
 בהפתעה שבאים לאסונות מיוחסת היא
 של הצטברות אחרי רבה, ובעוצמה מוחלטת

מחוסר- החוצה שפרצו מודחקים, דברים

 מהבלתי-נעים. ולהתעלם להמשיד אפשרות
 גם אחראית לילית הצרה, שמתרחשת אחרי

והשיקום. הבניה או להיוולדות
 מזל כשבכל המזלות, 12 את עוברת לילית

ימים. 10 בערך שוהה היא
 אן שור, במזל לילית משמעות על סיפרנו

 תאומים במזל נמצאת שהשמש מאחר
 כשלילית קרה מה להבין ננסה אלה, בימים
השנה. מאי בחודש 16וה־ 6ה־ בין שם היתה

עי מאוחר. יותר ולחרטה לבושה לגרום
 לפתע, מושמצים להיות עלולים תונאים
אינ על להסתמן בלתי״צודקות, בטענות

 גדולה כתבה ולכתוב נכונה שאינה פורמציה
 לא אנשים כיסוי. כל לה שאין ובולטת,

 שמכניסים קורה מתבלבלים. או לב שמים
 נשלח וזה נכונה, הלא למעטפה מיכתב
להגיע. צריך היה זה שאליו האחרון לאדם
 חוסר- חש בתאומים, כשלילית שנולד מי

 מזל את מאפיין שדי מה תמידי, מנוחה
 זו תכונה תהיה הלילית מוכי אצל תאומים.

בחי עסוק כל-כן הוא מודגשת. יותר עוד
 מצליח לא שהוא עד פעילות, אחרי פוש

ה תומו. עד נושא כל למצות או להתרכז
 כל הוא שורשים. ללא חי שהוא היא הרגשה

 ביחסיו גם מתבטא וזה שינוי, מחפש הזמן
 להיות סובל אינו זה אדם הסביבה. עם

 הלילית לו שמעניקה האישי ובקסם לבד,
 במהירות, ידידים לו רוכש הוא בתאומים

 הרגשת עם בודד נשאר הוא שאז אלא
של שם לו יוצא לעיתים חוסר״המנוחה.

* -------------------------------------------------♦*
 * עצמו המשמיע גם המאזינים, שמלבד עד

 * לדבריו, ביותר הקנאי המאמין להיות הופך
* האוויר. מן הלקוחים

*
 * זה בתאומים לילית של החסרונות אחד

 * על-ידי תשומת־הלב, במרכז להימצא הדחף
 * חשבון על והומוריסטיות ציניות הערות
 * שהערות בטוח לא ושוב, אחרים. אנשים

 { קצר, לזמן משעשע זה לאמת. קולעות אלה
* ביותר. הטובים הידידים את ומרחיק

 * למיק- נטיה על מראה בתאומים לילית
 * שיש לעיסוקים ובעיקר אווריריים, צועות

 * פירסוס, יחסי״ציבור, - קהל עם מגע בהם
 * בשפע ניחן כזה אדם תיווך. או תיקשורת

 ן ומקוריים, מבריקים חדשים, רעיונות של
 * לשכוח עלול הוא מתרכז, לא הוא שאם אלא

 * ההזדמנויות את ומאבד להגיד שרצה מה
 * באי- הטובים הצדדים את לבטא הטובות
 * לעבוד צריך כזה אדם להצליח, כדי שיותו.

 ן עם שלו התיקשורת את ולשפר עצמו על
הסביבה.

 הן תאומים מזל את המאפיינות התכונות
 תיקשורת, ליצור יכולת עירנות, רב-צדדיות,

חד ולאנשים למקומות למצבים, הסתגלות
אינט גישה עצמאות, חוסר־סבלנות, שים,

 אוורירי יותר טיפוס כלומר, - לקטואלית
מהחומר. חזקה כאן הרוח פיסי. ופחות

 האנרגיה חלש, הריכוז כושר זאת, ובכל
 אחת. ובעונה בעת שטחים כמה על מתפזרת

 החשיבה לתהלין קשורה שלילית מאחר
 תאומים במזל השפעתה מודעת, לא ברמה
 בבית קשור תאומים שהרי מאוד. חזקה

ותיקשורת. חשיבה על המדבר השלישי,
 חשוב תאומים, במזל נמצאת כשלילית

 בכתב התיקשורת נושאי כל על להקפיד
עלול בכתיבה הקשור דבר כל ובעל-פה.

 לסמוך שאי״אפשר חסר״אחריות, אדם
 בטוח לא קובע שהוא הפגישות את עליו.

 מיני ובכל במצב-הרוח תלוי זה - שיקיים
 חיי את לחיות נטיה לו יש אחרים. גורמים

 וכשכל-כך מראש. דבר לתכנן מבלי הרגע
 ובעונה בעת אותו מעסיקים נושאים הרבה
 בכל לעמוד שיצליח להאמין קשה אחת,

 התכוון אם גם וההתחייבויות, ההבטחות
מאודו. בכל לכך

 כושר לבעליה מקנה בתאומים הלילית
שע הדברים ביותר. חזקים ושיכנוע דיבור
 הוא נכונים, תמיד לא מסתמך הוא ליהם

 כדי תוך וסיפורים תאוריות להמציא מסוגל
להת קל הלילית, של כזה במיקום דיבור.

 באותו המתבקשים לצרכים האמת את אים
הנאמרים בדברים לגמרי להיסחף או הרגע,

 ותיאוהת סיכווים והמציא מסוגר הוא
 דק רא בהם ולשכנע דיבוו, נד■ חוו
עצמו את גם ארא - השומעים את

מדים
בנימיני

■ ■ ■  ■
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 משגעת

אותם גם
 באסטרולוגיה הלילית של משמעותה על
קוד בכתבות כאן, דובר מסמלת היא ומה

 ״הירח נקראת שהלילית בקצרה נזכיר מות.
 מזמנים עוד ומוכרת כדור״הארץ", של האפל

במי באסטרולוגיה. עסקו שבהם קדומים,
 היא במרחב כאן שחיו העמים של תולוגיה
 מסמלת היא ולמעשה לאשת״השטן, נחשבת

 שקורים והקשים השליליים הדברים את
האנושי. למין
 היכן מצביעה היא אישית במפה גם

 האדם, של והחולשות החסרונות מתמקדים
 לתקן להתחיל יוכל שממנה הנקודה והיכן

. עצמו. את
ולכן התת-מודע, במישור פועלת לילית

; 1וון!
■0212131 ■ 1•־ 1־1?

 תוכלו טובה. יותר הרבה הכללית ההדגשה
 וגם בעבודה גם חדשות מהיכרויות ליהנות

 במאי 31ה־ לה. מחוצה
 טובים אינם ביוני 1וה-

לפ או לנסיעות, כל-כך
 על להקפיד רצוי חות,

 בשאר מתונה. נהיגה
 אפילו השבוע ימות
לנסיעות, לצאת רצוי

ובי ביקורים טיולים,
 הרומנטי בשטח לויים.
 ליהנות ממשיכים אתם

ב וה-ג 2ה- מהצלחה.
 אנשים עם קשרים על מצביעים חודש
 לשם. הקשורים או אחרות בארצות הגרים

★ * ★
 יותר הרגשה ולתת להגיע עשויים כספים
 מתחזקת אופטימית. מדי ויותר בטוחה
 לבזבז לצאת, הנטיה

 שאינם דברים ולרכוש
 לשמור כדאי הכרחיים.

שאפ כמה עד ולחסוך
 יתברר קצר זמן תוך שר.

הוצ להוציא שעליכם
 לא שאותה גדולה, אה

 31 ה־ בחשבון. לקחתם
 יהיו ביוני 1וה־ במאי
 עלולים אתם - קשים

 בני־הזוג עם להסתכסך
 בריאותית מבחינה ובדידות. עצב ולהרגיש

 במאמצים. לחסוך ובדאי חזקים אינכם
* * ★

 הרגשה על מראים אינם ביוני 1וה־ 31ה־
 לסבול, עלולים בריאותית. מבחינה טובה

 הסובלים אותם בעיקר,
באיזור-הבטן. מבעיות

 טיולים לתכנן לא רצוי
ימים. באותם ונסיעות
 טוב מצבכם בעבודה

 ביחסים בעיקר יותר,
 או אחרים עובדים עם
 חשוב הממונים. עם

 בעיקר זהירים, שתהיו
 אתם בחודש. 3וב״ 2ב-

 מדי יותר לומר עלולים
 פליטת-הפה. על מחרטה לסבול ואחר-כך

אלו. בימים רציניות משיחות להימנע רצוי

תאומ-ס
אי 21 מ  - ב

ב׳וני 20

 - ביוני 21
לי 20 ביו

 די וחוסר־מרץ. לאות עייפות. חשים אתם
 כשכל הרגילות. בהתחייבויות לעמוד '־קשה

 זה רוצים. שאתם מה
ולישון. למיטה להיכנס

 יהיו ביוני 3וה־ 2 ה־
 כנראה מאוד. מאמצים

 לבצע עליכם שיטילו
אחר, מישהו של עבודה
מרגי כשאינכם בדיוק

בריאים. או חזקים שים
מר בחודש 5וה־ 4רד

ב זמני שיפור על אים
ובעי הכללית, הרגשה

 גדי. מזל בני הרומנטי בשטח הצלחות על קר
משותפים. לבילויים יתאימו וסרטן בתולה

★ * ★
 ועסוקים באנשים מוקפים תהיו השבוע

 אתם שבו במקום ציבוריים. בתפקידים
להפ תצטרכו עובדים,

 כושר-השיכנוע את עיל
 כדאי לשם־כך שלכם.
 3וה״ 2ה- את להכין
לה תוכלו שאז ביוני,

 מה אחד מכל שיג
 האישי הקסם שתרצו.

 שאתם המשיכה וכן
 לא לסביבה, מקרינים

ברי אחד לאף ישאירו
 עם להסכים אלא רה,
 יהיו לא ביוני 1וה- במאי נ1ה- בקשה. כל

לחלות. עלול טבני-המישפחה מישהו קלים.
* * *

 בימים מיוחד דגש מקבל המיקצועי התחום
 שלא נראה הזדמנויות. תחמיצו אל אלח.

 לבם יוצעו הצעות מעט
 או 30ב־ השבוע. דווקא

עשו אתם בחודש. 31ב־
 עצמכם על לקבל יים

 קשה קצת שהוא תפקיד
 אז כדאי מדי. ומסובך

 התשובה את להשהות
ה־ מישהו עם ולהתייעץ

 31ה־ בנושא. מתמצא
 אינם ביוני 1וה־ במאי

 תקלות לנסיעות. טובים
 2 ב־ לקרות. עלולים תאונות ואפילו עיכובים

בדירה. להתקלקל עלול מכשיר - 3ב־ או
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 בימים טוב יותר למצב-רוח לכם שגורם מה
 המתגוררים לאנשים בעיקר קשור אלה

 שי- או ידיעות בחו׳ל.
התל יגרמו חות-טלפון

 שצפויה יתכן הבות.
בקרוב, לחו״ל נסיעה

מהי ברור שלא ולמרות
 את לשלם תוכלו כן

 בכל עשוי זה הנסיעה,
 3וה־ 2ה־ להתבצע. זאת
במיו מתאימים ביוני

מבי אלה לנסיעות. חד
עבודה, המחפשים ניכם

 ימים, באותם ראיונות לקיים הצריכים או
 להתקבל. סיכוי להם ויש שוב רושם יעשו

* * *
 את תאפיין טובה לא והרגשה כבדה אווירה
 יהיו ביוני 1וה־ במאי 31ה־ הקרוב. השבוע

 יתכן מאכזבים. במיוחד
 על לוותר שתיאלצו

 ממש שנראתה תוכנית
 וה- 2ה״ מאליה. מובנת

 מאפשרים בחודש 3
 מצבכם את לשפר לכם

 לחשוב כדאי הכלכלי.
 שאינם רעיונות על גם

חד היכרות מקובלים.
 5ב־ או 4ב־ צפויה שה

 תסתגרו אל - בחודש
 נוסף. לאדם סיכוי לתת טוב עצמכם. בתוך

 העצמי. והביטחון מצב־הרוח את לשפר בדי
. . .

 יותר קצת להיות תצטרכו זו בתקופה
 רצו־ על לוותר שתצטרכו יתכן גמישים.

בן־הזוג, לטובת נותיכם
 זה רחוק לטווח אך

וה במאי 31ה- ישתלם.
 מתאימים אינם ביוני ן

 תרגישו בחברה. לבילוי
ומותשים. עייפים די

 להמון זקוקים אתם
 זמן לשריין נסו שינה,
בחו ב-נ או 2ב* ולנוח.

 עבודה לתכנן תוכלו דש
אדם, עוד עם משותפת

 לפעול עדיף כעת לכך. מתאים שממש
מרשימות. יהיו והתוצאות - בשניים

* 2 2 3 2 1 2 ■

4'י

במבר 2<  ־ בנו
מבר 20 צ בד

מבר 21 צ  ־ בד
אר 19 בינו

 על שלקחתם הרבים העיסוקים קלחת בתוך
 שוכחים אתם עליכם, שהטילו או עצמכם

מצב־ לעצמכם. לדאוג
טוב, אינו הבריאות

ונו חלשים יותר אתם
 לגשת כדאי לחלות. טים

 רופא אצל לבדיקה
 הרגלי- את לשנות ואולי

 הקרוב החודש האכילה.
 וכדאי קל, יחיה לא

 עצמכם את שתוזזקו
 ביוני 3וה־ 2ה־ לקראתו.

 מרגיזים במיוחד יהיו
 5וב־ 4ב־ שיפור נראה לפחות אך ומדכאים,

 מתאומים. התרחקו הרומנטי בשטח בחודש.
. . .

 ונעים קל יותר הרבה יהיה הקרוב החודש
הה כל את היטב שתנצלו כדאי עבורכם.

בדרכ המזדמנות נאות
 1וב- במאי 31ב- כם.

 תהיו אתם אומנם ביוני
 בני־הזוג בגלל במתח

אח בני-מישפחה או
 2ב- כבר אולם, רים.

 הרבה יהיה בחודש
 מביניכם אלה קל. יותר

קש לקשור האוהבים
 קלילים רומנטיים רים

 יוכלו ובלתי־מחייבים,
 לסיים קל לכם יהיה מהתקופה. ליהנות
 חדשים. ביחסים לפתוח ואף - קשרים

* * *
 מוז לכל רב זמן לגייס תצטרכו זו בתקופה
 לבצע תוכלו המגורים. לתחום שקשור

 לשנות בדירה. שינויים
 או הרהיטים מיקום את

שיפו חדרים. להחליף
 יוכיחו כעת. שייעשו צים
רצון. וישביעו עצמם את
שי יתכן בחודש 31ב־

מושכת. הצעה לכם ציעו
 בארץ לעבודה הקשורה

לע תמהרו אל אחרת.
להמ כדאי בחיוב. נות
 בשטח ימים. כמה תין

 או 2 ב״ משמחת הפתעה צפויה המיקצועי
לכם. לעזור יוכלו גדי מזל. בני ביוני. 3ב־
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