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מדים
בנימינ׳

החודש: מזל

תאומים
 נשגבות מטווח

 מיוחדים, וכשרונות
חוסרמוץ

 אינו תאומים מזל מתחיל שבו התאייד
 ואילו 21ב״ היא ההתחלה אחת בשנה קבוע.

 התחיל 1955ב־ למשל, במאי. 22ב- באחרת
 שנה בבר אולם בחודש, 22ב־ תאומים מזל

 תאומים מזל החל ,1956ב״ מאוחר, יותר
 על להצביע קשה הזה הטעם מן במאי. 21ב״

 אחד(אלא כל נולד שבה המדוייקת המעלה
 יום לשנה המתייחסות בטבלות נעזרים אם

ובו׳). שעה
 של דעתו את כאן נביא כמינהגנו
 המזל את חילק שבזמנו חרובל, האסטרולוג

 הם שבו היום לפי שונים, טיפוסים 30ל-
 כדי היא באן שהקדמתי ההקדמה נולדו.

 הולדתו בתאריך עצמו את המחפש שזה
 היתה שבה המעלה את במדוייק יודע ואינו

 גמיש להיות יצטרד בהוולדו, השמש
 עליו יהיה כך לשם עצמו. את ולהתאים
 תאריך אחרי ויום לפני יום להסתכל
 תכונות, שיזהה לוודאי קרוב ואז הולדתו,
 ואל אליו המתייחסות וחוויות אירועים

אישיותו.
 אומלל להיות שעלול אדם - 22.5

 קשיים לה יהיו אשה זו אם בנישואיו.
 מדי נוח להיות עלול זה תאריך יליד בלידה.

להשפעה.

 עשוי ריכוז, יכולת בעל נוח, אדם - 23.5
 שכוחו לכיוון בהתאם תגלית, לגלות

 חשמל אופטיקה, אותו: יובילו וכשרונותיו
 שאותה יתכן בהחלט אך בכימיה. ואולי

 העולם או המטאפיזי בשטח תתבטא תגלית
העל־חושי.

הכיוונים. בכל חזק אופי בעל אדם - 24.5
 אדם נפשית. מבחינה וגם פיסית מבחינה גם

 אדם בו. ולתמוך עצום אירגון לייסד שיכול
 לו מובטח דרכו. את להחמיץ יכול אינו זה

ורב״אחריות. חשוב תפקיד
 חד, חוש־הטתבלות בעל אדם - 25.5

 הוא מדוייקת. אבחנה ויכולת חריף שכל
 שכל בעל טוב, בלש להיות יכול מאוד, פעיל

תיאורטי. ולא מעשי
 הוא שיעשה מה מושלם. אדם - 26.5

 יש גאה. הופעתו ביותר. יסודי באופן יבצע
 היוס״יום בענייני או בעסקים סדר אצלו

 הרוחניים. בעיסוקים מטויימת ושיטחיות
שכל. בעל אך גאוותן, אנוכי, להיות עלול

 וחובב בית, בעיסוקי שעוסק אדם - 27.5
חיות־בית.

 תעלומה בגדר הוא זה תאריך - 28.5
 סוד בו שגלום טוען הוא חרובל, לאסטרולוג

אותו. מבין שאינו

 מעשיים, כשרונות בעל אדם - 29.5
לעסקים. בעיקר מתאים
 הוא ביותר. מוזר שכל בעל אדם - 30.5
 אין האנושות שלמרבית במשהו יעסוק

 לחבר כישרון בעל הוא בו: לעסוק סבלנות
 בעיות ולפתור אותן לפתור חידות,

מסובכות.
 מזלו עצומים. כוחות בעל אדם - 31.5
 מה ובכל מהירה בצמיחה הוא בחיים

 בכוחות ייעזר באילו יצליח, שיעסוק
 ובעל מתון שיהיה לו מייעצים מאגיים.

 הגדול לביטחון כתוספת שיקול־דעת
בעצמו. מדי הגדול והאמון

 שלא בלתי״רגיל באופי שניחן אדם -1.6
 שמייחסים ממה כוח יותר לו יש להבינו. קל
 החיצונית, בצורתו מסויים מום קיים לו.

 בא לא החזק והאופי להתפתחותו, שמפריע
 יכול לא אך זאת, יודע הוא מלא. ביטוי לידי

 דו״משמעי. ולהיות מעט מלהסעות להימנע
וערמומי זריז סוב, איש״עסקים זאת, מלבד

 דתיים יסודות לו חסרים כספים. בענייני
ומוסריים.

 ואוהב מבאניקה חוקר אדם - 2.6
בדינמיקה. נסיונות

וכשרונות נשגבות מסרות בעל אדם - 3.6

 ; הנאה גרימת מאשר חוץ ולאחרים, לו מועיל
* לעצמו.
: במחשבה, ענקיים כוחות בעל אדם - 4.6
 * את מרשים מעמיק. פילוסוף נפלא, היגיון

* חי. הוא שבו העולם
* עקשן מנוחה, חסר אקטיבי, אדם - 5.6

5 במחשבה. ושיסחי מתגעש
ם 6.6 אד * הכלל, לטובת פועל שתמיד -
* טובים. מעשים ומקדם שלום אוהב
 * לענייני להתמסר הנוהג אדם - 7.6

 : לחולל ועשוי בנסתר מחפש מיסתורין,
בנסתר. עוסק בתור גדולות

* בעל מובהק, מרקוריאלי טיפוס - 8.6
 * הצד בלומר; מרקוריאליות. ונטיות מיקצוע

 : יחסי״ציבור, לתיקשורת, קשור בו המפותח
* ובו׳. חן קלילות,

* בצורה להתעסק נסיה לו שיש אדם - 9.6
 * שנתון אופי שהיא. עבודה באיזו מתמידה

: מרובות. חיצוניות להשפעות
 * ביותר, חיובי אופי בעל אדם - 10.6

 : משהו עושה ועבודה, אישי מאמץ שעל-ידי
* מאד. נעלה רגיל, אדם לא האנושות. לטובת
 : שנקלע אדם על מצביע זה תאריך -11.6

 * השמש הולדתו. במקום איומים לקשיים
 : בחלק ואילו אחד, במקום עבורו שוקעת

שוב. עבורו זורחת היא אחר תבל
: את שנושא אציל, אופי בעל אדם -12.6
 * הרבה, מבטיחים נעוריו הנדיבות. חותם

 : נשמה נגדו. לעתים פונים ומזל גורל אבל
 * הנבונה. ובסביבה בזמן נולד לא רגישה.

 : בקשיים נתקלות הגדולות תוכניותיו
* גדולים.
 * אותו. דיכא החיים שמאבק אדם -13.6

מוסרי. ואומץ־רוח מרץ לו חסר
* מעודנות. תחושות בעל אדם - 14.6

* ובמחקר. במדע הרבה ועוסק אוהב
 * ראויים דברים להשיג שעשוי אדם -15.6

* גדול. בשום־דבר מצליח שאינו אלא לציון,
* מקובלים להרגלים שנצמד אדם - 16.6

 * להעשיר רב זמן מקדיש טובים, הכרה וחיי
: אמנותיים. כשרונות בעל עצמו,

* באמנות רואה שיסחי, אדם - 17.6
: בטבע. מאשר יותר הדקורטיבית

 * אינו שינויים. אוהב שלא אדם - 18.6
 ; מעמיק חוקר חדשות. בהמצאות מתעניין

* מצויין. שיפוט בעל מאפשרים. כשהתנאים
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דס 7וה״ מ•*  במצג-דוח יתגטאו לא גסו
 דואדיבים למגל תרגלו אולם במיוחד, טוב

בליותי־ להסדרת אלה
ס  נראית חגט&יות. ג

 את לשבר הזדמנות
רצוי הגלגלי. המצב

או מומחה, להתיילץלם
 אתם שלליו אדם עם

 לבלול רצוי לא טימגיס,
ההרגשה. לבי הפעם

 יהיו בחודש וה-ב 8ה״
 בייחוד מאוד, נעימים

 לחיי שקשור מה בגל
 זו הצלחה, תהיה ולרווקות לרווקים הרגש.
 חדשים. קשרים לבתח טובה מאוד תקובה

* * ★
קשו לאחרונה אתכם שמטרידות הבעיות

 עד לבני־הזוג. או אחרים לבני־מישפחה רות
להת הצלחתם עכשיו
 את להביע ולא אפק

 להמשיך רצוי זעמכם,
החשי ולשתוק. זו בדרך

עלו רגשותיכם של פה
 ו- אמכם להחליש לה

 עמדת־כוח מבס לקחת
 הכספי התחום חשובה.

 אל דאגה. מעורר עדיין
 עסקות לבצע תתפתו
שמ או בטוחות שאינן
 שעדיין האחרונים החסכונות את סכמת
 במיוחד. קשים יהיו 11ורד 10ה״ לכם. נשארו

★ * *
 לכם לגרום עלולים בחודש 8וח־ 7ה-

 תתחמקי שלא חשוב הפעם אי־נעימויות,
נבונה. תשובה ממוין

 אינפור- או אי־דיוקים
 עלולים נכונה לא מציה

ש בעיות לכם לגרום
מראש. צפיתם לא אותן

 בבית שונים אביזרים
 ומה להתקלקל, עלולים
ק מכל, יותר שחשוב

 הבית במפתחות שור
חז נסיה המכונית. או
לאבד. או לשכוח קה

 בשטח כמכסיחים נראים בחודש 9וה־ 8ה-
אליכם. יימשכו השני המין בני הרומנטי.

| ו שו

תאומיס
 ־ במאי 2ו

ב׳וני 20

זסוסן
 - ביוני ;

ביולי 21
21
כ

 קלים אינם הכללית וההרגשה מצב-חרוח
 אחריות עצמכם על תעמיסו אל זו. בתקופה

ולה־ למח חשוב נוספת
 אתם שגו חמתה רגע,

 לאלץ עלול שרויים
 במיטה לשכב אתכם
 7וה־ 6ה־ אחדים. ימים

 מתאימים אינם בחודש
והס סיכומים לשיחות,

 שלא ובוודאי כמים,
 מיס- על לחתום רצוי

 באותם חשובים מכים
דב את יפרשו ימים.

 מאוחר אתכם לסבך עלול וזה נכון לא ריכם
 בבית. להישאר יותר טוב 9וב״ 8ב־ יותר.

★ ★ ★
 להתפתות עלולים אתם בחודש 7וב- 6ב-

 יכולים שאתם ממה יותר כספים להוציא
ביח לעצמכם. לחדשות

 קרובים אנשים עם סים
 מריבה להתפתח עלולה

 8ח- לאכזבה. יביא וזה
 לשיחה מתאימים 9וה״

 או בני-הזוג עם גלויה
 קרו־ בני-מישפחה עם

בחו 11וה- 10ה* בים.
 במיוחד. קשים יהיו דש

וידי קשה מצב-הרוח
 לכם לגרום עלולים דים

 12ה- עצמכם. על דק לסמוך כדאי לאכזבה.
 משופר. מצב-רוח עימו יביא בחודש

* * *
 כדי הרבה לעשות אפשר חמיקצועי בתחום

 עם לשיחות מתאימים 7וח־ 6רד להתקדם.
עמי עם או הממונים

 ספק אין לעבודה. תים
 'מנוחה חסרי שתהושו
 דווקא אך ועצבנים,

 יהיה טוב זה בגלל
 מה כל ולפרוק לשוחח

בתקו בפנים שהצטבר
 10ב־ האחרונה. פה
 לא רצוי בחודש 11וב־

 זה אם נסיעה, כל לבצע
 יהיו אנשים הכרחי לא

 עלולים ואתם כלפיכם תוקפניים מאוד
אחרים. של אשמה בגלל ולהסתבך להתעצבן
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 מעייפים. מאוד יחיו בחודש 7וח- 6ה*
 לתכנן כדאי לכן וכוח, מרץ חסרי תרגישו

 8ה- שקס. יום סדר
ו מחגים יהיו 9וה-

 מיק- פגישות נעימים.
 לחגיא עשויות דיות

רומנ קשרים לחידוש
ב 11־1ו 10ב- טיים.
 לגייס תתכוננו חודש

 כדי הכוחות כל את
 חכעיות על להתגבר

הלוחצות. הכלכליות
 לתת חייבים תהיו

 להחלטה קשורה תהיה זו והפעם תשובה
 עצמכם. בכוחות להחליש שעליכם

* * *
 אנשים אלה, בימים קל אינו מצב־הרוח

 אמם קרובים, קשרים לכם היו שעימם
ומס אתכם מבינים

 ענימים בגלל תכסכים
 7ב־ או 6ב־ בכך. מה של

 להישמע עשויות בחודש
חד רצעות באוזניכם

 הקשה ומעניינות שות
 העבודה. לתחום רות

 יעזרו ידידות קישרי
 שאיפותיכם. את לקדם
 כדי התקופה, את נצלו

 העניינים כל את לקדם
 המישפחתי בתחום מהיר. פתרון הדורשים
 קשרים. לנפץ לא להשתדל עליכם והרומנטי

. . .
 להמתין נאלצים אתם

 שותפים של או בני־הזוג
 כדאי לא לעבודה,
 לפני החלשות להחליט

 ואחר- לחכות בדאי בן.
 דרך באיזו לראות כך

 לתכנן שוב לא לנהוג.
 לב לשים בדאי בנפרד,

 של ולעצות לתוכניות
 ידיד של או בן-הזוג

 בחודש 7וה- 6ה־ קרוב.
 למיפגה להביא עשויים
באמור, אולם, מחפבני,

 יותד. מאוחר תיעשנה לבך בקשר ההחלטות
בחודש. 11וה״ 10דד יהיו קשים מאיד ימים

 3ו^־.ו:וג,גמוי.י<
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 אלה בימים
של להחלטות

 ־ בנובמבר 2{
בדצמבר 20

 ־ בדצמבר 2ז
בינואר ו9

 את וגוזלים אתכם מעסיקים עבודה ענייני
 נוספת ואחריות עבודה עומס זמנכם. רוב

לח יש עליכם. מקשים
 על בכובד-ראש שוב

 אולם בעבודה, שינויים
להח להגיע רצוי לא

 שוב זו. בתקופה לטה
 מקומות לבדוק יהיה

ה את ולהכין שתים
 את לבצע כדאי רקע.

 כשלושה בעוד השינוי
הברי המצב חודשים.

 אל השגחה. דורש אותי
 רופא. עם להתייעץ וגשו עצמכם את תזניחו

 להתקבל. עשויים מציעים, שאתם רעיונות
. . .

 את לבם יחזירו חדשים דומנסייס יחסים
 מאהבה לבם נגמר לפתע שימחת-החיים.

 מתחילה וכבר אחת
חו הרומגשיקה השגיח.

בפעי לעסוק סוב גגת•
 ולצאת ספורטיבית לות

הד מסיעות. לטיולים
 תנועה. על חוא גש

 והיצמדות בבית ישיבה
 לגרום עלולה לשיגרה

הי פסימי. למצב-רוח
 גס מודגשת צירתיות

 להוציא סוב לכן היא,
 זו שכיניכם ולאמנים חדשים, רעיונות לאוד

 ישתפר. מצב-הרוח כמיוחד. פוריח תקופה
. . .

 במקום שינוי על מחשבות יש זו בתקופה
 סדר את לשנות שתתפתו יתכן המגורים.

 שברור מה הרהיטים.
 לאירגון זקוקה שהדירה

 יגיעו אורחים מחדש.
 הודעה ללא לביקור
 לוודאי קרוב אך מראש.

 מוצלח יהיה שהביקור
ב 7וב־ 6גד במיוחד.

 כל לשכנע תוכלו חודש
 שאתם דבר בבל אחד

 הקסם בו. מעוניינים
 המין ובני יבלוט שלכם

 יחיה בחודש 9וב* 8ב־ אליכם. יימשכו השני
בני־המישפחה. של לבריאות לדאוג עליכם

■ רז ז ז ז ? ! [ ■

 בפברואר ו9
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