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★
תם .דרך פעולתם מזכירה א ת אותו הילד
חניך הצופים ,המופיע בסרטי ם המצויירים,
זה שמעביר א ת הזקנה לצד השני של הכביש
אפילו כשאינה רוצה בכך .גם הם אינם
שואלים א ם מישהו מעוניין בהתערבותם.
תכונה נוספת המצויה בה ם לעיתים היא,
הרצון להפוך א ת העולם למקום טוב יותר

מרים
בנימי!•

מזל החודש:

ס אויז ם נגד
טינשים וצונה
המעביד בנוח זקנה
במעברי־החציה

דלית
במזל דל
הלילית הוזכרה כאן פעמים א חדו ת
בעבר .לילית נקראת ״הירח האפל" .זהו
אחד הירחים המקיפים אותנו ואינם מאי 
רים  -אור החמה אינו פוגע בו .הירח  -או
האסטרואיד  -הגדול מכולם נקרא לילית.
הלילית נמצאת בכל מזל כ־ 10ימים.
כשהירח או הלבנה המאירה לנו כל לילה,
נמצאת בכל מזל כיומיים בערך .הלילית
מס מלת א ת הנקודה החלשה באישיות .לפי
המזל שבה היא נמצאת אפשר לדעת מהם
החסרונות והיכן מתרכזות התכונות הרעות
ביותר .מאותו מקום שבו מתרכזים הדברים
השליליים ביותר ,בדיוק משם אפשר יהיה
שוב להתחיל לבנות את האישיות בכיוון
חיובי .מי שיודע מהם חסרונותיו יוכל
לנסות להילחם בהם ,בזמנים שבהם
התנאים מעמידים אותו במיבחן .לעיתים
אדם מתנהג בצורה שאינה מובנת לאיש,
למשל :אד ם שלא חסר לו דבר ובכל זאת
אינו מרוצה ומחפש דרכים שמובילות אותו
להרס מוחלט של חייו .אם במפה האסטרו 
לוגית אין הסבר משכנע ,יתכן שהמזל והבית
שבו נמצאת הלילית יתנו א ת התשובה.
לילית במזל דלי תצביע על השלילי של
בעל הלילית במזל זה .אולי אף תראה מספר
תכונות מרגיזות שאפשר לייחס למזל זה.

* חת לפני השטח קורים דברים ,ויש לשים לב
אליהם .קודם כל שימו
י
לב את מי אתם משת
פים בסודותיכם היותר
* ■ע|
חשובים .בתקופה זו צ
*
רין להיות זהירים בכל
* * ■ 11-13
מה שאתם מגלים לידי
*
דים ביחוד אם אלה ח 
*
* -1 )>-ז,ו1וז '-ח  ;1דשים ועדיין אינכם
.ז  3ט  ■ 0 £בטוחים במהימנותם.
*
השבוע אינו מתאים
*
לחתימה על חוזים או
*
* עלביצוע עסקות ,אם אין ברירה לפחות
* בידקו היטב את כוונותיהם של שותפיכם.
*־ * ★
*
* אנשים שנתתם בהם אמון עלולים לגרום
י׳ לאכזבה .כדאי שתהיו יותר ביקורתיים כלפי
* מי שמבטיח הבטחות
* חגיגיות ושוכח זאת ד 
* קה לאחר מכן .ב־ 17עד
 1ה־ ! 9בחודש צפויות
* בעיות בגלל מחסור ב
* כספים ,לא תוכלו להר
* שות לעצמכם להוציא
* כספים על מה שאינו
* הכרחי .הבריאות אינה
* טובה וכדאי שתגשו
* לרופא ותטפלו בעצמ
י כם .יש נטיה להיפגע מחתכים .כוויות או
* שריטות  -לא פציעות קשות  -אבל מרגיזות.
★ * ★
*
* אם ה״ 13וה 14-בחודש יהיו יחסית נעימים,
 :מה־ 15תתחילו שוב להיכנס למעגל של
בעיות שאין לכם שלי 
*
* *ך״־•־־׳*■ ■ טה עליהן .אתם יותר
מדי מתוחים וזה גורם
־
*
ן לכם לאבד מהחביבות
י ן • ״ י'
* הטיבעית שממנה נה 
נים הסביבה שבה אתם
עובדים וחיים .אתם מ
גיבים בצורה קצת סר
ו  2ב מ אי ־
קסטית מדי ומעליבים
 20ביוני
גם את אלה שאין לכם
*
*
כוונה לפגוע בהם .תצ-
* טרכו ללמוד לשלוט במצבי הרוח .בעיות
* בריאות יעסיקו א תכ ם ב״ 15וב״  6ג בחודש.

מילות״המפתח שמתאימות למזל דלי הן:
הומניטריות ,המצאות ,מילחמה בשמרנות,
שאיפה לקידמה ,אישים מוזרים ובעלי
שגיונות ,מהפכנים ומרדנים.
לילית בדלי יכולה לעיתים להראות על
נטיות ס די ס טיו ת כלפי אלה שנחשבים
לטיפשים או נחותים בחברה .אם הם
מרגישים שבכך הם משרתים א ת האחרים

זה מגביר את היצר להתעלל ולהקניט את
אותם אנשים שאינם מקובלים בחברה בגלל
רמתם הנמוכה .בעלי הלילית בדלי יעשו
זאת כדי להיות ״חלק מהחבר׳ה" ,ועושים
זאת בצורה מתוחכ מת כאילו שזוהי חוב ת ם
להציל את הנרמסים והמדוכאים ,ובאותו
זמן להציל א ת החברה מאותם טיפוסים לא
מוצלחים ,המפריעים לאנושות בעצם נוכחו-

מצב הרוח וההרגשה הכללית עדיין לא
טובים .כל דבר שאתם מתכננים נתקל
בעיכובים מרגיזים .בני
המישפחה מתערבים נ־
ענייניכם הפרטיים וזה
מרגיז ומקומם .במקום
העבודה לא נותנים לכם
די חופש פעולה .אתם
מרגישים כבולים ונו
טים להחליט החלטות
מ תון כעס ומבלי לח 
שוב על התוצאות .המ
תינו לשבוע הבא .משהו
עומד להשתפר .אחד האנשים שגורם לכם
את רוב הצרות ייעלם לתקופת מה מחייכם.
★ * ★

את ה״ 12וה־ 1בחוד ש תוכלו להקדיש
לתחום האהוב עליכם ביותר :הרומנטיקה.
הזמנות לפגישות ,שי 
חות טלפון מפתיעות
וכן פגישות מיקריות
יהפכו א ת או ת ם ימים
למרגשים .קשרים מן
העבר טוב לסיי ם ב 
תקופה זו ,למרות שכל
כך קשה להחליט על
!קי■■^|
ניתוק ,זו טעות לחשוב
שאתם מפסידי ם משהו
חשוב רק משום שבעבר
הקשר היה בעל משמעות כל־כך גדולה.
תקופה זו מאפשרת להתחיל בקשר חדש.
★ ★
*

ה 16-עד ה״ 18בחוד ש יעמידו א תכ ם בפני
בעיה מסובכ ת ב ת חו ם העבודה .תצטרכו
לקבל החלטה ,א ם ל 
המשיך ב תנ אי ם שעומ 
דים להשתנות או לנ 
סו ת לשנות מקום .מומ 
לץ ברגע זה לא לבצע כל
החלפות ושינויים ,כל
מה שתחליטו ,ייעשה
מתוך שיקול אימפול 
סיבי  -ויגרום לחרטה
מאוחר יותר .ב ת חו ם
הכספי  -א ת ם חייבים
להיות יותר זהירים ,ה־ 7ג וה״ 8ג בחודש
מראים על הוצאה לא צפויה או תשלום קנ ס.
* * *

בימים אלה מתרחשים שינויים חשובים
בחייכם .א ת ם משנים את הסביבה שבה
אתם חיים או עובדים.
היכרויות חדשות יהיו
עמוקות וחשובות מאשר
אתם מתארים לעצמ
כם .אתם עומדים להי
פגש בדמות שתתפוס
מקום חשוב בעתיד הק
רוב ,הכוונה לאו־דווקא
מבחינה רומנטית .קש
רים שיטחיים ולא מח
ייבים אינם מתאימים
לתקופה זו ,ועלולים לגרום רק לאכזבה
ולמרירות ,הקפידו להאמין לאינטואיציה.
★ ★ ★

ב־ 13וב־ 14בחודש יש נטיה להביט על הכל
בצורה יותר מדי פסימית ,תצטרכו להוציא
את עצמכם מנ&נב־ה-
רוח המדוכא שבו אתם
שרגיים .ב־ 15וב־ 6ג ב
חודש יהיה יותר נוח,
ידיעות משמחות מאנ
שים ששוהים בחו״ל ,או
שאתם עצמכם תחליטו
על נסיעה .בתחום הרו
מנטי תהיו מעורבים ב
 22ב א ו ג ו ס ט -
תקריות מוזרות ,שום
 22ב ס פ ט מ ב ר
דבר לא יתרחש לפי
המתוכנן או המצופה .תכירו אנשים חדשים,
אבל התנהגותם המוזרה תבלבל אתכם.

נתונה

י חשו

לחיות בו .חלק ם סבורים שהמסורת ,ההר 
גלים והמוסכמות החברתיות לא מאפשרים
להם ל ה ת ק ד ם ולחיות חיים טובים יותר.
הם מנסים להרוס ולהשכיח כל דבר הקשור
לעבר ולמסורת עד שהם הורסים כל דבר
מבלי להתחשב א ם הוא מזיק או מועיל .הם
פועלים לפי האימרה העתיקה ושופכים את
התינוק עם מי-האמבטיה.
יש השואפים להגיע לכל מה שרחוק מהם,
הם לא מעריכים שום דבר א ם הוא שייך או
קשור אליהם .נם נעשים כל כך קרים ולא
אישיים ששום דבר חוץ ממה שלא ניתן
להשגה לא מעניין אותם ,כל מה שקרוב להם
באמת נהרס ברגע שהושג והופך למציאות
קיימת.
יש כאלה שאצלם ההשפעה של הלילית
בדלי הפוכה  -הם מעורבים אישית במה
שקורה לאחרים עד שהם מ אבדי ם את
היכולת הדליית להשאר אדישים ומרוחקים
ולעזור כשהם נשארים אובייקטיביים .במ 
פות שבהן מופיע אלמנט הדלי בצורה חזקה
ובולטת :לילית בדלי יכולה להצביע על
סטיות מיניות ,ביחוד אם הירח ואוראנוס
קשורים בקשר חזק .לילית תמיד מעלה על
פני השטח את הדברים שמסתתרים בעומק
האישיות .לילית בדלי מראה על משיכה
למיסטיקה ולכל הנסתר.

בתחום העבודה צריך לפתח גישה חדשה
ולנטוש א ת ההרגלים הישנים .היחסים
ביניכם לבין הסביבה
אינם פשוטים ,כל הערה
שתיאמר עלולה להח
ריף את היחסים ולגרום
לכעס שאי־אפשר יהיה
לבטאו ברגע זה .תצטר
כו לדאוג שישלמו לכם
עבור עבודות שביצעתם.
ו 2ב ד צ מ ב ר -
אנשים שהבטיחו הבט
9ז בינו א ר
חות מנסים להתחמק
מתשלום ,ואם לא תת
עקשו לבדוק מה קורה ,יתכן שתפסידו .ה־15
וה־ - 16רומנטיים .תוכלו לחדש קשרים.
*

*

*

.

במקום שבו א ת ם עובדים תוכלו להשיג
כמעט כל מה שתרצו ,אלא שכדאי,לנהוג
בכפפות של משי בממו־
נים או במי שיש לו הש 
פעה .לעיתים א ת ם מ 
דברים בצורה בוטה ומ-
עליבה מבלי שאתם
מתכוונים לכך .שימו
לב לרגישויותיהם של
האנשים שעימם א ת ם
 20בינו א ר -
קשורים .פגישות ש־
 18ב פ ב רו א ר
תיכננתם ל־ 17או ל־18
בחדש עלולות לא להת 
קיים .חשוב לשוחח בגלוי עם בן הזוג,
לשמוע א ת טענותיו ולהסביר א ת עצמכם.
★
★ *

ה מ תי חות שבה א ת ם שרויים תשפיע גם על דברים שהוסתרו היטב עומדים להתגלות
בני הטישפחה ,השבוע עומד לפרוץ סיכ סו ך לפתע .ולא בגלל אנשים שאינם שומרים סוד
 א תם עצמכם עומדיםעם מישהו קרוב ,והסי 
לשתף את האנשים הפ
בה תהיה כמעט חסר ת
חות מ תאימים בבעיו־
חשיבות .אפשר יהיה
למנוע זאת ,א ם תצליחו
תיכם .א ם יש לכם צורך
להתייעץ ,טוב שתעשו
להתאפק ולא להעיר
זאת רק עם מי שמוכר
דבר ,אבל התנהגות כזו
לכם היטב והוכיח את
אינה אופיינית לכם .ה 
עצמו בשנים האחרונות.
ן! וה 13-מת אימי ם לנ 
מבחינה בריאותית עד
סיעה ,טיול או חופשה
9י ב פ ב רו א ר
)  2בנו ב מ ב ר ־
 20ב ד צ מ ב ר
ס
ר
מ
ב
20
יין אינכם חשים טוב,
קצרה .א ם הייתם מר 
אך בקרוב המצב ישת
שים זאת לעצמכם זה
היה עוזר לצאת ממצב הרוח הכבד .ב ת חו ם' פר .בתחום הרומנטי חשוב שתנצלו את הי
הרומנטי תוכלו ליהנות מפגישות חד שות .מים ה־ 14וה־ 15בחודש לביקור או לפגישה.
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