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 תהפו- של שבוע יה
 תהיו במצב״חרוח• בות

בו* בהגרה. מבוקשים
 והאיל- חהמצאה שר

אתכם, יבליט תור
ש בגדיכם ובמייוחד

בסבי סקרנות יעוררו
מקוריותם. בגלל בה

 אתכם תפקוד בשבת
להתבו ורצון עייפות

שיצ המרץ עודף דד.
חלו דברים. לשנות רצון לכם יגרום טבר,
בקרוב. להתגשם עשויים כמוסים מות

¥ * *
הר כמה שוורים! אי

 לאחרונה, אתכם גיזו
 ספגתם. אכזבות וכמה
מס להסיק הזמן הגיע
ב תצהירו אל קנות.
 התוכניות על רבים

 מאוחר בשלב שתבצעו
 יזיק הפירסום יותר,
 מלהתקשר הימנעו מאד.

 אחריות חסרי לאנשים
 עצמם להטיל הנוטים

 שכאשר אותם הזהירו הרחבות. כתפיכם על
 מי להביט נעצרים אינכם מתנערים, אתם
 טובה הזדמנות תהיה השבוע והיכן. נפל

 ארוך לטווח רומנטיים קשרים ליצירת
הכספי. מצבכם על גס לטובה שישפיעו

¥ ¥ ¥
איתכם. נוגה כוכב

 לכם מבטיחה השפעתו
 אתם אהבה. הרפתקות

 הומור קסם, שופעים
הד ושימחת-חיים.

בפניכם. נפתחות לתות
 שאליו מקום ולכל
 שמחים מגיעים אתם

לע וששים לקראתכם,
מתחז אתם לכם. זור

מש ובריאותכם קים
 למזל שמשתייכים הרבים לאמנים תפרת.

ב הופעה בכל הצלחה נכונה תאומים
 עוסקים אינם שעדיין לאותם קהל. פני

עכ דווקא להתחיל נסו באמנות,
ציור, ריקוד, נגינה, כתיבה, שיו.

ילך. זה בדעתכם, שעולה מה כל או
********************** ******
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 בחיי להרבות לא רצוי
אנ ראשון. מיום חברה
 ינסו מתוסכלים שים

 במישור אליכם להתנכל
ו ולהוצי׳א המיקצועי,

שכבר עניינים לחשוף
המ מזכרונכס. נשכחו

רוח. באורך מעט תינו
קי בפני עומדים אתם
ויוקרת מיקצועי, דום

תקופה זו תעלה. כס ו
 חדש דבר של בלימוד להתחיל טובה

רב. זמן כבר מתלבטים אתם שלגביו
¥ ¥ ¥

ב מצויינת התקדמות
 אהבה הרומנטי. שטח

הח עם ראשון ממבט
 ופית- נמהרות לטות

ההת למרות אומיות.
 יש המפתיעה, חלה

להמשך טוב סיכוי
אפל ידידות גם יציב.

 מלאת עמוקה, טונית
 תתפתח, ורגש, הבנה

 בה. וקוץ אליה אן
 עליכם להביא עלולה להסתכן נטייתכם

 תאונות-דרכים. ואף שונים בשטחים צרות
¥ ¥ ¥

 בתולה מזל בני על
נכ שהם לפני לנוח
 של למחזור שוב נסים

בחשיבת קשה. עבודה
 מעצבנות הנובעת בזק

 לפתע ימצאו וחיפזון
 הם מצויינים. רעיונות
 ולשנות לשפר עשויים

העבודה. שיטות את
 בזהירות אותם העלו
השי על ביקורת ללא

עלי חושב אחד אדם לפחות הקודמת. טה
 אית־ עובד שהוא יתכן בתיסתריס, כם
 מהביקורת התעלמו מיהו. לברר נסו כם,

 להתפתח שעלול מכיוון נגדו, לכם שיש
איתר ומעניין מרתק רומן הקרוב בזמן

1שנ״ו]
ר 2( ב מ ט פ ס  - ב

ר 27 ב טו ק או ב

!■ מ מז חו ת ■
8.13

- * 1  * ■

ך ז

 האהבה
 נו שר
מזו

0111*
* ,  .

ס י ו י
 שותפם את תסנוור הסוחפת להבותם
 בעוצ־ בהם להתאהב לו ותגרום לאהבה,

 והתלהבותו, אושרו ובשיא רבה, מה
 בינתיים למצוא עלול כבר השובב הטלה
המתחדשת. לאהבתו חדש נושא

 שתוכנית לכס יוודע מחוץ־לארץ במיכתב
 מיכתב כיתבו לפועל. תצא לא שתכננתם

 שבו מקום לאותו נוסף
לשהות. מעוניינים אתם

לת רב סיכוי יש הפעם
 יחסים חיובית. שובה

 לסיים חשבתם שאותם
 והפעם מתחדשים. שוב

ה לכס. וידאגו יפנקו
ב אתכם שסיקרן סוד

 יוודע לבן־הזוג, קשר
וה באמצעותו, לכס

למעונכם. ישוב שלום

¥ ¥ ¥

וברי עבודה על שוב יהיה השבוע הדגש
עלי תיפול אחר של שעבודה יתכן אות.

לח יש למעמסה. כם
 על בכובד-ראש שוב

ולס בעבודה, שינויים
ש מי על רק מוך

 וראוי מיקצועית עצתו
 לעקרות- מלא. לאמון

 סיכוי עקרביות, בית
 בלתי-צפויים לאורחים
 אתם עבודה. שיוסיפו
 והצ- לאלרגיות רגישים

 לכל ונוסף טננויות,
 בסופהשבוע. לריב נוטים אתם הצרות

 ראשון מיום מתאפקים. י עושים מה
והאהוב. הישן למסלולם ישובו החיים

¥ ¥ ¥

 לכס נגמר פיתאום חוגגת. הרומנטיקה
 אהבה אתכם מעסיקה וכבר אמת, מאהבה

 לבידור זמן זה חדשה.
השים־ מהחיים. והנאה

ה את גם פוקדת חה
 אין המבוגרים. קשתים

 טלה מזל שבני ספק
 והם השבוע, מועדפים
 המתאימים שותפים

ה י את עמכם לחלק
 בשבוע שתעברו חוויות

 קשת במזל ההורים זה.
 מזמנם ניכר חלק יבלו

להרמוניה. שיוסיפו ילדיהם עם במישחקים
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קשור

 תוכלו שלא הבטחות מלהבטיח הימנעו
 ומיסתורי מוזר מבוגר, אדם בהן. לעמוד

מזמן, לא שהכרתם
 וישפיע לכם יסייע

בריאותכם. על לטובה
עצו שבעיקבות יתכן

 לאכול תתחילו תיו
צמ מאכלים ורק אך

 אחיכם כשאר חוניים,
 מצב בטבע. הגדיים
 וגם ישתפר רוחכם

 כסף יבזבזו החסכנים
ההו נמהרת. בצורה
 יחיו העיקריות צאות

קישוטים יפים, בגדים :כגון לרכישת
הטבע. בחיק בלו לידידים. ומתנות לבית,

¥ ¥ ¥
 ואתם המיקצועייס עניינכם יקודמו השבוע
 כדאי למשכורתכס. תוספת לקבל עשויים
וב בהתאפקות לנהוג

 להיזהר המידה. חוש
 נמהרים ממעשים הפעם

 בצורה להיגמר שיכולים
בריאות את שתסכן

 שהכרתם ידידים כם.
ל עומדים בחוץ־לארץ

 אצלכם. לביקור הגיע
ישתלבו הם !דאגה אל

_____________יפ־ לא והדבר בחייכם,
 אתם להיפך, לכס, ריע

 הבאה, נסיעתכם את כבר לתכנן תוכלו
לנשימה. אוויר כמו לכס הנחוצה

¥ ¥ ¥
השבוע נטייתכם בלחץ. נתונים אתם

להש לכם תעזור לא לקיצוניות להגיע
הי מהמתח. תחרר
הש מהימורים, זהרו

 אפילו .או קעות,
 את הקטינו הלוואות.
 עד הכספיים הסיכונים
ב התחילו למינימום.

ש וחסכונות השקעות
הזמן. במיבחן יעמדו

 מקום לשנות ברצונכם
 שפה וללמוד מגורים,
 מתאים הזמן חדשה.

 שירשימו חדשות הכרויות אלו. לדברים
עליז. מצב־רוח עימן יביאו אתכם,

וני
אר 20  ־ בינו
אר £נ בפברו
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 לעולם תאומים בן בחברת בטוח, אחד

משעמם. יהיה לא
 בטוח מרגיש זוגם בן ונעימה. ביתית
ידם. על חזק ושמור

¥  ¥  ¥¥  ¥  ¥

אריותסרטני□
 הם ולהאהב. לאהוב נולדו הסרטנים

הם אישיותם. את באהבתם מבטאים

¥  ¥  ¥

שוורים

 של בעיצומם שרויים אנחנו
 בגלגל הראשון טלה, מזל ימי

או מושכות ההתחלות המזלות.
 האהבה האם :לעצמנו לברר תנו

 או !מידה באותה לכולם חשובה
הש יש נולד אדם שבו שלמזל

 המין לבן אהבתו צורת על פעה
 ואהבה למין יחסו והאם השני.
הכוכבים. להשפעת קשור

טלאים
 בלהט, במהירות, מתאהבים טלאים

 ישדלו, הם חזק. אירוטי צורך ומתוך
להת השני על וישפיעו ישכנעו יפתו,
 לא הם ובמהירות. מייד בהם אהב
 יכולתם אהבתם. את לרגע להסתיר יוכלו

הת- לעזרתם. תהיה חן למצוא הטבעית

 להחליט, ממהרים לא שוורים באהבה
 לאשה תן י שור גבר סתם. מתלהטים ולא

 הגבריות ורצויה. נערצת שהיא הרגשה
 ישר ניגש הוא ספק. לכל מעל שלו

בדי או במחמאות מרבה ואינו לעניין
 אליו מתחברת אם אהבה. על בורים
 השתיקה (שור) מזל באותו אשה

 ביניהם הקשר וגם מובטחת, הדדית
 אין׳ כמעט והתמדתם שסבלנותם מכיוון

סופיים.

ה־

¥  ¥  ¥

תאומי□
 שזהו לדעת צריך לתאומים המתקשר

 מכולם. העוגבני הוא תאומים בן סיכון.
 עצמו והוא למרחקים, מפליג דמיונו

 נוספות מועמדות למצוא למרחבים,
 הוא אותו. תספק לא אחת לאהבתו.

 ב- יהיה בבוקר צורות. וילבש יפשוט
 ודבש, נופת״צופים כולו מסויים, מצב-רוח

דבר ודוחה. פוגע ציני, במצב-רוח ובערב

משפי ואירוח, מועדוני-לילה מסיבות,
למ קשה רומנטי. באופן האריה על עים
 אך זה. במזל ורווקות רווקים צוא

 גורמים שלהם הפשרנות וחוסר גאוותם
 להיפרד עשויים הם רבים. למשברים
 שלהם העצמי שהכבוד מפני מבן־הזוג

ה את ולרומם לפאר חזק דחף נפגע.
 בו, לשלוט אחת ובעונה ובעת אהוב,
 הם הלב. את ומושכת מקסימה בדרך
מבז ונאמנים. אוהבי-מין מאוד, חמים
 ״ אהובם, על כספם כל את בזים

 ומתאו כלכלית. להתרופפות שמגיעים
מחדש. ששים

עד

¥  ¥  ¥

בתולות
 של והאנליטים הביקורתיים היסודות

 זה הזוג. בן כלפי מופנים בתולה מזל
 הריגשיים, ביחסים חמורות לפגום עלול

 הם האהבה. של פריחתה למנוע או
וצני תום טוהר, של במחשבות שקועים

הת שבו לזה להסתגל ומנסים עות.
 משרתים אחראים, •הגונים, הם אהבו.

 קפריזה לכל ומוכנים זוגם, בן את
 בראש נמצא לא המין בדעתו. שתעלה
וההק המסירות הנאמנות, אך דאגתם,

אותם. מאפיינים רבה

¥  ¥  ¥

 ולהכיר לתוכם לחדור וקשה מופנמים
נפ הם כאשר אך רגשותיהם. טיב את

 ברגשות להתפרץ עלולים הם תחים,
זקו כן ועל וחונקים. ולוהטים חמים,

 מסורים, חם רבה. עצמית לשליטה קים
והרגשה חום סביבם ומשרים נאמנים,

מאזני□
חלומו את לספק מאזניים לבן קשה

התאהבות של המצב זוגו. בן של תיו
)66 בעמוד (המשך
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