כל את כם

 אולם לכולם. המציקים
 לכם שגם המישפחה לבני להבהיר עליכם

 בעיות. מתרכזות העבודה בשטח קל. לא
* * *

 תוכלו הפרק, על כעת עומדות לחדל נסיעות
 עדיף בן־הזוג. עם נסיעה או חופשה לתכנן

 מחודש נסיעות לבצע
 את אולם ואילך. יולי

 להכין כדאי התוכניות
 בחודש 8וה־ 7ה־ בעת.
מעייפים. מאוד יהיו

 לגשת שתצטרכו ויתכן
הברי המצב לרופא.

במיוחד, טוב אינו אותי
להתע מנסים אתם אך
האמיתי. מהמצב לם

 צפויה הכספי בתחום
 בחודש. 13וה־ 12ה־ בתאריך הפתעה. לכם

מהמקובל. שונה בדרך ולנהוג להעז כדאי
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 בתקופה ביותר מהטובים אינו מצב-הרוח
ב אינו הבריאותי המצב גם זו.  אתם טו

תשו עייפים, מרגישים
 נסו וחלשים. שים

 שקט סדר-יום לארגן
 על תקחו ואל יותר

 לא מדי. יותר עצמכם
במא לעמיד תוכלו
 מה זו. בתקופה מצים

 קשור במיוחד שמציק
 זה ברגע הכספי, לתחום

שת דרך למצוא קשר
הכלכלי. המצב את שפר

 10ח- גדולות. הוצאות לתכנן לא חשוב
 וקשים. מעייפים מאוד יהיו בחודש ג1וה-

* * *
 בימים קשות להתלבטויות נתונים אתם
 המתת מעודד. אינו בן־הזוג עם המצב אלה.

מו שאתם גבוה. כל־כך
 הקשר, את לסיים בנים

 ממצבי- לסבול לא רק
 של והדרישות הרוח

להח לא רצוי בן־הזוג.
 פרידות סיומים, על ליט

במי דרסטיים וצעדים
 השיפוט הריגשי. שור
 וגם במיוחד טוב אינו

 מטעה האינטואיציה
 אדם אותו כעת. אתכם
 יתגלה חברתו, את לשאת לכם קשה שכרגע

 מאוחרת. יותר בתקופה חשובה כמישענת
★ ★ *

 לפעול תוכלו להשתפר. עומד הכספי המצב
 ג2ב* או 8ב- ,7ב- בעיקר המצב, לקידום

 לב שימו בחודש. 13וה-
 לכם שמציעים להצעות
 נכון העבודה. במקום
 עובדים אתם זה שברגע

 והעומס מהרגיל יותר
 אך ומתיש. מעייף הרב

למ תוכלו כעת דווקא
 נוספות עבודות צוא

 בעיקר אתכם שיקדמו
תח אל הכלכלי. בשטח

ההזדמנות, את מיצו
 ביוקר לכם לעלות עלולה תמימותכם

עיינות. לגלות מאוד חשוב זו. בתקופה
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 זו. בתקופה להשתפר עשויים הכסף ענייני
כלפיכם. וסבלנות אדיבות יותר יגלו אנשים

 אין בהם. תחשדו אל
נסתרות, כוונות כל להם
מחב־ נהנים פשוט הם

 מביניכם אלה רתכם
יצטר להשמין שנוטים

 על השבוע להקפיד כו
 הנטיה מאוזנת, תזונה

 בהנאות להפריז היא
הרו בשטח האכילה.

 מפו- להנות תוכלו מנטי
 נראים אתם פולאריות.

 המלתחה את לחדש הזמן וזה מושכים יותר
 החדשה. לתקופה הופעתכם את ולהתאים

* * ★
 כעת מוכנים חסתכטכתם שעימם ידידים
 תיתן לא הנאווה אולם היחסים, את לחדש

 הצעד את לעשות להם
 בחודש 9סה' הראשון.

ו יוזמה לקחת תוכלו
 הקשרים. חידוש להציע
 נראה הכספי בשטח

 את לשפר אפשרות שיש
ב 13וב־ 12ב- המצב.
 על לחשוב תוכלו חודש

 לחלוטין. שונה דרך
 מזל שבני למה הקשיבו
למ מציעים, מאזניים

 בשטח קשה. במצב עצמם שהם רות
 עצומים. ללחצים נתונים אתם העבודה

* * *
 להיפגע צפויים אתם בחודש 8וב־ גד?

 בקישרי- קשורים אתם שעימם מאנשים
 להעיר לא נסו עבודה.

 על להגיב ולא דבר
 תוכלו לא האשמות.

 בצורה עצמכם על להגן
הדעת. את מניחה

תמ ואז יומיים. המתינו
יותר. טובה דרך צאו

 יחיו הבריאות בשטח
 תצטרכו שבהם יומיים

 לתה לב ולשים לנוח
רגילות. שאינן פעות

 לפגישות מתאימים בחודש 11וה־ 10וד
דבר. תדחו אל הבהרה. ולשיחות רומנטיות
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