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 מרים
בנימיני 1

החודש: מזל

אריה
כהנא־ מאיו הרב
אומרים מה

אוניו על הכוכבים

 הסכנה האלימות, כמפה. הכוכבים ממצב
חייו. כל אותו מלווים וההסתכנות

 שהוא או לאלימות קורבן עצמו שהוא או
 מאמין הוא שבהם הרעיונות לה. האחראי

 מסוגל אינו והוא עליו, נכפים כאילו
•דיבוק'. כעין זהו מהם. להשתחרר
 נחפזת חשיבת״בזק, היא חשיבתו

 כשיחסיו עצום, במתח שרוי הוא ועצבנית.
 פשוטים. אינם הם אף הקרובה סביבתו עם

 דיפלומטי חוש חוסר טאקט, חוסר
 הסובבים את מרגיזות בוטות והתבטאויות

 לו החשובות המטרות למען ילחם הוא אותו.
לא הוא האמצעים. את מקדשת מטרה וכל

ת ו מ י ל א ת ה חו ו נ ו

הח״כ של ועתידו
הגזען?

 אינה השעה .1932 באוגוסט 1ב־ נולד
 מפת״שמש. לפי נעשה זה ניתוח לכן ידועה,

 מאין ומסובכת מורכבת מפה היא זו מפה
 פשוטה השני ומהצד - אחד מצד כמוה

עצמה. את מסבירה וכמעט וברורה
 בשטח. שיבלוט אריה מזל מיליד מצפים

 נחבא יהיה האריה שטיפוס חושב לא איש
 את להזכיר ינסה הוא ההיפך, הכלים. אל

 יהיה שאי״אפשר וידאג הזדמנות, בכל עצמו
 האריה זו שמבחינה ספק אין ממנו. להתעלם

 נמצא הוא עצמו. את מוכיח מדובר שבו
בכותרות. תמיד

 קיצוני אדם על מראה לידתו תאריך
 מאמין הוא אחד מצד וחסר״פשרות.

 הוא שני מצד דרכו. בצידקת שלמה באמונה
 חזקה והשפעה רב קסם בעל כריזמטי שחקן

סביבתו. על
 כישרונותיו כל שיכנוע, כושר בעל הוא

הוא קהל. לו כשיש מתעוררים הדרמאתיים

 אך - עידוד והרבה מחמאות לחיוכים, זקוק
עצמו. לפני אפילו להודות יסכים לא בכך

 אריה. מזל לבן כיאה דרמאתית, הופעתו
 המוקרנים ההרס וכוחות האלימות
 את אליו ומרתקים מושכים מאישיותו
האנשים.

 שמשהו ההרגשה את מעניק תמיד הוא
 או ידבר יופיע, שהוא יתכן לא לקרות. צריך
 אירוע איזשהו שיתרחש מבלי יעבור סתם

 גורם הוא פעם לא ומסעיר. רב״משמעות
 מהסיבה וזאת אכזבה הקרובים לידידיו

באמת. שהוא מכפי שונה אותו שמפרשים
 העתיק הישן, על לשמור לו חשוב

זה. כהוא לשנות מבלי והמסורתי,
 ולא חשדן הוא ידידי״אמת. מעט לו יש

 בעל הוא באחרים. אמון לתת ממהר
 באישיותו וקיצוני. החלטי חזק, כוח־רצון,

 העושה המרגל, הבלש, את המזכיר צד קיים
 לפעול צורך לו יש בסתר. מעשיו את

 חש ממש הוא שגי ומצד ובמחתרת בסודיות
ראווה. מופעי ולתת להציג להופיע, צורך

 עצבני, אדם על מצביעה הלידה מפת
 תמיד לא תנועותיו ואפילו חסר״סבלנות

 אינו הוא בהן. שולט אינו פעם ולא רצוניות,
 מישהו אם מאיש. הוראות לקבל מסוגל
יהיה לעשות, מה לו ויאמר הדרך את יתווה

אחר. ולא עצמו הוא זה
 סובל אינו הוא - לו זרה היציבות

 בית, לו יש אם גם בשיגרה. יתנהלו שהחיים
 הרפתקן, טיפוס עצמו הוא וילדים, מישפחה

מנוח. למצוא מבלי למקום ממקום הנודד
 תמיד, לו מציק משהו מטיבעו, מרדן הוא

 בתקריות־פתע מחדש פעם בכל נתון והוא
 בהן והעצבנות המתיחות בלתי-נעימות.

 הוויכוח, בבריאותו. לחבל עלולות חי הוא
 בעיקר עליו, אהובים והמדון הריב המיקוח,

 חשוב לא בחר. שבה לדרך קשורים הם אם
 עצמו את ימצא הוא יצמד, שאליו הרעיון מה

רבים. אויבים לעצמו קונה עת בכל
 שנים, במשך שבנה מה ברגע יקלקל אם

 הן והסובלנות הסבלנות כך. על יתחרט לא
 בלתי־גמיש קשוח, יחסו ממידותיו. לא

וחסר־רחמים.
 במזל הירח נמצא שלו במפת־הלידה

 שעתיק, מה לכל אהבה לו שמקנה מה סרטן,
 פלוטו לכוכב צמוד הירח ומסורתי. ישן

 את לטהר שעליו לתחושה אותו ומביא
 - בדרכו ועומד לו המפריע דבר כל סביבתו.

 שהביא פלוטו, כוכב ויטוהר. יסולק יחוסל
 המפורסמים, בטיהורים לעסוק הרוסים את

 לטהר שהרעיון כך זו, במפה גם חזק מופיע
ישירות גובע לו המפריע גורם מכל הארץ את

ם נו י נ ר ק ו מ ה ו ו ה ה
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סביבתו את שמושכים
 סובל וממש ומתון, שקול להיות מסוגל

האחרים. של מאיטיותם
 וכאילו רבים, בפי מושמץ שהוא למרות

 על לשמור מנסה הוא כלל, לכך מתייחס אינו
ליוקרתו. וחושש תדמית

 •אצבע הנקרא סימן קיים במפת״הלידה
 עליו השומר כוכבים מצב זהו אלוקים'.

 מכניס הוא שאליהן מהסכנות אותו ומוציא
עצמו. את

 יופיטר, כוכב הוא הבולט נוסף דבר
 תזכה שתמיד בנקודה אריה במזל הנמצא

 הכוכבים נגדו, העם כשרוב בפירסום. אותו
 והצלחה, פירסום לקראת אותו מובילים

 רבים בקשיים יימצא שהוא נראה זאת ובכל
 מעבר לו אורבים רבים אויבים השנה.
 הבא, ובחודש זה חודש בסוף וכבר לפינה,

 אולם בסכנה. עצמו את למצוא עלול הוא
 שאיכשהו נראה שיעבור, הקשיים למרות
 התקדמותו מהם. להיחלץ יצליח תמיד

 אותו גם אלא כולו העם את רק לא מסכנת
עצמו.
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 שקשור מה כל על דגש יושם השביע
 עובדים אתם שבו במקום כענייני-עבודה.

שי להערך עומדים
 על שישפיעו ,נויים

 יוצע בקרוב עתידכם.
 או חדש תפקיד לכם

 את להחליף אפשרות
 אתם שבו המקום

 להיות כדאי עובדים.
בהערו־ ביותר זהירים
 שקיימת מאחר תיכם,
 ממה יותר לומר נטיה

וה־ 24ה״ ורצוי. שכדאי
 מביניכם לאותם תהיה, שבהם ימים יהיו 28

 הרומנטי. בשטח הצלחה זאת, שמחפשים
* * *

 תתחילו שעברתם, הקשה החודש אחרי
 אינו המצב עדיין מסויימת. בהקלה להרגיש

 רוצים שהייתם כמו
שצ שיפור אן שיהיה,

 והקלה במצב־הרוח פוי
 את לכם ינעימו בקשיים

 25וה״ 24ה־ התקופה.
 מאוד ימים זאת בכל

 עלולים אתם - מתוחים
 בני־הזוג עם להסתכסך

 שאינם עניינים על
 היו לכן לכם, חשובים
 את תקצינו ואל זהירים

 הצלחה צפויה הרומנטי בשטח הוויכוחים.
ם הקשר אבל בחודש 27וב־ 26ב־  מהר. יסתיי

* * *
 עצמכם את להתאים תוכלו לא השבוע

תשתנה. תוכנית כל שתיכמתם, לתוכניות
 יכניסו שונות תקלות
מתי מעט ללא אתכם
 עם אי־הבנות חויות.

 יביאו לעבודה עמיתים
מדי, יותר להעיר אתכם

 לכם לגרום עלול וזה
 •אכילה ולהמון לחרטה

הברי בשטח עצמית".
 חזקים אינכם אות

 ויהיה השבוע, במיוחד
 על יותר להקפיד עליכם

 או לטיול מלצאת להמנע רצוי מנוחה.
להעלם. עלולים הדירה מפתחות לנסיעה.
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 טוב. יותר חרבה במצב־רוח יתחיל השבוע
 באופק, פית,מן כבר מסתמן כספית מבחינה

 הקשיים זאת ובכל
 אתם שבהם והעיכובים

 יוכיחו להיתקל עלולים
 מאוחר יותר עצמם את

 עיסקה כל כטובים.
לפועל, כעת יוצאת שלא

 חוזה על חתימה כל או
לטו תהיה שנדחית,

עניין. של בסופו בתכם
וטיו חופשות נסיעות,

 לכמה לדחות טוב לים
 עירנות. גלו ברירה, אין אם אך שבועות.

 בחודש. 26מה־ ־הרומנטי בשטח היכרויות
* * *

 מאוד, זהירים להיות עליכם יהיה השבוע
 לעבודתכם שקשור מה בכל ביחוד

 תפקידים ובריאותכם.
 התחלות או חדשים
 לגרום עלולות חדשות

 ולבילבו- לאי״הבנות
ביני התיקשורת לים,
 אינה האחדים לבין כם

 טוב במיוחד. טובה
 העירו שקטים. שתהיו

 את ותלמדו שפחות מה
 את להפגין טבלי המצב

 החזקה. אישיותכם
 יהיה וטוב קלים. אינם בחודש 25וה־ 24ה-

 הבאים. צעדיכם את ולתכנן כוח להחליף
* * *

ם אינכם עדיין אתם זו בתקופה  חזקי
 25וה־ 24ה־ ולחלות. להפגע ונוטים במיוחד,

 מעייפים יחיו בחודש
 כדאי לא - במיוחד

 גדולות תוכניות לתכנן
 עדיף ימים, לאותם

מה מעט להתרחק
 בחברת ולבלות חברים
 העצבנות בלבד. עצמכם

 התקופה את שמאפיינת
לדא גורמת האחרונה

 דבר כל - מיותרות גות
 חשוב יותר נראה קטן

יש חמצב שבועיים תוך שהוא. מכפי וגדול
רגועים. יותר הרבה חרבה ותרגישו תנה

,מאזני
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 מתיחות - עבורכם קל יהיה לא השבוע
 וכל מצב-הרוח, את לקלקל עלולה בבית

 בגלל יתגמד הישג
אחדים, של בעיותיהם

 נאלצים אתם שבהן
 המיק- בשטח לעסוק.

 עשויים אתם צועי
 ומיחס מהצלחה ליהנות

ש מי ביותר, חיובי
 חדש בתפקיד מתחיל

 מפופולא- ליהנות יוכל
 לשים רצוי והבנה. דיות

 מה על הדגש את
 או בבית שפחות מה ולבלות בחוץ שקורה
 לכם. יועילו ומנוחה שינה המישפחה. בקרב

* * *
 האחרון, בחודש שחשתם הבדידות אחרי

 שיפור ותרגישו פנים לכם יאיר הבא החודש
 שעימם ידידים במצב

 זמן־מה נפגשתם לא
 וגם עצמם, את יזכירו

 היוזמים, תחיו לא אם
 שבסביבתכם אנשים

 אתכם יכריחו ממש
 ולבלות עימם לצאת

 אנשים תכירו בחברתם.
 יגרמו ואלה חדשים,
 במצבכם ממשי לשינוי

 שימו אולם החברתי.
 עליהם דעתכם שבועות שלושה בתוך לב:

 אישיים. עניינים תגלו אל - לכן תשתנה.
. . .

 חדשה בתקופה מתחילים אתם השבוע
 עומדים המיקצועי בשטח ורבת־חשיבודב

 הכל שינויים. להתחולל
 בלתי- בצורה יתרחש

עשו ומפתיעה. צפויה
 תפקיד לכם להציע יים

 על להודיע או חדש
 תפקידים של סיוט

 עסוקים אתם שבהם
ש שברור. מה כעת.

 התקופה של התוצאות
 ישפיעו המתקרבת

 רב זמן עוד עליכם
 שלא כדאי השבוע תעבור. שהתקופה לאחר
אחרים. על דעתכם את להשמיע תרבו
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 עלולות זו לתקופה שתוכננו נסיעות
ם הדברים להידחות.  לפי מתרחשים אינ

 ברגע אם גם המתוכנן.
 יותר עיכובים. יש זה

 ליהנות תוכלו מאוחר
ונעי מוצלחות מנסיעות

 הדשות היכרויות מות.
 גרים שאינם אנשים עם

ב צפויות בקירבתכם
 יותר אתם זו. תקופה

 ובני כעת, מקובלים
 את יחפשו השני המין

ד 28ח־ חברתכם.  29וו
 עניינים על לשיחות

סו אך מיקצועיים, ם להיות נ  לשיחה. המאזיני
* * *

 הכספי בשטח לכם. מצפה קל לא שבוע
 ומודאגיס, כבולים עצמכם את תרגישו

 עלולים קרובי״מישפחה
 על איתכם להסתכסך

 24פימסיים.ה- נושאים
 יהיו בחודש 25וה־

 רצוי במיוחד, קשים
 לטיול לנסיעה, לצאת

הי לביקור-ידידים. או
 ובקרב בבית שארות

 לסיב־ תביא המישפחה
 יש וכאלה חדש. סוך
לאחרו טדי יותר לכם
 לכן להתקלקל, עלולים בבית אביזרים נה.
 חשמליים. במכשירים בטיפול זהירים היו

* * *
 במצב־הרוח שיפור להרגיש תתחילו השבוע
 בצורה להתנחל יתחיל הכל דבר. בכל ובכלל,

 יהיו אנשים נעימה. יותר
 ויהיו אליכם נחמדים

בחברתכם. מעוניינים
 יעסיק הרומנטי השטח
 בתקופה רבות אתכם

 היכרויות הקרובה,
 להיות עומדות חדשות

 אלא ביותר. חשובות
 חזה המתוק שבכל

ם מי  כמה גם כמובן קיי
 כעת דווקא חסרונות:

ם אתם  של מחסרונותיהם להתעלם נוטי
יותר. מאוחר בכם לפגוע עלול וזה אנשים,
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