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מרים
בנימיני

החודש: מזל

סרט!
ע ס  הנסוג ה
הקיץ ער מקשה

 האנשים רוב בעיני מצטייר הקיץ
 אבל ונעים. חופשי קל, הכל שבה כתקופה

 מהבחינה הכוכבים מצב על מסתכלים אם
 לרוב כן. בהכרח זה אין האסטרולוגית,

 אכזבות משברים, עימו מבי* יולי חודש
 החודשים כלל, בדרך קשים. אסונות ואפילו

 בעייתיים היותר הם ונובמבר יולי מרס,
 שבהן לתקופות הכוונה הזו. מהבחינה

 גם הנקראים המים, במזלות נמצאת השמש
ודגים. עקרב סרטן, היינו: האפלים. הבתים
 לומר אי־אפשר ,1986 בקיץ נבדוק אם

 שכן, יולי. בחודש דווקא מרוכזות שהבעיות
 תקופה כולנו על עוברת יוני מתחילת כבר

 מיקומו היא העיקרית הסיבה קלה. שאינה
 נמצא. הוא שבו הכיוון וכן מרס כוכב של

 כדור־הארץ. לעומת בנסיגה מצוי מרס כוכב
חזקה. השפעה זה למצב

 ממוקם מרס שבו במזל נתרכז כל קודם
 שנשלט חורפי מזל הוא גדי גדי. מזל שהוא

 מרס קור. המסמל שבתאי, כוכב על־ידי
 שהקיץ כן על מרמז קר כל-כך במזל השוהה

 כוכב שבחורף מעניין במיוחד. חם יהיה לא
 היה והחורף (קשת), אש במזל היה מרס

 - קר) לגדי(מזל עבר הוא ובקיץ חם, יחסית
 הקיץ אינו והקיץ חורף היה לא שהחורף כף

לנו. המוכר החם
הת חוסר גסות״רוח, מסמל מרס כוכב
קרו לעיתים ומילחמות. מאבקים חשבות,

 אחורי בהילוך נמצא מרס שבה בתקופה בות
 נסיגתי מהלך אבל מילחמה. לפרוץ יכולה

 כל לא ולמזלנו וחצי, לשנתיים אחת מתרחש
 כך לשם - מילחמה פורצת וחצי שנתיים
 מצב שידגישו נוספים אספקטים דרושים

 נזקים זה להוכחה וניתן שבולט מה זה. מעין
 נכנסות וכאן ולרכוש. אדם לחיי רבים

 המתרחשות הרבות התאונות לתמונה
 אנשים מוגברת, התוקפנות זו. בתקופה

 סיבה ללא ומתקיפים בקלות מתרגזים
 בעבודה, מריבות יותר יש לעין. הנראית

 מאבדים אנשים מישפחתיים, סיכסוכים
 לתאונות ונקלעים הטיבעית הזהירות את

 אנשים תשומת״לב. חוסר בגלל ברחוב
 לבטוח ואין התנועה חוקי את לשכוח נוטים

 מתגברות השריפות הכביש. על בנהגים
 כיריים פועל, מגהץ שוכחים זו. בתקופה
 חום, מכאבי״ראש, לסבול נטיה יש וכדומה.

ובחילות. סחרחורות שונות, דלקות
 עכשיו סובלים ולכן במכונות, קשור מרס

מת מכונות וחמישי. שני בכל מתקלות
 ולא כשורה, פועלות אינן לפתע קלקלות,

 חייבים אנשים הסיבה. את מבינים תמיד
 במכונות. הטיפול בעת זהירים יותר להיות

 קרובות ולעיתים מתגבר, המתח בצבא גם
 מילחמה". ״ערב של כמו היא ההרגשה
 התחילה בנסיגה נמצא מרס שבה התקופה
או במחצית ותסתיים ,1986 יוני בחודש

 גם הצטרף ולנסיגה די, לא בכך אך גוסט.
 ואחראי אריה במזל השוהה מרקורי, כוכב

 - לטלפן כשרוצים וכך, ביתיים, לאביזרים
מתקל כביסה מכונת פועל, אינו הטלפון

והר לבעיות, גורמת האינסטלציה קלת,
מת שנקבעו פגישות ארוכה. עוד שימה

 הקשורים באשמת ולא נדחות, או בטלות
בדבר.
שוב מרקורי כשכוכב וישתפר ישתנה הכל

 חוזים על חתימה אוגוסט. בחודש יתיישר,
 היכן למצוא שקשה מאחר כדאית, אינה

המיגרעות, מסתתרות
מאב לא מה האבידות. הן נוספת מכה

בנסי כשמרקורי דים
 כספים, תעודות, גה(

 די לא ואם חפצי־ערך,
 ש־ לשכוח אין בכך,

 אל-הגג- הוא מרקורי
 זו בתקופה ולכן בים,
 להם עוזר בהחלט הוא

 כך - ידם במישלח
 לנעול להקפיד שיש

 מיש- מכוניות דירות,
 וכר. חנויות רדים,

 לשכוח לא וכמובן:
במכו המפתחות את

 טעם אין כמעט נית.
 אבי- למצוא לנסות

 מה לתקן או דות
ל כדאי שהתקלקל,

או לחודש המתין
 הדברים שבו גוסט,

להסתדר. מתחילים
 הגדולים הכוכבים

בנסי הם גם נמצאים
 אוראנוס, סטורן, גה.

ועכ - ופלוטו נפטון
 גם אליהם יצטרף שיו

 המיטיב באסטרולוגיה הנקרא יופיטר, כוכב
 לשאוב היה אפשר עכשיו עד ואם הגדול.

 לדעת כדאי מעכשיו מיופיטר, עידוד קצת
 להיזהר צריך הבאים החודשים שבארבעת

 כוכב של נסיגתו מדי. אופטימיים מלהיות
 בצורה שהתפתח מה שכל כך על משפיעה זה

 חודשים, שמונה במשך משביעת״רצון
 ולכן שפע, מסמל יופיטר לפתע. מתעכב
 דברים להפסיד ויכולים מדי, ליותר מצפים

 בצעדים נקטו לוא לשמר היה שאפשר
 עצמם, את להשלות נוטים אנשים זהירים.

גדולות בתוכניות להתחיל טוב לא ולכן

 בפרוייקטים מתחילים ואם ומבטיחות,
 ולהסתפק צנועים להיות טוב - חדשים

 ישתנה. הכוכבים כשמצב קטנות, בהצלחות
במזל אלה בימים הנמצא סטורן, כוכב

*
 * תאומים, קשת, על בעיקר מכביד קשת,

 * יותר להם נגרם שבהם הימים ודגים. בתולה
 * עצבניים מדוכאים, להיות נוטים והם סבל

 * זווית יוצר הירח שבהם הימים הם ועייפים
 * שהוא פעם בכל זאת סטורן. לכוכב קשה
 ן האחרון, בזמן הנ״ל. מהמזלות באחד נמצא

 * המזלות באחד נמצא הירח ושבת שישי בכל
 * המזלות ארבעת רק לא סובלים ומכך האלה,

 * כך כולם על משפיע הדבר למעשה הנ״ל
 * יותר להיות צריכים אנשים השבוע שבסופי
 * כל או ונסיעות לטיולים שיוצא ומי זהירים

 * את בחשבון לקחת צריך סיכון, בו שיש דבר
 * בהחלט מוקדמת ידיעה הקשה. המצב
 * עד מהאסונות. חלק ולמנוע לעזור יכולה
 * יומיומיות לסערות עדים היינו עכשיו

 * חודש במחצית חלף. טרם זה כל אך במדינה,
 * לא עדיין אך בהקלה להרגיש נתחיל אוגוסט

 ן נקלעים אם ושקט. רגוע ממצב ליהנות נוכל
 * ומאבקים מריבות סיכסוכים לעימותים

 * תמיד לא הסיבה. את להבין נוכל לפחות
 * השמיימיים לגורמים לפעמים - אשם הזולת

 * אלא לשליטה מעבר שהיא חזקה השפעה
 * אחרת כי לעזור אמורה זאת בכל שהידיעה

* האסטרולוגיה( לנו נחוצה מה לשם

 למכשירי וגם לגנבים עוזר מרקורי
להתקלקל נטיה יש החשמל

 לטובה להפתיע יכולים בחודש 17וה- 16ה־
 - לצפות מבלי לכספים, שקשור מה בכל

 מבני תגיע זו עזרה
 או ידידים מישפחה,

 אלא מעבידים. אפילו
 לדאוג יש כך שלשם

 למ- מודעים יהיו שהם
 אם גם הקשה. צבכם

 זה כסף, סכום מתקבל
ל או לשפץ הזמן לא

מחדש. הדירה את ארגן
 זקוקים מישפחה בני

 תהיה ולא לעזרתכם
מבעיותיהם, להתעלם

בכם. להתנקם עלול

!ווה

ברירה,
מאוחר

 אי״אפשר
זה יותר

את למצוא

3 *

 לכך ונוסף בעבודה, עמוסים יהיו 18וה־ 17ה־
 עם דיעות לחילוקי להגיע עלולים אתם

 לא זה אחרים, עובדים
 השיטה את לבקר הזמן

 על למילחמות לצאת או
 שימרו בסדר. שאינו מה
חז אינכם העצבים, על

 והתרגשות במיוחד, קים
 את תחמיר רק מיותרת
ש הבריאותיות הבעיות

ה־ סובלים. אתם מהן
מוזרים. די 21וה־ 20

 לפגוש עומדים אתם
 לא רצוי התפעלות. שיעוררו חדשים אנשים
עצמכם. על פרטים להם ולמסור למהר

סוס1
 ביוני 2ו

7ביו 20

לא עדיין אבל משתפר. הבריאותי מצבכם
במאמצים. להגזים כדאי שלא כך מספיק. *
מופ־ אתם אלה בימים *
מדי כמעט לטובה תעים *
פגי על הוא הדגש יום. *
ידי עם מחודשות שות :
זו אתם העבר. מן דים *
 ממשית לעזרה כיס *
ב שמעוניינים מאנשים ;
 ידיעות הקשרים. חידוש *
אליכם יגיעו מעציבות :
 בחודש, 19ב־ או ג8ב־ *
לעודד עליכם והפעם :
עלולים אתם קשה. שמצבם לידידים ולעזור *
* ¥ 
¥ 
¥

יי 2( ו  - בי
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מביכים.  במצבים עצמכם
* * *

 אבל לטובה, משתנה הכיוון העבודה במקום
 אחריות, תוספת של תקופה זוהי הכל בסך

 אתכם שמחייב מה
 מאוד זהירים להיות

ת אל - בהיערותיכם
 בעניין להתערב מהרו
אלי ישירות שייך שלא
 לכם יש אט גם כם,

הז להתערב. הסמכות
וה משתלמת, הירות

תגבר. אליכם הערכה
קשים 19ה״ עד 17ה״

לנסי מתאימים ואינם *
בעניינים סוג. מכל סיכון ללקיחת או עות :
המצב. את לשפר דרך למצוא תוכלו כספיים ♦
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 כל את מעמיסים מישפחה ובני ידידים
 עצמכם אתם אולם כתפיכם, על בעיותיהם

 קשה. במצב נמצאים
ל ונכונות מרץ, די אין

בבעיו אנרגיה השקיע
בת אחרים. של תיהם
 עצמכם אתם זו קופה

 ונוטים מדוכאים די
 בז- טוב. לא להרגיש

 הקפידו הפנוי מנכם
 או במנוחה להרבות
עלי האהובה בפעילות

 השבועות בשלושת כם.
 הקשור בכל קשיים לצוץ עלולים הבאים

 כספיות. עסקות תבצעו אל לכספים,
* ★ ★

 מבעיות לסבול נטיח יש בחודש 17וב־ 16ב־
 הפעם שיעמדו הנהגים לתחבורה. הקשורות

 בגלל הכביש בצידי
 יהיו במכונית קילקול
בתולה. מזל בני ברובם
 גורמים מישפחה קרובי

רב, ולרוגז לאכזבה לכם
לה הזמן שהגיע יתכן

 ולא במקומם עמידם
ה בקשה. לכל להיכנע

 הימים הם 19ה־ עד ל!
זה. בשבוע קשים היותר

 שאתם מה על הקפידו
 מבעיות לסבול נטיה שיש נראה אוכלים,

חדשה. תקופה - הרומנטי בתחום בבטן.

 לבצע אפשרות על מראים 17וה־ 16ה״
 מכונית, לקניית הקשורה כספית עיסקה

שה כמה עד וכר. דירה
טובה, תיראה הזדמנות

 או להבטיח מומלץ לא
 שצריך מה להתחייב,

 ימתין שלכם להיות
הבא, בחודש גם לכם
 את מאבדים אתם ואם

ל מה אין ההזדמנות
 טוב משהו - הצטער

כך. אחר יזדמן יותר
 עם רומאנטיות פגישות

 שומרים אתם עימם הקשרים שעל בני-זוג,
 .19ל״ 17ה־ בין לבצע כדאי לא בסוד,

★ * ★
 הערכה של ביחס תזכו בחודש 17וב־ 16ב־

 אל אולם לעבודה, ועמיתים ידידים מצד
 לבצע להסכים תמהרו
בקי שאינכם עבודה

 במאת פרטיה בכל אים
 שגיאה כל האחוזים.

 לבעיות לגרום יכולה
 ואתם יותר, מאוחר
 לשאת מסוגלים אינכם

 ה- עד 17מה־ ביקורת.
מ לסבול נטיה יש 19

בכס הקשורות בעיות
 שאפשר מה כל פים.

 ועל הארנק על טוב־טוב להשגיח זה להציע
 שתרגישו. מבלי מכם להלקח העלול רכוש

* ★ *
 לימים חופשה לקיחת על לחשוב כדאי אולי

 בחודש 20ה־ ועד 16שמה״ נראה אחדים.
 עייפים כל״כך תהיו

לב שעדיף ומותשים,
 ללא שקט במקום לות

 השקעת או התרגשות
בריאים, אינכם מאמץ.

 להידרדר עלול ומצבכם
 לא אם אלה, בימים

ב עצמכם. על תשגיחו
עוב אתם שבו מקום

 ליצור מנסה מישהו דים
 קרובים יותר יחסים

 השיפוט את תטשטש תמימותכם ונעימים,
לעזור. שמנסה במי אמון לתת אין הנכון,

0 9
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 הלוחצת מהמשימה שהשתחררתם לאחר
 תוכלו האחרון, בזמן אתכם שהעסיקה

לחופ או לנסיעה לצאת
מת כשאתם קצרה, שה

ובב במיגבלות חשבים
 בימים הצפויות עיות
 להתרחק מומלץ אלה.
הרגי מסביבתכם מעט

 17ה־ בין לא אולם לה.
 תהיו שאז בחודש, 19ל־

ומ עייפים מצוברחים,
 בחודש 20ה־ אוכזבים.

להי אפשרות על מראה
 ומעודדת. נעימה שחברתם אנשים עם פגש

 מישפחה. לבני בדרישות מלבוא להימנע יש
* * *

 שינויים עליכם עוברים העבודה במקום
 התוצאות את מעניינים,

בת רק לראות תוכלו
 יותר, מאוחרת קופה
 שעכשיו ספק אין אבל

בקר שינויים נעשים
 הפנימיים. ובחיים יירה
 עבודה של תקופה זוהי

 אתם במיוחד, מאומצת
בדב אנרגיה משקיעים

מת שעל-פי-רוב רים
 מעצמם, כמעט נהלים

 אי- זו בתקופה אבל
 יכולה התרשלות כל - עירנות לאבד אפשר
 בעתיד. חשוב תפקיד של להחמצה לגרום

★ * *
 מאוד, נעימים להיות יכולים 17וה־ 16ה״

ובאהבה. החברה בחיי תתרכזו אם ביחוד
יכו חדשים רומאנים

 בימים להתחיל לים
 על הוא הדגש אבל אלה,

 יותר אהבה הרפתקות
 לטווח קשרים מאשר

להת נטיה יש הארוך.
 מתוקים במאכלים פנק

 לעבור נסו מדי, ושמנים
 ללא הבא השבוע את

יע וזה לעצמכם. ויתור
 המישקל על לשמור זור

 ועקרב גדי מזל בני הקרובים. בחודשים גם
מהם. התרחקו - לבעיות לגרום עלולים
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