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 לסכום לצפות
 השוגה. טלפוןכתוצאה או

*
 שו־ של ״גז יהיו

נוספת, אחריות

 יבטיחו הכוכבים של טובות השפעות
והרמוניים. נעימים אהבה חיי טלה לבני

השי לא שעדיין אותם
 חשקה שבו זה את גו

להי ישתדלו נפשם,
באקראי. עימו פגש

 הם לין המתאימים
ב ושני ראשון ימי

ב תוארו שאז שבוע,
 וקשה מייוחד, אור

מרצונ להתעלם יהיה
ה ומהופעתכם כם,

 לכם כדאי מרנינה.
בדואר, שיגיע כסף
 משיחת

¥ *
 לא זה בשבוע החיים

 עליכם תוטל שנים״.
כתו שיבואו והקשיים

 את יחזקו מכך צאה
 לקי־ יביאו אישיותכם,

 למעמד ואפילו דומכם,
 בעתיד. יותר מכובד

תקל ואל מאמץ עשו
ה היחסים את קלו

 ביניכם שנוצרו עדינים
 שהיכרתם אנשים לבין

 התפרצויות מקרוב. זה
מצ כעס של נמהרות

 לקלקל יכולות טבר
 זמן השתדלתם אותם

¥ * *
שבמ לדעת, נוכחים אתם ליום מיום
 להסתדר קשה עובדים אתם שבו קום

חריצותכם, בלעדכם.
והזרי האירגון כושר

 מסייעים בעבודה, זות
 הכל את לבצע לכולם

 ובאווירה ביעילות
 להציע תוכלו נעימה.

 רעיונות ואף שינויים,
עצ על קחו חדשים.

הד ביצוע את מכם
ההצ וניהולם. ברים
 לכם מובטחת לחה

 מה כל וגלו ביטחון תפגינו אם
רב. זמן עימכם כמוס שהיה

 אשר דברים
להשיג. רב

 בזהירות ונהגו נמהרות, מקניות הימנעו
 קשור מישפחה קרוב אם במייוחד בכסף.

 על תסמכו אל בדבר.
ב היא האינטואיציה,

 להטעות עלולה החלט
לכי ולהביא .אתכם,
כספים. במנייני שלון
ממי יעוץ לקבל טוב
 סומכים שאתם שהו

לס ביותר הטוב עליו.
המו דלי בן על מוך
 יוכל הוא לכם, כר

עיניכם, את לפקוח
חבויים. הס שעבורכס עניינים ולהבהיר
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 או שלכם בעיסוק, לשינויים לצפות יש
 מנת על מעט המתינו זוגכם. בן של

לנ דרך באיזו לדעת
 להתפזר לא נסו הוג.
ב דברים לתכנן ולא

 פעולה שתפו נפרד.
 של עצותיו את וקבלו

 קנו לחיים. שותפכם
לעבו לשותפכם מתנה

ב תתקבל היא דה,
 ותשפר חיובית צורה

 בקרוב היחסים. את
ה מצבכם גם ישתפר

אהבתם. כאשר לבזבז, שוב ותוכלו כספי
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הקרוב עתיד

תאומים

¥ * *
 את לקדם זה בשבוע רבות לפעול תוכלו

אהבה. לענייני נוסף החומריים ענייניכם
רבה, יוזמה תחושו
 אתכם שיביאו ומרץ
 התלהבות של למצב

 אתס בעבודה. ויצרנות
 במקומכם מנוחה חסרי

ל ומתגעגעים הקבוע,
הכי זרה. לארץ נסיעה

הדמ כיד תוכניות נו
מח עליכם. הטובה יון
ה גס שבה, נסיעה כה

 וקשר יחסר, לא כסף
 על להשפיע עלול שיווצר, ומלהיב חדש

חדשים. רעיונות לכס ולתת בעתיד חייכם

תווה1

שור
שר ההתאמה

שור ילידי
אחרים למזלות

טלה וו□ שור
במייו־ מתאימים אינם שור מזל ילידי

 האימפולסיביות טלה. מזל לילידי חד
 את תכניס הטלאים, של וההרפתקנות

 כ- ודאגה. מתח של למצב השוורים
ית מעייף, עבודה יום אחרי שהשור,

 — בנקר (ארצ׳י בכורסתו סוף־סוף יישב
לק בנחת, פיצוחים לפצח וירצה שור)
 תכנס בהנאה, מוסיקה ולשמוע רוא,

בהת אותו ותנער סערה כרוח ה״טליה״
 לטיול להצטרף אותו תאלץ להבות,

הלי בחצות שגעונית למסיבה או לילי,
 השור יגרד ריגעי שקט להשיג כדי לה.

 זוגו בת לו שהכינה להפתעות האומלל
 רק יוכל הוא המנוחה ועל הטליה.
 לבני שבהם מצבים קיימים אך לחלום.

 או שור. של חזקות השפעות טלה מזל
 פעולה ושיתוף הבנה תיתכן אז ההיפך,
 יותר יהיה הטלה שאותו כיוון מבורן.

הרפתקני. יותר השור ואילו רגוע,

שור עם שור
 הם רעייתו. בחברת איש נוח מרגישים

 דומה. בצורה רבים לדברים יתייחסו
 או הכיריים מעל פעולה שיתוף יתכן
והנעים, השקט ביתם המקרר. ליד
10

אנ אליהם יזמינו הטעימות והארוחות
 חוש שורית. לחמימות המתגעגעים שים

 להתייחס להם יעזור המפורסם ההומור
 להם מרשה מאשר קלילות ביתר לחיים
 את לקלקל שעלול מה האמיתי. טבעם

העק זו השלווה, את ולערער היחסים
 סיכוי אין דבר, על כשיתעקשו שנות.

דע את לשנות ויסכים יוותר שמישהו
 מיקרי אורח או ידיד איזה רק תו.

 את ולקצר העקשנים, בין לתווך יוכל
ההדדית. שתיקתם של הזמן משך

תאומים עם שור
 המובהק האדמה מזל לבן קל לא
 — האוויר מזל בן את להבין שור,

 מעניין והריחוף הקלילות תאומים.
 בינו בן־תאומים שמשאיר המרחק לעניין,

 ומשאירו לשור מובן אינו אדם כל לבין
אמי לקירבה ציפיה של תמידי במצב
התאו מטבעו מגיעה. לא שלעולם תית
 חגיגיות הבטחות ומבטיח נחמד מים

זמן יקבע השור. עם נמצא הוא כאשר

 רב, זמן כבר נזכרתם לא שבהם ידידים
 להופיע עלולים ואף קיומם על יודיעו

 אזהרה ללא לפתע,
ל תצטרכו מוקדמת.

 ולארחס עבורם התפנות
 ישבש זה המלך״. ,״כיד

הקבועות, התוכניות את
 זה עניין של בסופו אך

נש ותצאו ישתלם,
המתחדש. מהקשר כרים

 מחוץ־לארץ מיכתב גם
הצ ובו אליכם, בדרך

ב לפגישה מפתה עה
במינו. מייוחד אדם עם
¥ ¥ ¥

את יעסיקו ומעניינים צעירים אנשים
 עימם שהיכרות יתכן זה. בשבוע כם

 נסיעה. בזמן תתרחש
שו הם שור מזל בני

 השבוע טובים תפים
ל וגם לבילויים, גם

 זוהי משותפת. קבורה
 האחרונה ההזדמנות

כסף ולדרוש לתבוע
 ובגלל לכם, שחייבים
 מישהו, של רשלנות

 | מ- אליכם. מגיע לא
 תוכלו הבא השבוע
 כי עליו, לוותר כמעט
ירתיע אותו, להשיג

* ¥ ¥
תש סביבתכם שינויים. בפני עומדים אתם
 שהסיבה הסיכויים וכל הקרוב בעתיד תנה

לארץ. לחוץ־ נסיעה
 ללימוד מתאים הזמן

 נצלו חדשה, שפה של .
 לעיסוק והתמסרו זאת
ברי על השגיחו זה.

 לבדיקה ולכו אותכם,
המזון אולי שיגרתית.

מת לא אוכלים שאתם
באי־ רגישות לכם. אים
ה תורגש הבטן זור

 שהגיע וייתכן שבוע,
לכם. המזיקים אכילה הרגלי לשנות הזמן

עקע
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 הרב הקושי
אתכם. גם
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 בפנקסו אותה ירשום והשור לפגישה,

 לאחר רגע דבריו את ישכח הוא ואילו
 מכן ולאחר לפגישה יגיע לא שנאמרו.

 שיעזור ומשכנע מבריק תירוץ ימצא
 במצב ביניהם. היחסים את להמשיך

ההת סף על הזמן כל השור ימצא זה
מת אכזבה של בהרגשה ויתהלך פרצות,

מדת.

סרטן עם שור
 בלב אהבה מעוררים סרטן מזל ילידי

 האהבה הרגישות, ההתחשבות, השוורים.
 שור, מזל לבן קוסמים ולבית למישפחה

 לכסף הרציני היחס ביטחון. בו ונוסכים
 של המלאה והסכמתו אישורו את מקבל
 קלי- והתייחסות זילזול ששונא השור,

 להיזהר השור על אך ורכוש• לכסף לה
 של העצמי בביטחונו מלפגוע מאוד
 מצב על משפיעה קטנה פגיעה כל ידידו.
 ארוך. לזמן הסרטן של והתנהגותו רוחו

 ואילו לשכוח. לו יתן לא הטוב זכרונו
 על יבין ולא בפגיעה ירגיש בקושי השור

מהומה. קמה מה

אריה ונם שור
 משיכה קיימת בולט. התאמה חוסר

 קיר- נוצרת לאריות. שוורים בין חזקה
 אמיץ וקשר נלהבת, ידידות רבה, בה

 השו- הגישה אך ביניהם. להתפתח יכול
ני מריבות, לזעזועים, גורמת לחיים נה

 רעהו. לזרועות איש חזרה ושוב תוקים
 השור, את שמכעיסים מהדברים אחד

סו אין בבילויים האריה של הצורך
שו בידור ומקומות בתיאטרונים פיים,

וכמו והנוצץ, היקר כל של רכישה נים.
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 קצרות ונסיעות רבים, בילויים של שבוע
 מרשימים, מכרים תפגשו בילוי. לצורכי

 בני עם קשרים ויתכנו
 שתי תאומים. מזל

 אתכם יעסיקו אהבות
 ולא אחת, ובעונה בעת

למי להחליט תדעו
חכו נוטים. אתם
יתברר הדבר מעט,
קצר, זמן תוך לכם
לכולם. חביבים היו

 בהימורים העוסקים
 לזכות טוב סיכוי להם

כתוספת בזהירות. נהגו אך — זה בשבוע
משובצת שבו תכשיט לכם רכשו למזל
הטורקיז. אבן — גדי של המזל אבן
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 וגם בבית גם אתכם אופפת נעימה אווירה

 שיפוצים לערוך מתאים זמן זה בעבודה.
 שבו בבית ושיפורים

 שעוסק מי גרים. אתם
 טוב זמן זה בהשקעות
ית כספיות. להשקעות

 לערוך חשק בכס עורר
 ידידים ולהכיר טיולים
בהתאפ נהגו חדשים.

 נמצאת האהבה קות,
עי פיקחו בקירבתכס,

בני על והביטו ניים
שו הם תאומים, מזל

תרגישו, ובחברתם מתאימים תפים
 חיים. ושימחת התלהבות התחדשות,
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 בגלל כוח חוסר למנוחה. זקוקים אתם

 להתמודד עליכם מקשה מצטברת עייפות
והחברה. החיים עם

בדידות, לכם נחוצה
ב והסתגרות מנוחה

לנשי אוויר כמו בית
לע לכם כדאי מה.
 או במדיטציה סוק
 לצבור מנת על יוגה
 ולהתכונן כוח, שוב

להי לא נסו לעתיד.
 ולהישאר לדיכאון, כנס
 על הרגליים שתי עם

האמנות. בשטח ועיסקו קיראו הקרקע.

 בינואר 20
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 כשנותרת האריה של המנוחה חוסר כן
בי רבים הם מכל יותר בארנק. פרוטה

 את לומר רגיל האריה השלטון. על ניהם
עק התנגדות, ומעורר האחרונה המילה

השור. מצד ויתור וחוסר שנות

בחודה נוס שור
 נמצאים הם כאשר נוח מרגישים הם
 מסירות, דומה. לעבודה גישתם יחדיו.

 תכונות הן ומעשיות עניינית יעילות
 על שומרים שניהם להם. המשותפות

גי כשנחוץ. רק אותו ומוציאים כספם
 חשובה והנאמנות דומה לנישואים שתם
 מפי המושמעת הביקורת מכל. יותר להם

 של לליבו הד מוצאת בתולה, מזל בן
 טורח אינו עצמו הוא כי אם השור.

שמפרי הפרטים פרטי כל על להסתכל
 לעולם ששור לומר אפשר לחברו. עים
בחב נמצא הוא כאשר משתעמם אינו
 שמספר הקטנים הסיפורים הבתולה, רת
אותו. מרתקים ואפילו מעניינים ידידו לו

מאוויים עם שור
 המייוחד הקשר את להסביר קל לא
מתייח הם רבים לדברים ביניהם. שנוצר

 מדובר כאשר ביחוד דומה. בצורה סים
 ונוס כוכב והנאות. רגשות, בחושים,

וקיר הבנה ויוצר המזלות בשני שולט
 הקשור דבר לכל נמשך מאזנים בן בה•

 השור, גם וכמותו לאמנות, או ליופי
 אם לחיים, המעשית בגישתו השור אך

המאז ואילו לנגן• ילמד מוסיקה, יאהב
 פא- באופן ויהנה בהאזנה, יסתפק נים

 יתייחס אוויר מזל שהוא המאזנים סיבי.
לעצ שעלול מסויים בריחוק דבר לכל

 היחידי הוא מידה באותה השור, את בן
מנפ כאשר השור, את להרגיע היודע

 ומעוררים אדומה, מטפחת למולו נפים
כעסו. את

עקרב עם שור
מד לעקרב, שור בין הראשוני הקשר

 הציפיות שניהם. בלב ותיקווה אור ליק
מסו השור גבוהות, מהשני אחד שלהם

גי- כשרונותיו, על ידידו את להעריץ גל
)47 בעמוד (המשך
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