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מרים

בנימיני

החודש: מזל

 השבעת
 על אוואנוס

 ושאו דל■
העזלות

 אופיו, את המסמל כוכב יש מזל לכל
 התנהגות על משפיע אף ואולי אותו, משקף

 עד לקשר, נהגו דלי מזל את המזל. בני
 באותה גדי). (שליט שבתאי לכוכב ,1781
 - חדש כוכב של מציאותו את גילו שנה

 להיות שבתאי הפן וכן אוראנוס, כוכב
 הוא כשאוראנוס דלי, מזל של השני השליט
במזל. העיקרי השליט

 של המוחלט ההפן את מטמל אוראנוס
 אוראגוס טטורן. מסמל שאותו דבר כל

 הטטורניות, המיטגרות מן פרידה מסמל
 וכמובן, בפוליטיקה, ברעיונות, מהפכה

 אצל ההתפתחות המדע. בתחום חידושים
 המהפכה בהדרגה, חלה אינה אוראנוט

 ודרסטית מפתיעה פתאומית, היא אצלו
 נעשה זה המיטגרות. שבירת על־ידי ונעשית

 המהפכה מוקדמת. הכנה ללא בבת־אחת,
 כוכב בהשפעת נעשו והקומוניזם הצרפתית
אוראנוט.
אוגרות זה מסוג מיטגרות וניתוץ שבירה

 אוראנוט מאוד. גבוה מתח״אלימות בתוכן
 תחבורה - 20ה״ המאה מדעי את מסמל

 וחשמל. טלוויזיה החלל, חקר אווירית,
 הטכני הצד את גם מסמל אוראנוס
האור החיזיון ליצירת המסייע בקולנוע,

קולי.
 לגילוי בעיקבותיהם יביאו המחר חידושי

ואכן חדשים, אנרגיה מקורות של

 רדיום, לאוראניום, קשר לאוראנוט
 של היצירה כוח (את גרעינית. ולאנרגיה
 שאפשר השימוש מן לראות אפשר אוראנוט

 להציל, שיכול כוח - האטומי בכוח לעשות
עולם.) להרוס או

 אנו שבה התקופה שהיא הדלי, עידן
זה. מכוכב מושפעת היום, חיים

 מתבטא אוראנוט בכוכב החיובי הצד
 של בניצוץ עצמאית, במחשבה במקוריות,

שמ בדברים בהתעניינות במחקר, גאוניות,
לאי לתרום שיכול מה ובכל לתפיסה, עבר
 באוראנוט השלילי הצד האנושי. המין חוד

 בחו- מעורערות, במיטגרות-חיים מתבטא
 קשים צפויים, בלתי בשינויים טר־שקט,
בגירושין, בפרידות, בגיתוקים, ואכזריים,

 ארון, לטווח קשר ליצור יכולת בחוסר
 ברצון באקטצנטריות, לתאונות, בנטיה
 סבלנות, בחוסר מחיר, בכל מיוחד להיות

 מכל בסטיות מינית, באי־טדירות בקנאות,
באלימות. גם ולעיתים סוג,

 במזל 1981 משנת נמצא אוראנוט כוכב
קשת מזל את עוזב הוא אלה, בימים קשת.

 לכוכב צמידות יוצר כשהוא גדי, למזל ונכנס
 באותו גדי למזל נכנס שבתאי גם שבתאי.

 המזלות, כל על ישפיע זה מהלן הזמן.
 ביותר המושפעים מזלות שני על ובמיוחד
וגדי. דלי דהיינו כוכבים, מאותם

 הפתאומיות את בחשבון ניקח אם
 להסיק ניתן אוראנוט, פועל שבה והמוזרות

 יעשה הוא מה לצפות יהיה שקשה מכן
 לנו אל מאידך, מזל. כל על ישפיע וכיצד

 עכשיו, אליו הצמוד סטורן, שכוכב לשכוח
 את ולהאט לעצור או למתן, לרסן, יכול

 אינו סטורן שני, מצד הנמהרות. הפעולות
 ששהייתם כך המכות, את מרכך ולא מפנק
במיוחד. מרגיעה אינה ביחד

 דלי מזל בני על אוראנוס של השפעתו
- 88 בשנת

 כוכב כלומר, .12ה־ בבית קורה הכל
 סטורן. של בחברתו יהיה אוראנוס
 החברה, פני לשינוי תביא הצמידות
 על רק לא ישפיע הדבר והתרבות. הכלכלה

 שפל כולו. העולם על אם כי דלי, מזל בני
 ולגרום העולם את לפתע לפקוד עלול כלכלי

 יתכן זה בעקבות בחברה. חדשות לנורמות
המקובלת. והתרבות המינהגים שינוי

 אך השינוי, היא הדלי של שאיפתו
 גם מתבטאים דלי של החיוביים הצדדים

 תנאי״החיים. והטבת לאנושות בעזרה
 יהיו אכן השינויים אם היא השאלה
 פני נראים כך שלא הוא והרושם חיוביים

 שהכל מכך מושפעים יהיו הדליים הדברים.
 ובעל סגור בית שהוא ,12ה- בבית קורה

 להיות יצטרכו הם עצמי. הרס של תכונות
 כדאי שיעשו. צעד בכל זהירים מאוד

רציונלי. ובאופן לגופו שינוי כל לבדוק
 את פתאום להרוס מסוגלים דלי מזל בני

 ולבחור והבטוחות הקיימות המיסגרות כל
 טובה ואינה מקובלת שאינה דרך לעצמם

 מבוקרת בצורה יעשה הדבר אם להם.
 לסמוך שניתן ידידים עם ובהתייעצות

 יכול 12ה־ הבית אחרת. ייראה זה עליהם
 מתנגדים של בלתי־צפוייה לפעילות להביא

 ולעצור הטוב, לשם להזיק שינסו ואוייבים,
המזל. בני התקדמות את

 תהיה זו הבריאות. על להשגיח יש כן כמו
 מתייחס 12ה־ הבית שכן מתמיד, רגישה

 כמו סגורים במקומות לשהות וכן לבריאות
 בעייה להוות יכול מחזור״הדם בית־חולים.

זו. לנקודה לב לשים וכדאי

 שמה להיות עלולה מתכננים שאתם נסיעה
 על לשמור שתקפידו כדאי מהמתוכנן. מאוד

ל הקשור בכל סודיות
מתכונ שאתם שיחות

ש הראוי מן לנהל. נים
חש על לשמור תמשיכו

 הרומאג- בקשרים איות
 כמעט זהו שלכם. טיים

להצל העיקרי התנאי
ל וליכולת היחסים חת

עכ הקשר. את המשיך
 לטווח לתכנן אפשר שיו

לע אסור אך הרחוק,
 שיחה צפויה דחף. ומתוך בחיפזון זאת שות

 והמישפחה. הבית במיסגרת חשובה
* * *

ער זאת בנר להשתפר. מתחיל הבספי מצבכם
 בעבזדה מחדש. הבספ״ם ש״זיכם את ראתן כם

 כיוון לסצזא עכשיו תוכרו
 ל־ תוכלו שבה ודרך חדש
 לקראת עצמכם את קד□

 מעניינים עבודה או תפקיד
 ה־ בתחום יותר. ויוקרתייס
מ תיש מצבכם חמאוטי

 בין מתלבטים אתם אוד.
של ואיוכם קשרם שגי
שא החלטה כר עם מים
 או נסיעה לקבר. נוטים תם

להב עשויות גלויה שיחה
 המצב רצוגכם. אח יותר בחרה בצורה לכם היר

 החלטה. רבד׳ שתגיעו מאוד ורצוי מבלבל מאוד
* * *

צפו עדיין קל. יותר עכשיו יהיה מצב־הרוח
 תקופה לאחר אולם נוחים, לא ימים יים

 סבלתם שבה ממושכת
 חזקים אתם מקשיים

בעבו יותר. ומאוששים
 חזק יהיה מעמדכם דה

נג שפעל מי יותר. ונוח
מביך. במצב יהיה דכם

 להעמיד תוכלו עכשיו
 דיוקם על הדברים את

 שהממונים לכך ולדאוג
 מעודכנים יהיו עליכם
המתרחש. בכל היטב

 ברגע להשתבש עלולות פגישה או נסיעה
סכום־כסף. לקבל עשויים אתם האחרון.

 המיש־ בנ■1 בטוב חשים אינכם לכס. וקשה כבד
 לא !לתשומת־לב לטיפול זקוקים סביבכם פחה

 עסוקים אתם מכם. פחות
 גם בעבודה, מתמיד יותר

הם־ העסדה ששת לאחר
 ערם הרב השמם ת.1קזבל
!לרגישות. לחולשה לכם

 אתם הרומאנטי בתחום
 עם קשתם נהנים. בהחלט
מעודדים. אחרות ארצות

 בתוכניות התקדמות חלה
 םקבלים אתם משותפות.

בחר שבה לדרך חיזוקים
 זהירים. היו בכספים מרגשת. פגישה צפויה תם.

 מעיסקות. המגש בקלות. אתכם לסדר יכולים
* * *

 מחלה. אף ואולי ותשישות עייפות יתכנו
 ולשפל ושינה מנוחה על להקפיד עליכם

 אתם בעבודה בעצמכם.
 הפוגה, כעין מרגישים

הר המאמצים לאחד
בתקו שהשקעתם בים
 בתחום האחרונה. פה

מצלי אתם הרומאנטי
 בעייה לכם אין חים.

חד בקשרים להתחיל
 שאופיים אלא שים,
 והרפתקני, ארעי מאוד

יכו שאתם נראה ולא
 קבוע רציני, אופי בעל קשר כרגע למצוא לים

מהמצב. נהנים אתם זאת חרף וארוך־טווח.
* * ★

 עומדים האחחן החודש את שאיפ״נו הקשיים
להיפרד. נאלצתם שמהם אנשים — להיגמר

אלה. ביסים לשוב שמדים
לה שעשני חשזב מיכתב

דא סכם •וריד השבוע ניע
 שהכל ותרגישו נוספת, גה

 בשטח להסתדר. מתחיל
אי־יציבות, קיימת הרנמגטי
ולמ ברורים, אינם היחסים

בשי סעוג״גיס שאתם תח
 לא ונלויה, מעמיקה חה

להג הזדמנות לכם ניתנת
 כספית מבחינה שימה.

 חודשיים. לפחזח כך ■שאר והוא מעודד, המצב
נחוצות. קניות לערוך ביותר מתאים זמן זהו
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קש לסיים לכם תאפשר הקרובה התקופה
 לנצל כדאי דבר. לכם מוסיפים שאינם רים

 בתחום האפשרויות את
מכי אתם הרומאנטי.

וי חדשים אנשים רים
בקש להתחיל כולים

יו וטובים בריאים רים
 במקוס-העבודה תר.

הצ לכם יציעו שלכם
 אף אולי מעניינות, עות

 עבודה או חדש תפקיד
בצידה. ששכרה נוספת

 אינו הכספי מצבכם
 לשפר ההזדמנות את שתנצלו וחשוב טוב

מצב-הדוח. את ישפרו ידידים אותו.
* * *

 יתבטא זה בחייכם. דרסטי שינו־ על שבים1ח אתם
 מקום מציאת ואף מקום־המנזדם בשינו■ כל קודם
 הקרובה בתקופה חדש.
 דירה. תמצאו שאף יתכן

 את לאבד שלא הקפידו
 המבד או הדירה מפתחות

מ לסמל נוטים אתם נית.
 חיד חפצים של אבירות

 או נישואים הצעות ניים.
וק רצינית חברות הצעת
 אלה. בימים צפויות בועה
ברצי בך על לחשוב כדאי
 מתוך נאסרים הדברים נות,
ומת מושכים וסרטן תים מזל בני עמוק. רגש

בסבד־ראש. להצעותיהם התייחסו יותר. אימים
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שכ עם ומפגשים שיחות פגישות, נסיעות,
ב החלטותיכם על משפיעים וקרובים נים

חוש אתם זו, תקופה
 מקום- שינוי על בים

 שבה העיר או המגורים
 זהו מתגוררים. אתם
להג תוכלו שבו הזמן
 מהתוכניות חלק שים

 כבר מתכננים שאתם
של מצב״הרוח מה. זמן
תוקפני. להיות נוטה כם

להתפ ממהרים אתם
 ולהסתכסך להתרגז רץ,

 חשובים. כל-כך נראו לא שקודם דברים על
הצלחה. לכם צפוייה הרומאנטי בתחום

ר 2ג ב מ ב ו  ־ בנ
ר 20 ב מ צ ד ב

אנ זלעלבון. לאכזבה לכם גורמים עבודה ענייני
 מתנהגים לידידים, שנחשבו אליכם, קרובים שים

ומכאי צפויה לא בצורה
 בגלוי לאסר תצטרכו בה.
שבע כדי הרגשתכם מהי
 על הדבדם יחזרו לא תיד

 משמחת פגישה עצמם.
בחודש. 6ב־ אז 5ב״ צפויה

 חשוב מאוד שהיה מישהו,
 מקום לתפוס שב בעבר.
 תוכניות בחייכם. חשוב

לבי או משותפת לנסיעה
הפ על עולות חופשה לוי

 הרגע של ועיסב־מ שינויים שיתכנו למרות רק.
 לפועל. דבר של בסופו תצא התוכנית האחרון

* ★ ★
 ממהרים אתם לרוגז. לכם גורמים ידידים

ול להבין מוכנים ולא הסבלנות את לאבד
א רצונותיכם. על וותר
 על להילחם חייבים תם

 השאיפות ועל דרככם
 להגשים. רוצים שאתם

 תוכניו- על תדברו אל
יו העתיד. לגבי תיכם

בוח אנשים מדי תר
 האינפורמציה בהן. שים

 הממונים אל שמגיעה
וי נכונה אינה עליכם

 נזק לכם לגרום כולה
 הרומאנטי בתחום לתקנו. עליכם שיקשה

 מאד. אתכם שתשמח חשובה פגישה צפויה
* * *

 עוסקים. אתם שבה בעבודה לחבל מנסה מישהו
 זו בתקופה שק בכם. שמקנאים מאנשים הזהח

 ומסונלים מתחזקים הם
ולו לעיכובים לכם לנחם
■ד להתקדמותכם. חיות

מחדל. תניע משמחת עה
 חלמתם שעליה תוכנית,

להת לפתע שמרח שמן,
 ח״־הרנש בתחום גשם.
 וקוסמים מושבם אתם
 הבריאנת אולם השני. למין

 וחשוב טובה אינה שלכם
 לטיפול לנשח שחדאנו

ש בריאות מניות תזניחו אל לבדקוח. או רפואי
להסתבך. עלולות שהן משום קלות, לכם נראות

* 5 ?
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