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מרים
בנימיני

החודש: מזל
תאומים

 הקשה הקיץ
המזלות של

 השנה לנו שמצפה הבלתי-רגיל הקיץ על
 אלה בימים שנמצאים ומרקורי, ונוס ועל

 יוני בסוף הדיבור. את הרחבנו כבר בנסיגה
 ונוס חוזר יולי חודש של הראשון ובשבוע
 היה אמור זה מהלך לכאורה הרגיל. למהלכו
 אלה עוד אבל יותר, קלה לתקופה להביא
 מרס מתחיל וכבר ישיר להילון חוזרים

לאחור. בהילוך (מאדים)
 הנ־ והמהלך טלה במזל יימצא מאדים

 ה־ ועד באוגוסט 26מה־ יימשך שלו סיגתי
באוקטובר. 29

תג שלו שהנסיגה חוסר־הנוחות מלבד
 המדינה גם תושפע אישי, באופן רום

 בבית נמצא טלה מזל זו. מקונסטלציה
 מסמל זה בית המדינה. מפת של השביעי
 כל הגלויה. האיבה - היפוכה את או שותפות

 מרס היה באיזור, מילחמה שפרצה פעם
 נמצא שמרס פעם בכל לא כי אם בנסיגה.
מילחמה. פורצת בנסיגה,
 בעיקבות גדול. הוא החשש הפעם אולם

 במפת״הש־ השנה שהתרחשו השינויים,
עלו והיא מוכן, כבר למילחמה הרקע מיים,

 הוא טלה וקשה. קיצונית בצורה לפרוץ לה
 נמצא שלו וכשהכוכב ומילחמתי תוקפני מזל

 הסיכוי נסיגה, של בתהליך ועוד טלה, במזל
 לכן נמוך. הוא בשלום תעבור שהתקופה

מהתלקחות רבים אסטרולוגים חוששים

 פיגעי״טבע, - אחר מסוג מאסון או מילחמה
 ב- אחר אסון או רעידות-אדמה כדוגמת

רציני. קנה-מידה
והאפ המפה, את לפרש קל תמיד לא

 אין לכן רבות. הן כאלה במיקרים שרויות
 העלולים האסונות רשימת לפרט טעם

 מפת- שפרשנות לקוות רק אפשר להתרחש,
 מרס יראה אכן אם מוטעית. תהיה הכוכבים

במו יתקיימו שהבחירות הסיכוי כוחו, את
מאוד. קטן הוא עדן

 על מרס של נסיגתו כך, אם תשפיע, איך
ומזל! מזל כל

 רוגז, של תקופה תהיה - טלה מזל
 ואפשרות וחסרות-מחשבה נמהרות פעולות
 או חסרת־מחשבה התנהגות בגלל להיפגע

 מאוד מושפעים יהיו הטליים חוסר״זהירות.
חשו אירועים יתכננו שלא וכדאי מהנסיגה

תקופה. לאותה בים
 הם להיפגע. עלולה הבריאות - שור מזל
 יותר ופגיעים חסרי-מרץ חלשים, ירגישו

 או לכאבי״ראש ובעיקר למחלות, מתמיד
 מרכילות להיזהר יצטרכו הם מיגרנות.

גבם. מאחורי נגדם, הנעשות ומפעולות
 עלול החברתי מעמדם - תאומים מזל
 היטב שיחשבו וכדאי תקופה באותה לסבול

 שהדברים לפני אומרים, שהם מה כל על
 חברויות לקלקל עלולים הם נאמרים.
 לפגוע ואף שנים, במשך מעמד שהחזיקו
 רבות, טרחו שלמענן מיקצועיות, בשאיפות

בלשונם. לשלוט שיתקשו משום רק
 במצב המצוי בטלה, מרס - סרטן מזל
 שלהם. הקאריירה על קשות ישפיע נסיגה,

 בלתי״פוסקים ממאבקים לסבול עלולים הם
 אלה, ממילחמות כתוצאה מאוד ולהתעייף

 לחמו שלמענם הישגים על ויתור כדי עד
שנים. במשך
 להיפגע עלולים לגביו - אריה מזל
 הלימודים לחו״ל, הנסיעות תקופה באותה

 נסיעה שמתכנן מי המישפטי. והתחום
 לימודים לשנותה. או לדחותה יצטרך לחו״ל

 שמעורב ומי לאכזבה לגרום יכולים גבוהים
נחת. ירווה לא המישפטי בתחום בבעיות
 מאוד רגישה תקופה זוהי - בתולה מזל

 יצטרכו בתולה מזל ובני הכלכלית מהבחינה
 במיוחד זכויותיהם. על ולשמור להיאבק
 מישפה- כספים כספי-ירושה, של בתחום

 בנוסף לעסקים. הקשורים כספים או תיים
על או בריאותם על להשפיע המצב עלול לכך

בני-מישפחה. של הבריאות
 בית השביעי, הבית זהו - מאזניים מזל

הני יהיו לפיכך, והשותפויות. הנישואין
 קשרים מאוד. פגיעים והשותפויות שואין

 פגיעים יהיו האחרונה בתקופה שהחלו
 בקשרים להתחיל מומלץ לא במיוחד.
זאת. בתקופה
 בית - השישי הבית - עקרב מזל

 קשה יעבדו עקרב בני והבריאות. העבודה
 בדרך העבודה את ללמוד ויצטרכו מאוד

 יצליחו הם אולם והמשעממת, הקשה
 עליהם. יתגברו ואף הקשיים עם להתמודד
 להם הקרובים של או שלהם הבריאות

 באופן לנושא, רב זמן להקדיש מהם תדרוש
בלתי־צפוי.

 יצטרכו לילדים הורים - קשת מזל
 ילדיהם על ולהשגיח עיניים שבע לפקוח

 להימנע יצטרכו הם לכך בנוסף יפגעו. לבל
 לתקופת ולוותר כספיים סיכונים מלקחת

 ובהגרלות. בהימורים לעסוק הנטייה על מה
 להיפגע עלולים שביניהם הספורטאים

שיזהרו. וכדאי
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 המצב בכלל ובבית המישפחתית במיסגרת
 16וב״ ג5ב״ במיוחד יחריף והוא קל, אינו

 בבית אביזרים בחודש.
ונעלמים, מתקלקלים

באחר לשאת ועליכם
ול לבני-המישפחה יות

בבית המתנהלים חיים י
עז לכם שתהיה מבלי

 הבריאותי מצבכם רה.
חשים אתם טוב. אינו י
לס וממשיכים חולשה *
 בריאות. מבעיות בול ***■**״י•" י
ולטפל להיבדק עליכם 1
שמנסה מי יש במקום־העבודה בעצמכם. י
עירניים. שתהיו חשוב מצבכם. את לנצל *

 - ביוני 21
ביולי 20

 האחרונה בעת
חובות. רכס יש

 כספים רהוציא מרבים אחם
 החח״ברזתיבס. את ושגכחים

 מצר ותביעות התחייבויות
 החרשים ורשויות עפים

 זה אין .גבוהים תשלומים
 לא־ מוצרים לקעת הזמן

 יהיה בחורש ו6ה־ חיוו״ם
 מתבטא זה במיוחד. קשה

 .בריאות בבעיות בעיקר
 טוב תחושו למחרת אך

 תלד בתחזם יותר. הרבה
 מסובך, קצת המצב טי1מא

 מאשים הוא מתוח. בן־הזוג
 חשי־ ל״חס כדאי לא בדבריי. בכם ופוגע אחכם

 לדברי!. מתכוון איור הוא לכך. מדי גדולה בזת
* * *

 לגרום עלולה בחודש 16ל־ המתוכננת נסיעה
לעי או המכונית עם לתקלות לבעיות, לבם

 מומלץ אחרים. כובים
להס ולא אותה לדחות

 במקום־חעבודה תבך.
 וצ- רגיש, מאוד המצב
ה עם תקריות פויות
 שנוצר והמתח בוס,

 כדאי קשה. הוא ביניכם
לסדר־היום. שתעברו

ב מאוד רגישים אתם
וצפו הקרובה תקופה

 הת- מאבקים, לכם יים
 נבונה. ולא קיצונית והתנהגות רגזויות
לכם. לעזור יבולים וחוסר״תגובה איפוק

אי 2ו מ • ב
ביוני 20

 ססם־כסף להניע עשז׳ בחודש ו8ה־ עד ו6סה*
קשה. כספי במצב אזמזם אחם לא־צפז׳, ממקזר

שתוכל! נראה לא אולם
שיגיש. מהכספים ליהגות

 לצרכים להם זקוקים תהיו
פזישוח. ודחופים. מעשיים

:1971 בין והכרויות ח1שיח
 שונות יהיר בחודש 2ל־!

.שחמור עדיף מהנזתגמן,
ל מבלי לקרות. לדברים
מזקדס. לתיכען היצמד
מתוסכלים. תהיו אחרת

 וממילא ועצברם מרוגזים
 של או שלכם גסיעה דבר לשגות תוכלו לא

 הפרק. על שלה לחדל מבר־המישפחה מישהו
* * *

 בריאות בעיות נוחים. אינם ג6וה״ 15ה-
 לדאגה. לכם גורמות אחרים של או שלכם
 מבוקשים מאוד אתם

 השני, המין בני בקרב
 מוצאים לא אתם אולם

מבק שאתם מה את
 הקאריירה בנושא שים.

הד עכשיו. לכם קל לא
 מתפתחים אינם ברים
צרי אתם הרצוי. בקצב

עצמ את להצדיק כים
שגי היכן ולהסביר כם

 ללב. תקחו אל תם.
 ה- בתחום אותן. למנוע שקשה תקלות אלה

 יותר. ומתאימה טובה דרך תמצאו מיקצועי
* * *

 וקשים מעייפים יהיו בחודש ו8ה־ עד 16ה־
 וכדאי בריאותית מבעיה לסבזל עלזלים אתם

 וגשו בה תזלזלו שלא
 20ב־1 19ב־ בזמן. לטיפול
 סצב־התח •היה בחודש

 האחרון בזמן םא!ד. סוער
מרץ. מלא־ מרגישים אתם

ל להתרגז, ממהרים אך
בתוקפ־ גלהתגהג התפרץ

לכם. אזפ״רת שא־וה ווח
בר עם מסחכסכיס אתם
ומב הסביבה ועם ר,זוג

מת יותר מלם את קרים
ד1םא שבלים כולם לבין בירכם היחסים מיד
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 מרץ זמן, להקדיש מכם דורשת העבודה
 נוספות משימות עליכם מוטלות וכוחות.

 מישהו של ואחריות
 לא מהעבודה. שנעדר

 להרגע לכם מתאפשר
 במנוחה הצורך ולנוח.
ל ג9ה* בין חזק יהיה

ב חור קצת הבריאות ג
אי־ ,האחרון בזמן קת

 על להצביע אפשר
כ אבל מסויים, משהו
 ש- לדעת לפחות, דאי,

 הרגיש הוא הבטן איזור
 ואריה תאומים מזל בני זו. בתקופה במיוחד

 סיכוי. לו שאין לדבר תיקווה לכם 6גורמי
★ * *

 ברורה לא הסיבה קשה. ר׳ הכללית ההרגשה
 שבו הקודר, שמצב־הרוח ספק אין אבל לכם.
א באחרעה. שחיים אתם

 איזז העתיר לכם. שזר גו
ה בכל בייחוד לכם. ברור

 המיקצוש. לתחום קשור
ש חשוב 11 פר,1בתק אבל
 אוב״ק־ יותר קצת תהיו

ביקור פחות ותהיו סיבים
 הרושם עצמכם. רגבי תיים

הס על משאירים שאתם
מר אתם טוב. הוא ביבה

 אמון. ומעוררים שימים
 עלולות ואלרויות בררכי־ששימה צפויות בשוח
 ישרי. טיפול על לחשוב כדאי ולהופיע. לחזור

* * *
 הורים ובעיקר בני״מישפחה, של בעיות

 אתם אלה בימים מזמנכם. גוזלות מבוגרים,
 בנושא בעיקר עסוקים
ח ומישפחה. מגורים

 לנעול שתדאגו שוב
 כדי הבית את היטב
וגניבות. פריצות למנוע

 בני״הזוג עם היחסים
 מתיחות קלים. אינם

 חו- בגלל לפרוץ עלולה
 20וה־ 19ה״ סר״הבנה.

 מדובר יפתיעו. בחודש
 בעניין מעניינת בהצעה

הק ממשיכים הכלכלי בתחום הקאריירה.
מהם. לצאת דרך אין בינתיים אך שיים

 הבעיות בבית. יורגשו הקשיים - גדי מזל
 בתוך והיחסים המגורים, של הטכניות

יצ הם במיוחד. בעייתים יהיו המישפחה
 על לשמור כדי רבים מאמצים להשקיע טרכו
 שטף בגלל ושיגרתיים, נורמליים חיים

 לפתע שינחתו הבלתי״שיגרתיים האירועים
המישפחה. על

לנסיעות. מסוכנת תקופה - דלי מזל
 לא המצב זהירות. באמצעי לנקוט מומלץ

הס עם התיקשורת בתחום גם קל יהיה
 בסביבה, לשינוי תקופה זאת אין ביבה.

 עם הלא־ברורים היחסים לאור במיוחד
 בגמר אולם עליהם, יקשו לימודים מכרים.

לעצמם. יחזרו הם התקופה
 בנושאים בעיות צפויות - דגים מזל

להו מלהיגרר להימנע יצטרכו הם כספיים.
 מכל להתרחק מומלץ הכרחיות. שאינן צאות

 הזמן זה אין כספי. סיכון כל או ספקולציה
 נראות שהן למרות סוג, מכל עיסקות לבצע

 בכל אך לאכזבה תגרום העבודה מבטיחות.
 עד מעמד ולהחזיק להתמיד חשוב זאת

 תנאים. להכתיב אפשר ואז התקופה לגמר
************************************

 דה1עב שמס קשים. יהיו בחודש 1871 עד 16ה־
 לכם יגרש כספים עג״ג׳ עליכם. שטליס !אחריזח

 את נונצל מישהו לחגו.
 להיות ועריכם אמעכם
במיוחד. זחשחיס זהירים

מחכעים. שאתם סישת,1
 בלחי־צפר לבעיות גודשת

בחודש. 2וב־ו 20כ־ ח1י
 יגרמו חדל עם קשרים
 יתכן אך לכעס. או לחשש
 לשפוט ממהרים שאתם
 הבנתם אם לברר וכדאי
 בתחום מחבר. במה היטב

 מאופקת השתנות על לשמור חשוב הרומאוט׳
זו. בתקופה ובתביעות בדרישזת לבוא ולא

* * *

 מן ידידים עם אתכם יפגישו 18ה״ עד 16ה־
 מצב- את ירוממו מחודשות פגישות העבר.
 לרעיונות ויביאו הרוח

 לעתיד. בקשר חדשים
נו פעם שתחשבו כדאי
ממה שאתם לפני ספת
 פזיז. צעד לעשות רים

 להתלהב נוטים אתם
 בכם שהמדובר ולשכוח

אח של בחייהם ולא
 כספיות הוצאות רים.

 בתקופה צפויות גדולות
 עד לצמצם ועליכם זו

 סיכוי לכם יש ההוצאות. את שאפשר כמה
ובמישחקי-הימורים. בהגרלות לזכות טוב

* * *

 בימים השהגותכם את מאפיין קרבי סצב־חוז
להי ואף להתפרץ להתרגז, ממהרים אתם אלה.

ת מפציעות. פגע ח חח־1 מ
 פזיזה התנהגות בגלל כים

המתח. !חסרת־מחשבה.
 שעבר שרו״ם, אתם שב!

 הקרובים לאגשים בשקר
 בבית והסיכסוכיס אליכם
 נתון בן־ששפחה גוברים.

בו וא־גכם בהתלבטויות
 למרוח שתלון למצוא לים

חס־ אובדן לעזור. רצענם
אתכם. מרגיז חשובים 'צי□

 בתחום לכך. לב שיש לשמח!לאבד. עטים אתם
מיוחד. קסם משרים אתם — הרומאנטי

ר 20 א  - בינו
ר 18 א רו ב פ ב

אר 19 ברו בפ
ס 20 במר

יותר. מאוחר לתקגם קל יהיה ולא זו בתקופה
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