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שורטים השני ביום מדים

בנימיני
החודש: מזל

 השבוע ■מ■
 והקשו

לכוכבים

 חזק, להיות חייב האדם הראשון ביום
 לצפון. חושב שהוא מה את ולעשות עצמאי

 הוא-עצמו, להיות עליו שבו היום זה
 להיות ולא לו הטובה הדרך מה להחליט

 דברים לבצע טוב אחר. של מדרכו מושפע
 לא ביושר. ולפעול להעז פחד, ללא גדולים

 זה יום ובחוסר־יושר. בערמה להשתמש טוב
 ולהתמודד לנטות כדאי - אתגר מעמיד

 טיבעית, בצורה לזרום לכוח לתת טוב עימו.
מע- לברוח לא גם אך בעבודה, להגזים לא

 שאהוב בשבוע המטויים היום אחד לכל
 היום זה האחרים. מהימים יותר עליו

 יום יש לעומתו טוב. משהו בו קורה שתמיד
 היום חסרי־המזל. הדברים כל קורים שבו

 יש ואחד. אחד כל אצל שונה הרע או הטוב
 ולאחר שלו, היום הוא הרביעי שיום מי

 של הטוב יום הוא השישי יום דווקא
השבוע.

 שילטון יום לכל משייכת האסטרולוגיה
 שבאסטרולוגיה למרות כלשהו. כוכב של

בתקו גרמי״שמיים, ב״סג עוסקים הנוכחית
 רק הכירו לכוכבים, הימים שוייכו שבה פה

כוכבים. שיבעה
 את והקובע בו השולט כוכב אדם לכל
 שולט שבו היום אם לדעת מעניין אופיו.
 ההיפך אולי או הטוב, היום יהיה אכן הכוכב

 אחד כל השבוע. בכל נעים הפחות היום -
 ונטיונו הרגשתו לפי זאת לבדוק יוכל

הסובייקטיבי.
הראשון מם

 למזל (הקשורה השמש שולטת זה ביום
אריה).

 על להביט כדאי אטומים. להיות ולא עקש
 טוב לא אחרת. השקפה מנקודת הדברים

 יותר המצב רחוק, לטווח תוכניות לתכנן
 נשים עם או ציבור עם קשר כל נזיל. מדי
 אחר. יום מבכל חשוב יותר להיות יכול

 איך אחרת להשתנות, לדברים לתת חשוב
 חסות ולתת להגן טוב להשתפר! יוכלו הם

לאנשים.
 פועלים למשהו, מהירה תשובה נחוצה אם

אינו זה יום האינטואיציה. או הרגש לפי
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 יאהב שאדם חשוב - מתחיל השבוע שיה.
 הדברים בגדול. ויפעל עושה שהוא מה את

 חשובים אינם ופירטי״פרטים הקטנים
כרגע.

 ליום מתאימות אינן החשובות ההחלטות
 לא יותר. מאוחר בשלב ייעשה זה הראשון.

 לשמור חשוב דברים, ולדחות להתעכב טוב
 והכוח האמונה לפי ולפעול הטוב השם על

הפנימי.
השני יזם

 במזל (הקשור הירח שולט שבו היום זה
 מצב- ,הרגשות שולטים זה ביום סרטן).

 היום. באותו פעמים כמה משתנה הרוח
 פגיעים, יותר מסביב אנשים חשוב, הרגש
 לשינויים. ולצפות גמישות על לשמור צריך

 הזרם עם לזרום כדאי יציב, יום לא זה
 חשוב השני ביום מוביל. הוא לאן ולראות
להת־ לא אחרים, לאנשים פתיחות שתהיה

 על להחליט טוב וקר. הגיוני לניתוח מתאים
 לא האדם אם אפילו אחר אדם עם שותפות

מכן. לאחר בו לחזור יוכל
השלישי יום

 טלה במזל (הקשור מרס כוכב שולט כאן
 אם לפעולה. המתאים היום זה ועקרב).

 זה חדש במשהו או במיבצע להתחיל רוצים
ותקי אומץ־לב לגלות להעז, כדאי היום.
 להיעצר. ולא שמתחילים במה להמשיך פות,

יכ שהאחרים - שתהיה בוודאי התנגדות
 את לאבד אסור להפסיק. סיבה לא זו עסו,

 קצת יהיה שהמצב יתכן העצמית. השליטה
 בקור' לנהוג מאפשר השלישי היום מסוכן,

החושים. ובכל הישר בשכל ולהשתמש רוח
 אך לאלימות, להיגרר גם אפשר זה ביום

 לא זאת. למנוע אפשר לכך, מתכוננים אם
 ללב פנימה לחדור צריך הבעיות, את למרוח
ליחסים חיים לתת אפשר זה ביום הבעיה,

ת,  יום הרגשו
 מתאים 1השריש

 ביום לפעילות,
 שולט החמישי

 שישיה ויום המזל
ושקט נעים הוא

 לא המקום. על נעצר שכאילו לפרוייקט או
שו לעניינים או צדדיות לדרכים לפנות
 אחר היום, מטפלים שחשוב מה בכל ליים.

מחר. שיהיה למה דואגים כך
הרביעי יום

 (הקשור מרקורי כוכב שולט זה ביום
 שבו היום זה ובתולה). תאומים במזל

 מיוחד. דגש נותנים ולחשיבה לתיקשורות
 טוב שיגרתית. לעבודה מתאים יום לא זה

 טוב חדשים. ורעיונות אינפורמציה לחפש
 להשתמש לא הסביבה, עם בקשר להיות
מה חזק יותר ״העט באלימות: או בכוח
חרב.'
 בכישרון דבריו את לתכנן שיודע מי

 מיום ליהנות יוכל ביותר, הטובה ובצורה
 ולישיבות, לפגישות מתאים יום הרביעי.
 את אחד מכל ולקחת דיעות לכמה להאזין

להציע. לו שיש הטוב
 אחרים של ברעיונות להשתמש אפשר
 פתוחים. התיקשורת קווי כל את ולהשאיר

 הסובבים של לתגובותיהם לב לשים יש
למעניין. השיגרתי היום את להפוך ולנסות
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 או חדש תפקיד לכם להציע עשויים השבוע
 עדיף אך וימשוך, יקסום זה נוספת, אחריות

 על ולקחת למהר שלא
 שיתכן תפקיד עצמכם
ק בעיות לכם שיגרום

הקרוב. בעתיד שות
 עלולה מתוכננת נסיעה

קשו הסיבות להתעכב,
 וכן הכספי, למצב רות

ידי נכון. לא לתיכנון
 היו עתה שעד דים

 לדבר עלולים לצידכם
 ולקלקל הגב מאחורי

 אתם מי עם היטב תבדקו התדמית, את
 חיוביים. יהיו מבוגרים ידידים משוחחים.

* * ★
 על רב זמן לבזבז• נוטים אתם זו בתקופה
 משפעת לסבול יש^טיה בריאותיים. עניינים

 בשטח אחרת. מחלה או
 משתפר, מצבכם הכספי

ה גדלות. ההוצאות אך
 עלולים בחודש 7וה־ *

 בגלל אתכם, לסבך עוד
 ומיותרת. גדולה הוצאה

טו בחודש 10וה־ 9רד
 ולפגישות לנסיעה בים

הרו בשטח מחודשות.
 הפתעות צפויות מנטי

 - אכזבות מעט לא אד
 בהגיון לנתח כדאי הבטחות, על לבנות לא
 החוק. עם להסתבך נטיה יש האירועים. את

* * *
 לשוב וחשק מחודש מרץ על מראה התקופה

ה-$. חדשים. תפקידים עצמכם על ולקחת
 יהיו לא בחודש 6וה-

 יהיה בחודש 9ה־ קלים,
להתחלות. יותר טוב

 רצוי כספיים בעניינים
 שום על לחתום לא

 לפתוח ולא התחייבות
 היותר חדשה. בעיסקה

מיש לשתף הוא מסוכן
 יש מבני״המישפחה. הו

ו כספים לאבד נטיה
 7ב־ במיוחד תעודות,

הפ צפויות הרומנטי בשטח בחודש. 8וב״
עצמם. את יזכירו העבר מן אגשים תעות,
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 פחות עצמכם על שתקחו חשוב השבוע
הפרטיים. לענייניכם יותר ותדאגו אחריות

 יותר להקדיש נטיה יש
 וזה לאחרים, זמן מדי

התקד־ את לעכב עלול
שמת שותפות מותכם.

 עלולה זו בתקופה חילה
 או הפרוייקט את לסכן

ב זאת דחו אתכם.
 המצב שבועות. שלושה

הש דורש הבריאותי
 בחודש 8וב־ 7ב־ גחה.

ה באיזור בעיות יתכנו
 מאוד המצב הרומנטי בשטח הרגליים. או גב

 איטית. בצורה יתפתחו חדשים קשרים רגיש.
* * *

 ותוכלו עולה, שלכם היצירתיות זו בתקופה
 אתם שבו במקום רעיונותיכם את להכתיב
מקו יוזמה, עובדים.

ו חדה וראיה ריות
ל אתכם תביא מהירה

 מכפי מהירה התקדמות
 וה־ ה־$ מצפים. שאתם

 קלים, אינם בחודש 6
תר בחודש 10וב־ 9וב־

 וכבדים. עייפים גישו
 להבטיח תמהרו אל

 להתחייב או הבטחות
גדו פרוייקטים לבצע

 שתסבלו יתכן הבריאות בשטח מדי. לים
 מתאימה. לא לתרופה שקשורות מבעיות

★ * *
 לענייני זמן יותר להקדיש נאלצים אתם כעת

פו אינם שונים אביזרים והמגורים. הבית
 יתכנו כראוי. עלים

לה הקשורות בעיות
 או אינסטלציה סקה,

ה <ליים5חש אביזרים
לקויה. בצורה פועלים

 וסיוד תיקונים שיפוצים,
 לחודש לדחות טוב -

 הרומנטי בתחום הבא.
 5מה־ ליהנות תוכלו

 קשרים בחודש. 6וה־
 9ה־ נעימים. אך קלים

 ידידים במיוחד, חשובים יהיו בחודש 10וה״
קשות. אתכם לסבך עלולים עוד חדשים
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 במגעיכם זהירים יותר להיות עליכם השבוע
 עם או שכנים עם סיכסוך הסביבה. עם

 עלול מישפחה קרובי
 הכנה וללא לפתע לפרוץ

 כל לדחות כדאי מראש.
ב לפחות חשוב דיון

 5ה״ שבועות, שלושה
 עלולים בחודש 6וה״
 פני על להעלות שוב

 הבעיות את השטח
נמ שזמגית הכספיות,

תפ אל פיתרון. להן צא
דראסטית, בצורה עלו

בחו 8ה־ או 7ה״ כעת. רצויים אינם שינויים
 יל. מחו ביקור או מיכתב, להביא עשויים דש

* ★ ★
 הראש הקצב, את להאט עליכם יהיה השבוע

 נטילת עבורכם: ביותר הטוב למנוחה. זקוק
 או יומיים בת חופשה
בתקו ההספק שלושה.

 לכם גורם אינו זו פה
 אתם טובה, להרגשה
 יותר מעצמכם דורשים

 עלולות נסיעות מדי.
 בין ביחוד אתכם לסכן

 אתם בחודש. 9וה־ 5ה־
 ולעייפות לפיזור נוטים
 בחודש וב־סג 9ב־ רבה.
 להתבשר עשויים אתם

 משמח קשר איזה על או לחו״ל נסיעה על
 להתלהב. תמהרו אל אחרת. ארץ עם אחר

* * ★
 מפתיעה. בצורה לכם קורה הכל שוב השבוע

ב מתחלפים והרעים הטובים הדברים
מספי ואינכם מהירות

 6וה״ 5ה- להתכונן. קים
 לסבך עלולים בחודש
העבודה, במקום אתכם

לה ולא לשתוק עדיף
ש דבר כל דעה, ביע

 עלול יום באותו תאמרו
 לא בצורה להתפרש

 נגדכם ולפעול נכונה
 8וב־ 7ב־ יותר. מאוחר
 פגישה צפויה בחודש

 רומנטית להתפתחות שתוביל מפתיעה,
עצמכם. את שתסבירו חשוב מעניינת.
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 עליכם ויהיה קלה. אינה הנוכחית התקופה
 שאתם מאמץ כל לבריאות. לב לשים

 מכם דורש משקיעים
מהרגיל. ומרץ כוח יותר

 עשוי לחודש 6וה־ 5ה־
 פגישה לכם להביא
 לא ומבטיחה. נעימה
כך, על לבנות כדאי

 7ב־ מסוכנת. האשליה
עלו אתם בחודש 8וב־
להי או להיפצע לים

יותר. זהירים היו כוות.
 אתם הרומנטי בתחום

 תיתכן הקיימים, הקשרים- את מעמיקים
 מבוגר. יותר אדם עם קשר של התפתחות

★ * *
 עלול וזה לחוצים, עצמכם את חשים אתם

 או באימפולסיביות להתנהג לכם לגרום
ש החלטות להחליט
נגד יפעלו יותר מאוחר

 בחודש 6וה״ ה*$ כם.
ו מדכאים די יהיו

מהת היזהרו קשים,
 תוקפנות של פרצויות
ה בבית. או בעבודה

 עלולים אתם שבוע
 במיכשולים להיתקל

 צצו. מהיכן תביט שלא
 עשויה שקטה תגובה
 בתחום הרחוק. מהעבר ידידים וכן לעזור,

 יפה. תבלו בחודש 8וב״ 7ב־ הרומנטי:
★ ★ ★

 לגבי בשיפוט לטעות נוטים אתם זו בתקופה
 כל אליכם לקרב תמהרו אל חדשים. מכרים

בעיניכם. חן שמוצא מי
 יראה הוא הבא בחודש

האמיתי. הפרצוף את
 נוספת פעם לבדוק נסו

 נתקתם שעימם אנשים
 עלולים הם - הקשר את

 הטוב השם את לקלקל
 גלויה שיחה נזק, ולגרום

 בחודש 10ב־ או 9ב״
ה־ בתחום תועיל.

לה עומדים קאריירה
 לתת מלהבטיח הימנעו הצעות. כמה ציע

חוזה. על לחתום אף או מחייבת תשובה
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