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מרים
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החודש: מזל

תאומים
 עצבנות חדוות,

וחוסרשליטה

* 8 0 2 1 3 1

 וגייסות קלים. יהיו לא בחודש 24וה־ 23ה־
 הבל ונכלל, מצב־הרוח את ישנו וחוסר־מרץ

 ואפילו עייף לבם יראה
 26וב״ 25ב־ משעמם.
עצום. בשינוי תרגישו

 יותר יראה הבל לפתע
ב מלהיב. ויותר ורוד
 תוכלו הרומנטי ששה

 בני מפופולריות, להגות
 ליצור ינסו השני המין

מ או חדשים קשרים
טיו גסיעות, חודשים.

 מיקריות והכרויות לים
 בשטח הקרובה. התקופה של לשינוי יביאו

 אי-הבנות. להיווצר עלולות שוב העבודה
* * *

 פתרון. למצוא יהיה ניתן הכספיים לקשיים
 מעניינות הצעות להציע עשויים ידידים

להק כדאי וחשובות.
 להם שיש למה שיב

 בתארי־ בעיקר לומר,
 בחודש. 24ורד23ה־ כים
חיו 26וה־ 25ה־ בפי י

 נוחים לא ימים רוש
 נוטים אתם ומדכאים,

 אנשים עם להסתכסך
 חיים. אתם שעימם
 תסכימו שלא נראה
 רצונותיבם. על לוותר

ה  אם יהיה טוב לקרע. להביא עלול וז
 עצמאית. תוכנית קצר בזמן לכם תארגנו

★ * ★
 נמצב-הרוח שיפור להדגיש תתחילו השבוע
 אתם בריאותית מבחינה הכללי. ובמצב

 חוזר המרץ מתחזקים.
 אפשר ושוב אליכם

נסיעות, לארגן יהיה
 ויציאה טיולים פגישות,

 24וה״ 23מןהשיגרה.ה־
 חשובים יהיו בחודש

 לתחום שקשור מה בכל
לשי הצעות המיקצועי.

 כדאי בעבודה נויים
תפקי ברצינות. לשקול

 שמוצעים חדשים דים
מכפי יותר אתכם לקדם
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האוחיס

עשויים
מבטיח. הרומנטי התחום חושבים. שאתם

 - שלישה חוסר של והרגשה עצבנות חרדות,
 תאומים בני את הניאו אלה מעין מצבים
 ושוב חדשה. דרך אחר וחיפוש שקש לחוסר
 ירגישו המזל בתחילת שנולדו שאלה נזכיר,

 כוכב שקטים. ויותר משוחררים יותר כעת
 מתקדם לאי-היציבות להם שגרם אוראנוס

מאוחר. יותר שנולדו אלה על וישפיע

 להם ייתן ולא אותם ויעצור יגביל סטורן
 יצטרכו הם אוהבים. שהם כפי ולרחף לעוף

 לברוח ולא הבעיות עם להתמודד ללמוד
 בעבודה תאומים בני שיעברו השינויים מהן.

 ממש השינוי להם. הרצויה בדרך ייעשו לא
 הם שאליו ״הכף" יהיה לא זה עליהם. ייכפה

דברים עצמם על לקחת שירצו יתכן רגילים.

 להם שרע למזלות שייך לא תאומים מזל
 זו שתקופה לומר זאת, ובכל זו. בתקופה

 מזה מדוייק. לא מאוד יהיה עבורם נוחה
מ די במצב המזל בני נמצאים כשנתיים

להגדרה. וקשה ברור לא בולבל,
 1981 בסוף ש״התיישב־ אוראנוס כוכב

 המזל על מעט לא משפיע קשת במזל
 תאומים מבני אלה תאומים. - הקוטבי
 עם להסכים יוכלו המזל בתחילת שנולדו

 חש, בתחומו־הוא אחד כל הדברים.
 שיגרתית נצורה מתנהלים אינם שהחיים
ומוכרת.
 השביעי בבית נמצא שאוראנוס מאחר
 תאומים, מזל של ושותפויות) (נישואים

 חלים שבו העיקרי שהתחום להניח סביר
 עם המזל בני של ביחסים קשור השינויים
 עברו תאומים מבני חלק הקרובה. הסביבה
 קשרים ניתקו אחרים כואבות, פרידות
 בשיגרת להמשיך הצליחו מעטים אך מרצון.
 מדובר כאן דרסטיים. שינויים ללא החיים
 - המזל בתחילת שנולדו באלה בעיקר

 השפעותיו את טעמו לא עדיין האחרים
אוראנוס. כוכב של הלא-צפויות

 בתחילת שנולד אחד כל לא זאת, ובבל
 מחדש, התקשר או נפרד תאומים מזל

שונה. בכיווו היתה ההשפעה לפעמים

 תוצאות על בסקרנות לצפות נמשיך
 ננסה בינתיים, גורם. הוא שלהן המהפכות

 מזל לבני 1989 שנת תראה איך לראות
תאומיסן
וקריירה עבודה
 לצפות תאומים מזל בני יוכלו זה בתחום
 ספק אין ומשמעותיים. גדולים לשינויים

 לחוצים. עצמם את ירגישו המזל שבני
 השישי בבית נמצאים כוכבים שלושה

 ומרס. פלוטו סטורן, העבודה. על האחראי
 שם ישהו - וסטורן פלוטו - מביניהם שניים

 תאומים לבני יגרום בהחלט זה ממושך. זמן
לעבודה. גישתם את לשנות

בריאות

היו בחודש 24וה־ 23ה־  יתכן נעימים, די י
 מחו״ל אורחים של בואם על שתתבשרו

אצל להתארח שיבואו
 תדאיגו אל הקיץ. כם
לכך, בקשר עצמכם את
 ביקור להיות עשוי זה

 או 25מה־ מהנה. מאוד
 תרגישו בחודש 26ה־

 רצוי עצומה. עייפות
במיב־ תתחילו שלא
לאר טוב חדשים. צעים

 אתם שקטה. תקופה גן
 בתקופה לחלות נוטים

 אנרגיה יותר להשקיע מכם דורש דבר וכל זו
 יריבים. עם להתמודד הזמן לא זה מתמיד.

* * *
 בגי של לחץ קלים. יהיו לא 24וה- 23ה-

 והרגשה רוגז לכם יגרום קרובים מישפחה
 את מאבדים שאתם

 הכל המצב. על השליטה
 טוב יותר הרבה יראה

 בחודש. 26וב- 25ב-
 שיחות- או מיכתבים

 יגרמו מחו־ל טלפון
 יעודדו ובעיקר שימחה,

 לביטחון ויוסיפו אתכם
ב שהתערער העצמי

 ייחלצו ידידים אחרונה.
 אל בקרוב. לעזרתכם

 ההצלה פתח זהו שכן בהם, לחעזר תסרבו
קלים. יחיו לא 28וה- 27ה- עבורכם.

* * ז*
בי רבות אתכם יעסיק המיקצועי התחום

לכם. יוצעו מעניינות הצעות הקרובים, מים
 עליכם שיהיה יתכן

 בסוד ולשמור להסתיר
המתבש התוכניות את

 תקחו שלא חשוב לות.
 ממה יותר עצמכם על

לבצע. מסוגלים שאתם
היו בחודש 25וה־ 24ה״  י

 מה בכל נעימים ימים
הרו לתחום שקשור

 זה לא. אם גם אך מנטי.
כעת. לבם שחשוב מה

היו שאנשים ספק אין  יותר ,אדיבים יותר י
ם ימים. באותם אליכם ונחמדים ידידותיי

מאזניים
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 למדנו וכבר לבריאות גם אלא לעבודה,
מאכ מכבידה השפעה בעלי כוכבים ששני
 הבריאות נושא שגם הרי כעת, אותו לסים
 ישנות בריאותיות בעיות השנה. ביותר רגיש

 להזכיר עלולות טופלו, ולא נשכחו שהוזנחו,
 עסוקים שיהיו תאומים בני השנה. עצמן את

 הבעיות אך זה, תחום להזניח עלולים מאוד
 יהיה ואי-אפשר השטח לפני מעל תצוצנה

מהן. להתעלם
 ב־ קשורות תאומים בני של הרגישויות

 שונות אלרגיות הנשימה, לדרכי דרך-כלל
 מבני חלק רגישים. עצבים ובן ומשונות

 מנוחה וחסרי עצבניים עצמם יחושו המזל
 פעילות לטיפול. ניתן זה שדבר אלא מתמיד,

 להקל יכולים נבונה ותזונה ספורטיבית
 נוספים אזורים למנוע. אף ואולי לעזור

 קשורים השנה פגיעים להיות שעלולים
לנשים. גינקולוגיות בבעיות או באברי־המין

כספים

לבינה שבינו ומה
 כה שהם שהשינוי היא נוספת אפשרות

 יצטרכו עצמם הם יגיע. לא דווקא לו, מצפים
 יצטרכו שהם ברור ולהתגבר. להשתנות

 את ולהאיט סבלנים יותר להיות ללמוד
 מה לכל להתייחס אותם יכריח פלוטו הקצב.

 ורצינית. עמוקה יותר בצורה עושים שהם
 וסיפוק שקט יותר להם תתן רוחנית פעילות

 יהיה שבהם למצבים ייקלעו הם נפשי.
 שיהיו בפי ולתת. לזולת לעזור ללמוד עליהם
 אחר. למישהו להזדקק ילמדו שהם מצבים

עבורם עושה אחר שמישהו רגילים לא הם

רק לא מתקשר השישי שהבית מאחר

 המזל בני ימשיכו זה בנושא כאמור,
 לא שעדיין אלה מפתיעים. שינויים לעבור
 יתייאשו, שלא כדאי - זוג בן לעצמם מצאו

 פגישה להתרחש עשויה יום יום שכן
 להביא עשויה זו ומבטיחה. מוזרה מפתיעה

נ זוגות ומיוחד. מעניין אדם עם לקשר
ש ואלה זעזועים לעבור עלולים שואים
 למסקנה להגיע עלולים יציבים, אינם חייהם
חייהם. צורת את לשנות להם שעדיף

 יהיו שבה דרך יחפשו המזל מבני רבים
 פרידות חופשיים. ויותר עצמאיים יותר

 מאידך זוגם. בני עם טוב חיים שאינם לאלה
 נישואים על לחשוב העזו לא היום שעד אלה

 יהיו ואף יעזו ארוך לטווח קשר על או
מחייבת. יותר חיים צורת לנסות מעוניינים

מה ונעים קל יותר הרבה יהיה השבוע
 יוצעו חדשות תוכניות לו. שקדמו שבועות

ב להחליט ורצוי לכם
 25ה- שינוי. על מהירות

י יהיו בחודש 26וה־
רומנטיים. מאוד מים

והפ הכרויות פגישות,
 באותם צפויות תעות
 זה שחשוב מה ימים.
מהמוס מעט לחרוג
 לצאת ולנסות כמות

 העזה מעט מהשיגרה.
 שעלול מה תזיק. לא

 ויכוחים הטפות״מוסר, זה לכם, לקלקל
 ללבו תקחו אל הזוג. בני עם והתנצחייויז

* * *
היו בחודש 24וח־ 23ה־  אולם נעימים, ימים י
 אתכם. לפנק עומד לא הקרוב החודש גם

עלו חדש מסוג קשיים
 מעל ולעלות לצוף לים
ש בעיות השטח. פני

 מישפחה לבני קשורות
 אתכם יטרידו אחרים

 למצוא קל יהיה ולא
 הבעיות את לפתור דרך

הע במקום המציקות.
 שתהיו כדאי בודה
ם עירניים מאוד הירי  וז

 לבטוח תמהרו ואל
 ולמה. מכם מסתירים מה לברר כדאי באיש.

 העבודה. מקום את לסכן יכול חוסר־עירנות
* * ♦

 יהיו עובדים אתם שבו במקום היחסים
 ישפיע חדש אדם כי נראה ונוחים, נעימים

 את וישפר המקום על
הכס בתחום האווירה.

 לקדם שתוכלו נראה פי
 עקב בעיקר עניינים,
 שיציעו חדשים רעיונות

 נסיעות ידידים. לכם
 השבוע מבצעים שאתם
 מוצלחות מאוד תהיינה

ה בתחום ומבטיחות.
מ מאוד תהיו רומנטי

ו* 25ב־ בעיקר בוקשים,
ח מכרים עם תיפגשו בקרוב בחודש. 26ב־

יציבים. קשרים לפתח ההזדמנות וזו דשים
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 שקשור מה בכל מאוד עסוקים תהיו השבוע
תפ לכם שיציעו כנראה העבודה, לתחום

ש או נוספים קידים
עצ על לקחת תיאלצו

 מישהו של עבודות מכם
 נראה פנים, כל על אחר.
 רב זמן לכם יישאר שלא

ברי מבחינה לעצמכם,
 חזקים אינכם אותית

 להרבות ורצוי במיוחד
 שיישאר בזמן במנוחה

 עומס מדי יותר לכם.
ל אתכם להביא עלול

 תהיה עבודה בענייני נסיעה כוחות. אפיסת
 בחודש. 24וב־ 23ב־ ביחוד מוצלחת מאוד

* * *
 בחודש 24ב- או 23ב־ צפויות הפתעות
 אליכם יגיעו כסף סכומי הכספי. בתחום
 וזה צפוי לא ממקור
 מצב- את ישפר בהחלט

המת הימים הרוח.
 לכם מבטיחים קרבים
 רגועה יותר תקופה
 בשטח לוחצת. ופחות

 להגות תוכלו הרומנטי
 עליכם יהיה מהצלחות.

 לבקר מהבית לצאת
 לא רב שזמן ידידים
 קשרים. עימם יצרתם

 להתאכזב, עלולים אתם בחודש 28וב- 27ב-
 המגורים. למקום שקשורות בעיות בגלל

* * ★
 בבית להשאר תיאלצו הקרובה בתקופה

 יהיה כן כמו מתכננים. שאתם מכפי יותר
 ולטפל לדאוג עליכם

ל הקשורים בעניינים
גרים. אתם שבה דירה
 לשנות הזמן שזה יתכן
 הרהיטים סדר את מעט

 איזשהו לכם לרכוש או
 חדש קישוט או רהיט
 עשויים אורחים לבית.
 כדאי במפתיע. להגיע
 יהיה לא שהבית לדאוג

 בחודש 24וה־ 23ה־ ריק.
היו  לאותם שתכננתם התוכניות מוזרים. י

מהמתוכנן. אחרת יקרה והכל ישתנו, ימים

ולי
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 חיל. לעשות המזל בני יוכלו זה בנושא
 יחסית - קל אינו הכללי שהמצב למרות

 טוב. יהיה תאומים בני של מצבם - לאחרים
 עצמם על שיקחו חדשות או נוספות עבודות

 שבאים שכספים נראה מצבם. את ישפרו
 על לחשבון. הם אף יכנסו מישפחה מקרובי

 קשה תהיה שהשנה נראה לא פנים כל
 מעש ואפילו יוזמה פעולה, ובל זו מבחינה

ההכנסות. את ולהגדיל לעזור עשויים סיכון

1


