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 מעורערים יחסים ומפתיע• עליז שבוע
 המציקים וחברים קרובים אנשים עם

יתו מה זמן כבר לכם
ו פשוטה בצורה קנו
ש לאלה מאמץ. ללא
באחרונה, בודדים היו

 למצוא רבים סיכויים
סו חברה חיי סביבם
במופעי־ בידור אנים,
 גם ואולי שונים, בידור

ומל קלילות אהבות
ו ראשון ביום היבות.

 עייפות תחושו שני
 טיפול נוספת. מעמסה עליכם תיפול רבה.

מצב״רוחכם. את ישפרו מכם במבוגרים
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 אתס שאותו בשקט יתנהלו לא החיים
 סביב מריבות לפרוץ עלולות אוהבים.

 ורכוש. כסף נושאי
 חזקה עצמית שליטה
ל ותחזיר לכם תעזור

 תוכלו וכך רגוע, מצב
 ב־ יריבכס את לשכנע

 לכס יתגלו צידקתכם.
 בקשר מעניינים סודות

את שמסקרנים לאנשים
להי שיביא דבר כם,
 ביניכם הקשרים דוק,

 אל זאת למרות לבינם.
ש ומוטב המידה, על יתר בהם תבטחו

מעניינות. להתפתחויות מעט תמתינו
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 על מעיד עליכם שעובר מצב־רוח כל לא
 מתאים הזמן משבר.
המעי מיסגרות לפרק
ל נסו ומכבידות. קות

— הראש את הרים
 בייחוד בזהירות. אן

הח בלשונכם הישמרו
לעתים, והנמהרת דה

 אתכם לסבן העלולה
 בעלי ידידים במריבות.

 את לקדם ינסו השפעה
בעבודה. התפתחותכם

מפתיעה. הרפתקה ובה נסיעה צפויה

 עליכם והתלהבות. יוזמה מרץ, של שבוע
 כספים בענייני לטפל ־י

קיי לילדיכם. הקשורים
כס לבזבז נטיה מת

 דברים ולקנות פים
 מזל ילידי מיותרים.

את לשכנע ינסו אריה
 זהב דברי לקנות כם

לבזבז, כבר אם וכסף.
ב והניחוהו מזון קנו

סי צרה, לשעת מזווה
 עם טובים שיחסים כוי

בחברה או העבודה
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ידידים
יהפכו

במקום
ותקינים. הרמוניים יחסי־אהבה
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ה טל
 הזה״ ״העולם אסטרולוגית

האס המפה את להבין התבקשה
 נשיא- טלה, מזל בן של טרולוגית

 נולד נבון נבון. יצחק המדינה
 19ב- טלה, מזל של האחרון ביום
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ונוקשה
 והמפה בנשיא, המדובר כי ידעה

מד מביאה שהיא האסטרולוגית
 נבון את שמכיר מי כל את הימה

 ומלמדת המדוייקות, בהגדרותיה
 נשיא על ונסתרים חדשים דברים

המדינה.
יוז כעל פעיל, רחבת-אופקים. אישיות

מח מעולה. כושר־ביצוע בעל ונמרץ. מה
 טוב. זכרון ובעל גלוי-לב במהירות, ליט

דק גישה ומסודר, נקי וצנוע, פוריטאני
 ללמוד או לעבוד מסוגל לפרטים. דקנית

 תשומת״הלב כי אם הכוחות, כלות עד
בעבודתו לעיתים אותו מעכבת לפרטים

נבון נשיא
טלה מזל

מאזניים
ר 23 ב מ ט פ ס  - ב

בר 77 טו ק או ב

¥ ¥ ¥

ב השבוע למצוא אפשר האריות את
 קלי־ עירניים, כשהם בחיק-הטבע, טיולים
 הר־ ומחפשים תנועה

 של אריות אכן פתקות.
מת מהם חלק ממש.

 מהנסיעה ומודאג כונן
 לחוץ־לארץ, הקרובה

 בשלום. תעבור שאגב,
מי חוש לפתח עליהם

 מרגשנות ולהימנע דה
ב להסתיים שעלולה
 הבא השבוע תאונה.

 להצעות מתאים אינו
 מחייבים קשרים ליצירת או נישואים,
כלשהם. מהימורים המנעו מדי. ורציניים
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ב כספים להרוויח שניתן הרושם יווצר
השבוע, במהלך קלות

מאש להיזהר יש אך
גדולות ומתוכניות ליות
לאחר להגשימן. מכדי

להתב עלול עוד זמן
נו הכסף שמרבית רר

למס״ לאחרים, עדה
לקרו אפילו או הכנסה,

ל מתאים הזמן בים.
דברים וללמוד התעניין

מחוץ־ אמנים חדשים. -
אתכם. הדוק קשר ויבקשו יחפשו לארץ

 תקחו סוף־השבוע לקראת !עומס !עומס
 התחייבויות עצמכם על

 תוכלו שלא מדי, רבות
 רצוי ולכן בהן, לעמוד
הטובות. למבקשי לסרב

אירו לשטף האפשרות
קלו היא נורמלי עים
 ויחסים תוכניות שה.

בסוף־ שהחלו חדשים
 בקשיים ייתקלו השבוע

המ השבוע, בתחילת
ו־ שלושה, יומיים תינו

 נוח. יותר תרגישו גם יסתדרו. והעניינים
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ב השבוע שולטים מיקצועיים עניינים
ל תתבקשו עקרבים.

 מיוחד שירות מלא
 תת־ אל הבוס, עבור

בהת כן. על מרמרו
 לב נדיבות של קפה

 יקדם הוא פיתאומית
 הניס״ שאיפתכם את

ה המקומות תרת.
 רב בציבור מאוכלסים

 אהבה בתוכם יסתירו
 מה עבורכם. חדשה

 1 מזלכם את שם לנסות דעתכם
¥ ׳¥ ¥

 ללא בביתכם מתרחשים חשובים דברים
 באווירה מתהלכים הבית בני ידיעתכם.

בלתי־מוב־ סודיות של
תשי אל ומעצבנת. נת
מעמד. והחזיקו לב מו
באכילה, תפריזו אל

יו נוטים אתם השבוע
 זה להשמנהיילכן תר

 להתחלת טוב שבוע
בעבו מישהו דיאטות.

להצטרף לכס יציע דה
ארוכה. לנסיעה אליו _____.

ראש, בכובד זאת שקלו
לאיוורור זקוקים מאוד אתם ובזהירות.
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 במצג־ שרויים מבוגרים הורים או קרובים
סומ הם אותם, עודדו ומדכא, כבד רוח

 בביתכם עליכם. כים
התחד של הרגשה יש

 ושיפוצים ניקוי שות.
 הסדר את מערערים

ו רגילים, אתם שלו
 למצוא מתקשים אתם
 שקטה פינה לכם

וניט־ עיתון לקריאת
 שייכים אתם אם נום.

המזל, מבני לחזקים
מענ להצעה תתכוננו

 שינוי לחול עשוי העבודה. בשטח יינת
שלכם. הקאריירה על שישפיע קיצוני
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 כספים, בעגייני קל בלבול אתכם אופף
 לבצע כדאי לא ולכן

 היכולות כספיות עסקות
 העתיד. על להשפיע

 מתעורר. להמתין. יש
לסו לעזור הרצון בכס

 חישבו מסביבכם, בלים
 זה, בכיוון מיקצוע על

 אמ־ בעבודות לעוסקים
הצלחה סכויי נותיות
_____________השבוע, מאוד טובים
חבי מרכז יהפך ביתכם

חדשים. חברים עפ עניין מלא רתי
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לעברכם עיניים לוטשים תאומים מזל בני
ם___________ י ב ש ו ח פיתיון על ו

 שהחליטו כיוון מושך,
 ולבשל אתכם, לדוג

חדש. רומן לתוך אתכם
ב כסף סכום תקבלו

 ולא לו, שתזדקקו זמן
לקבלתו. יותר תצפו

 נקיפת- ללא קבלוהו
 עבור תשלום זה מצפון
מזמן. שבצעתם עבודה
 שלכם האישי הקסם

 דבר, כל כמעט להשיג תוכלו בעליה. שוב
!בהצלחה נעימה. ובמילה רן בחיוך
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 סטוטוץ־ בתולה ירחי עם טלה (מזל

וצדק־יופיטר). שבתאי
 אחראי וזהיר. הגיוני ומציאותי. שיטתי

 לחנך ושואף כושר-הוראה בעל ודייקן.
 השקפה לו יש בתולה)• מזל (השפעת
שו המחנך. דמות לגבי ועניינית ריאלית

 לשפה מיוחדת גישה ובעל בשפות לט
 ומשפיע לרבים, לייעץ אוהב ולתירגום.

ל וקרוב עממי רבים. על דיבורו בכוח
ל סנטימנטלית גישה בעל העם. הרגלי

 (השפעת התחנך שעליהם ולמסורת, עבר
 כאשר ).11ה- בבית סרטן במזל פלוטו

 דבר כל להקדיש מוכן הוא מתלהב הוא
 בני עם קשר אוהב התאהבותו. לנשוא
במחי לשהות אוהבים ואלה זרים עמים
צתו.

 ורע. טוב בין לשפוט טובה יכולת בעל
 יופיטר בין (הקשר וממון כסף על מוותר

לסוב לעזרה להתמסר ומוכן למרקורי)
 לפעמים כשהוא הרחוקים, בעיקר לים,

 שיראו מצפה לו. הקרובים את מזניח
 אותו שיראו לו חשוב נאור, אדם בו

הנוגדות השקפות מבטא במעלה• כראשון

ג *!י
שלעי מה כפטרון, ויתנהג המקובל את

ו חוש״הומור בו יש אותו. מבודד תים
 מייחס אינו אך אחרים, כלפי סלחנות
 לאחר גם אחרים. לדיברי רבה משמעות
 לחיים התייחס בחייו, קשות תקופות

אופטימית. ברוח
ב ועשיר מתוק מזון תענוגות, אוהב

ל נטיה לו ויש קלוריות,
ו מעריך מישקל. עודף

 ודרמה, מוסיקה מעריץ
 לעיתים ספרות. ובמיוחד

וספ חששות בגלל נעצר
 ידידיו לעידוד וזקוק קות,

להמשיך. כדי
 נזירית נטיה בו קיימת

 ונטיה לאהבה, הנוגע בכל
פו מופנמת• בצורה לוותר

בנוש בדחיה. להיתקל חד
 של אוייב הוא אלה אים

 מ- החשש ובגלל עצמו,
 הזדמנויות החמיץ דחיה
 האישי הביטוי לכן רבות.

 בשטח בעיקר הוא שלו
 לעומת והרוח. האמנות

 גנדרנות בו קיימת זאת,
 אני מ״איך וחשש אישית

אראה״.
 אך ביותר, מקורית בצורה ויוצר חושב

חז עצמית וביקורת עצמית שליטה עם
 להגיע צורך ומרגיש מופנם ביותר. קים

הרוחני. במישור דווקא להישגים
 דיאטטית בריאות לענייגי משיכה בעל

 ציבור למען לעבוד אוהב וצמחי-רפואה.
 ולארגן. לשפר אחרים, על לפקח גדול,

 מתקשה ידע, אחרי הרבים בחיפושים
 אינטימי, במישור אחרים עם להתקשר

מש אינו רב. לחופש זקוק שהוא כיוון
החו את קובע אינו אם במישחק תתף
 נאור. כאדם בו שיכירו ומצפה קים,

 על- טוב״ליבו לניצול פתוח זאת לעומת
עלולים שלו חדיאטח הרגלי אחרים. ידי

★ * * ** +++*+*******+*-**** ******א•

בכבד. בעיקר בבריאותו, לפגוע
 לעבור מסוגל רב, כוח־סבל בעל הוא

 ובכך קשים, מצבים או קשות תקופות
 המפורסמים. למגלי־חעולם דומה הוא
 גדולה ונטיה קשה, עצמית מישמעת בעל

מ מהעבר, רב כוח שואב ?!פוליטיקה.
בעל אביו. של מהמסורת ובעיקר אביו,

 וטוב, עדין מזג בעקשנות, הגובלת עוצמה
ה לכעס, באיטיות מתעורר כשהוא אך

 לסובבים ולא״נעים נשלט בלתי הוא כעס
אותו.

 יחול חודשיים תוך — העתיד לגבי
 מתקדמת אישיותו בחייו. חשוב מהפך

חי דברים יש אך רב, ובכוח בהתמדה
 כי אם בהתקדמות, לו המפריעים צוניים
 הדברים על יתגבר הוא דבר של בסופו

 לו מבטיחה הקרובה השנה המפריעים.
ב התעסקותו, בשטח רבה התקדמות

 וזאת כסף, בנושא ואף היצירה שטח
 יצטרך שבגללם חריפים עיכובים למרות

אחת. פעם לחוץ־לארץ לנסוע גם
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