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מרים
בנימיני

דש:1הח מזל

ם מי תאו
תחזית
שנתית

 צריך ,1986 שנת את לתאר מנסים אם
 נובמבר בחודש ולהיעצר אחורה קצת לחזור
 תקופה עימו שהביא החודש אותו ,1985

 יאמרו המזל מבני שחלק יתכן חדשה.
 שיהיו לוודאי וקרוב דבר, קרה לא שאצלם

 מזל בתחילת נולדו שלא אותם אלה
תאומים.

 יש שבו במקום הפעם, גם בך תמיד כמו
 אם סטורן. כוכב את לחפש כדאי צרות

 אי־אפשר בן־אנוש, כאל אליו מתייחסים
 העובדות אותן בסדיזם. אותו להאשים

 זה כוכב קשה. שהשפעתו מראות בשטח
 שמתמצא מי קשת. למזל 85 בנובמבר נכנס
 קוטבי שקשת יודע, המזלות בגלגל קצת

 מקרינתו הציר. באותו ונמצא לתאומים
 להתעלם. אי״אפשר שבתאי של המכבידה

 אמני שהם תאומים, מזל בני אפילו
 להתעלם היכולים כמותם ואין ההדחקה
 - היו לא כאילו אותן ולמחוק מהצרות

 אנשים כמו זו בתקופה מרגישים הם אפילו
 שכן קשה, זה עבורם הזרם. נגד השוחים

 תאומים, מזל שליט מרקורי, שכוכב ידוע
 מהירות תנועה, קלילות, המבטא הכוכב הוא

 בעת רבים במקומות להימצא ויכולת
בני את מאלצת כזו תקופה אחת. ובעונה
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 שבו במקום מתיחות תהיה שוב השבוע
שי לבצע מתעקשים אתם עובדים. אתם

 התנאים ואילו נויים,
זאת. מאפשרים אינם
 מכם שיתעייפו יתכן

ב לסייע לכם ויבטיחו
ה אולם החדשה, דרך

 אנשים שאכן סיכוי
הבטחותי את יקיימו

בנסי קלוש. הוא הם
ז דרושה השבוע עות

 בגלל רבה, הירות
 או במכונית תקלות

 כספים בענייני בדרך. בלתי־צפויים קשיים
 מרשימים. הישגים ויתכנו משתפר מצבכם

* * *
 בענייני עיסוק על מצביע הקרוב החודש
 בדרך בזבזנים אינם שור מזל בני כספים.

 זאת, למרות אולם כלל,
ה שהמצב לזכור כדאי
 ועליכם קשה די כספי
ובדייק בזהירות לטפל

 זה אין הכלכלי. בצד נות
ח רכישות לרכוש הזמן
הת על לחתום או דשות

 ה־ חוזים. או חייבויות
מבטי בחודש 30וה־ 29

 רומנטית חוויה חים
 לצד תנו מדי ליותר תלחצו אל אך מרגשת,

 ללחץ. אותו תכניסו אל להיפתח, השני
♦ *־ *

 אור קצת לראות תוכלו סוף־סוף מהשבוע
 מה קרבים, ימי-ההולדת המינהרה. בקצה

 תקופה סיום שמבטיח
 29ב- ומדכאת. קשה

 תצטרכו בחודש 30וב*
לעבו רב זמן להקדיש

 למלא עליכם יהיה דה,
אחר. מישהו של תפקיד

כל לא עדיין הבריאות
כ ובינתיים טובה, בך

עצמ על שתשגיחו דאי
ותנוחו. לטיפול גשו כם,
 שוב קשה, יהיה 31ה־

 תתאפקו אם אלא הסביבה, עם עימותים
גדולות. יותר הכנסות צפויות תגיבו. ולא
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 רצינות ביתר ולהתייחס להתרכז, תאומים
 בכל חשבון־נפש לעצמם ולעשות לחיים,
ולעתיד. להווה לעבר, הקשור
 ואת המוסר את מסמל סטורן כוכב

 עוברים אנו השפעתו תחת מידת־הדץ.
 סטורן גורליות. ולעיתים קשות, חוויות
 לטוב לקבל, לנו שמגיע הדברים על מצביע

 גם שבדין. והשלילי החיובי הצד - ולרע
 עול בקבלת כרוך זה עמנו, מיטיב כשהוא

 על מביא סטורן לעיתים גדולה. ואחריות
 אבידות מחלות, קשות, גורל מכות האדם
 או מכאיבות פרידות עוני, אכזבות, בנפש,
בתחום ותהפוכות הטוב השם איבוד

 אתכם שמלווה ההרגשה את להסביר קשה
 שמ־ הוא שברור מה אבל האחרונים, בימים

ובע ירוד, די צב־הרוח
 שמתחשק מה כל צם

לש הוא זה ברגע לכם
להסתגר. במיטה, כב

ולישון. מהכל להתרחק
לכם, מתאפשר לא זה

 אליכם פונים אנשים
 אינכם וכרגיל לעזרה.

 29ה־ לסרב. מסוגלים
הת על מראים 30וה־

 אפשר קצרה. אוששות
 אי־אפשר אמנם מהרומנטיקה, ליהנות יהיה
 מהנה. מאד יהיה אך קשר על לבנות יהיה

★ ★ *
 אלה, בימים אתכם מעסיקים מגורים ענייני
תהס אל בידידים, להיעזר שתצטרכו יתכן

 אתם אליהם, לפנות סו
 ואנשים מקובלים מאוד

 השבוע לעזור. ישמחו
פעי על מראה הקריב

תי רבה, חברתית לות
ידי עם מפגישות הנו

תת ואל מהעבר, דים
ב אליכם יפנו אם פלאו

 מעורבים להיות בקשה
 או ציבורית בפעילות
זקי ילדים פוליטית.

 ביוני. 1וב״ במאי 31ב״ להשגחה, קים
 צודקים. אתם הפעם - ויכוח צפוי בעבודה

* * *
 עכשיו חשוב. מקום תופסת שוב הקריירה

 ש־ התוכניות את להגשים כדי לפעול תוכלו
 את ודחיתם תיכננתם

ה עם היחסים ביצוען.
 הממונים עם או בוס

ת אל חשובים, מאוד
 אם וגם אותם. בקרו
 לפי לא מתנהל משהו

 תעירו אל הפעם רוחכם.
 1וה־ במאי 31ה־ דבר.
 שוב קשים. יהיו ביוני

בחו לטפל לכם יקראו
 חשוב ולא התורן, לה

 אפשר 2מה־ שכן. או ידיד כמשפחה. בן זה אם
השני. המין בני לכם שמציעים ממה ליהנות
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 * לא וגמרנו. הזבנג בשטת פועל אוראנוס
 * - תגיע שהמכה יודעים לא אותו, שומעים

 * שינויים או שפרידות כך נוחתת. היא ולפתע
 1 פיתאומי. באופן קרו זו בהשפעה שהתרחשו

 * מודיע הוא סטורן. כוכב לגבי הדבר כך לא
 * ולבואו שומעים אותו בואו, על מראש

 * נשכר. יוצא להתכונן, איך שיודע מי מצפים.
 * את לבצע מסוגלים אינם האנשים רוב אך

 * ואז - אי-אפשר שכבר עד המתבקש, השינוי
* ומכאיבה. קשה המכה
 * נוקשה! כוכב אותו על סניגוריה ללמד אם

* שלא! ובצדק, לטעון, עוד אפשר ותובעני,

 מזל בני של הבעיה זאת לא אולם הקריירה.
 את נרחיב עוד כך ועל זו, בשנה תאומים
בהמשך. הדיבור

 הבית הוא פעיל זה כוכב שבו התחום
 השותפויות הנישואין, (בית השביעי

 נמצא 1981 מנובמבר לזולת). וההתייחסות
 בבית היינו קשת, במזל אוראנוס כוכב

 המזל מבני רבים תאומים. מזל של השביעי
 בל״כך בית בשרם. על היטב זאת הרגישו

 ספק אין - בית״הנישואין כמו רגיש,
 למהפכה. גרם הוא עבר הוא שבו שבמקום

גירושין. או פרידה ניתוק, על־פי-רוב:
לסטורן. מאשר שונה אופי לאוראנוס

 פית־ למצוא יהיה אפשר הכספיות לבעיות
 כל-כך לא בחודש. 30ב- או 29ב- בעיקר רון,

 חוזים על לחתום כדאי
 חשובים מיסמכים או

לש זאת דחו השבוע,
 לחו״ל נסיעה הבא. בוע

תה אל הפרק, על עולה
 לקדם יבול זה ססו,

לשי לגרוס ואך אתכם
בחייבם. דראסטי נוי

 צפויה חדשה היכרות
 יתכן ביוני, 2ב״ או 1ב־

מ לרעיונות יביא שזה
 חדש. במיקצוע להשתלמות בקשר קוריים
 מיוחדים. קשרים תיצרו העבודה במקום

★ ★ *
 בעיקר טובים, די יהיו בחודש 30וה־ 29ה־

 לכם שיש במה מתחשבים שאנשים משום
 כספיים בעניינים לומר.

 מאוד להיות תצטרכו
 מוזר מצב יווצר זהירים,

 לאבד עלולים אתם שבו
 ולעשות הזהירות את
יג יותר שמאוחר צעד
הברי להפסדים. רום
 כדאי מציקה, שוב אות

 יעבור לא זה בזה. לטפל
 וה־ במאי 31ה־ מעצמו.

 בכל נוחים אינם ביוני 1
 להתקלקל, עלול טלפון לתיקשורת. הקשור

 במועד. יגיע לא חשוב מיכתב אולי או
* * *

 בימים רגישים כל־כך הסביבה עם היחסים
 עם מסתכסכים אתם יום מדי שכמעט אלה.

ש נושאים על אנשים
ל התכוונתם לא כלל

במ אליהם. התייחס
 עובדים אתם שבו קום

ענ על מוותרים אתם
 ובכל עקרוניים, יינים
לח מנסה מישהו זאת
 ולהזיק תחתיכם תור

שרכשתם. הטוב לשם
ליי טעם אין לקשתים

 כי בגלוי. שידברו עץ
 הגדול החיסרון לעיתים הוא גילוי-הלב

קשים. ביוני 2ה- עד במאי 29ה־ שלהם.

 בקו״וה רנחוח קשה
 נדא׳ אבר חדשה,

 הגיוושין ואת להתאמץ,
למנוע אי־אנשו הצפויים

 זה לעיתים - המכה את למנוע אפשר תמיד
בידינו. לא

 לא אך מידת־הדין, על מדבר סטורן כוכב
 רחמים. מתוך הפועל יופיטר(צדק), כוכב כך

 העתיד, אל השאיפה את מסמל יופיטר
 מידת־הדין העבר. אל מתייחס כשסטורן
 סטורן עברו. על יישפט שהאדם מחייבת
 את נותן לעומתו ויופיטר החיים, את ממסגר
 להתעלות היכולת ואת למיסגרת התוכן

המגבילה. למיסגרת מעל
 אם קריירה. החשוב: לתחום מגיעים וכאן

 לבני 87 ותחילת 1986 שנת תהיה איך כן,
תאומים! מזל

קריירה
 למזל פברואר בחודש נכנס יופיטר כוכב

 תאומים. מזל של העשירי הבית שהוא דגים,
 בתנאים רבות. מבטיחה כזו יפה כניסה

 את לקדם ההזדמנות זו נורמאליים
 ומקומות לתפקידים ולהגיע השאיפות

 כל-כך לא זה שהשנה אלא יותר. טובים
 עם קשים ביחסים נמצא יופיטר אותו פשוט.
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 עובדים עצמכם את תמצאו הקרוב בחודש
תפ ממלאים אתם הפעם מכרגיל. יותר עוד

 אל אחר. מישהו של קיד
 יתכן כך, על תתמרמרו

נר זה הראשון שברגע
 זהו אולם משעמם, אה

 אין להתקדמות. פתח
ק לעבוד אלא ברירה

 זמן תוך אבל מאוד, שה
 את לקצור תוכלו קצר

ק 31וה־ 30ה־ היבול.
 יתכן ומדכאים. שים
 1מה־ טוב, תרגישו שלא

 די תהיו נפשית פיסית. קל יותר יהיה ביוני
 קשורים. אתם שאליו אדם בגלל מבולבלים,

* * *
 לפתע במצב-הרוח, הקלה תרגישו השבוע

 להתפנות כדאי עכשיו יותר. קל ייראה הכל
אוה שאתם לעיסוקים

ספורטי פעילות בים.
לתקו טובה מאוד בית
 תחביבים גם אבל פה.

 אתכם מעניינים אחרים
הרו התחום עכשיו.
 אתכם מעסיק מאנטי

 חדשה פרשה במיוחד,
 אבל להתחיל, עומדת

 עיכוב, איזה יש כרגע
 מאפשרים לא התנאים
 רוצים. שהייתם כפי מהקשר ליהנות

 זהירים. יותר שתהיו כדאי כספית מבחינה
* * ★

 מה בכל להתרכז עליכם בחודש 30וב־ 29ב־
לימו בתחום השתלמות או לנסיעות שקשור

 1וה־ 31ה־ חדש. דים
מיש קשים, מאוד ביוני

 טוב מרגיש לא בבית הו
 לבצע עליכם מקשה וזה
מתעור התוכניות. את
 מעבר על מחשבות רות

 לפחות או אחרת לדירה
ה של מחדש סידור על

מתגור אתם שבה דירה
 העבודה במקום רים.
מתוסכלים. קצת תהיו

 התפתחויות - בחיי־הרגש סודיות. על שימרו
צפויה. לא בצורה שיגיעו במינן, מיוחדות
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