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מרים
בנימיג•

החודש: מזל

המיספוים
מדברים !ן

 אחדות פעמים הזכרנו שעברו בשבועות
 כל המיספרים. אותורת הנומרולוגיה את

 מלבד מיוחדת. משמעות בעלת היא סיפרה
אסט למפה המתייחס תאריך־הלידה,

 על לספר יכולה סיפרה כל ספציפית, רולוגית
 ה־ עד 1מה״ בחודש, יום לכל שונה. טיפוס

 להתייחס מבלי משלו, משמעות יש ,30
 ניתנו עכשיו עד הלידה. לשנת או לחודש

 ,15ה־ עד 1מה״ התאריכים על הסברים
 מה• נוספים, מספרים ארבעה אלה על נוסיף

.19ה״ עד 15

דר מי ש 16ב־ שנו ד חו ב
 בתאריך הנולד מיסטי. מאוד מיספר זהו

 מתעניין וסגור. מופנם להיות נוטה זה
 הוא חוץ כלפי ופילוסופיה. סיפרות באמנות,

 מי אן וידידותי, פתוח חביב, כאדם מופיע
 מושך הוא שלמעשה יודע מקרוב שמכירו

 קשה אותו עצמם. על לו לספר האנשים את
 עולמו את שיחשוף עליו ולהשפיע לדובב

 אירגון בכושר ניחן קרובות לעתים הפנימי.
סמכו בתפקידים לעבוד ומסוגל מצויץ
 שנתונים באלה מתחשב מאוד כשהוא תיים,

למרותו.
ומוכן לו, חשובים והמישפחה הבית
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 את מכניס הוא לו, כשטוב כלום. לעשות ולא
 אחד מכל יותר ומספיק ללחץ־עבודה עצמו
 לפעול ואוהב בעבודתו יסודי הוא אחר.

בגדול.
 בכל ינסה אך ופגיע, רגיש מאוד הוא
 לו יש כלפי״חוץ. זאת להראות שלא מאודו
 אינו אם גם כספים, להרוויח טיבעי כישרון

 תמיד קשה, לתקופה ונקלע איש״עסקים
בכיסו. מצויה תהיה והפרוטה להסתדר יידע

דר מי ש 18ב־ שנו ד חו ב
 חזקה אישיות מנהיגות, בכושר ניחן

 איש״צבא, להיות יוכל כזה אדם ודינאמית.
 יוכל האמנות בתחום גם רופא. או מהנדס
 הוא לכך. נטיה לו יש אם מקומו, את למצוא

 בעל וסרקאסטי, חריף מאוד, ביקרותי
מעולה. וכושר״ניתוח טובה אינטילגנציה

 ומעדיף בתנועה להימצא אוהב הוא
 שנים. כמה מדי עיסוקו תחום את לשנות

 בעל מעולה, שחקן הוא כישרונותיו שאר בין
 להימצא יוכל תמיד ובחברה חוש-הומור,

 וההומור הטובים החיקויים בזכות במרכז,
הציני.

 אסור לו. הקרובים למען רבות להקריב
 זקוק הוא צעדיו, את ולהצר אותו להגביל
 במצבי״רוח שוקע הוא אחרת רב, לחופש
 וחוסר-מנוחה, שחורה מרה דיכאון, קשים,
סיבה. ללא כאילו

דד מי ש 17ב־ שנו ד חו ב
בו. הנולד את מפנק אינו זה תאריך

 רק קלים, די נראים חייו חוץ שכלפי למרות
 מתייחסים אחרים לו. שקשה יודע הוא

 ״לאדם נחשב והוא לחיים, קלות ביתר
 שמישהו ויעדיף להחליט, לו קשה כבד".
 אי-אפשר במקומו. יחליטו הגורל או אחר
 ורוצה שאפתן הוא - חלשה שאישיותו לומר

 הוא אותו. המעניין בשטח שם לעצמו לקנות
 כשהוא שלו, במצבי״הרוח לקי*וניות נוטה

לנוח לקרוא להתבטל, מסוגל הוא מדוכא

ד מי ל ש 19ב־ שנו ד חו ב
 אופיינית והפתעות הברקות מקוריות,

 רגיש קיצוני, הוא זה. בתאריך שנולדו לזה
 לא בתגובות סביבתו את ומפתיע מאוד

 יתנהג, איך לדעת אי-אפשר לעולם צפויות.
 עצמו את מכניס הוא יפעל. ואיך יאמר מה

 להתגרות נהנה הוא בכוונה, כמעט לצרות
 מצבי- הקרובה. בסביבתו יותר ועוד בגורל
 שבמשך כזו במהירות מתחלפים שלו הרוח

 כל את כמעט לעבור מספיק הוא אחד יום
 מאוד חזק הוא האפשריים. המצבים
 אם יישבר. רחוקות ולעיתים נפשית מבחינה

 במהירות, לעצמו ויחזור יתאושש יחלה,
הבריאה. ונפשו החזק רצונו בזכות

 שאר בין בחיי־הנישואין. לו קשה לרוב
 בן- יבחר בדרך״כלל לעצמו, שמחפש הצרות

 המשותפים והחיים לו, מתאים שאינו זוג
 ומוכן שותק לא הוא קלים. יהיו לא עימו

 ובעיקביות, בעקשנות דעותיו על להילחם
 שאי- כפי דעותיו את לשנות אי״אפשר

מראש. לצפותן אפשר
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 ביחוד קלה, אינה עליכם שעוברת התקופה
 בעיות עם להתמודד רגילים שאינכם משום

חר פחדים. זה. מסוג
וד וחוסר בילבול דות,
א לעתיד. באשר אות
 תומכת ליד זקוקים תם

ש אלא עליה, להישען
נו אתם כרגע דווקא

ש ממי להתרחק טים
עזרה. להושיט מוכן

 עם שתתייעצו כדאי
 ולא אובייקטיבי אדם

בחו 6וה״ 5ה״ מעורב.
 הבוס עם לשיחות מתאימים אינם דש

 עבודה. מקום או תפקיד שינוי בדבר
* * *

 בעיקר משמחים, יהיו בחודש 6ה־ או 5ה־
 רצוי לא אחרות. ארצות עם קשרים בגלל

 לתקופה נסיעה לתכנן
ת עלול משהו זו,  להידחו
א ברגע להתבטל או ה

ם חרון.  העבר מן ידידי
 מחדש, קשר ליצור ינסו
ב להתרכז עדיף אבל

 ולא חדשים קשרים
 פעם. שהיה למה לחזור
 זהירים להיות עליכם

בדי ולבדוק בדיבורים
ת מדוקדקת קה  אלה א

ם שלהם ת ם מגלים א  10ה־ חשובים. פרטי
 בריאותיות. בעיות על מצביעים 11וה־

* * ★
 בזמן אתכם מטריד המיקצועי התחום

 לא זה אולם שינוי, לבצע רוצים האחרון,
 התנה- המתאים. הזמן

א שבו במקום גותכם
מוב אינה עובדים תם
אתכם, לסובבים נת

בתוקפ מגיבים אתם
 אופיינית שאינה נות

להס וממהרים לכם,
 שהם אנשים עם תכסך

ב זהירים, היו בעדכם.
ב 11ל״ 9ה״ בין עיקר

 שאתם נראה חודש,
 את ומסכנים הגבול את לעבור מתחילים
מפתחות. לשכוח נטיה יש מקומכם.
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 אלה עם להיפגש תוכלו בחודש 6ב־ או 5ב־
תכן לחברתם, התגעגעתם שמאוד  שתופתעו י

ם של מביקור  ששהה אד
ח בארץ ממושך זמן א
ם רת.  מחויל מיכתבי

 ולא להתעכב עלולים
 בתחום במועד. להגיע

ל עליכם הקריירה של
ד היות  זה זהירים, מאו

מן לא ת לסכם הז  עסקו
 להקפיד וצריך בפזיזות,
ם על לחתום סמכי  רק מי

ם עם ם ורק נוסף אד  א
ם בענייני נזק. לכם יגרם לא  אתם כספי

ם  סיכונים. תקחו אל - בפזיזות לנהוג נוטי
* * *

 על לכם לבשר אי-אפשר עדיין השבוע גם
 מכל הכללית. ובהרגשה הרוח במצב שינוי

בע טוב. לא הבחינות
לה שבות בריאות יות

לס עלולים אתם ציק,
ה באיזור מבעיות בול
 בעיקר הבירכיים, או גב

 ומ״ בחודש, 7ל- סמוך
 ל־סג סמוך הבטן איזור

 ענייני בחודש. 1ל-ג או
 לדאגה. גורמים כספים

 אליכם מגיעים כי אם
 לא ממקורות כספים
 בהם להשתמש יכולים אינכם צפויים,

 הבנות. אי - הרומנטי בתחום מהם. וליהנות
* * *

ש שתצטרכו כנראה מה זמן יותר להקדי
ם ולמישפחה. לבית מתוכנן  חשובים אביזרי

בי־ ,להתקלקל עלולים
חשמ מכשירים חוד

 או הטלפון גם אך ליים,
ם דוד  7ב־ החמים. המי
 מישהו בחודש 8ב־ או

א להרגיש עלול טוב, ל
ת תמצאו ושוב עצמ א

ם כם ם מטפלי  ודואגי
ם.  11 ה־ עד 9ה־ לאחרי

ם יהיו מי  ודי קשים י
ם בי אכז ם מ  עלולים את

ה שכלל למריבה להיקלע  אליכם. שייכת אינ
טי בתחום חדשות. היכרויות צפויות הרומנ
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 אירועים צפויים עובדים אתם שבו במקום
דו זו שתקופה נכון לעתידכם. החשובים

מ להשקיע מכם רשת
הפ אבל רבים, אמצים

 הכל כדאי. בהחלט עם
משונה, די בצורה יבוא

 אפשר הראשון וברגע
כ הדברים את לפרש
לכם, טובים אינם אילו
 זמן כעבור רק אבל

 ולהיווכח לשפוט תוכלו י
חשו היתה זו שתקופה

 בידי- להיזהר צריך בה.
 11ב* שניתנות הבטחות על חדשות. דויות

 לסמוך. תוכלו לא - בחודש ג2ב״ או
* * *

 ומפתיעים, מעניינים יהיו בחודש 7ה־ או 6ה־
 קרוב במינה. מיוחדת היכרות בזכות בעיקר
 בעת יקרה שזה לוודאי
 שאתם למרות נסיעה.
וב בזהירותכם ידועים
ת תכונה  לספר האופייני

הפ שפחות, מה ולחשוף
 למשוך יכול מישהו עם

ם  ולגרום בלשונכם אתכ
ש כדאי קשות. לבעיות

ו מתמיד זהירים תהיו
 מה על לדבר תתפתו אל

עכ עד בסוד ששמרתם
 אולם הצלחה צפויה - הרומנטי בתחום שיו.

 וחולפים. קצרים הם שנוצרים הקשרים
★ ★ ★

 זה חשובים חפצים ולאבד מפוזרים להיות
 כרוך זה הפעם אבל עבורכם, חדש משהו לא

נעימו אי מדי ביותר
 ו- תעודות כספים, יות.

כ חשובים מיסמכים
 אתם היכן לזכור דאי

 המישק- בעלי מניחים.
לאבדם. נוטים פיים

 לבעיות צפויים הנהגים
בג בעיקר נסיעה, בעת

ופי בילבול שיכחה, לל
 אינו בחודש 6ה־ זור.
 עסקות או לקניות שוב

 ימים יהיו בחודש 11ה״ עד 9מה־ כספיות.
חשובות. פעילויות דחו אנא מאוד, קשים
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תם  את למצוא ומתקשים מנוחה חסרי א
ה יש מקומכם. טי ת לפתור נ  הבעיות כל א

דוו אבל נסיעות. דרך
א ת ק היה לא בנסיעו  י
ם קל. ם א ת  נוהגים א

 לנסיעה תצאו אל לבד,
ם ארוכה מר אינכם א
ם השבוע טוב, גישים ת  א

 או מחום לסבול יכולים
 עשוי בחודש 7ה־ שפעת.

 בענייני לטובה להפתיע
 או טלפון שיחת כספים.

 11ב־ או 10ב־ להגיע עשויים חשובים מיכתב
ם בחודש.  חדשה. הכרות - הרומנטי בתחו

* * *
 עליהם סמכתם כל־כך שתמיד הידידים

 יתכן זו, בתקופה לאכזבה לגרום עלולים
כ לסיים הזמן שהגיע

 את ולנקות קשרים מה
ב להתחיל כדי השטח,
 ו- 5ה־ חדשים. קשרים

 מאוד יהיו בחודש 6ה־
 אולם וקשים, מעייפים

 יותר תרגישו 8וב־ 7ב״
מ ליהנות תוכלו טוב,

 עם רומנטיות פגישות
 שיגרתיים. לא אנשים
 מצבכם הכספי בתחום

 זמניים. הם הקשיים זו, בתקופה טוב אינו
 לנסיעות. מתאימים אינם - 12וה״ 11ה״

* * *
 שלכם, ההולדת ימי חודש שזהו למרות
ברי מבחינה עדיין טוב מרגישים אינכם

ם אותית. ת מ פגיעים א
וצרי זו, בתקופה אוד
עצמכם. על להשגיח כים

 לפתע - הכספי בשטח
 שונה שהמצב מתברר

ותצ שחשבתם. מכפי
 חדשה דרך למצוא טרכו
הכס בעניינים לטפל
 רומנטית מבחינה פיים.
את בכל ליהנות, תוכלו ז

 שבה שהדרך למרות
ת תפגשו או תכירו ה בני־הזוג א  מפתיעה. תהי
ם מהקשרים ליהנות תוכלו אמיצים. תהיו א
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