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מרים
בנימיני

החודש: מזל

תאומים
 היו ו3 שר הקווים

עד משפיעים

 לומר שיוכלו אנשים מאוד מעט יש
 אותם. מדאיג אינו בארץ הכלכלי שהמצב

 אפשר איד לדעת רוצה היה אחד כל כמעט
 הוא האם יותר ועוד המצוקה על להתגבר

 לזכות סיכוי להם שיש המאושרים בין נכלל
לכספים. הקשור בכל ובהצלחה במזל

מפוז בממון להפסד או למזל הסימנים
 איזור בכל כמעט כולה. כף־היד פני על רים

 כישרון, יש לאדם אם לראות ניתן בכף־היד
 אפילו או מצבו, את להיטיב סיכוי או מזל

להתעשר.
 שכאילו והבשרנית הגדולה הכרית
 גיבעת נקראת לאגודל, כשורש משמשת

 מרופדת גדולה, כשהיא זו, גיבעת ונוס.
 אדם על מספרת בריא, בוורוד וצבעה היטב

 לפחות מחסור, או מעוני יסבול לא שלעולם
 מלאי תמיד יש שלבעליה העובדה בגלל

 להשקיע מוכן ויהיה אנרגיה של מספיק
 את יניח החומרי שמצבו כדי רב מאמץ

הדעת.
הסימנים

 לגיבעת ונוס מגיבעת מעלה העולה קו
 הוא הראשונה, האצבע שבבסיס יופיטר,

 מאוד ויצליח שאפתן הוא בעליו טוב. סימן
הת קידום, הצופה סימו זהו במשימותיו.

 מקבל זר בר״מזל אות וסמכותיות. פתחות
 מעל כוכב מופיע כשבקצהו יותר רב תוקף

הישגים. מבטיח הדבר יופיטר, גיבעת

 בגיבעת- המסתיים מגיבעת-ונוס, קו
 סימן הוא השניה), לאצבע (מתחת סטורן

כתוצאה בא זה רווח כספי. לרווח נוסף

 מצד לעזרה בנוסף בעליו, של ממאמציו
 של וגיבוי חיובית השפעה בעלי אנשים

וחברים. מישפחה
 קו״ונוס בידיו אשר זה גם הוא מזל בן

 בני- על שיישען יתכן בקו״השמש; הנוגע
 על לעלות בידו שיסייעו ואחרים, מישפחה

תן הקו אם אך והפירסום. העושר קו  את חו
 הפוכה: משמעות לדבר יש קו״השמש,
 מנדנדת שלילית, השפעה תהיה למישפחתו
להצלחה. דרכו תחסום והיא ומעצבנת,

 קו- ואת קו-החיים את החותן לקו־ונוס
 וידידיו מישפחתו דומה: משמעות הגורל

 ימנעו מסויימים, במיקרים בעסקיו יתערבו
ביותר. אותו ההולם בעיסוק לעסוק ממנו
 לגיבעת-מרקורי העולה מגיבעת-ונוס, קו

 והכרה הצלחה על מצביע בבסיס״הזרת,
 האדם יעלה שוב מדעי. או מיסחרי ביעוד

ידידים. או קרובים של ותמיכה סיוע בעזרת
 קו- לכיוון ועולה בכוכב המתחיל קו-ונוס

 המתקבל לכסף מזל של סימן הוא השמש
 קו- את קו-הוונוס חותן אם אן בירושה.

 כלכלי סבל מפני המזהיר אות זהו - השמש
ידיד. או קרוב של ממוות כתוצאה
 זהו בו להביט הראוי שמן נוסף איזור
 מצויירים שבו לכף־היד, שמתחת האיזור

 בשלושה להבחין ניתן לרוב הצמידים.
 סימנים ללא ברורים, כשהם צמידים.
 זה - לשני האחד מקבילים והם חותכים,
ושל ארוכים חיים טובה, בריאות מבטיח

 באופן חרותים כשהם ורוד. ועתיד ווים
 גרוע גורל על מעיד זה - גלית וצורתם חלש

קשים. וחיים
 לכף־ ביותר (הקרוב העליון כשהצמיד

 החיים - באיים ומלא שרשרת דמוי היד)
 אן ודאגות. קשה עבודה מאבק, מלאי הם

 בגורל ויזכה כך, על להתגבר יצליח בעליו
 הצמיד באמצע כוכב ובאושר. בהצלחה טוב,

 מקום באותו משולש ירושה. מבטיח העליון
 הישג או כספית לירושה אפשרות צופה

 מאוחר בשלב רק זאת אבל מכובד, מעמדי
 לבעליו, קשיים על מצביע צלב בחיים.
 יזכה והוא עימו ייטיב חייו סתיו ואולם
נוחות. ליתר

 קו- שבין באיזור מופיע המיסתורי הצלב
 מתחת מופיע זה כשצלב וקו־הראש: הלב

שבע כך על מצביע הדבר לגיבעת-יופיטר,
 לחזות בכישרונו שימוש לעשות יכול ליו

 בכך ולקצור הזולת של ומעשיו מחשבותיו
הצלחה.
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 - כלל בדרן אתכם המאפיינות התכונות
 וסיפוק נמהרות החלטות חוסר״סבלנות,

 מבלי מייד הדחפים
 - התוצאות את לשקול

הש משתלמים אינם
 אתם שבו במקום בוע.

 פעם שוקלים עובדים
 עתידכם בדבר נוספת

 לגלות כדאי המיקצועי.
 סדר- את ולתכגן יוזמה
הנ יעילה. בצורה היום

 לאותם מסוכנות סיעות
 העירנות את שמאבדים

הש רוב כמעט כלומר בחודש, 10ה״ עד -
 בחודש. 8ב״ או 7ב- צפוי מפתיע ביקור בוע.

* * *
 קליס. לא ימים יהיו בחודש 8וה־ 7ה־ ,6ה־

 ישתפרו ענייני□ שכמה הציפיות למרות
ש נראה ימים, באותם

בסב להצטייד תצטרכו
 לא הבריאות מצב לנות.
 אל טוב, כל־כך יהיה

יו עצמכם על תעמיסו
לח מאמץ ועשו מדי תר
ש חברתיים קשרים דש

 בשטח לאחרונה. הוזנחו
הת צפויות הרומנטי
פיתאומיות, אהבויות

 יאפשרו לא התנאים אך
 שקשור במה היזהרו חוץ. כלפי זאת לבטא

 לפתע. לצוץ עלולים מכשולים כי בכספים.
★ ★ ★

 מהנים, להיות עשויים בחודש 8וה- 7ה־
 לכם שמכינים נעימה הפתעה בגלל ביחוד

הג ידידים או קרובים
 ,10וה־ 9ה- בחו״ל. רים

 על מראים זאת, לעומת
 להסתכ- ונטיה עצבנות

 שנמצא מי כל עם סן
 במ- ביחוד בסביבתכם,

 וב־ 11ב- קום־העבודה.
ש כנראה בחודש 12

 מבילויים ליהנות תוכלו
בחגי בעיקר חברתיים,

הרו בתחום מהנות גות
 בתחום לאחרונה לכם שהיו הקשיים מנטי.

להיעלם. סוף־סוף מתחילים - הכספי
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 את מאפייני□ - ואי־שקט מתחים דאגות.
 להתמודד קשה זה ברגע האחרונה. התקופה

 מאחר הבעיות. כל עם
 מותשים חשים שאתם

אי בריאותכם ועייפים.
תז אל - הגובה על נה

 חשוב עצמכם, את ניחו
 כדי בעצמכם שתטפלו

 קשה למצב להגיע שלא
ב 8וב־ 7ב־ ,6ב־ יותר.
 יהיה מצב־הרוח חודש
מב 10וה־ 9ה־ אך כבד.

 בהרגשה שיפור טיחים
 שיגיעו ידיעות או שיחות מפגישות, והנאה

 יסתדר. הכל לא הרומנטי בשטח לאוזניכם.
* * *

 מעוניינים אנשים עולה, שלכם הפופולריות
מהנים. יותר יהיו החברה וחיי בקירבתכם

מתרחב, הידידים מעגל
 בצורה תנופה יתן וזה

 לשאיפות גם עקיפה
 6ה־ הקאריירה. בשטח
 מתאים יום הוא בחודש

להת לא אך למנוחה,
לשי או כלשהי חייבות

בי קשיים חשובה. חה
צפו בני-הזוג לבין ניכם
בחודש. 9ל- סמוך יים

בני־ של התערבותם
ה המצב. את תחמיר עוד אחרים מישפחה

 הצלחה. ומבטיחים טובים, בחודש 12וה- גג
★ * ★

בע קשור עבודתם שתחום מביניכם אלה
 זהירים להיות יצטרכו כספים או סקים
 לייעץ תמהרו אל מאוד:

 עצמכם על לקחת או
 לכספם בקשר אחריות

 מאוחר כי אחרים של
 להאשים עלולים יותר

 סיבה כל ללא אתכם
 להיות עליכם מוצדקת.

במכשי בטיפול זהירים
 מסוכנים או חדים רים

בת להסתבך נטיה יש
 ה־סג עד בעיקר אונות,

 עם אתכם יפגישו בחודש וה־סג 9ה־ בחודש.
לפגוש. התגעגעתם שמאוד־מאוד מישהו.

0,י1חאז
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 הבעיות אולם טובה, הכללית ההרגשה
 כדאי אתכם. להעסיק ממשיכות הכספיות

 קניה לפני היטב לחשוב
 מיכשולים מכירה, או

 לקחתם שלא ותקלות
 עלולים בחשבון אותם
הח ביום לצרות. לגרום
 שלוש עד בבוקר, מישי

כ לא אחרי-הצהריים,
 או פגישה, לקבוע דאי

ח מיסמך על חתימה
 - השבוע בסוף שוב.

 בתחום מבילויים תיהנו
 לא שקודם מה ישיגו סטודנטים הרומנטי.

 בבחינות. יצטיינו תלמידים להם. ניתן
★ ★ ★

 אלה, בימים אתכם מעסיקות בריאות בעיות
 בני־ של אלא שלכם הבריאות שלא יתכן

 ואפילו ידידי□ מישפחה,
בחו 7ל־ סמוך שכנים.

 כבולים יותר תהיו דש
ל מכם שידרשו בגלל
א של בבעיותיהם טפל

אלי יפנו אנשים חרים.
לבעיו בקשר לייעוץ כם

 ולא הכספיות, תיה□
 וה־סג 9ה־ לסרב. תוכלו

 יותר הרבה יהיו בחודש
 מביניכם אלה נעימים

 ליהנות יוכלו קבוע קשר מצאו לא שעדיין
 קצרים. אך - אינטימיים מקשרים לפחות

★ ★ *
 סמוך שיערכו חדשים, אנשים עם היכרויות

 מאוחר לאכזבה לגרום עלולים בחודש, 7ל-
 אתם מטיבעכם יותר.

 לתת ונוטים גלויי־לב
 אחד. בכל כמעט אמון

שת מה כל זהירים, היו
 כנשק לשמש עלול ספרו

 הראשון הימים נגדכם.
 קלים, יהיו לא והשני
 מבני-ה- שמישהו יתכן

 לעזרה, יזדקק מישפחה
 מגוריכם במקום וגם

 להתקלקל משהו עלול
 12וה- ה־גג קטנות. לא להוצאות ולגרום
הבחינות. מכל טובים יותר הרבה בחודש

ןןשח
 - בנובמבר 2(

בדצמבר 20

 6ב־ חשובות, להחלטות יתאים בחודש 5ה־
 חשוב דבר שום לקבוע כדאי לא ממש בחודש

 לעניין יש אם ביחוד -
 לכספים. קשר איזשהו

 באותו שתפעלו מה כל
 לכם לגרום עלול - יו□

 מכפי גדולי□ להפסדי□
לעצ מתארי□ שאת□

 מראה בחודש 7ה־ מכם
 קבלת של אפשרות על

כל ממקור כסף סכום
 בחודש וה־סג 9ה־ שהו.

רומנ לפגישות טובים
 בתולה או תאומים דגים המזלות בני טיות.
 ימים. באות□ רוחכם מצב את מאוד ישפרו

* ★ ★
 כל את לגייס תצטרכו בחודש 8ל־ 5ה- בין

 מלבד ברזרבה. אצלכם שנמצאים הכוחות.
 של והרגשה עייפות
ל מכם יתבעו חולשה,

בעבו מאמצים הוסיף
הרעיו למרות אך דה,
 עדיין - הטובים נות

ול להתווכח תצטרכו
 שלכם שהדרך התעקש

 בשטח הנכונה. היא
 לנצל תוכלו הרומנטי

 הקשרים התקופה, את
 אינם קושרים שאתם

להת להיכנס מתכוונים ואינכם יציבים
 שתפיקו. בוודאי הנאה אך ארוכות, חייבות

★ * *
 לכם מחכים וחוסר־מנוחה לנוח רצון עייפות,

 אתם בבית. להשאר עדיף לחודש. 8וב־ 7ב־
בתק להסתבך עלולים

 כספיות ובהוצאות לות
 בחודש 8מה־ גדולות.
 קל. יותר הרבה מצבכם

 תצטרכו בחודש 9ב־
 ביותר זהירים להיות

 אומרים. שאת□ במה
 לתפוס עלולים בני־הזוג

להר ולא במילה אתכם
 דברים שיגלו עד פות,

 מעדיפים אתם שאות□
 מפתיעים - בחודש 12וה־ 11 ה־ להסתיר...
הכספי. בתחום - רבה הצלחה ומבטיחים
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