
*הורוסהוס * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *נ .* * * * * * * * ♦ * * * * * * * * * * *

החודש: מזר ן
תאומים!

! א ! 
תיו־אה !
השנה!
הקוובה* 1
 הכפולים, למזלות שיין תאומים מזל +
 כאשר גם חייו. על מקל שאיגו מה ן
לא יעבור הוא - טובה שנה לו מבטיחים ן
אמנם זאת. בכל יסבול שבהם ימים מעט *
בכל טובה להיות יכולה אינה שנה *
של אישיותו לזה, מעבר אולם תחום, *
 ליהנות עליו שמקשה היא תאומים מזל *
מהחיים. +
יאמר תאומים בני את שמכיר מי +

 להם יש שמחים. תמיד הם נכון. זה שאין
 לכל מצחיקה הערה או מפולפלת בדיחה

 את מוסיפים הם אדם. ולכל מצב
 גדולה. או קטנה התכנסות לכל התבלין

 משב״רוח מרגישים הכל נוכחים כשהם
 תיקווה אף או שימחה ואיזו רענן צעיר,
 באמת. רע להיות יכול לא דבר ששום

 ילד, ילד. בנוכחות שחשים הרגשה זוהי
 זאת בכל יש שלעתיד חש לו, כשרע גם

לו. להציע מה הרבה
מ מורכב, יותר קצת תאומים מזל

 אנשים. שני בתוכו מכיל שהוא כיוון
 חוץ, כלפי וקלילים נחמדים התאומים

 בפנים אך מקום. ובכל בעבודה בחברה,
פסי הם קרובות לעיתים סובלים. הם

מ וסובלים ביקורתיים דאגניים, מיים,
 ממהרים אינם הם עושים. שאנשים מה

 הם אבל ריב. שונאים הם כי להעיר,
עצ את ואוכלים בפנים הרבה שומרים

מם.
 טוב בחברה להם. קשה בתוך־תוכם

 במה להתרכז יכולים אינם הם כן להם:
יותר. נסבל ומצבם בתוכם שקורה
 כוכב התאומים. של השנה זוהי
 הגדול, המיטיב שנקרא (צדק), יופיטר
 יופיטר תאומים. במזל עכשיו נמצא
בצמי בהתרחבות, בהתפתחות, קשור

ן ובהתפשטות. חה  רבים כזו שבשנה ג
 עבודה, להחליף עשויים המזל מבני

די לעבור ללמוד, לחו״ל, לצאת תפקיד,
 אהבה, למצוא או מכונית להחליף רה,

המישפחה. את להגדיל או להינשא
 מזל לבני הקרובה השנה תראה איך

תאומים(
קאריירה עבודה, ♦

בתחום

 האחרים השינוי. את עשו כבר חלקם
 אוהבים תאומים לשינוי. מתכוננים

 משתגעים הם פעם. מדי ולגוון לשנות
 כולם לא אם גם חידוש. ללא משיגרה

 לדעת חשוב תפקיד, או עבודה יעברו
חזק. בעבודה שמעמדם

 נגדם, 'לפעול שמנסים מאוד יתכן
 הזו השנה דבר. מכל טוב ייצאו הם אבל

תהיה אך בעבודה, עמוסה אמנם תהיה

של יהיו הספקות, את ימחקו בעצמם,
 ביטחון. יותר ויפגינו הרגשתם עם מים
 כל שינצלו וטוב שלהם השנה זוהי

להתקדם. כדי הזדמנות
כספים •

 אינו כסף עגום. יותר הרבה המצב כאן
 מי גם השנה. שלהם המצליח התחום
 כסף לו שיש מי גם ממחסור, סובל שאינו
 ירגיש בכספים, עיסוקו או מבוסס, והוא

 צריף בקלות. הולך אינו דבר ששום
 הקשור בכל דווקא המישמר. על לעמוד

 למענקים, לירושות, לעסקים, לעיסקות,
 אפשרות יש וכוי, להגרלות להפרשים,

להפ גם אך בהפתעה, פתאום להרוויח
 שייך שבעצם כסף על להיאבק או סיד,
 מהבחינה נוחה שנה אינה זו להם.

הכספית.

מנורים •

 המזכה וכזו מקדמת מעניינת, עבודה זו
הסביבה. בהערכת בעליה את

 על מלקבל לחשוש צריכים לא הם
 תפקיד לקבל או נוספת אחריות עצמם

 מה לאחרים לקבוע עליהם שבו סמכותי,
מ כמובן זאת יקבלו אנשים לעשות.

 תושיה ויוכיחו יצליחו, עצמם והם אליו,
עוסקים. הם שבו בתחום וכישרון

 בחודש סרטן למזל יופיטר של מעברו
 ההצלחה. את מפסיק אינו אוגוסט
 מיידית מתייחס שני(סרטן) בית להיפן,

 יבססו הם השנה שבמשך כך לעבודה,
בטוחים שיהיו חשוב הישגיהם. את

 למרות מוזר. קצת המצב זה בעניין
ש יתברר העגומות הכספיות הנסיבות

 לשפץ דירה, לעבור אפשר השנה דווקא
 תנאי את להיטיב ובקיצור, הנוכחית את

ב לחוסר יגרום המעבר אולי המגורים.
ישתפר. המגורים מצב אבל כסף,

נסיעות •
 אין ממון, מעט להם יימצא עוד אם

 לחו״ל. נסיעה לצורך בו שישתמשו ספק
 יצפו לנסוע יוכלו לא שבאמת מי

 אולי זה אחרות. מארצות לאורחים
 ונחמד. מהנה יהיה אבל קשה, נראה

 בבתי- בילויים בארץ, משותפים טיולים
קצת להם יתנו ובמקומות״בידור מלון

)34 ר1בעמ (המשך זה, בתחום במיוחד יעזור יופיטר
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 כדאי המישפחה. חיי
 הפעילויות את שתפנו
לתחו שלכם הרבות

 שבהם אחרים מים
יותר. טוב להיות יכול

מטיו ליהנות אפשר
חבר מיפגשים לים,

ונסי לימודים תיים,
מ להתלהב לא עות.

ה את לאבד ולא די
כדי ההגיוני, שיפוט

28ה־ לאכזבה. תיהפך לא שהשימחה *
הרבה. לנוח חשוב קשים. קצת 29וה״ *
♦ ★ זיו *
להתנה אחכם לשרר חייבים כספיים עניינים *
הנננע בכל לזלזל הזמן זה אין זהירה. ׳!וזר נוח ג
עליכם הכספים. בנושא *
להב כדי הכל לעשות *
 תיכנסז לא שבעתיד טיח *
שאי מעיקה לחיסבוכת י
מ לצאח יהיה אפשר *
 קצח מצב־החח סנה. י
בחד 28ל־ 24וד בין כבד £
ש מאולצת פרירה דש. *
אחר יד• על חזכננה לא *
על תקשה מהצדדים *
29מה־ לם1א ההתשה. *
 הסבר. ער פיצוי תקבלו1 יותר, קל לכם יהיה £
ההתשה. על מאוד תקל הטזבה חכם1בר־א י

דו וזה בנסיגה, דיין
 מחשבה מכם רש

 לכם יש והתאפקות.
 ולסמוך לספר נטיה

ל ראוי שאינו מי על
מדי היזהרו אמון.
 אתם מיותרים, בורים

חיי' להיפגע. עלולים
מב שלכם האהבה
מסח תקופה טיחים

בני-ה- ומרגשת. ררת
דרך ומחפשים אליכם נמשכים השני מין *
ובשפע. מאהבה, תיהנו עכשיו להתקרב. *
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 ח1אי1רפ מבעיות !סובלים חולשה מתישים
עברו. שכבר שחשבתם

 וחברים בד־מישפחה נ□
 ואחם טוב, חשים איום

בהם, לטפל ודרשים
למ לבם נזרם זה מצב

להי עליכם רבה. רירות
להי נוטים אתם כי זהר

 1א כוויות מחתכים. פצע
 הראש נס נפיתח. אף

־1׳ ת1חכ!פ לעיתים כואב
לה מתחיל בעבודה חר.

 בתזקף לבקש תוכלו עכשיו יוחד. קל יות
 הפעם. תעזור חקיפזח לבקשזחיכם. שייענו

★ * ★
 ידידויות לפתח נוטים אתם אלה בימים

 אבל קיימת, ידידות ומהדקים חדשות
 להיות חייבם אתם
 ומפוכ- זהירים יותר
 יכולים ידידים חים.

 מאחורי לדבר עכשיו
 לכם ולגרום גבכם
 ואל תתפתו אל נזק.

 שעדיף דברים תספרו
הימנ בסוד. להשאיר

ב אחרים מלשתף עו
 לעתיד. תוכניותיכם

 קשים די 29וה- 28ה-
 רומאנטית חוויה לכם צפויה ומדכאים.

 בחודש. 28ל- 26ה־ בין ביותר מסעירה
* ★ *

 ורגיש. עדין מאוד במקום־העסדה מצבכם
מע שבדים אתם שבהם העבודה ת1במקומ

מ׳ יש אבל אתכם, ריכים
 אתכם להטעות שמנסה
 בשניאה אתכם ולתפוס
 בכל זהירים הי! חמורה.

 עם ליחסים שקשור מה
 סססת כל עם או הבוס

ב־ הצעיר החר אחרת.
עלי מקשה מישפחה

 את להעמיר עליכם כם.
 אליכם שבא מ׳ כל

 הפעם במקומו. בטענות
האינטו את הפעילו איתכם. בהחלט הצדק
שלכם. האהבה לחיי שקשור מה בכל איציה

ח^זני״ס
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 עם קשרים יותר. טוב להרגיש מתחילים
 שתוכלו יתכן מעודדים. אחדות ארצות

נסיע את לתכנן כבר
לחו״ל. הבאה תכם
ב לקחת עליכם אבל

שתח מה שכל חשבון
סופי. אינו כרגע ליטו

 אך שינויים, ייתכנו
הברי יותר. קל יהיה
 כי אם משתפרת, אות

מהרצוי. איטי בקצב
מעור אתם בעבודה

יי רבה. הערכה רים
ורע הצעות על להילחם שתצטרכו תכן

 טוב. במאבק לנצח הסיכוי אבל יונות,
★ ★ *

 לכן1 נחמד, היה האחרון החודש קשה. קצת
 ולכן רב, לזמן לא זה אבל יותר. מכביד השינוי

שחו במרה חשקש על
 מתישים אינכם רה.

 מציקה הבריאות טוב.
 כספיות. בעיות לכם ויש

 תשלומים מכם תובעים
 כאן שיש ״תבן נמהים.
שתמ רצוי אבל טעות,

 אפשר אז ביוני. 6ד תינו
 מקור אח לגלות יהיה

 רנים מזל בני הטעויות.
 277! בין אתכם יכעיס!

 אמנם הם בכוחם, תזחל! אל בחודש. 29ל־
חלשים. אינם אבל אחרת. בצורה פועלים
1 * * *

 בקרב בפופולריות לעליה זוכים אתם
 או חדשים מקשרים נהנים השני, המין

ה היחסים מהידוק
שט יש אבל קיימים.

 מכם הדורשים חים
ושיתוף־ ויתור יותר

 הזמן זה אין פעולה.
רצונו־ על להתעקש

 קצת בעבודה תיכם.
 מנסה מישהו קשה.

רגליכם, את לדחוק
ב יילד. לא זה אבל

 שיפור מסתמן כספים
מל הימנעו אך התקופה, את נצלו קל.
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עמת

 לטפל ערכם טזבה. לא הכללית ההרגשה
 שנם יתכן לכם. המציקות הרפואיות. בבעיות

 נוספים בני־מישפחה
 מבע״ה הם גם סוברים

 רבר כלשהי. בריאותית
בעבו זמן. מכם שינזול

 עמוס שבוע זהו דה
 להוסיף תצטרכו מאור.

השינרחיח. העבודה על
 העבודה שעות אחרי ונם
עלי מננחה. תמצא! לא
בת בכספיו לחסוך כם

יע 277112671.1ז קופה
התיי מכס שתדרוש בע״ה. לפני אתכם מיד!

 רניעה. יש באהבה לכספים. שונה חסות
* * *

 הרומאנטי. מהתחום ביותר נהנים אתם
די מאוד מבוקשים אתם  המין בני על-י

 להתפנק תוכלו השני.
 לעצמכם ולהרשות

 מהחיים. יותר ליהנות
 קצת המצב בעבודה

 עדיין אבל קל, יותר
 ערים שתהיו חשוב

 סמויים, למתנגדים
 לא בדרכים הפועלים

 סכום־כסף מקובלות.
 צפוי בלתי ממקור

 בסביבות להגיע עשוי
 אל היטב. עליו שימרו בחודש. 29ה״

 לו. תזדקקו זה. כסף לבזב) מיד תצאו
* * *

מת דברים אתכם. מטרידים מנורים ענייני
 לא כספית להוצאה נכנסים ואתם קלקלים

,ש־ הוא העניין מתוכננת.
* אר על לוותר אי־אפשר

* הזמן זה אין דברים. תם
. ר או לשפץ להתחיל

* בצורה הדירה את ארנן
* על תתעקשו אל1 שזנה

* זמן יותר יקח זה זה
* יקח שזה יממה וכסף
* 26ב־ יותר, מתאים בזמן

* עם ויכוח ׳יתכן 27ב־1
. זה מאוד, קחב מישהו

יחזור* הכוח נחל. לריב

אר ו9  בפברו
ס 20 ר מ ב

להתפתח עלול
* בעיות. הרבה ״פתרו ואז בחודש 28ב״ אליכם הכרחיות. שאינן למטרות כספים הוציא
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