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□דים
,בנימי!

החודש: מזל

 זה - יותר שגרוע מה אן אוהבים, מאנשים
 אליה, להתאכזר העלולים אנשים על מראה
רוחנית. או פיסית
 כוכב של בחסותו נמצאת המפה כל

 על מלמדת שאינה ובקונסטלציה פלוטו,
 מתקבל המעטה. בלשון וזה סימפטי, מצב

 שעוברים הקשים החיים שמלבד הרושם
 אפל, עולם של קורבן עצמה היא כעת, עליה

 קבוצה של קורבן - אחרות במילים או
התחתון. לעולם המשתייכת

הנתונה תינוקת על מספרת המפה

 נהמחחו״ן,
 מנואזיד הילדה

-מבתזידזו
 בת - 21.25 שעה ,1986 ביוני 12ב״ נולדה

תאומים. מזל
 זוגות שני כפולים, שמות ברונה־קרוליין,

 סיפור שפות. שתי ארצות, שתי הורים,
 לכן והדוגמות ועוד עוד נמשך הכפילות

 בני של בחייהם שכיחה תופעה זוהי רבות.
תאומים. מזל

 למזל משתייכת עצמה שהיא בלבד זו לא
 זה, למזל שייך המאמץ אביה גם תאומים,

 האנשים מן רבים תאום. אח יש עצמו ולו
 האחרונה בתקופה הילדה את שהקיפו
מש סביבה, שהתחוללה לדראמה בהקשר
תאומים. למזל הם גם תייכים
 מזלות לקבוצת שיין תאומים מזל

 עוברת זה במזל שדווקא וסביר האוויר,
 במפת- לה, אין ובחזרה. לארץ מארץ הילדה
 מיקרים מפני מנגנון־הגנה שום שלה, הלידה
 היתה כשהשמש ניתן פסק־הדין גם כאלה.

בתאומים.
 פלוטו, כוכב נמצא שלה המפה בראש

 לכוכב קשה זווית ויוצר עקרב, במזל הנמצא
מכאיבים ניתוקים על מלמד הדבר ונוס.

 בהשפעתו שנעשה מה כי לשער דק אפשר
לנצח. נסתר להישאר עלול פלוטו כוכב של

 גם ידוע בישראל, כאן, שנעיד המישפט
שה אלא המודרני", שלמה ״מישפט בשם
 אי- גרם וההגיוני, הברור הפשוט, צדק
 של לקורבן אותה והפך לילדה, טראגי צדק
 הציע המלך כששלמה ונורא. מיסתורי כוח

 אימו קמה - לשניים התינוק את לחלק
הפעם. קרה כן לא וויתרה.

היל את הנוכחי,חתכו׳ שלמה במישפט
 נפשית. אן פיסית, לא כי אם לשניים, דה

 של גורלה לגבי נשאלות רבות שאלות
 זה והאם תפתח, היא אישיות איזו הילדה.

לקרות: היה חייב
 קשה לתקופה נכנסת שהילדה ספק אין

 זהו אסטרולוגית מבחינה בחייה. ואכזרית
 כפי סובלת היתה בישראל גם האם גורלה.
 לכן התשובה בקרוב: לסבול עתידה שהיא
 עוברת היתה כאן שגם כנראה נעימה: אינה
תשלום איזה יודע ומי קשה, תקופה עליה

£
 בהם שמעורבים וכספים, כוח למישחקי

 מבית חטיפתה של התוצאה רבים. אנשים
 ארבעה בת בהיותה באוקטובר, 13ב״ אמה

 כאב דבר, של בסופו גרמה, חודשים,
 אשמה מכל וחף נקי תמים, לזוג ואומללות

 האומללה הפרשה בתוס-לב. אותה שאימץ
 להוריה גם פחות לא הכאיבה הזאת

הביולוגיים.
 ליוני 1986 אוקטובר בין קרה מה אך
 להשיבה שציווה פסק־הדין, ניתן שבו ,1988
 בה מעוניינים היו הוריה האם הוריה: לחיק
 טובת כשרק וגעגועים, טהורה אהבה בגלל

 מצביעה המפה עיניהם: למול ניצבת הילדה
אחרת. אפשרות על

 נוספים, גורמים בפרשה שמעורבים יתכן
המ עניינים ולשאר לכספים, הקשורים
 ומיסתורי, אפל מסך מאחורי סתתרים

 ביכולתו הידוע פלוטו, כוכב שומר שעליו
האמת. את ולהסתיר לחפות, חסות, להעניק

מפוחדת, תלותית,
באנשי מוקפת

לבד תמיד אך -
של גורלה זהו -

ברונה־קרוליין
 הכוונה המאמצים. מהוריה נדרש היה

 פגיעה אלא כספית, דווקא אינה בתשלום
 נפגעת היתה עצמה הילדה שגם אחרת
ממנה.

 כשהאופק תאומים, במזל נולדה ברונה
 לאופק, הצמוד מארס, כוכב בגדי. העולה
 גם נפטון כוכב היוולדה. בעת בנסיגה נמצא

 מלמד הדבר .12ה- ובבית בגדי נמצא הוא
וחוסר-שליטה. גדולה מיסתוריות על

 (אופק המפה שליש שהוא סאטורן, כוכב
 נתון זהו .11ה־ בבית מבודד נמצא גדי),

סאטורן כוכב היה לפחות אילו כי חמור:

 כוח יהיה שלילדה המראה במצב נמצא
 היה לא אז כי - המיכשולים כל על להתגבר

 משב־רוח שכל נראה אבל לדאגה. מקום
 עבר, לכל אותה מעיפה הרוח עליה. משפיע

 כאן והכוונה להתגונן, כוח לה שיהיה מבלי
הנפשית. לבחינה היא

 תלותית, תהיה היא מכך כתוצאה
 על תטמון לא וחסרת-עצמאות, מפוחדת

 לאיש. עצמה את תקשור ולא אחד, אף
 את תחפש היא תאומים, במזל שהיא מכיוון

 להתקשר, מבלי אחד, כל אצל האהבה
מסויים. מישהו לאהוב או להשתייך,
 ביקורתיות על מלמד 11ה־ בבית סאשורן

 מראה - הזה בבית אוראנוס אן כולם, כלפי
 תמיד ותחיה באנשים, מוקפת תהיה שהיא
 תהיה לא לעולם אך גדולה, קהילה בתון

 בודדה, לבד, תמיד תהיה ברונה שייכת.
 ריגשית להתקרב שלא היטב נשמרת כשהיא
לאיש.
 לפרח. מפרח המעופף כפרפר תחיה היא

 במפת- ונוחה טובה תוצאה אחרי החיפוש
 עצובה לפרשנות תמיד מוביל שלה, הלידה

 לעולם שייכת אינה שכאילו נראה ומדאיגה.
 להינתק דרכים לעצמה תמצא והיא הזה,

ממנו.
 נכנס כוכב-ונוס כאשר נחטפה ברונה
 נחרץ וגורלה ,1986 באוקטובר לנסיגה,
 זה בנסיגה. שוב נמצא כשוונוס עכשיו,
 נעשה שלא כך ועל קשות אכזבות על מראה
 ונוס כאשר שנעשה חסד אותו חסד. עימה

 ישיר בהילוך ונמצא לטובה משפיע
חיוביים. ובהיבטים

 גדי ובמזל בנסיגה שהיה מארס, כוכב
 אוגוסט, בסוף לנסיגה יכנס היוולדה, בעת

 קשות זוויות ייצור זה תהליך טלה. במזל
 ונוס - שלה במפת-הלידה כוכבים לארבעה
 במזל ומארס ונפטון סרטן, במזל ומרקורי

 פגיעה כדי עד בה לפגוע עלול זה דבר גדי.
 לה, יתאים לא שהמזון יתכן בבריאותה.

 וסכנה לאכול, בכלל תסכים לא שהיא יתכן
חייה. על תאיים

 לבראזיל לחזור ומתמיד מאז היה גורלה
 צפוי מהלך שדווקא למרות מחצבתה, כור
 בכדי לא בחייה. לטראגדיה להביא עלול זה

 * אך זו, בפרשה המתרחש אחרי כולם עוקבים
 * הנמצא עליון, שכוח ולקוות להאמין צריך
 * בשלב לטובתה, יתערב אכן לכוכבים, מעל

* כלשהו.
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ב השבוע. אתכם מעסיקים מגורים ענייני
 את מחדש לארגן עליכם בלתי״מתוכנן אופן

 יתכן המגורים. צורת
 מתאים אינו שהעיתוי

לע לשפץ, והרצון לכם
לג יכול לשגות או בור
כס להפסדים לכם רום

 הכספי בנושא פיים.
משתפר, אמנם מצבכם

 לנהוג יש עדיץ אך
 להיכנס ולא בזהירות
 ולהתחייבויות לחובות

ל יביאו יותר שמאוחד
 במקום־ להשתחרר. תתקשו שממנו סיבוך

 מעניין. לתפקיד להגיע אפשרות יש העבודה
★ ★ *

וחד ישנים חברים עם ופנישות ביקורם נסיעות,
 אמו־ בז~ נשארים אינכם השבוע. את ימלאו שים

ל ההרנל למרזח חיכם.
 קבועים בהרנל־ם התמיד
 נהנים עצמכם את תמצאו

 הקרובה והתקופה מניוון
 ענייני משעממת. תהיה לא

 לעורר ממשיכים כספים
 להר יכולים אינכם דאנה.

 להיכנס לעצמכם ת1ש
 הכרחיות. שאינן להנצאזת

 כספים להוציא צורך יהיה
 או שלכם בריאות, לענייני

 הרומאנטי בתחום ממי־המישפחה. מישהו של
 רחוקה. מארץ משמחת מאוד בשורה תקבלו

★ * *
בחוד שקועים אתם שבו הכספי הסיבוך

 החודש לפחות אך מדאיג, האחרונים שים
במצב. קל שיפור יש

 להתחיל אפשר עכשיו
עיסקות, על לחשוב

חד ועסקים השקעות
להתמ עליכם אך שים,

בטוחים, בדברים קד
להר תוכלו שלא מפני
 את לסכן לעצמכם שות

ב 2ה״ או 1ה־ כספכם.
 את לטובה יפתיעו יולי

השתת על שחושב מי
 הורים של בריאותם למיניהן. בהגרלות פות
השבוע. אתכם תעסיק מבוגרים קרובים או
^ ^ * * * . נ * : * * * . * . * * . * . * *.......

 צפניה עדיין אך משתפרת, הכללית ההתשה
 לפנויים ביוני. 29ב־ בני־הזע לבין ביניכם מתיחות

ביוני. 30ב־ הפתעה צפו״ה
תעו לא־מתוכננח פנישה

ביול־ 2וכ־ ב־ו אתכם. דד
 לא להתיש עלולים אתם
בב־ עסוקים להיות 1א טוב

מבני־ מישהו של ראותו
יניע! כספים המישפחה.

בינ אך לא־צפר. מסקור
 להחזר רק ישמשו תיים

 אי־אפשר נעד״ן חובות.
 נסיעה מהם. ליהנות •היה

 יולי חודש בקחב. לבס צפויה לארץ לחוץ
 מחדל. אורחים של לאיחח או לנסיעה מתאים

* * *י
 דיכאון עייפות, חולשה, בשוב. חשים אינכם

 פסימיות עליכם משרים כבד ומצב־רוח
 לכם אופיינית שאינה
 30וה- 29ה- כלל. בדרך
 במ־ רגישים. הם ביוני

 תצטרכו קום־העבודה
ול מאוד קשה לעבוד

 לחיצי-בי- נתונים היות
 של או ממונים של קורת

 אל לעבודה. עמיתים
לנא להסכים תמהרו

 את שתוכיחו חשוב מר.
 1ה- עבודתכם. תוצאות

 הרומאנטית. מהבחינה יפתיעו ביולי 2וה־
 בחייכם. מקום לתפוס חוזר שנותק, קשר,

* * *
 29ב־ בייחוד חברתיים ממיפנשים נהנים אתם

 ומחחקים סנורם שהייחס לאחר ביוני. 30וב־
חיי־ סחחיל־ם מחברה
 מעניינים להיות האהבה

שהתערערו. קשרים, יותר.
יותר. יציבים להיות שבים
 לבני־הזע להבהיר כדאי
ש־ משום רצונכם, מהו

להפ לבם ינחם מישחק
 שחבל הזדמנויות סיד

 במקום־העמדה לפספס.
 של מקום למלא תידרשו
 אינה שעבודת! מישהו

אנ עם אתכם מפנישים ביולי 5וה־ 4וד מעניינת.
המיקצוע׳, עחירבם לנב׳ חשובה שדעתם שים

■ * 1 *

מקו אתם חשוב. מקום תופסת הקאריירה
 בקרב הערכה מעוררת ועבודתכם בלים

 אתם שעימם האנשים
 בקרוב במגע. באים
יוק תפקיד לכם יציעו
להי רצוי ואחראי. רתי

 ספק אין בחיוב. ענות
בדרי לעמוד שתצליחו

הנדר ובכישורים שות,
 ביוני 30וב״ 29ב- שים.

ו בבית מתיחות צפויה
בת בני-המישפחה. בין

 מצבכם הרומאנטי חום
 מקשר מדי ליותר מצפים אתם בעייתי. קצת

 נעימה. באשליה תיקוות ותולים יציב שאינו
* * *

מתחי אתם עליכם שעבר הקשה החודש אחרי
 או פנישה נסיעה, הנכון. למסלול להיכנס לים

 ב־ או 29ב־ שיתקיימו ראיון
!מועי טובים יהיו ביעי 30

 תקפידו אם בפרט לים.
 להיסחף ולא בהגיון לנהוג
ה בתחום התשות. אחר־
 ה־ ח.1נ אינו מצבכם כספי

שב ויתכן רמת הנצאוח
כס מחוסר תסבלו קרוב
שמח היא האמח אך פים.
 בלבד, קצרה בתקופה בר

יש מצבכם מכן !לאחר
 יתכן דראמחי. שינוי אין הרומאנטי בתחום תפר.

 ומרגשת. לוהטת בפרשה מעורבים שתהיו
* * *

 30וב״ 29ב״ מאוד יטרידו כספיות בעיות
 הלוואה בכספי להיעזר אמנם תוכלו ביוני.

המישפחה, בכספי או
 תכנסו שלא רצוי אך

 כספיות להתחייבויות
 2וב- 1ב־ ארוך. לטווח
 עם ממיפגש תהנו ביולי

חד מכרים או ידידים
 שתקבלו מתנה שים.
ומ יעילה תהיה לפתע

ביו 4וה־ 3ה- שעשעת.
 צפויים מרגיזים. יהיו לי

ובעבו בבית סיכסוכים
שמגי שונים בתשלומים שמדובר יתכן דה.
התייחסות. דורשת הבריאות לכם. עים

עקת

 מישהו זהירים. שתהיו כדאי בםקום־העמדה
 תיש שמצבכם סמן נבכם, מאחורי לפעול מנסה

 שקיבלתם התפקיד מאוד.
 יוקרתי הוא עצמכם על

שמק ם• יש אך סמסחי.1
ת־ את לדחוק ומנסה נא

וההער הביקורות לכם.
 שאתם העבודה על כות

 נם מאוד. טובות מבצעים
בגלוי. נאמחח לא אם

 זמן 1זה הרומאנטי בתחום
להכ להתחיל תוכלו שם
 אלא רצונותיכם. את תיב

 בדרישות, תבואו אל טקטיים. להיות שעליכם
 שתרצו. מה כל להשינ ותצליחו לבן־הזזג נותח

* * ★
 להרבות לנוח, עליכם טובה, אינה הבריאות

 חשים אינכם אם הרופא אצל ולבקר בשינה
מעמי בעבודה בטוב.

נו אחריות עליכם סים
 בלתי-צפוי משהו ספת,

ב מרגיז זה לפתע. צץ
מאו אך הראשון, רגע
 שזה יתברר יותר חר

 30וה- 29ה״ כדאי. היה
 במיוחד. מעייפים ביוני

ביו 2וב־ 1ב- יותר קל
נו אתם שאז אלא לי,

 פזיזה להתנהגות טים
 וכן הסביבה עם ביחסים שתתבטא ממהרת
 סכנה. בה שיש פעילות בכל או בנהיגה

* * ★
 מביא כאחחנה שברים שאתם והמתח הלחץ
 הקרובים האנשים עם דחקא להסתכסך אתכם

 האווירה בבית ביותר. לכם
 לכם וקשה מאוד צפופה
להת עדיף במתח. לעמוד
לחופ לטיול, לצאת רחק.

 הזמן זה אין דבילו׳, אז שה
בני־המישפחה. עם לבלות
 אתם שעריהם ידידים,

לאי־ לכם ■נרמז שמכים,
שתק־ וכדאי רבה, נעישת  אנשים לשתף לא פיח ■■ 1111 ■1 ■י

ביו 2וה־ ו ה־ בסודותיכם.
 הקרובים ושל שלכם הבריאות מדכאים. יהי! ל■

בפתח חדשות אהבות אחבס. תעסיק לכם


