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בניכזיני
החודש מזל

 מתוחה האווירה
 נפש■ שקט ואין

ומנוחה
 זה בחודש נכון יותר או אלה בימים
 רבים ואנשים מתוחה האווירה במיוחד,

 מצליחים ואינם רגועים, מרגישים אינם
 מזל בני ומנוחה. נפשי שקט במעט לזכות
 ימי־ההולדת חודש הוא שהחודש אריה,

 מרגוע סוף סוף למצוא אמורים שלהם,
 בדרך״כלל שמבטיחה מהתקופה וליהנות

 ומה כעת קורה מה ובכן, טוב. יותר מצב״רוח
 להסביר ננסה זאת את זהו למצב הסיבה

 הם מה יבינו אם עליהם, ייקל ואולי כאן
 מזל שליטת שהיא השמש לקשיים. הגורמים

 אנרגיה, המון בדרך־כלל מאפיינת אריה,
 ושימחת״חיים. אופטימיות התלהבות,

 צל מעיב השנים, כבשאר שלא השנה, אולם
השמש. על

 יוצר עקרב במזל שנמצא שבתאי כוכב
 כשהשמש כעת, דווקא לשמש. קשה קרינה
 אנשים שולטת) היא שבו אריה(המזל במזל
 ממצב קשות ומושפעים בטוב חשים אינם

 הן הבולטים הסימנים אחד הכוכבים.
 חודש בתחילת שהיו הירודות הטמפרטורות

 בקשר היו והשמש שסטורן זמן כל אוגוסט.
ת קריר היה מזג״האוויר מעלות, 90 של יחסי

 גרם ובהחלט קור מסמל סטורן זו. לעונה
 הכוכבים בין הדיסהרמוניה זו. לתופעה
 שור, האריות. על רק ולא כולם על השפיעה

 היה שזה עצמם על להעיד יוכלו ודלי עקרב
 גם זו. בשנה הקשים מהחודשים אחד להם
קשה. היה האחרים המזלות לבני

 ויצר עקרב במזל הוא אף נמצא מרס כוכב
 לתאונות, שהביא זה הוא לשמש. קשה זווית

 הרבינו שעליהם אחרים, ואסונות טביעות
 בעיקר נתרכז אנחנו האחרון. בחודש לשמוע

השמש. על סטורן של הקשה בהשפעתו
 קריטיות להתפתחויות הביא סטורן
היתה ההרגשה ביותר. החשובים בדברים

 לתאונות, באחוונה שגום זה הוא סטוון
בארץ הפנימיות ולמילחמות לטביעות

 בך. שולט שמישהו היא ההרגשה לסמכות.
 אחר אחד כל או ההורים הממשלה, הבוס,

 מכבדים לא לגביף, שקובעת בעמדה שנמצא
בדעתן. מתחשבים ולא שלן הרעיונות את

 לחפש צריך - ממאבקים לברוח לא חשוב
 מי להתבטא, יהיה אפשר שבה מקורית דרך

צפוי מחשבה וללא תיכנון ללא שנלחם
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 פנימיות מילחמות נגדנו. נלחם שמישהו
 זה, בחודש להישגים להגיע קשה וחיצוניות.

 שמנסה מי ביותר. חזקה המוגבלות והרגשת
 עוצרים ממנו חזקים שכוחות מרגיש לפעול
 מה שמשום באנשים תלוי והוא אותו,

 בצורה לפעול אי-אפשר דרכו. את חוסמים
כדון חשים פעם לא חופשית.  ודיכאון, די

 נסחטו הכוחות שכל ההרגשה בגלל בעיקר
 נגד לצעוד כדאי לא להמשיך. מרץ יותר ואין

 שהתקופה ויחכה סבלני שיהיה מי הזרם.
 לו הדרושים הכוחות את לחדש יוכל תעבור,
הכניעה - היא נוספת תופעה הדרן. להמשך

 להתחמק טעם אין לכישלון. מראש
 מה בכל היטב לשלוט רצוי אך מוויכוחים,

 זעם. מהתפרצויות ולהימנע שנאמר
אוגוסט) לחודש בעיקר זו(הכוונה תקופה

נסיו! תקופת
המזל רבני ומימון

 שנים. 7 לפני עליכם שעבר למה קשורה
כעת עוברים אז בהם שהוחל פרוייקטים,
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דבר כל שיגרתי, או משעמם יהיה לא השבוע *
ארוכה לתקופה חותמו את ישאיר שיקרה *
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* 
** * 
* * * 
* 
*

 זו שלהם. הראשון הרציני המשבר את
 הדברים שרוב מכיוון ביותר קשה התנסות

 האחרונות, השנים 7ב״ עסקתם שבהם
 חלקה. בצודה והתנהלו עצמם את הוכיחו

 כשלא במפתיע, באות כעת שנוצרו הבעיות
 ויוצר הביטחון את מערער זה כלל. להן ציפו

לעתיד. באשר חרדות
 כאל זו לתקופה להתייחס אפשר למעשה,

 הזמן זה - למיבחן עומד הכל ניסיון, תקופת
 ומה שווה מה הדברים, של ערכם את לבדוק
 ולא ייכשל עצמו את יוכיח שלא מה מיותר.
 את לשפוט שקשה היא הבעיה מעמד. יחזיק

 הכל לראות אי-אפשר מבפנים, הדברים
 היא הסכנה אובייקטיבית. מנקודת״ראות

 שאינה ממציאות להתעלם יכול שאדם
 בעוד ואז, האמת. את לראות ולסרב נעימה

 יהיה והמצב להיהרס הכל עלול שנים 7
 לדעת חשוב לחורבן. ויביא קטסטרופלי

 שלא מה מכל ולהיפטר בזמן דברים לחסל
 הדברים על דגש ולשים הלאה לצעוד שווה.

סיכויים. להם ושיש הצליחו שכן
 מלאה להצלחה להגיע יהיה שאפשר כדי
 וגם הדברים את לבחון חשוב שנים, 7 בעוד

 כדאי - דברים במיספר שנכשלת נראה אם
 שלא מה כל מיבחן. כאל לכך להתייחס
 האנרגיה את ולהשקיע לעזוב כדאי מסתדר,
 מישפחה חיי - לדוגמה אחרים. בדברים

ם או משובשים  בן־הזוג. עם מעורערים יחסי
 אפשר נוספת. בדיקה דורש כזה דבר כל

 בניית על או קאריירה על הדגש את לשים
 תחליף שישמש אחר דבר כל על או בית

 הדברים אחד הקשיים. על פיצוי וייתן
א זו בתקופה ביותר הפגיעים  הבריאות. הי

 בדרן לא שאתה ההוכחה זו בריא אינך אם
 אריה, בני אצל טובה לא בריאות הנכונה.
 לב. בבעיות או בגב במיחושים תתבטא

 באזורים האחרים המזלות אצל ואילו
 לנסות חשוב זה במצב שלהם. הרגישים

 שינויים לבצע ולא כדרוש, הכל לעשות
 עד התקופה את לעבור פשוט - דרסטיים

פגיעה. ללא שאפשר כמה
<♦*!<*<׳♦**

 בתחילת אתכם יעסיקו מיקצועייס עניעים
תשובה. החלטה לקבל עליכם יהיה השבוע.
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 תשובות למתן המתאים
ת לקבלת או  נסו החלטו

 בשלושה זאת לדחות
 רצוי כן, כמו שבועות

 צעד כל לבצע לא
 שקשור מה בכל דרסטי

שלכם השיפוט לכספים.

הרו בשטח אחר-כך.
הצ מובטחות מנטי

 השני המין בני לחות.
 ויהיו אליכם יימשכו

א בקירבתכם. מעונייגים - * !
פגי ליזום כעת תוכלו

בקשרים ולהתחיל שות
 מוטעה להיות עלול

אלה. בימים לחלוטיו
 *■ףסצזי־ססן זאת, לעומת חדשים.

מצבכם הכספי בשסח
מעודד־ אינו

ם בחו*איתיבם. ווזידים שתהיו רצת  גמקו
 לעתיד. גגיגע אי-הגגה, צפויה העבודה

* * *
 יהיו וה־סך .25ה־ לכם. מצפה קל לא שבוע

 בכוחותיכם שתחסכו כדאי ולכן מעייפים
במ להרבות והשתדלו

 נ0וה־ ה־־/נ נוחה.
 מוקדשים יהיו בחודש
 לא בביתכם, לטיפול

ב טיול לבצע רצוי
 מאחר אלה, יומיים

 או תקלות שצפויות
 בדרכים. סכנות אפילו

 הכספי בשטח הפתעה
 או 20ה־ לקראת צפויה

 בשטח בחודש. 21ה~
__ __ טובים סיכוייםכעת מתפתחים הרומנטי
שפח־הים, על לבלות מתכונמס ^ שמהנים פופולריים יותר הרבה תהיו אתם להצלחה.

 לראות יכולים אינכם
 לסכן עלול וזה בשלמותה התמונה את

קשה. באופן אתכם לסבך ואף אתכם
* *־ ז•ו

סס מאוד שבוע ם אתם לכם, מצפה מו  מטי
 ולא הסביבה על ולהתפרץ במהירות להתרגז

 או ב״$ג בצדק. תמיד
 אתם בחודש ב-פג

 מיכתב לקבל עשויים
 מחז־ל. טלפון שיחת או
 שימחה. לכס יגרום זה

 תזכו שבקרוב יתכן
ם בביתכם לארח די  ידי

 חוסר למרות מחו־ל.
 את ישפר זה המחות,

 וה־פג ג7ה־ מצב-הרוח.
 במיוחד קשים ימים

מביניכם אלה ביחוד זהירים. היו עבורכם,
'* * *

 השבועות של המתכונת כמו יימשך השבוע
 מכרים צצים מקום שבכל נדמה האחרונים,

ם קרובים  שאת וידידי
שכחתם. כמעט קיומם

 זוכרים הם דאגה, אל
 לא או תרצו ואם אתכם
 פתע ביקורי צפויים

מב התכוננו בביתכם.
 מומלץ אולם מועד, עוד

 לצאת או נסיעה לבצע
 מכל ולהתרחק לחופשה
 וח־$נ 17ה־ ההמולה.

קלים, יהיו לא בחודש
 ממחה אולם טוב, לא להרגיש עלולים אתם

המצב. את לשפר לכם לעזור יכולים ושינה

4 4,
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 ענייני כעת, עליכם עוברת קלה לא תקופה

 או אתם מעט. לא אתכם מעסיקי□ בריאות
סוב מישפחתכם. בני
שונות, מבעיות לים

 מצליחים אינכם ואתם
 ללא אחד ליום להגיע
 נוטים אתם דאגה.

 הסביבה עם להסתכסך
 קטן דבר כל הקרובה,

 ומעורר אתכם מרגיז
 הביקורת יצר את בכם

 כה בין אצלכם החזק
 עלולים אתם וכה.

 הדירה של מפתחות חשובים, חפצים לאבד
תעודות. או מיסמכים וכן המכונית של או
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 ג5ה* אופטימי. במצב״רוח מתחיל השבוע
 עם אתכם להפגיש עשויים בחודש וודפג

ם די די וחדשים. ישנים י
 מביניכם אלה ובעיקר

רומנ למעט שזקוקים
 להמת יוכלו טיקה,

 המין בני של מחיזורים
 לתכמ לא חשוב השני.

 לעתיד גדולות תוכניות
שהב מאחד הרחוק.

 כעת שניתנות טחות
ק  דווקא אמורות אי

אה בענייני להתקיים.
ת על לשמור רצוי בה דיו  שאפשר. כמה עד סו
ת כל ש קשר של התפתחו א חד  שלילית. הי

* * *
 מה בכל בעיקר לכם מצפה קשח שבוע

 עליכם יחיה המיקצועי. לתחום שקשור
 לב ולשים קשה לעבוד

 בסבי־ שקורה למה
הזדמ הקרובה. בתכם

 כעת. צפויה לקידום נות
 מלחתחייב היזהרו אך

תפ עצמכם על לקבל
 בו בטוחים שאינכם קיד

טעו האחוזים. במאת
 עלולות בשיפוט יות

 מאוחר לחרטה להביא
 שעליהם ידידים יותר.
 בימים אתכם לאכזב עלולים סומכים אתם
 בענייניבם. עימם להתייעץ תמהרו אל אלה,

* * *
 או בנסיעות עסוקים אתם זו בתקיפה
 אם תתפלאו אל לנסיעה, תובגיות בתיבנון

 בעיות יתעוררו יום מדי
אין ומשונות. שומת .

5' * נוי י מסוג שעניינים סי
בצורה יתנהלו זה |

הת־ ומסודרת. שקטה
צפויות, רבות רגזויות
אי-הבנות, בגלל בעיקר
 שעימם אלה ושל שלבם
במגע. נמצאים אתם

 מנסים העבודה במקום
 אל מתחתכם. לחתור

דקו אמון לתת תמהרו  הצעה כל היסב וגי
לחבשילכם. מעוגייגים כי מקבלים, שאתם
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 אלה, בימים הטובים מן אינו מצב־הרוח
 עניינים ומדוכאים, כבדים חשים אתם

 לכם גוורמים כספיים
 שחמור ומה לדאגה.

י - יותר  מישפחח מ
 ודור- אתכם מאשימים

 יותר להם שתעניקו שים
שתנו תשומת-לב.חשוב

 מעט ותתרחקו חי
 צאו אפשר אם מכולם.

מר ונסו לחופשה  לח
התקש חדשים. אנשים

מאר אנשים עם רויות
 אך בממד, להחזיק אמורות אינן אחרות, צות

 מצב־הרוח. את ולאזן לשפר יכולות בהחלט
י־ * ★

 לבלות לחינות אמורים אתם זו בתקופה
 שינעיסו וידידים, קרובים בסכרים ולפגוש

 לא אילם זמנכם. את
 המ* לפי מתרחש הכל

 שונים ועניינים תוכנו,
 אתכם. לעכב עלולים
צפו העבודה, במקום

 לא התרגזויות יות
 מתעלמים שוב מעסות,

 ומנסים מרעיונותיכם,
 לבצע עליכם להשפיע

 לטובתכם. שאינו שינוי
ם הזוג בני  לריב מסי

 מכל להתנער נסו אך איתכס, ולהסתכסך
 לחופש. זכותכם על ולעמוד אשמה, רגש

* * *
הרומנטי בתחום לכם, מצפה מוזר די שבוע

 אינן אלה אולם חדשות הכרויות צפויות
 יציבות להיות יכולות

 לכן מעמד, להחזיק או
 ואל כך על תבנו אל

גדולות. תיקיות תפתחו
 להיות .עלולה האכזבה

 כל יותר. מאוחר גדולה
 רק לשפוט תוכלו קשר
שבועות. שלושה בעוד

 שאתם במה היזהרו
 אחד כל לא מגלים,

 הפעילו לאמתכס. ראוי
 בתחום עירניים. והיו האינטואיציה את

י או 15ב~ הפתעה צפויה הכספי בחודש. 16ב
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