
הורוססוס
בנימינימרים

החודש מזל

לחיים. מתייחס
ולכסף לרכוש

מעמיקה ברצינות
 מזל של האחרונות במעלות שוהה השמש
 - הבא למזל כניסתה לקראת תאומים

 שבין הרב והשוני ההבדל את סרסן.
 שנולדו אלה להוכיח יוכלו לסרטן, תאומים
 הכרנו ה׳תאומים׳ טיפוס את אלה. במזלות
 מחשבה כפול. קליל, אוורירי, כטיפוס
 הסתגלות ומגוונים, רבים עיסוקים מהירה,
 הסרטן, חדשים. ולמקומות לאנשים מהירה
 על״ידי הנשלט מים מזל הוא זאת, לעומת
 ולכסף לרכוש לחיים, ההתייחסות הרגש.

 ללב. לוקח הוא הכל ומעמיקה. רצינית יותר
 להחליף אוהב אינו הוא לתאומים בניגוד

 וביטחון. קביעות בית, מחפש הוא ולשנות.
 קשה לא וסרטן תאומים טיפוסי את

 המזלות, בין הנולדים אלה אולם להגדיר,
 מזל תחילת או תאומים מזל בסוף כלומר:

 אופיים, אחר*. מזן 'ציפורים הם - סרטן
 בהחלט מושפעים והופעתם התנהגותם

 מורכבת יותר שאישיותם כן המזלות. משני
 ולסביבה עצמם עם להם קל לא ומסובכת.

קנקנם. על לתהות קשה
לאפיין קשה הופעתם את שאפילו מעניין
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 מתמיד יותר עסוקים תהיו זז
 אלה ולדירה. לבית שקשורים

 מעבד על שחושבים
 יובלו אחרת לדידה
 שתשביע דירה למצוא

 שאינו מי גם רצונם. את
 למקום מעבר על חושב
 או לשפץ ירצה אחר

 שלו הדירה את לארגן
 כספים בעיות מחדש.
 להסריד עלולות ורכוש
25וב״ 2ב-* בעיקר

עומ״י אורחים בחודש.
ם 1  הקרוב בזמן ובכלל בקרוב, להגיע די
 מפתיעים. לביקורים להתכונן מאוד מומלץ *

* * *
 שונים עניינים מדכא, ודי מעייף יהיה השבוע
 להם למצוא יהיה וקשה אתכם יטרידו
 או טלפון שיחת פיתרון.
 מצפים שאתם מיבתב

יגיע בקוצר־רוח להם
שאינ בזמן או באיחור

 עלולים אתם בבית. כם
בריאו מבעיות לסבול
 ,21 ב־ בעיקר תיות,

 של מקור בחודש. 23וב־
בבית המישפחה קרובי

רוגז. לגרום עלול כם
לשבוע זאת לדחות עדיף

 לשתי מתחלקים המעבר' ש׳טיפוסי מאחר
לידי את מזכירים הרוב קבוצות.  סרטן מזל י

 ולהם עגלגלים - להשמנה נוטים היינו -
ת'פני פנים  הגעה מקסים, חייד ירח', עגולו

 מושפע עדיין הקטן החלק ונעימה. מזג טובת
 מזכירה והופעתו (תאומים) הקודם מהמזל

 הליכה רזה, גוף תאומים. בן של הופעתו את
ת תנועות מנוחה, חוסר קלילה,  וחיפוש זריזו

אחרי'משהו׳.
 בהופעה, הרב השוני שלמרות מעניין

 מזכירים רזים, או שמנים עצמם, הטיפוסים
רן השני. את האחד באופיים  חזק צו
^ קביעות בביטחון בו צי  כולם את מאפיין וי

 היא גס זאת להשיג המוזרה הדרך ובן
המעבר. טיפוסי על מצביעה

של מצב לשאת יכולים אינם למעשה,

 קשורים אינם אלה אם כשרונותיהם, את
 אנשים עם משא־ומתן קהל. עם לעבודה

המתמיד החיפוש על מה במידת עונה רבים

מארוחה גהנים הם
יותר ועוד טובה.

 לשם □,ובעזר מהננתה,
■סוים בחומרים 13

 ומרפא משעמם זה וביטחון, קביעות מנוחה,
 עצמם מרגישים הם אלה ללא אך אותם,

 הם שבה הדרך לבן, ונפחדים. תלושים
ן היא - זה לבל להגיע בוחרים י  מלאת ד

ומהמורות. חתחתים
 עבורה להם יחפשו רחוקות לעתים

לבזבז יעדיפו הם הקלעים. מאחרי שקטה

 הבישול אהבת את להם רכשו לא עדיין
הסרטנים. של האמיתית
 - שוב אף ביותר, עליהם אהובים ילדים

 הרותם על לוותר שיסכימו כף כדי ער לא
 ולחופש. לפרטיות זקוקים הם האישית.

 הם ביותר. מוזר שלהם חוש־ההומור
מדביק ממש וצחוקם מצחוק .מתגלגלים׳

 את כי אם טוב, יותר להרגיש תתחילו השבוע
 אלה בעיקר ירגישו במצב־הרוח חשיפור

המזל. בתחילת שנולדו
יהיו 22וה* 21ה־

ח־ לתחום מוקדשים
לבי הזדמנות מיקצועי.

 בתאריכים שעויים צוע
 להשהות עדיף אך אלה.

 הסופית ההחלטה את
 נוספת פעם ולהתייעץ

 אתם שעליו מי עם
 עלולים ידידים סומכים.

 24ב־ או 2ב־ג לאכזב
 לתכנן או עליהם להסתמך כדאי לא בחודש,

 הרומנטי, כתחום הפתעות תוכניות. ביחד
* * ★

 את יאפיים שונים וקשיים מתיחות עייפות,
 נוטים אתם זו בתקופה הקרוב. השבוע

הסביבה עם להסתכסך
השבוע אולם בעת. כבר את ומאבדים הקרובה.

קל. יהיה לא עדיין במהירות. הסבלנות
אנשים עם מתיחות אך מנוחה לכם דרושה
לא ותיקשורת קרובים כרי זמן למצוא תתקשו

נושים אתם טובה. 22וב- 21ב* לנוח.
ונר בתוקפנות להתנהג בקשיים תתקלו בחורש

סודית נקמה שללא אה לחדל לנטיעה בקשר
לא בכם שפגע באדם חושבים אתם שעליה
עדיף להרגע. תוכלו העבודה בשטח בעת.

 לחדש סיכוי הרומנטי בתחום יותר. מאוחר
 חדשים. בקשרים להתחיל אף או קשרים

★ * *
ם של טצב־רוח א ביזבוזי  להוציא אתכם יבי

 להרשות יכולים משאתם יותר כספים
 החסכנים גם לעצמכם.
 זהירים לא שביניכם

 קניות זו. בתקופה דיים
 על חתימה או גדולות
 יהיה שבהם חוזים
להוצ להתחייב עליכם

לד רצוי גדולות. אות
לט מקוד בשבוע. חות

 בעיקר ובעיות עויות
 24ה- בחודש. 20ב־

 מעייפים יחיו 25זה-
 ירגיש לא המישפחה מבני שמישהו ויתכן

התוכגיות. את לכם לשנות עלול וזה טוב

 24ב־ חלק. יילד הכל לא
 ללב. תקחו ואל תתרגשו אל בחורש 25וב-

 תתגברו. אך קל, יהיה לא הקרוב החודש
* * *

ד בין ד 21ו  לעזור עליכם יהיה בחודש 24וו
 אל בריאות. מבעיות שסובלים מישפחה לבני

 גדולות תוכניות תתכננו
 מכיוון ימים, לאותם

 יימצא לא שבוודאי
לעצמכם. זמן לכם

 שובה כל״בך לא בשורה
 לאוזניכם להגיע עלולה

בחודש. 24ב־ או 2ב־ג
 שאיפות לקדם הזדמנות ן תהיה המיקצועי בתחום
 שיחה תדחו אל ישנות.

 שקשור מי עם חשובה
 מאוד מקובלים תהיו הרגש בחיי לעניין.

תופענה. חדשות וידידויות הקרובה בתקופה

 בררד־בלל אלה אנשים מעניין'. .למשהו
 חשובה החברה לעזור, ואוהבים לב טובי
להם.

 קשר ליצור יבולים אינם אחר מצר
 בקשרים מעוניינים אינם שני ומצר שיטחי

 הם קרובות שלעיתים כך מרי. עמוקים
 לקוחות קחל עם עובדים עצמם את ימצאו

 במיטגרת ורק אך נעשים עימם שהקשרים
העבודה.

 ועוד טובה מארוחה להגות מסוגלים הם
 סעודה להכין יחליטו אם אך מהכנתה, יותר

 כשהם במהירות, זאת יעשו עצמם, בכוחות
 הם ומרשימים. יקרים בחומרים נעזרים

 חשובה אינה לצחוק הטיבה הסביבה. את
 להם גרם מה לגלות לא יעדיפו הם ביותר,
 יילחצו אם אך המתגלגל', .הצחוק להתקף
בין לא מלבדם איש להסביר, וייאלצו  י

להצחיק. יבול זה מעין שדבר
חפצים, בהמון מוקפים להיות אוהבים הם

רבוטיות זקוקים הם
 חוש־ בער■ ורחונש,

 חסוי• מחו, הומוו
ויוני ואוהבי מנוחה

 בעיה. בל ללא מהם להיפרד מסוגלים אולם
 של המפורסמת תבונתם את קיבלו לא עדיין

 ישנים לחפצים התקשורת - הסרטנים
 נמשכים הם מהם. להיפרד יכולת וחוטר

 כלומר המעשי, לצד יותר אך וליופי, לאמנות
בקוס בקרמיקה, בצורפות, יעסקו הם

 חוסר וכוי. בתמרוקים בפרחים, מטיקה,
 מנך נובע חייהם הם שמאפיין המנוחה

 פישוריהם. את ינצלו רחוקות שלעיתים
 להם לעזור עשויה שלהם האמביציה

 תעזור לא בררך-פלל אך עצמה, בעבודה
שאיפותיהם. ואת עצמם את לקדם להם

 בקשרים לפתוח והזדמנויות רומנטיים ימים
 23וה־ ,22ח- .21ה־ סביב יהיו חדשים

 דרושה הפעם בחודש.
תר העזה יותר יוזמה, ויו

 השני לצר תשאירו אל
 אתם העבודה, כל את

הזדמ להחמיץ עלולים
 קשיים מיוחדת. נות

שוב, צפויים כספיים
 24ח- סביב בעיקר §

 לא רצוי בחודש. 25וה־
 להימס ולא להתחייב
 בראי גדולות. להוצאות

 באוזניכם שיושמעו ולמרות זהירים, להיות
סופית. להשיב לא עדיין מושכות, הצעות

* * * יי
 בקצה האור את לראות תתחילו השבוע

 עומד שהמצב לכך וסימנים רמזים המנהרה.
לראות תוכלו להשתפר

 מסוג פעולה כל לדתות
 יהיו בחודש 25וה* 24ח־ לפחות. בשבוע זה

 החברה. יחסי של בתחום ביחוד קשים
* * ★

 שקטה תקופה לכם שתארגנו רצוי החורש
 מאמצת.אתם עבורה או נטיעות ללא

 יותר עכשיו רגישים
לחלות. ונוטים מתמיד
מיש־ קרובי עם בעיות

 לכם לגרום עלולות פחה
 כספים ענייני רב. לרוגז
 ולא כעת להסדיר צריך

תעבו במקום לדחות.
 נוסף תפקיר עצמכם ן על לקחת תצטרכו רה
בחורש. 2$ב־ או 24ב-
 בחודש 22וב־ 21ב־

 ביותר, משמחות רומנטיות פגישות צפויות
ממושך. קשר יתפתח שלא כנראה אך

 שלכם שהפופולאריות תרגישו זו בתקופה
 ואנשים מקובלים יותר הרבה תהיו עולה.

להתח מעוניינים יחיו
 בתחום בדיעותיכם. שב

הצל־ צפויות הרומנטי
 לתקן תוכלו כעת רזיוזג

ו שהתקלקלו, יחסים
בני־ את שתזמינו רצוי
לביתכם. אליכם הזוג

 22דד .21ח* על מדובר
וב* 24ב־ בחודש. 2וה־נ

 להיפגש יותר מומלץ 25
ד ציבוריים. במקומות  ו

 זו בתקופה להצלחות יזכו שביניכם אמנים
 השראה. לקבל התקופה את שינצלו וכדאי

★ * ♦
 לא קשיים ביותר. לחוצים תרגישו השבוע
 אל התוכניות. את לעכב עלולים צפויים

והש בפזיזות תחליטו
 על להתפרץ לא גיחו

העבו במקום עמיתים
להק עליכם יהיה דה.
ש  לעבודה, רב זמן די

 להתגבר תצליחו אולם
שמת אלה הבעיות. על

 או 22ב- לנטיעה כוננים
 עדיף בחודש, 2ב״<

 לשבוע אותה שידחו
 עלולים אתם אחר.

 בבעיות להיתקל או אגשים עם להסתכסך
 שקט. חסרת התקופה צפויים. בלתי וקשיים

. . .
 ומצבכם שמצב־הרוח תרגישו זו בתקופה

 אנשים עם תיפגשו לפתע משתפרים. הכללי
 התראיתם לא שעימם

 שוב תוכלו כעת רב. זמן
חד בקשרים להתחיל

 יותר שחשוב ומה שים,
 שבד קשרים לסייס -

עלי ושלוחציס עיקים
 טובות בשורות כם.

 צפויות כספים בעגייני
 נסיעה בסוף־השבוע.

להידחות, עלולה לחדל
 אל לטובה. יהיה זה אך

 אתכם יפצה *ז במקום שיבוא מה תתאכזבו,
לטובתכם. פועל הבל בתוכניות. השינוי על

*  
*  
* 
!*£ 
* ★  
*  * 
* 
*  
*  
★  : 
* 
* 
*  :
§*■
★
**!★
*
;* !

 ★נ י
*

★
*
;*׳

:
*

:
 *־ ן • * !

★ . ★ 
*

67


