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החודש: מזל

תאומים
- י נ ש ה

 בענינ■ מתעסקים
ורכישות ים

 כל אגב, יועיל. לא שזה מאחר הרגשתם את
 דווקא. מסויימת לשנה מתייחס אינו זה

 שנה כל קורה מה להסביר היא הכוונה
 בהשפעות להתחשב מבלי תקופה באותה

 השפעה להם שגם האחרים, הכוכבים של
התקופה. על חזקה

 חלים תאומים מזל בני של ימי־ההולדת
 שהחודש כן ביוני, 21ל״ במאי 21ה־ בין

 שלהם האמיתי "1■ ״ראש־הש או הראשון
 הם זו בתקופה ימי״ההולדת. חודש הוא

 שפקדה מהעייפות כאמור מתאוששים
 כאילו מרגישים הם הקודם. בחודש אותם
 יותר להם יש לטיולים, יוצאים מחדש. נולדו

בצורך חשים הם סביבם. לאנשים סבלנות

 תכשיט או מקלס״טלוויזיה מקרר, כגון יותר,
 או חיסכון חשבונות פותחים לפעמים וכר.

 הזמן רוב כאמור, ביטוח. ענייני מסדרים
ורכוש. כסף לענייני מוקדש יהיה

 לבית נכנסת השמש ביולי, 23מה־
 לכתוב שיש נזכרים כעת השלישי.

 לטלפן קרובים, אצל לבקר מיכתבים,
 ״עדיין תאומים שבני להם ולהזכיר לידידים
 משכנים, לביקורים זוכים כעת קיימים".

 מיקריות פגישות וידידים. אחיות אחים,
 השמש אם למעגל. חדשים אנשים מצרפות

 עם להסתכסך עלולים טוב, מוקרנת אינה
 על חושב אדם קרובים. או אחים שכנים,
חדשים ספרים רוכש חדשה, שפה לימוד

 מדוע עצמנו את שואלים אנחנו לפעמים
 אחר ובחודש לנו נעים בשנה מסויים בחודש

 ולא מדוכדכים מדוכאים, אנחנו שנה מדי
להרגע. מקום או פינה למצוא מצליחים

 עצמם עם שקורה למה העירניים אלה
 חודשים באיזה בדיוק יודעים השנה, במשך

 סובלים. הם חודשים ובאיזה להם טוב
 השמש של במהלכה קשורה לכך הסיבה
 אך האחרים. הכוכבים של במהלכים וכמובן

 לחודש, מחודש מחזוריות על כשמדובר
בלבד. לשמש היא ההתייחסות

 בחודשו חודש מדי עוברת השמש כידוע,
 גלגל את מחלקת האסטרולוגיה חדש. למזל

 לכמה מתייחס בית כל בתים. 12ל־ המזלות
 בבית תעבור כשהשמש תחומים. או נושאים

 הרגשה תהיה לאדם רוב פי על הראשון,
 את מסמל הראשון הבית שכן טובה.

 כשהשמש כן, לפני חודש אולם ההתחלה.
 האדם - 12ה־ הבית האחרון, בבית עברה

חיוניות. וחסר ועייף מדוכא עצמו את חש
 שבהן בשנה התקופות מהן לראות ננסה

 השמש של ממהלכה נהנים תאומים בני
לשנות לנסות אפילו כדאי לא זמנים ובאילו

 הן פעולה ולשתף קשרים לחדש חזק
האישיים. בחיים והן בעבודה

 השמש התקופה. משתנה שוב ביוני 22ב־
 ורכוש. לכספים שקשור השני, לבית תיכנס
 לרכוש המזל לבני יתחשק הקרוב בחודש
 ״בין מחליק הכסף חדשים. דברים לעצמם

 רוצים החסכנים אפילו ונעלם. האצבעות־
 צריכה של קניות הן הקניות להוציא.

גדולים דברים גם אך בעיקר, יומיומית

 בנושאים הרצאות לשמוע ומעוניין
 פעיל המוח זו בתקופה אותו. המעניינים

הקיים. הידע על להוסיף ומשתוקקים ביותר
 הרביעי. בבית השמש באוגוסט 23מה״

 הבית, בענייני מרוכזים תאומים בני כעת
 יותר להיות חשק יש והמישפחה. הדירה

 לארגן רוצים לארח. לאפות, לבשל, ביתיים,
 לעבור אולי לשפץ, אולי מחדש, הדירה את

בעבודות עוסק גינה לו שיש מי אחר. למקום

שי- בבית מי ח  ה
 יצירתיות שעשועים,
 אהבים והרכתקות

 - השמיני בבית
 תנסתו לענייני נטיח

ה ״ו או ק שיוי- ס
 שקשורים עניינים צמחים. שותל אדמה,

 מקבלים נכסים או השקעות לקרקעות,
 קרובים זו. בתקופה ומטופלים חשיבות
תשומת״לב. ליתר זוכים מבוגרים

 לבית נכנסת השמש בספטמבר 23מה״
 הקרוב. מהחודש יהנו תאומים בני החמישי.

 יחפשו מתמיד. ועליזים קלילים יהיו הם
 יהנו ושעשוע, בידור מקומות לעצמם

 יהיו להצלחה וסיכוייהם הימורים ממישחקי
 עניין השנה. בשאר מאשר יותר גדולים

 לפתע ספורט. קונצרטים, תיאטרון, בקולנוע,
 או הישנים בתחביבים להתעסק לחזור ירצו

 לילדים הורים חדש. יצירתי שטח לנסות
 זו אולי הילדים. של בעולמם יותר יתעניינו
 למשל. כיתה לוועד בהם שיבחרו התקופה

 הרפתקות־ ויחפשו בחברה יותר יבלו הם
וקצרות־מועד. מחייבות לא קלילות, אהבים
 השישי. בבית השמש באוקטובר 22מה־

 אינה כזו הזדמנות אך לנוח, רוצים כעת
 לפתע מתמיד. יותר לעבוד נאלצים מצויה.

 התחייבויות ״אלף" אחת בבת נוחתות
 עצמם על יקחו תאומים בני ומשונות. שונות

 לא אחר שבזמן ואחריות חדשים תפקידים
 שיטות את לשפר דרך מחפשים לוקחים. היו

 בעבודה למעמד יותר דואגים העבודה,
אחרים. של מעמסתם על להקל ומנסים
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 יש כעת. בכם שמתעוררים הרעיונות את
 הנטיה לבצעם. שניגשים לפני היטב לשקול

 וזה מדי יותר להעז היא
 לכשלונות להביא עלול

 יש כספיים. והפסדים
 בקשר זהירים להיות
 או ידידים של לעצות
פגי מישפחה. קרובי

 יביאו ידידים עם שות
 קשרים של להתפתחות

 הנמנע מן לא חדשים.
 קשר יתחיל שכעת

 או 14ב* חדש. רומנטי
 הבוס, עם שיחות לנהל כדאי בחודש ג5ב־
 הקידום. על השפעה לו שיש מישהו, עם או

* * *
 לזמן להיפרד עומדים ידידים או קרובים

 על אצלם עומדת לחו״ל שנסיעה יתכן קצר.
ית 15וה־ 14ה־ הפרק.

 לתכנון לכם גם אימו
 אחרת. לארץ נסיעה של
 לא בחודש 17וה־ 16ה־

להתר נסו קלים. יהיו
מחב אלה ביומיים חק

שמדכ אנשים של רתם
 20וב־ 19ב־ אתכם. אים

עצ את תרגישו בחודש
ומבול מרץ חסרי מכם

 ולארגן לנוח נסו בלים.
בק יוצאות־דופן. פעילויות ללא החיים את
 משמעותי. מאוד שינוי להתחולל עומד רוב

* * ★
 אך במיוחד. רומנטי יום יהיה בחודש 13ה״
בתקו להתלונן. מה אין הימים שאר על גם

 מושכים אתם זו פה
 כמו אנשים אליכם
 קרובים ידידים מגנט.

 כולם השני, המין ובני
 בט- לשהות מעוניינים
להצ תתכוננו חיצתכם.

בבית אורחים של פה
 נעימות הפתעות כם.

 יאפיינו ובלתי-נעימות
 זה וכל התקופה את

 לעניינים כאמור קשור
 עלולים אתם בחודש 15וב־ 14ב־ חבריים.

כללית. ומחולשה טוב לא ממצב-רוח לסבול
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 טובה, אינה עדיין הכללית ההרגשה
 לא זו בתקופה אתכם שפוקדים מצבי־הרוח

להת אנשים מזמינים
שת־ חשוב אליכם. קרב
 אצל להבדק ותגשו נוחו

הצורך. במידת רופא
 עדיין כספיות בעיות

 היזהרו לכם. מציקות
הח ואל בחודש 13מח־
 את שיסכן צעד על ליטו

 הכספים את או הרכוש
וב־ 14ב־ שברשותכם.

 עשויים אתם בחודש 15
 20־19נד השני. המין ביי עם מפגישות להנות
 מחו״ל אנשים עם מקשרים תחנו בחודש

* * ♦
 זו, בתקופה לכם לעזור מעוניינים ידידים

 אתכם להוציא עשוי החברתי הצד ובכלל
 והדאגות מהחששות
הת כל את שמאפיינים

 אל האחרונה. קופה
עצמ על לקחת תסרבו

 ביחוד חדש, תפקיד כם
 לפעילות קשור הוא אם

 להנית תוכלו ציבורית.
 ה- יכולת על משבחים

הרע ועל הטובה אירגון
 16ה״ המקוריים. יונות

 יהיו בחודש ג7וה־
 עם להסתכסך עלולים אתם במיוחד, קשים

 קרובים, מישפחה בני עם או בני-הזוג
* * *

 ימים להיות עשויים בחודש 15וה־ 14ה־
 הדשה גישה על לחשוב כדאי ביותר. נעימים

 או עליכם לממונים
עימכם. העובדים לאלה

 את לקדם תוכלו כעת
 שהכל חשוב אן עצמכם,

נצ היטב. מתוכנן יהיה
 שאתם הקסם את לו

 המין בני על משרים
ליה תוכלו כעת השני.

תו נשים מהצלחות. נות
 מתשבחות ליהנות כלנה

 שהן הטוב הטעם על
בחו 17וה־ ג6ה״ ובהופעתן. בלבושן מגלות

נעימים. שוב 20וה־ 19ה־ נעימים. יהיו לא דש
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 חדשות גישות שתפתחו חשוב זו בתקופה
 שהבעיות יתכן מיושנים. רעיונות ותנששי

התקו או היומיומיות
 אך כעת, יוחרפו פתיות

 את להעמיד כדי זה כל
בפר העמוקות הבעיות

נכונה. יותר ספקטיבה
 עם להתייעץ בדאי
סומ אתם שעליו אדם
 להעז שתוכלו כדי כים.

 נסיעה שינויים. לבצע
הפרק. על עומדת לחו׳ל
 תהיו אתם שלא יתכן

 עשויים ידידים או בני־הזוג שנוסעים, אלה
 רומנטיים. ימים 17וה־ 16ה־ מכם. להיפרד

* * ★
 זו. בתקופה אתכם מטרידים כספיים עניינים

שמ כספים על להילחם עליכם שיהיה יתכן
 לב שימו לכם. גיעים

 ה־ לתאריכים במיוחד
 שכן בחודש. ג8וה־ 17

 מנסה שמישהו יתכן
 חשבונכם. על להנות

 בחודש 18ה־ עד 16מה״
 ומצב* קל לכם יהיה לא

 ה־ בהתאם. יהיה הרוח
 עימו יביא בחודש 20

 לפגוש תוכלו שינוי.
 אנשים של חדש כסוג
 שעליכם למחשבה אתכם יביא שזה ויתכן

 לחייכם. שקשור מה בכל בדק־בית לעשות
* * ★

 מה בכל במיוחד מלהיב יהיה בחודש ה״נג
 בחודש 15וה- 14ה־ חרומנטי, לצד שקשור

לביזבוזים. מיעדים
 ממרכזי- להתרחק עדיף

ימים. באותם קניות
ב״ אנשים עם פגישות

עלו בחודש 17וב־ 16
 שכן לבעיה, להביא לות

 לפגוע עלולים אתם
לש לכם שחשוב באדם

 טובים יחסים על מור
שפ מה העירו אז עימו,
 ב- ימים. באותם חות

 להישאר עליכם יהיה בחודש 20וב״ 19
דירתכם. את ארגגו תוכניות. ולשגות בבית
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 ימים להיות עשויים בחודש ג5וה־ 14ה־
 מצאו לא שעדיין לאלה בעיקר נפלאים,

 מה כל בני־זוג. לעצמם
 לשם לעשות שעליכם

 ליומיים לשכוח זה כך.
וה התפקידים כל את

 על שלקחתם אחריות
בעצ ולהתרכז עצמכם

 שימו ובעניינינם. מכם
 השני המין לבני. לב

 תחמיצו שלא ודאגו
בקש לפתוח הזדמנויות

 18יב־17ב״ חדשים. רים
 19ב־ כספיות. בעיות אתכם יטרידו בחודש

 בעתיד. שישפיעו פגישות לכם תהיינה 20 וב
* * *

 במיוחד. קל שבוע לכם מצפה לא השבוע
 מעייפים, מאוד יחיו בחודש ג5וה- 14ה״

 להתייחס חייבים אתם
 ולא גופכם אל יותר

 נסו עצמכם. את להזניח
 16ב־ כוח. ולאסוף לנוח
 אתם בחודש 17וב-

 עם להסתכסך עלולים
 בני עם או הזוג בגי

 נסו אחרים. מישפחה
מה שיותר מה לצאת
 20ה- או 19ה״ בית.

 מפתיעים יהיו בחודש
 כדאי כספיים. לעניינים שקשור מה בכל

 בבנק. השפעה לחם שיש אנשים עם לשוחח
★ ★ *

 כדי רבות, לפעול תוכלו בחודש 15וב־ 14ב־
 את יקבלו עובדים אתם שעימם שאנשים

 אל שלבם הרעיונות
הביטחון, את תאבת

להציע. מה לכם יש שכן -
בבו 18וה־ ג7וד ,16ה־
 אל קלים. יהיו לא קר

טיו או נסיעות תתכננו
 ביותר הטוב שכן לים,
 מחברה ולהתרחק לנוח

 אתם ורועשת. סואנת
 מבעיות לסבול עלולים
שתק חשוב לכן בבטן,

 בחודש 20וב־ 19ב־ נכונה. תזונה על פידו
לביקורים. צפו מפופולריות. להנות תוכלו
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