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מדים
בנימיני

ל החודש: מז

ע  כ!
 :אוראנוס

ושלילי חיוב•
 במזל השולט הכוכב הוא אוראנוס כוכב

 את המיסגרת, פריצת את מסמל הוא דלי.
 ולבצע חדשים רעיונות לחפש למרוד, הצורן

 מדעיים. חידושים גם לו מיוחסים מהפכות.
התפת כאן אין בהדרגה. קורה לא דבר שום
 רק וגמשן נגמר משהו כאשר איסית. חות

 אוראנוס השינוי מפחד או ההרגל מכוח
 פתאומית בצורה המצב את ומשנה מתערב

ודרסטית.
 :20ה״ המאה מדעי את מסמל אוראנוס

 טלוויזיה, החלל, חקר אווירית, תחבורה
בקו הטכני הצד את גם מסמל הוא חשמל.

 האורקולי. החיזיון ליצירת המסייע לנוע,
 של גילוי בעיקבותיהם יביאו המחר חידושי

 לאוראנוס ואכן, חדשים. מקורות״אנרגיה
 גרעינית. ולאנרגיה לרדיוס לאוראגיום, קשר
 אפשר אוראנוס של וההרס היצירה כוח את

 בכוח לעשות שאפשר השימוש מן לראות
עולם. להרוס היכול האטומי

 אורא- של חזקה בהשפעה שנולדו אנשים
 לא ומאוד יוצאי-דופן טיפוסים הם נוס

האי במפה שולש אוראנוס כאשר צפויים.
ביציבות. מתאפיינים אינם החיים שית,

 על־ הנשלטים אנשים במפתיע. קורה הכל
התח מיסגרות, סובלים אינם אוראנוס ידי

 את מפתיעים תמיד הם הגבלות. או ייבויות
 אחרי שרק מטורפים, ברעיונות סביבתם

 של כרעיונות עצמם את מוכיחים רב זמן
ממש.
 שלהם במפת״הלידה אוראנוס שכוכב מי
 קרובות לעיתים הם קשים בהיבטים נמצא

 המציאות. את לקבל מוכנים ולא עקשנים
לעצ ומביאים שטויות עושים מורדים, הם
מיותר. סבל ולסביבתם מם

 במפת־ מתבטא שבאוראנוס החיובי הצד
בני בעצמאות, מקורית, במחשבה הלידה

בהתעניי למחקר, באהבה גאוניות, של צוץ
 שיכול מה ובכל ומעבר שמעל בדברים נות

האנו אהבת האנושי. המין לאיחוד לתרום
 בני ואצל אוראנוס אצל חזק צד היא שות
בפרט. דלי

 ביטוי לידי בא אוראנוס של השלילי הצד
 בשינויים נפשי, איזון בחוסר שקט, בחוסר

 מאנשים בניתוקים בחיים, בלתי־צפויים
 ליצור האדם של יכולת בחוסר אהובים,

 ברצון לתאונות, בנטיה וקבוע, יציב קשר
 באי- בקנאות, מחיר, בכל מקורי להיות

 בא- ופיסית, מילולית באלימות סובלנות,
 סדר בחוסר טוטאליטרית, בגישה נארכיזם,

 בחיי־ ובחוסר־פשוה, בעקשנות ומישמעת,
ולפע מיסגרות, פריצת מסודרים, לא מין

והסוגים. המינים מכל סטיות אף מים
 או מקום אוראנוס מחליף שנים שבע כל
 אוראנוס היה 1956 עד 1949 בשנים מזל.

הצי אותו. הלם לא זה מיקום סרטן. במזל
 אי-היצי- לסטיות. מביא וסרטן דלי של רוף

 שמבטא והמוזרות הרגישות הדימיון, בות,
 המוזרות עם יחד משתלב הוא כאשר הירח,

והשפ מוזרים מצבים יוצרים אוראנוס, של
אלה. בשנים שנולד המחזור על מעניינת עה

 באותן שדווקא התופעה מאוד גם בולטת
אנ נולדו תקופה, בכל מאשר יותר שנים,

 מיניות מסטיות מושפעים שחייהם שים
 כמו עליהן, אחראי היה אוראנוס שכוכב

המתפר נישואין חיי או הומו־סכסואליות
מוזרה. מינית התנהגות בגלל קים

מענ טיפוסים הם אלה בשנים שנולדו מי
ה ומוכשרים. יוצאי-דופן ומיוחדים, יינים

 טעם אמנותיים, כישרונות בעלי הם בולטים
 פופולריות, מגנטיזם, אישי, קסם מקורי,
ל הנוטים והרפתקנים, רומאנטים אנשים

 את להבליט שואפים גם הם זוג. בני החליף
 שהופעתם כדי הכל ועושים החזותי הצד

קול ממוסיקה, נהנים הם מהממת. תהיה
ושירה. ספרות נוע,

 במתח חיים 56־49 מחזור מבני רבים
 פועלים והם מפותח דימיון להם יש גבוה.

מצי מחפשים הם ונחפזת. נמהרת בצורה
 לעיתים לעל״טיבעי. ונמשכים אחרת אות
 להם שיש או גאונים שהם מאמינים הם

 הוא כן תמיד לא אם גם מיוחדים, גילויים
 על ריגשיות פרידות אותם מאפיינות המצב.

 התמדה וחוסר נפשי חוסר־שקט של רקע
ולהגיב. להסתכסך ממהרים הם ויציבות.
 את מדגיש לאריה אוראנוס של מעברו

 וההתייחסות האינטלקטואלי הרוחני הצד
וההגיון שונים הצרכים קרה. היא למין

בע יותר, יציבים חיים שמבטיח מה שולט,
 אוראנוס, כוכב ובטוח. קבוע צפוי, אופי לי

 דור הוציא פלוטו, לכוכב בצמידות הנמצא
 משמעות. אחרי בחיפוש שעסק עומק, בעל

 הגדולה החשיבות הוא זה בצירוף החיסרון
וחומר. רכוש לכסף, מייחס זה שדור מדי

 תגרום גדי למזל אוראנוס של כניסתו
 גדי מזל בני של בחייהם רבות למהפכות

 עלולים קבועות ומיסגרות נישואין וסרטן.
דוו תהיה החזקה ההשפעה אבל להתפרק.

 אלה .1956ל- 1949 בין שנולדו מי על קא
 את לחפש יצאו גרושים, עצמם את ימצאו
חדש. עבודה תחום יחפשו או עצמם

לעצ ירשו ולא בהגיון, שישתמשו חשוב
 ומטעים, סוחפים רגשות אחרי להיגרר מם

להרס. להביא היכולים
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תר לא שלכם. הימים אינם 27ה־ עד 25ה־
 עצמכם על לקחת תצטרכו ואף בטוב גישו

 והתחייבויות עבודות
 גם צפויות נוספות.

 או בני-הזוג עם בעיות
 בחודש 28ה־ בגללם.

רומאנ חוויות מציע
לי אפשרויות או טיות
היכרו מפגישות, הנות

קשר. חידוש או יות
 דורשים כספים ענייני

 פעולה וזהירות. עירנות
 שלא עצה או לא־נכונה

 להפסד לכם לגרום יכולות היטב נבדקת
 בלתי־צפויות. ולהוצאות רציני, כספי

★ ★ *
 ההתענ״נזח. במרכז עכשיז שמדת הקאר״רה

 רזנז, הרבה יש פשוטים. כך כר איום הש״נים
 ואתם מסביב וכעס מתח

 הוד על־ירי אזחם מבטאים
 אופייניות שאינן פרצו׳זח

 שנבע פרדקטיס. לכם.
 עבודה ובהרבה באיטיות
 להיהרס עלולים ואמונה,

קיצו תגובות בנלל ברנע
 אתם 2ב־? מדי. ניות

 טוב. לא להרגיש עלולים
 מכשירים שתעחו. רצוי

 בעיקר מתקלקלים, חיוניים
 הצלחות גורפים אתם הרומאנטי בתחום בעבודה.

 דיאטה. על לשמור מצליחים שאינכם למרות
★ ★ ★

 של בבעיות עסוקים תהיו ובחמישי ברביעי
ולעזרה. לטיפול הזקוקים קרובים או הודים

הש העיקרית הבעיה
 במקום- מתרכזת בוע

 נוטים אתם העבודה.
 את ולפרש להתבלבל

 של והבקשות הכוונות
נכונה. לא בצורה הבוס

 בכל להשתמש תצטרכו
 והתו- הפיקחות הטקט,

 לתקן כדי שלכם, שיה
מקלק שאתם מה את
 אל לב. לשים מבלי לים

 ידידים. פגי שמעמידים למי להאמין תמהרו
סמויים. מאבקים נערכים שבה תקופה זו

0!י1₪1

 א! 25ב־ השבוע. את יאפיינו וקשיים חוסר־שקט
 מאחריכם ולהשאיר לנסוע כנראה תצטרם 26ב־

לעזרת הזקוקות נפשות
 את שנבחיס אתם כם.

 במתן ומתרכזים עצמכם
אלי הקרובים לכל עזרה

קרובי־ של בריאזתם כם.
 טובה אינה מישפחה

יחד. שלכם ומצב־החח
מטרי ורכוש כספים ענייני
 נראה לא ובינתיים דים,

 למצוא יהיה שאפשר
 עד המתינו לבעיות. פיתרון

 בעיות קל. יותר •היה אז פברואר. חודש מחצית
 להזניח. לא ובדאי להציק עלולות בסחזזר־הדם

* * *
 בני״ השבוע. צפויות בני-הזוג עם אי-הבנות
 יוקדש זמנכם לעזרתכם. יזדקקו מישפחה

 לבני- מאשר להם יותר
 פתח שיפתח מה הזוג,

ו האשמות למריבות,
מצ אתם בעבודה רוגז.

 עבודות לבצע ליחים
 מעוררת־התפע־ בצורה

במקו תלחצו אם לות.
לק תוכלו הנכונים מות
 ה- האינטרסים את דם

 בענייני מיקצועיים.
 להיות כדאי כספים

 וכדאי השבוע, להמר מומלץ לא זהירים.
 להוצאות. מלהיכנס ולהימנע בזמן לשלם

* * *
 עם פנישות צפרות לטובה. יפתיעו וחמישי רביעי
 הרבה תהיה הכללית וההרגשה העבר מן ידידים

 בתחנם גם טובה. יותר
 עושים אתם הרומאנטי

 ההגיוניים השיקולים חיל.
וחבל. אתכם, שצרים קצת

 קצת הכל לקחת הזבל!
 שם1 ופה בקלות, יותר
 כבר אסור. מעשה ח1לעש
׳מתקר. גנזבים .מים נאמד
 מנד מאוד כספים ענייני
 המצב אולם אתכם, דירים

חושבים. שאתם מכפי טוב
 חוזים, על לחתום או עיסקזח לבצע הזמן זה אין

ניכר. שיפור על מצביע הקרוב החודש אבל

מאזניים
מ0.ח־ופ<.ו.וצם

ו!1נתו
803322X011117<ג1נ^ [

ד מצב-רוח ת  שדרושה יתכן .26וב־ 25ב- י
 מתוחים מאוד אתם מנוחה. יותר לכם

מחוסר־ ומאוכזבים
 במה לשלוט היכולת
 בתחום דווקא שקודה.
 בחשבון באות העבודה

 גם הצעות. מיספר
 מתקבל בהחלט השכר

 רק כדאי הדעת. על
 לפני שבוע להמתין

חוזה. על שתחתמו
 בני-המיש- עם היחסים

משתפ ובני-הזוג פחה
 על וותרו השקט על שתשמרו וכדאי רים

 שבניתם. מה את לסכן שיכולות פרשיות
* * ★

 מתפרץ האחרזוים בחודשים שהצטבר המתח
 נם להבין וסו שלכם. בבני־הזזג נע1פ1 הח!צה
 נאת שהיה, במה אשמים אינם בלל הם אותם.
 שתפנו בדאי שלכם הכעס

 היכרויות הנכונה. לכתובת
 השמע צפחת חדשות

 תקר לכם לפחזח ח1ינול1
 זמאנד חדשה פה

 הזמן הניע משדדת.
 שיחמם בקשר להתחיל

 את זירניע הלב את
 הכספי בחח!ם העצבים.
 שותפים משתפר. מצבכם
 לאבד מהנטייה להיזהר צריך לכם. שזרים ובני־זוג
 זכר. כרטיס־אשרא׳ פינקס־המחאות, ארנק,

* ★ ★
 אינכם השבוע. אתכם לסכן עלולות נסיעות
 תזלזלו אל להיפגע. עלולים ואתם זהירים

 בעצהזו.גםהולכיהרגל
 יצטרכו נוהג שאינו ומי

 המצב עימות. לגלות
 זמנית משתפר, הכספי

 עיק- תגלו אם לפחות.
 ועמידה עקשנות ביות,

מהכ תהנו דעתכם על
 נוספים מרווחים נסה,

 זמנית הפסקה ובקיצור,
הפיננס הדאגות מכל
חלקכם. מנת שהיו יות

 עלולים אחר מכשיר או המחשב הטלפון,
רציניות. תקלות אינן אלה אבל להתקלקל
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 מצב־החח אח מאד ישפר חו־ל עם משמח קשר
 28וב־ 27ב־ נוח פתוח הרבה בחודש. 26וב־ 25ב־

 עם בעיות צפרות בחזדש.
 ובעיות ממגרים, הורים

בני־מישפחה. של בריאות
ל עלולים כספים ענייני

ובצדק. ולהטריד, הדאיג
לה לכם לזמר א״אפשר

 צריך אבל התערה. את דק
שמ עיסקה נוכל להיזהר
 התקופה 11 אץ בצעים.

 למכור לקנות. המתאימה
בעבו חוזה. על לחחנם או

 מילחמה אך בכם. להילחם שמנסה מ׳ יש רה
 חוננים. אתם באהבה הצלחה.. לכם תביא גרדה

★ ★ *
 זו אין שלכם. הימים אינם וחמישי רביעי

 מכם דורש הקריב והשבוע נוחה תקופה
 ועל הכוחות על לשמור

הק למרות מצב-הרוח
מבול די אתם שיים.
 שקורה. מה מכל בלים
 זוכים אתם אחד מצד

ומענ מושכות להצעות
 לא הדברים אבל יינות,

 30ב״ שלכם. בקצב זזים
 לסכם כדאי בחודש
 עם או הבוס עם עניינים

 על השפעה לו שיש טי
פעי מחיי-חברה תהנו המיקצועי. עתידכם

 משותפת. פעילות או חופשה מטיול, או לים
* * *

 חבנו אל לטנבה. אחכם תפתיע מיקרית פגישה
 תיקוזת ילך. לא זה קשרים, חידוש על עכשיז

 לכוחותיכם אינם ת1ואשלי
 שלכם הבריאות עכשיז.

שת וכדאי טובה, אינה
 נם יתכן בעצמכם. טפלו

 מבני־המישפחה שמישה!
 מאחורי בט!ב. חש אינו

מילחמה. מתנהלת נבכם
 מנסה מ׳ שתברח כדאי

קשו הסיבה בכם. לפגוע
בקארי׳־ להצלחחכם רה
את מאכזבים חברים רה.

 אנשים עם אתכם יפלשו חדשים ידידים כם.
מעניין. קשר להתפתח ימל שעימם מענ״נים
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