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מרים
בנימיני

החודש: מזל

שניים
בתור
אחד

 תאומים מזל את המאפיינת הנפילות
 קל שלא מסובך, מורכב, טיפוס על מלמדת
 מיהו ולהכירו. להבינו קנקנו, על לתהות
 הבריות לב את הקונה החיצוני, התאום

 אווירה ומשרה כולם, על מתחבב במהירות,
 לא מעולם שהוא שנדמה עד קלה, עליזה,

קיימת! זו דמות האם מהו! דיכאון הניר
 מלא טיפוס אותו אחר היטב לעקוב כדאי

 ולחפור להעמיק וקליל, שימחת־חיים
 זה - השני" ״התאום את ולגלות באישיותו

 הקרובים ולאנשים עצמו לאדם יותר המוכר
 החלוקה על ידענו אילולא ביותר. אליו

 ששתי לחשוב אפשר היה לשניים, הברורה
 כשהמדובר אך אחד. בגוף שוכנות נשמות

 השני שהתאום פלא אין תאומים, מזל על
 כדמות המופיע זה של הגמור היפוכו הוא

 השני וחסרת־דאגה. חופשית עליזה, שנונה,
 הוא קשים, מצבי״רוח מדיכאונות, סובל

 שבע הוא אין לעולם כמעט וציני, ביקורתי
רצון.

 עצביו סובל. ממש הוא לבד, נמצא כשהוא
 חרדות נמלא הוא פעם ולא חזקים, אינם
נעצמו. השליטה את יאבד שמא ופחד,

 להתרחק שעדיף לעולמות מפליג אז דמיונו
 מוקף להיות מעדיף המצוי התאומים מהם.

 - במהירות שיתחלפו כדאי ואלה באנשים,
 באופיו והעליז השמח הצד יוכל אז רק

 הצד על הבריאה מרוחו ולהאציל להתבטא
 קודרים, נצבעים העולם את הרואה השני,

וחסרי״אשליות. אמיתיים,
 במאי 21ב־ המתחילה זו החדשה, השנה

 היא כפול. באופי היא אף מצטיינת ,1985
 עד ביותר: ברורה בצורה לשניים מתחלקת

.1986 מאי ועד ומדצמבר ,1985 נובמבר
 תקופה למעשה, מתחילה, 1985 בדצמבר

 עובר סטורן כוכב וחצי. שנתיים בת חדשה
 של שהות אחרי קשת, מזל הבא, למזל

 ישפיע זה מהלך עקרב. במזל ומחצה שנתיים
 תאומים דגים, קשת, מזלות על בעיקר

 סטורן ייצור וחצי שנתיים במשך ובתולה.
 זה תאומים. מזל כלפי מעלות 180 של זווית

 כבד, סטורן כוכב של אופיו קל. יהיה לא
 - משפיע הוא שנה ובתקופה חסר־פשרות,

 במי- ולא נמידת־הדין, גורלות חורץ הוא
דת״החסד.

המצי מול להתייצב יאלצו תאומים בני
 ולעשות להם, נוחה אינה אם גם אות,

ב להם די לא כאילו - חשבון־נפש לעצמם
 כוכב אותם שהכריח והשינויים מהפכות
.1981 שנת סוף מאז לעבור אוראנוס

 מזל לבני הבאה השנה תיראה איך כן, אם
 הדרסטיים והשינויים המהפכות תאומים!
 אותם אצל בעיקר 1985 שנת מסוף יתרחשו
בו. 13ה־ ועד ביוני 4ה־ בין שנולדו

קאריירה
 בשטח קלות היו לא האחרונות השנתיים

 בעיקר קשיים, נוצרו מקום בכל העבודה.
 באו שעימו מי כל או אחרים, עובדים בגלל

 וסיכסוכים חילוקי״דיעות במגע. בני־המזל
 וצורת״ענודה חוסר״התאמה בגלל היו

ורוגז. התנגדות שעוררה
 עצמם על לקחת נאלצו תאומים מזל בני

 העבודה ולמרות מהרגיל, למעלה אחריות
 מצד הערכה די היתה לא שנעשתה, הטובה

 מובן כדבר זאת קיבלו ואנשים הסביבה,
מאליו.

 מקום את לשנות נאלצו המזל מבני רבים
 הנמצא יופיטר, כוכב פעמים. כמה העבודה

 לקשרים יניא תאומים, של התשיעי בבית
יותר בה שיש לעבודה אחרות, ארצות עם
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 לאן; ויש לפתח מה שיש והרגשה עניין
לשאוף.
 , ללמוד צורך ירגישו המזל מבני חלק

 רבים! להם. שחסר הידע את ולהשלים
 שתעזור חדשה, שפה ללמוד צורך ירגישו

 בפברואר שיכנס יופיטר, כוכב בהמשך. להם
 הקאריירה), (בית העשירי לבית 1986

 עמדה להשיג להתקדם, המזל לבני יאפשר
 הסביבה. הערכת את ולקבל סמכותית יותר

 החיים בפניהם, יוצבו חדשים אתגרים
 יוקדש רב וזמן חשובים פחות יהיו הפרטיים

מהרצוי. יותר לפעמים - לקאריירה
 כל במיקרה, סתס״כך יגיע לא דבר שום
לאחר יבוא בקאריירה וקידום שיפור

 נשפט שהמצב ולאחר עבודה שהושקעה
היטב. ונשקל

כספים
 במצב שיפור על מצביעה 1986 שנת
 { שובה השפעה יקבל הנספים בית הכספי.
 זה דגים. במזל שישהה יופיטר, מכוכב
 התקופה את לנצל תאומים מזל לבני יאפשר

 או חדשים בעסקים לפתוח נספים, להרוויח
 ליהנות יוכלו ששם מקום־ענודה, לשנות
 בגלל שנעצרו תוכניות גנוה. יותר משכר

 חדשה, תנופה שוב יקבלו נכספים מחסור
 לפעולה לצאת לרווחה, לנשום יהיה ואפשר

להח אפשרות קיימת מהתוצאות. וליהנות
 שאותו יקר מכשיר כל או מכונית דירה, ליף

להשיג. שואפים
בריאות

 בשנים לתאומים קל היה לא זה בנושא
 מהבעיות משתחררים לא הם האחרונות.

 הבעיות עיקר סבלו. שמהן הבריאותיות
 האחרונים בימים שנולדו אותם אצל יתרכזו

 ה־ עד 15ה״ ילידי כלומר: תאומים. מזל של
 זו בשנה הקלה. מביאה 1986 שנת ביוני. ג!

 ויהיו בריאים יותר תאומים מזל בני יהיו
יש רופאים, אצל בביקור פחות עסוקים
 חדלות שאינן מחלות של מהסבל תחררו
עצמן. את להזכיר

לבינה שבינו מה1
 ברור. נל־כך ולא מורכב יהיה הכל כאן

 יהיה לא ביוני 13ל- 4ה- נין שנולדו לאותם
 עלולים נישואים שינויים. יעברו הם קל.

 יסבלו חדשים יחסים לפתע. להסתיים
 הקשר, לחידוש וחזרה פרידות מאי״יצינות,

 יהיה חלילה. וחוזר הקשר על לשמור נסיון
ביטחון. לאיזשהו להגיע קשה

 המזל של הראשונים נימים שנולדו אותם
 .1986 שנת של תחילתה את היטב ירגישו

 בני- עם בעימותים להימצא יצטרכו הם
 להינשא הזמן שהגיע יבינו מהם חלק זוגם.

 אותם נורמאליים. חיי-מישפחה ולבנות
 לסבול עלולים ולברוח, להתחמק שינסו

 יהיה לא הפעם קשות. פנימיות ממילחמות
 ו״עפים" ה״מתפרפרים" לאותם ופשוט קל

 סובל שמישהו לחשוב מבלי לפרח, מפרח
 סוף־סוף יצטרכו הם הפעם מהתנהגותם.

המחיר. את לשלם
 שעדיין תאומים מזל מבני רבים אגב,
מבוגרים. יותר זוג בני לעצמם ימצאו פנויים
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 ל״ תוכלו הכלכלי. גמכגכם נראה מה שינוי
בקש חדשה. אפשרות ולנסות יוזמה קחת
בשות או חדשי© רי©

 להיות עליכם פויות
נ שיש מכיוון זהירים,

 יותר לאנשי© לתת סיה
לע העלול קרדיט, מדי
 רחוק. לטווח ביוקר לות

 יעזרו שיגיעו כספים
 את ולשפץ לשפר לכם

 גרים. אתם שבו המקום
 תיקונים בבמה צורך יש

חד אביזרי© וברכישת
להצ ממשיכים את© הרגש בחיי לבית. שים
בחודש. 25מה־ ביחוד השבוע, ג© ליח

* 4 ★
ב יותר הרבה ייראה הקרוב השבוע  טו

ד מלבד - מקודמיו  שבהם בחודש, 26וה־ 25ו
ה הי  בסך קשה. לכם י
 ליהנות כעת תוכלו הכל

ידי עם קשרים מחידוש
או אנשים דים, להת יבו
 - ובכלל בביתכם ארח
ם תהיו  בחברה מוקפי

 הכספי מצבכם נעימה.
 27ב־ להשתפר. עומד

לה תוכלו בחודש 28וב־
 במקום חשוב הישג שיג
תם שבו נסי עובדים. א

ם עות טיולי או ו בי ם י  הרבה למצב־רוח אתכ
הרומנטי. במישור הפתעות צפויות טוב. יותר

 מתחילים אתם משתפרת, הכללית ההרגשה
 להתבלט שוב אפשר חזקים, יותר להרגיש
 מעמדכם את ולשפר
 נעלי העבודה. במקום
שה לכך ידאגו השפעה
 תהיה סביבכם אווירה

 תאונות- גוחה. יותר
 עלולות עדיין דרכים

 בעיקר אתכם, לסנן
 בחודש. 26וב״ 25ב״

 תוכלו הרומנטי בשטח
עצ את להכניס כעת
 חדשה, לפרשיה מכם

 ורעיונות ביוזמתכם תלוי שהכל לומר אפשר
בדרך־כלל. לכם חסרים שאינם מקוריים,

חדשות היכרויות

ר :

ם יפגישו בחודש 23וה־ 22רד תכ  אנשים עם א
ם לכם לעזור שיוכלו ם לקד קטי חשו פרויי

ב בים. ה טו הי  לפעול י
 אנשים, של קבוצות עם

 שותף עם ולאו־דווקא
 להרשות תוכלו בודד.

סמכו להיות לעצמכם
 אנשים ומשכנעים. תיים

ת יקבלו  רעיונותיכם. א
מת אינו בחודש 26ה־

מה אים עס על לחתי
 באותו שיפוטכם קות,
 וה־ 27ה־ טוב. אינו יום
ם 28 מי אי ת  לנסיעות. מ

א ועשויות צפויות.  מעניינת. להתקשרות להבי
* * *

 עייפים מאוד תהיו בחודש 26ל- 22ה- בין
 לנצל כדאי השבת את בעבודה. ועמוסים

כו לאגור נדי למנוחה,
 לשבוע מחודשים חות

 מעוג- ידידים שיבוא.
אתכם. לקדם ימים
 העסוקים מביניכם אלה

 - בחינות או בלימודים
בשות שילמדו עדיף
 קרובי־מישפחה פות.

 לסבול עלולים קשישים
 אל בריאותיות, מבעיות

ב אצלם. ניקור תדחו
 אנשים עם להיפגש יהיה טוב הרומנטי שטח

איתן. הקשורים או אחרות מארצות הנאים
4 4 4

ה לנהוג תצטרכו העבודה במקום  בדיפלומטי
ת ולהפעיל ם כל א סי תכסי  העולים ה

 להשיג תוכלו בראשכם.
ב יותר תפקיד  ולקבל טו
ת. יותר עמדה  סמכותי

סה מישהו  לפגוע מנ
 הרכילות הטוב. בשמכם

ם  שמסביבכם והתככי
 לכם. לקלקל עלולים

ם 28וה־ 27ה־ טובי
ם להעמדת שי הנכו האנ

 25ב־ מקומם. על נים
ם 26וב״ ת  עלולים א

 שתנוחו. חשוב בריאותית, מבעיה לסבול
ת לחדש צורך ויש אזלו כוחותיכם המלאי. א
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 בעיקר אתכם, יעסיק המיקצועי השטח
-  לקידום לפעול תוכלו בחודש. 23ונ־ 22נ

להח תצטרכו משרות.
 באמת אתם מה ליש

 נראה לעשות, אוהבים
 לנחור לכם שיאפשרו

ש אלא מעניין, תפקיד
 בלתי-ברורות תשובות

 להחליט היכולת וחוסר
 5,■■׳| י 'י * בכם. לפגוע עלולים
נסי את לתכנן תוכלו
 לחו״ל. הבאה עתכם
 אנשים עם בקשר תהיו

הצ צפויות הלימודים בשטח שם. הנמצאים
בטוחה. הצלחתכם הרומנטי בשטח לחות.

4 4 4

היו בחודש 23וה־ 22ה* ם נעימים, י  ידידי
ם יפתיעו חשובות. ידיעות לכם ויעבירו אתכ

 ולהיפטר להירגע תוכלו
ה  שהטרידה מהדאג

ם תכ האחרון. בזמן א
תצ רומנטיים בקשרים

ת להפעיל טרכו האינ א
ה צי אי  ולהיות שלכם טו

ה בגלל זהירים א ות קינ
סה מישהו חרות. לפ מנ

ם גוע ה־ קיימים. כקשרי
ם לקחת נסיון ת מכ  א

 טיפול מצריך בני־הזוג
ט וזה עקבי, ת תאבדו אל לעזור. יכול בהחל  א

טחון קשים. - 26וה־ 25ה־ העצמי. הבי
4 4 4

 הקרובים אנשים של או שלכם, הבריאות
 24וב־ 23ב־ ,22ב- אתכם תעסיק לבם,

להק תצטרכו בחודש.
 לאותם זמן יותר דיש

 26ה- לכם. הזקוקים
משמ ידיעה לכם יביא

 נחו״ל. הקשורה חת
שתמצאו מאוד יתכן

8 0 9 1 1■ יי ■
 חשובים 28וה- 27ה־

 המיקצועי, לעתידכם
 באותם שקורה דבר כל

 בשטח לעתיד. חשובה השלכה לו יש ימים
שנותקו. קשרים לחדש תוכלו הרומנטי

ס1 ■י
■

1000011
ז ■

ס ס רז׳זז
3191:

ת תמצאו הקרוב בשבוע ם עצמכם א קי  עסו
 מראש. שתכננתם מכפי יותר הרבה מאוד,
ד חשוב  שתוכיחו מאו

ת א עצמכם. א  שת־ די ל
ת בצעו  עבודתכם א

קה בצורה  חשוב - מברי
 עליכם שהממונים מאוד

ם ועובדים  יידעו אחרי
ת להעריך  מעשיכם, א

■ אוו לד יכולים אתם רק י■06■
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רומנ מפגישות ליהנות

ם טיות. ם לא ויתורי אי ם בחשבון. ב ת חיי א
בהבטחות. יעמדו שבני־הזוג להתעקש בים

4 4 4

 מחיים ליהנות תוכלו הקרוב בחודש
 הזמן לא בהחלט זה עשירים. חברתיים

 25ה״ בבית. להישאר
 מראים בחודש 26וה־
 ביניכם מתיחות על

בני״ או הזוג בני לבין
 אין אחרים. מישפחה

 עדיף להסתכסך, טעם
ב העוסק לטיול. לצאת

הצ לקצור יוכל ספורט
בחו 28וה־ 27ה- לחות.

 לקניית מתאימים דש
 כספים כרטיסי-הגרלה.

 בלתי-צפוי. ממקור אליכם להגיע עשויים
היוזמים. להיות עליכם - בשטח-האהבה

4 4 4

מעסי המגורים למקום הקשורים עניינים
ם ם קי תכ ד השבוע, א אי מאו ת לנצל כד  א

מן אי- את ולשפר הז  תנ
שתצ יתכן המגורים.

 סכום־ להשקיע טרכו
שחשב מכפי גדול כסף
 יגרום לא זה אך תם,

ב סיכוי לבעיות. לכם  טו
ם לקבל במפ כסף סכו

נ22ב־ תיע, ־ ב  בחודש. 2ו
ת יפגקו 28וה־ 27ה־ א

ם כם, ד יהיו אנשי  מאו
ם פעו וישתפו ידידותיי

טי בשטח לה. מנ  בהצלחה. לזכות תוכלו הרו
שיגרתיים. שאינם אנשים עם פגישות צפויות
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