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סרים
בניסיני

החודש: מזל

תאומים
 השבעת

 יונ■ חודש
המדינה על
 משמעותי מאוד הוא יוני חודש

 שתי פרצו זה בחודש המדינה. בתולדות
 ומיל- ששת״הימים מילחמת מילחמות.

צה״ל. נולד גם זה בחודש חמת־הלבנון.
 יוני, חודש מגיע כאשר שנה, בכל
 משום לא זה באוויר. אי״שקס מורגש

 אלא שקש, לא שמשהו למישהו שנדמה
 בחודש שאכן מראות בשטח שהעובדות

 מעשים נעשים מתגברת. האלימות זה
 רק שנעשו או לכן קודם נעשו שלא

רחוקות. לעיתים
 ואחיות, אחים מסמל תאומים מזל

ולמ תיקשורת הקרובה, הסביבה את
יחסים לרעהו, אדם שבין היחסים עשה,

 שבינינו היחסים וכו׳. חברים שכנים, בין
 מאז יותר קשים הערבים שכנינו לבין

ביח רק מדובר לא אך האינתיפאדה.
 במאבק אלא לערבים, יהודים בין סים
מחרי ליום מיום ליהודים. יהודים בין
לגי ניתנים אינם וכאילו היחסים פים

שור.
 אפשר המדינה מפת את בודקים אם
 של השלישי בבית קורה. זה איך להבין

 נפטון, כוכבים: שלושה נמצאים המדינה
 כוכב נכנס אלה בימים ואוראנוס. סטורן

 משמעותי זה מהלך אריה. למזל מרס
למדינה.
במזל מרס כוכב נמצא המדינה במפת

 שהיא מעלות, 150 של בזווית המדינה
למ ומתייחסת חזקה, השפעה בעלת
 משאבים ירושות, מוות, עבודה, חלות,

 תמיד כזו זווית ואתגרים. פנימיים
 המזלות ששני משום קונפליקט, מייצגת

 מנוגדים. מאוד כזאת בזווית המעורבים
 דומה ההיפון שהרי והיפוכו, דבר זה אין

מוחלט. שוני אלא עצמו, לדבר לעיתים
 של זווית שביניהם מזלות, שני בין

 זרים הם משותף. דבר אין מעלות, 150
 חסר־ קונפליקט נוצר וכאן לזה זה

 שני בין תמיד נוצרת הזו הזווית פיתרון.
 אש מנוגד. שלהם שהיסוד מזלות

 הם ומים אש ואדמה, אוויר ואדמה,
ביניהם. לחבר שקשה יסודות

 ביוני 23ל״ 21ה־ בין שתיווצר הזווית
אש בין כלומר, לגדי, אריה בין היא
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 { מילחמתיים, תוקפנים, דומה, אופי בעלי
 { נו־ בקיצוניות ומגיבים דברים חותכים

* ראית.
 * שב־ התאריכים ביוני, 23ה־ עד 21ה־

 5: בין מעלות 150 של זווית תיווצר הם
 { למדינה, מסוכנים הם למרס, אוראנוס
 { ועל בתגובות הקצנה על ללמד ויכולים

 { ית־ שלא אלימים, למעשים היסחפות
 5 היס־ מתוך אלא מחשבה, מתוך רחשו
 { לגרור עלול זה האירועים. אחר חפות
 { עצמנו. לביו בינינו קשה למצב אותנו

 1 אריה, כמזל מסומלים והממשלה העם
 { האריה יכול כאלה שבמצבים ונראה
 5: ידרדר לאן לדעת וקשה שליטה לאבד
{ המצב.

 { אלה, בתאריכים להתחשב כדאי
{ להביא שיכולים מעשים למנוע ולנסות

5

 רמדיגה. קשה חודש הוא ■ונ■ חודש
בו. שפרצו המיוחמות שתי ולראייה.

 במפה העם את המסמל הירח, גם אריה.
 בתחתיתו אבל באריה, נמצא מדינית,

 הוא לאריה ייכנס כשמרס המזל. של
 ואז המדינה, של לירח סמוך יימצא
הכו בין מעלות 150 של זווית תיווצר

ואוראנוס. מרס כבים
של השלישי בבית נמצא אוראנוס

 מלכות לשילטון, צמא האריה לאדמה.
 הוכחה לקאריירה, צמא הגדי ומנהיגות.

 המזלות שני לפיסגה. טיפוס עצמית,
באמ עצמם את ולהוכיח לשלוט רוצים
הרי בדרך לזה מגיע הגדי סמכות. צעות

 לכוח שואף האריה וההתאפקות. סון
לשילטון. להגיע בדעתו ונחוש ולשילטון
 ולהוכיח לבבות לרכוש רוצים שניהם

 לעשות רוצים מעשית. בצורה עצמם את
 ייזכר ששמם כדי מרשימים, דברים

כוכבים הם ואוראנוס מרס לדורות.

 לאחר גם מסוכנת. תקופה של לתחילתה
 לא הסכנה זה ממיקום יעבור שמרס

 פיתרון, ולחפש לשבת צייד תחלוף.
 במזל נמצא יופיטר כוכב כאשר וזאת

 דברים אמנם קרו שבו מזל תאומים,
טובים. דברים גם אבל קשים,

 שלום על השיחות התחילות 1977ב־
 אחד מחזור בחלוף עכשיו, מצריים, עם
 בצעדים להמשיף יהיה טוב יופיטר, של

 ולא עצמנו לבין בינינו אפילו לשלום,
וקיצוניים. לוהטים יצרים אחרי להיגרר
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 9ל״ 7ה־ בין סובה. יותר הרבה ההרגשה
רומנ מהרפתקות ליהנות תוכלו בחודש

מיק־ מפגישות טיות,
בד ומהצלחות דיות
 תי- לא שכלל ברים

 כספים ענייני כננתם.
 זהיר טיפול ידרשו
במקום־העבו־ ועירני.

זהי להיות צריך דה
 הנד עם ביחס רים

_ _ _ _ _ לכם מצפה מונים. _
 הם לחוץ. די שבוע

 לבוא לעצמם מרשים
להב כדאי מעליבות. כמעט בדרישות

 למאבקי-כוח. להיכנס הזמן זה אין ליג.
* * *

 תקבל! מפתיע. שבוע זהו הכספי בתוזזם
 כסף שיש יהיה ה0ד1 ־.1לא־צפ ק!ר0ם כסף

 נכון. זה אין אבל בשפע.
למ כספכם. על שימר!

 ולבד לצאח הנטיה רות
 עליכם ■פול 8ב־17ב־ מ.

 פגישה כבר. מצב־רוח
 שיחח־טלפון או נזיקרית
 ם־ את להפוך יכולות

 שסח לנלהב. צב־החח
 ה־ בחחום ולא־מציאות׳.

 □וזר. זנזץ זהו חמגנו׳
 כדאי שביניכם לפנויים
 רצוף יהיה השסע. שיתחיל שקשר. שיירש

חזקים. ועצבים סבלנות לגייס וצריך בקשיים,
★ * ★

 בעבודה, שקורה ממה מוטרדים אתם
 שאתם ממה בהרבה סוב מצבכם אולם

 שמנסה מי חושבים.
ייכ צרות לכם לגרום

תוך לצרות בעצמו נס
נסי ביותר. קצר זמן
 או 7ל־ המתוכננת עה
ל תביא בחודש 8ל-

 בתחום רב. עידוד
 דואגים אתם הכספי

 חייבים אתם ובצדק.
 לא אולם כספים,

 למצב שתיכנסו נראה
ש חדשה, מכונית חסר-מוצא. או קשה
קפדנית. לבדיקה זקוקה רוכשים, אתם
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 כבד. מצב־רוח חולשה. טוב. חשים אינכם
לבוי־סישפחה. ודאגה עצסית אכילה המון

 בסדר להיות דאגה מרוב
 באנשים פוגעים אתם
תצ שהתכוונתם. בלי

עצ את להסביר טרכו
 לכס מתאים לא מכם.
 לאבד לאנשים לנחם

 העצמי הביטחון אח
 חשוב בנללכם. שלהם
 בעבודה תוכניות לשמור

בסוד. אחר בתחום או
 אדם עם לחלק מסוכן

 כסף סכום לעחידבם. הקשור מידע כל גוסף
 רצינית. סבע״ה לצאת לכם יעזור שיניע

* * ★
 תוכנית בהגשמת לכם יעזרו ידידים
 עליכם אך לעבודה. הקשורה חשובה
 לא זהירים. די להיות

המנ אנשים חסרים
 בשמכם לפגוע סים

הרומנ בתחום הטוב.
 פרשה מתחילה טי

 בנד במינה. מיוחדת
 תפגשו *העבודה* קום

וכ יוצא־דופן טיפוס
 להכיר לנסות דאי

 בענייני מקרוב. אותו
 עלולים אתם כספים

 11ל- 9ה־ בין קורה זה לקשיים. להיכנס
 עיסקות. לבצע הזמן זה אין בחודש.

*■ * *
 במרכז עכשיו עומרים וקאר״רה עבודה ענייני

בסב שתפעלו חשוב שלכם. ההתעניינות
ללחץ. תיכנסו ולא לנות.
 נראה לא זה אס אפילו

 שהדיעה דעו בשטח.
סאנד. טובה עליכם
 עצמכם את לקדם תוכלו

בו. שתרצו תפקיד לכל
 הרבה תעשו לא אם נם

 אתכם שיקדמו נראה
דוקרת׳ מעניין לתפקיד

סע״־ 9ה־ ער ה־? יותר.
 הרבה אך וקשים, פיס

 לחוץ קצת כספים בענייני .8מה־ נוח יותר
יסתדר. זה כל למחרת אך בחודש. !2ב־
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 אך רחוקות, לנסיעות לצאת רצון יש
 שאפשר בטוח ולא מתוח קצת בבית

 את להגשים יהיה
המ גורם התוכניות.

ש הזמן הוא תיחות
לע מקדישים אתם

 שאינם אחרים, ניינים
 ולמיש- לבית נוגעים

מגו ענייני גם פחה.
 גורמים עצמם רים

 חושבים חלק לבעיות.
 אבל לדירה, מעבר על
המתאים. הזמן לא זה

 להיזהר וצריך קשים, יהיו 12וה־ 11ה-
 הבריאות. על היסב ולשמור מתאונות

. . .
 מבחינה לכם. טוב לא כבד. מאוד מצב־הרוח
 מהבעיות. לצאת מצליחים אינכם בריאותית

 היחסים בבית ואפילו
 מוסס. אינם שלכם
 כר את שתשקיעו חשוב
 ובחיפוש בעבודה המרץ
 חשוב עבורה. אחרי

קהמ לעחירבם לדאוג
 מצבכם זו מבחינה צועי.
 להשיג תוכלו רע. אינו

 שאתם ממה יותר הרבה
לפ לעצמכם. מתארים

 מיספר אליכם יגיש תע
אור לבחור באיזה בדיוק חדש ולא הצעות

 אחכם, וישמחו לפתע יגיעו ממרחקים חים
* * *

 גם אך לפתע, חוזרים העבר מן קשרים
 יתברר הקשר, את להחיות תנסו אם

 לא שזה קצר זמן תוך
 מבחינה שהיה. מה

מאוד. קשה כספית
 מהשבועות אחד זהו

 חשוב הפחות״נוחים.
סי שום תקחו שלא
 את לעבור ותנסו כון,

 להפסיד מבלי השבוע
 למה להתחייב או

בו. לעמוד תוכלו שלא
 תהנו 1ל-ו> 12ה- בין

 חברים. עם ומבילוי מפגישות ממסיבות,
חשוב. מאוד אדם עם פגישה צפוייה

אתם לכם.
*
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------- --------- . קשה קצת בעבודה
 * כדאי מתוחים. מאוד הסביבה עם והיחסים

* יותר קצת להיות לכם
* לחץ מרוב מאופקים.

* באנשים פונעיס אחם
* אינם אלה נכונים הלא.

* בסר אבל דבר. אומרים
* עלול זה חשבון של פו

* בעתיד בכם לפגוע
* אינה שלכם הבריאות

0 6 5 3 6 1  * כבל לטפל וצריך טובה. 1
* שינרח־ח. שאינה תופעה
^ בני־הזע לבין ביניכם

 * אתכם, אוהבים אחר מצד מחנח. שבוע •היה
 * הפכפך. ביחס אתכם מבלבלים שני מצד

* * * *
 * הש- המין בעיני חן מוצאים מאוד אתם

 * אתם ושוב מושכת, שלכם ההופעה ני.
* הסבי- את מפתיעים

 מוזרים בבגדים בה
 ספק אין ומיוחדים.

 הצעית להרבה שתזכו
 התלב- לפני ותעמדו
 תסכנו אל טויית.
 למען קיימים קשרים
ש מיקריים, קשרים

 נותנים לא וכה כה בין
יצי מאוד אתם דבר.

 אלה. בימים רתיים
פרוייק לקדם תוכלו העבודה במקום

 להתעניינות. יזכו שלכם הרעיונות טים.
* * *

 הסולם. בראש עכשיו עומדים מערים ענייני
 כדאי כך אם חצים. אתם מה בטוחים אינכם

 תעשו לא שב־נח״ס
 כמעט יניעו אורחים דבר.
בואם. על להודיע סבלי
* ב־ משהו שיהיה כדאי
* מאכזבים ■דידיס בית.

* להס־ כדאי ולא אחכם
* קשרים עליהם. חמך

* שמתחילים רומנטיים,
* יחזיקו לא ירידות מועך

* הש־ סוף לקראח מעמד.
* להיכרות סיכוי יש כוע

 * ימל זה סרטן. או עקרב מזל בן עם מיוחדת
* ביטחון. יותר לכם ולהוסיף הרבה לתת

*
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