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 תאחרו״ החודשיים במשך שחלו עיכובים
 להתקדמות צפויים אתם יפסקו. נים

 אי- על תפוצו בעבודה.
 מרץ שעברתם. הנוחיות

 בעיקבו- יביא מחודש
משמעו הישגים תיו

ש אפילו יתכן תיים.
 תעסוקה לכם תוצע

ה ומעניינת. חדשה
 ה- בקרב יגבר מתת

 עניין ומכל מישפחה,
 להתפתח עלול קטן
 לכם עצתי גדול. ריב

 ואת הבאים. בשבועיים ולהבליג לשתוק
 לתקופה שימרו להטיח שתרצו מה כל

 להאמין תתפתו אל יותר. מאוחרת
אנ על באוזניכם שתושמע לרכילות

 עליהם. והגנו צאו אליכם, הקרובים שים
4 * *

 באהבה, אם — בשותפויות הקשור כל
 נמצא — אחר תחום בכל או בעבודה,

יח ביותר. רגיש במצב
 בצורה שהתחילו סים
זע לספוג עלולים יפה

 חוסר־הבנה בגלל זועים
 דומה, שלמעשה וגישה

נר השטח פני על אך
הע לחלוטין. שונה אית

ה להבנת לרדת מיקו
ש לכם ויתגלה עניין
 משחשבתם. חזק הקשר

יפ הקרוב בזמן אם גס
 שוב קצר זמן שתוך דעו סיכסוכים, רצו

 קהל, עם העובדים לאנשים השקט. יחזור
 את מלומר להיזהר יש קשיים. יתכנו

 להעליב אפילו או הלא־נכונים, הדברים
 סודות לשמור יש במייוחד במתכוון, שלא
 מחשבה. ללא מיותרים דברים לפלוט ולא

4 4 4
 זה. שבוע יאפיינו במצב-הרוח תהפוכות

וחרדה. בלבול עד והנאה מהתלהבות
תו ליד זקוקים תהיו
 תוכלו שעליה מכת

ח בהחלטות להישען.
 להתייעץ כדאי שובות

 אובייקטיבי אדם עם
 בענייני- מעורב שלא
המקו לאנשים כם,

שי יהיה אליכם רבים
להי יש מוטעה. פוט
מיס״ על מלחתום מנע

 בשבוע חשובים מכים
 באוזניכם, שילחשו מפתות למלים זה.

תקב אל כפולה, משמעות תהיה
סופית. כאמירה מלה כל לו

!סוס1
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למע לכישלון. צפויים מוקדמים תכנונים
בהת לשלוט תוכלו לא הבא בחודש שה

 רבים ודברים רחשויות
מאלי כמובנים שנראים

אה מפתיעים. יהיז הם
מזמן, לא שהחלה בה

 שנראה בסיבוך נתקלת
פיתרון. ללא כאילו
 מהמצב מוצא יימצא
זה. ברגע לא אך העדין

ליב־ וטוב סבלנותכם
דב־ במיבחן, יעמדו כס ____

נב רוב פי שעל- ריס ־ £
 את להסתיר לכם וגורמים ידכם על לעים

 זייאמרו השטח פני על יצופו מחשבותיכם,
 שהגיע יתכן פוגעת. ואפילו ישירה בצורה

ויתאפקו. יבינו בדבר שהנוגעים הזמן
4 4 4

 מלא, אמון נותנים אתם שבהם ידידים
 אתם הלוואה. בבקשת אליכם יפנו

 הטבעית בנדיבותכם
 לתת מוכנים תהיו
או המבוקש. מן יותר

ולב להעצר כדאי לי
עוז אתם למי חון

 תנאים, ובאילו רים,
 באפשרותכם יש ואם

לת כספכם על לוותר
 טעות ממושכת. קופה

 לעלות עלולה בשיפוט
 בשבועיים ביוקר. לכם

 אהבות ביחסי-אנוש. להיזהר יש הקרובים
 שעלול מסויים, בסוד קשורות חדשות

בקש זהירות. מחוסר כתוצאה להתגלות
 סיכסוכים. יתכנו יותר ותיקים רים

יעב עצמית, שליטה בעלי אריות
נזק.___ללא הזו התקופה את רו

** +

 שבוע בפניכם יפתח במפתיע, שיגיע כסף
 יקרים דברים של ורכישות קניות של

 כדאי בבית. הנחוצים
 בשיפור בעיקר להתרכז

ו־ חדרי-האמבטיה של
ענ סדרו חדר-השינה.

 וחישבו כספיים, יינים
חי חשבון פתיחת על

 המאמצים חדש. סכון
 בעבודה שהשקעתם

בכם, ידובר פרי. ישאו
ל יזכירו שמכם ואת _________

 מעריכים רבים טובה.
 לקהל. והנעימה הספונטנית גישתכם את
בקרוב. לכם שתוצע מפתה להצעה צפו

מאזניים
ר 23 ב מ ט פ ס  ־ ב

ר 22 ב טו ק או ב
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 וזה השבוע, עליכם תוטל נוספת אחריות
ביכול ספק ולהטלת למתח, אתכם יכניס

 לכולם ברור אך תכם.
 גם זאת להבהיר וכדאי
 שאותו דבר כל לכם,
הצ ינחל לבצע, תגשו
ב התקדמותכם לחה.

מאליה, מובנת עבודה
 והביצוע החריצות לאור

 דורשים שאתם המזשלם
העו אהבה מעצמכם.

הראשו צעדיה את שה
מ יוזמה דורשת נים,

 שבך תחכו אל צדכם.
 הוא הראשון, הצעד את יעשה הטרי הזוג
בספורט. עיסקו מכם. יותם אף פוחד

ר 21 ב מ צ ד  ־ ב
ר י$ו א נו בי

לי 21  - ביו
ט 21 ס ו ג או ב

השבוע. בחייכם יחולו מלהיבים שינויים
תגרור ובלתי־צפויה, מדהימה פגישה

 של שרשרת בעיקבותיה
שיו מוזרים אירועים

 ליחסים לבסוף בילו
הי נפלאים. רומנטים

אנו מהתנהגות מנעו
ב להתחשב ונסו כית,

ב הקרובה. סביבה
לס רצוי לא זה שבוע

 האינטואיציה על מוך
 על לסמוך עדיף שלכם,
 או ידיד של שיפוט
 אתם שבו מישפחה קרוב

גדולות עיסקות תבצעו

♦  4  4

בוטחים.
בשבוע

אל
זה.

★  ★  ★
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 זה, בשבוע קשיים יצוצו רבים בשטחים

 יוציאו וטיולים קצרות נסיעות ודווקא
 שבו מהדיכדוך אתכם
האח בזמן שרויים אתם
 מהונאה היזהרו רון.

 את וגייסו וממירמה,
 החיוביים המשאבים כל

 לשמור מנת על שלכם,
ה תקיז. מצב־רוזז על

 מתאימה לא תקופה
חד בעסקות להתחיל

 העוסקים לאנשים שות.
 צפויות כספים, בענייני

 חיית־בית, לגדל החושבים לאלה בעיות.
 שור, במזל שנולד גור לקחת הזמן עכשיו

חתול. או כלב הוא אם חשוב ולא

נתונה
ט ?2 ס ו ג או - ב

ר 22 ב מ ט פ ס ב

קיצו לחתנהגות נטייה מסתמנת השבוע
 להאט עליכם רבים. בשטחים והגזמה נית

 להפחית הקצב, את
ש המזון כמות את

 לבטנכם להיכנס עתיד
 גם גופכם. את ולרפד

 לאהבה ששייך במה
 תסתפקו שלא מדוע —

הכפי אחת? באהבה
 מקשה באהבות לות

ומכ ומסבכת עליכם
 להעלים אתכם ריחה

 אתם העובדות. את
 דבר, להסתיר אוהבים ולא אמת דוברי

 לבחון נסו אך אדם, בכל אמון נותנים
 תשפטו אל צדדיו, מכל אחד כל

ראשונית. התלהבות או מבט,

שתפ גדולה, כספית להוצאה התכוננו
 בבנק. חשבונכם את ותדלדל אתכם תיע
להי עלול זה רקע על

 עם קטן סיכסוך ווצר
בז דווקא אך הזוג, בן

 מהמצב תחלצו כותו
מד להראות שעלול

לשי ידאג הוא איג.
 המצב של מהיר פור

להת כדאי הכלכלי.
 האהוב לתחביב מסר

 שעכשיו כיוון עליכם,
 לכם שיעזור מי יש

 כבר שקיים ידידותי קשר אותו. לפתח
 סוער רומן להפוך עלול מה זמן

עבודתכם. במקום רק זאת, אך ומפתיע,

■ ס ס ם ס ס ס ■
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לפי

 .5.6.1924כ־ נודד תאומים, מזל כן הוא וייצמן, עזר שר־הכיטחון,
 לדעת מכדי שלו ההורוסקופ את ערכה הזה״ ״העולם אסטרולוגית

מדהימות. אליהן שהגיעה והמסקנות כו, שממכר
זז1ל,/ד

 רגישים אתם לכם, מציקות בריאות בעיות
 הדבר הבטן, באיזור במייוחד השבוע

 ומוסיף אתכם מדאיג
 הרגישות מיותר. מתח

ו־ שבוע, תוך תחלוף
 להיות תשוב בריאותכם
 לכם תוצע כשהיתה.

ה לחוץ־לארץ נסיעה
שיש ללימודים קשורה

השכלתכם. את לימו
 חשובה טלפון שיחת
 בכליון ציפיתם שלה

 ובשורה תגיע, עיניים
 רבה. להתלהבות תגרום ומשמחת מפתיעה

כ שצבעה האקוואמרין, שלכם המזל אבן
כלשהו. בתכשיט לשבצה כדאי הים, צבע

$ ■ י!־. ̂׳
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:החודש מזר

תאומי□
 את לנתח ונוטה גמישה, חשיבה יכולת
התי התוצאות כל על הזולת, של מעשיו

 לבטל מסוגל אבל מכך, הנובעות אורטיות
 לאנשים, פתיחותו עם יחד זה. ניתוח

 גורם ובכך במחשבתו, עצמאי נשאר הוא
 להגיע יכול הוא לדוגמה, להפתעות.

 את תואמות שאינן למסקנות לעיתים
 של או ידידיו, של הסמויות כוונותיהם

הוא כך משום כידידים. שנראים אותם

זייב
 ולעתים חוסר״זהירות נבואי. בחוש לים

 ל־ דחיפות של תחושה מעניקים פזיזות
 בתנועות, גם המתבטאים מהירה, עשיה

 יתרה ועקשנות גאווה מגנטית, עוצמה
מבי החופש אהבת למצבי-רוח. נטייה עם
האח את שמכעיסה התנהגות עימה אה

רים.

וייצמן: עזר
להתרכז מתקשה

נבואי חוש ובער
 בעל וחן. קסם שופעת מגנטית אישיות

 חמימות וטוב-לב, שנינות חוש״הומור,
 קולט הדיבור, אמן הוא ואהבת־אדם.

בחב בטבעיות משתלב שנון, במהירות,
 יחד ההתעניינות. למוקד בה והופך רה,
אי בדחנות לו יש לאנשים, פתיחות עם

 מהווה אך בתם, להצליף היכולה רונית
 ויוצרת במינו, מייוחד כוח-משיכה גם

 פתוח הוא טבעית. מנהיגות של אפקט
 שכבות מכל אנשים עם להתיידד ומסוגל

מע או גזע, דת, הבדל ללא תאוכלוסיה,
המפ כגורמים בהם מכיר לא הוא מד.
פוטנ בעל הוא לרעהו. איש בין לים

בעל ומנהיגות. ידע כשרונות, של ציאל

 זה דבר אותו. לסובבים תעלומה מהווה
בידי שלו החזק הצורך את מבטל אינו
תכו מרחק, שומר תמיד הוא אבל דים,

האינ אופיו על לשמור לו המאפשרת נה
 הוא חרות. תחושת לו ומקנה דיווידואלי

עק על״ידי חמונחה ישר, אדם בעיקרו
והשיוויון. הצדק ההגינות, רונות

וייצמן עזר
ואינזפולסיגיות לצון

 בין במישחק הצורן החופש, תחושת
 מיס- בקבלת עליו מקשת אלטרנטיבות,

 עם בתלם. והליכה שיגרה ומשמעת, גרת
 מעשים עם ישלים נקלה על לא זאת,

החו תחושת הזולת. של בלתי-הגיוניים
מח לאחר כאשר, צידוק לו נותנת פש

 מוכן ולכן החלטה, מחליט הוא שבה,
 עד משימה, ביצוע לשם סיכונים ליטול

 את יהפוך לא הוא אולם הקרבה, כדי
 החרות עצמה. בפני מטרה ההסתכנות

לתגו לפעמים מביאה שלו המחשבתית
בקש קשיים הגורמות בלתי-צפויות בות
הספונ שני, מצד אולם אנשים. עם ריו

 עשויות התגובה ומהירות כביכול, טניות
חי בשעת במייוחד רב, לעזר לו להיות

 את גם לוחמת החלוצית רוחו רום.
 הוא היסודי אופיו הזולת. של מילחמתו

 אופטימי, וחסר-סבלנות, מרדן אדם של
 פיסית בפעילות חזק צורך עם עליז,

 מתמדת. בתנועה להימצא לו הגורמת
 ונוטה אחת במטרה להתרכז מתקשה

אינטו כוחות לו יש מירצו. את לפזר
גוב- לפעמים אשר מפותחים, איטיביים

 אדם יוצרות אלה תכונות מכלול
חו אינו שאמנם טוב, אסטרטג שהוא

 את מעלה אינו אישית, להשגיות תר
 מביא אבל עצמה, בפני למטרה עצמו

אי שהצלחה העובדה את גם בחשבון
 לעתים בתפקידו. להצליח תאפשר שית

מתבל והתפל העיקר חישובים, מרוב
החלטו עם שלם אינו הוא ולכן בלים,

 ידו, על שיהיה רצוי כן משום תיו.
 ברורה. אידיאולוגיה בעל אדם מעליו, או

 יכולה מסויים אידיאולוגי קו של כפייה
המחו מהאפשרויות גדול חלק לנפות
אלטר בין הבחירה את יצמצם שבות,

 טוב, ביצועיסט הוא אחר לשון נטיבות.
 משום רחב. רעיוני ממד לו חסר אך
 לגורם לפעמים להעניק נוטה הוא כן

לאי התואם עיקר, של מעמד — מישני
די לו ברורה שאינה אידיאולוגיה זו

צרכו.
 אדם עצמו הוא רבה, חמימות בו יש
 שבחיים לתפוס לו קשה ופעמים ישר,

עלו מולו, העומדים רבים הפוליטיים,
 מכיר כשהוא שקר. כדוברי להתגלות לים

אגר לנקמנות להגיע מסוגל הוא בזה,
ומחושבת. שקטה סיבית
רעיונו את לממש בדעתו נחוש הוא

 במאבק כרוך יהיה הדבר אם גם תיו
 בתפקידים תמיד נמצא הוא שילטון. על

 לא רבות. עיניים אליו נשואות שבחם
 ערך לגבי פרספקטיבה מאבד הוא פעם

 במרחקים אושרו את מחפש עבודתו.
ליטול נטייה בו קיימת לפעמים ובגבהים.

)50 בעמוד (המשך
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