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 ואפילו מעייפים יהיו וחמישי רביעי ימי
 והלאה, שישי מיום אך מצוברחים,

 התרגשות תתאוששו.
אתכם, תלווה מוזרה

 מרגזנות להיזהר ויש
ה נמהרת והתנהגות

תאונות. לגרום יכולות
 שתוצע מפתה הצעה

 שיכ- על תטיל לכם
מדי, כבד עול מכם

 לתת תמהרו אל
 לבקש כדאי תשובת,

 ימים כמה של שהות
 הקשורות בריאות בעיות להחליט. ואז

 השבוע, לצוץ יכולות העיכול במערכת
 ימים. לכמה צמחונית לדיאטה עברו לכן

¥ ¥ ¥
 בנזייוזזד. פורה תקופה מגיעה לשוורים

הזדמ כל לנצל ויש יפרחו הכסף ענייני
ה המצב לשיפור נות

 כעת להציע סוב כלכלי.
לאנ ותוכניות רעינוות

 איתכם, העובדים שים
 העלאה לבקש ואפילו

 החברה חיי במשכורת.
 והפתעות מלאי־פעילות

 יהנו משעשעות ונסיעות
 זמן זהו מאוד. אתכם
 'יש לעסקים, מצויין

 מאמץ פחות להשקיע
 למרות נכספות. מטרות להגשים מנת על

 ענייני מתרחשים שבו האיטי הקצב
 לאיטם להם עולים הם האהבה,

 ומבטיחים. חיוביים פסים על
¥ ¥ ¥

 להטעות יכול ונינוח אופטימי מצב־רוח
 לאנשים מדי סלחנים תהיו אל אתכם,

שהשי כיוון סביבכם,
 לא זה בשבוע פוט

במיו ערים היו טוב.
שמט למחמאות חד

 הלב את לשמן רתן
הראש. את ולטשטש

 חדשה אהבה פרשת
 ותקופה בפתח, עומדת
ב תגיע יותר עליזה
 עלה שלא יתכן קרוב,

 במזל שמישהו בדעתכם
 ומחפש רבה ברצינות עליכם חושב גדי,

 קחו אליו. אתכם למשוך כיצד תחבולות,
מובטחת. ההצלחה עליו. והקלו יוזמה,

 לחוץ־ נסיעה על רבות ידובר זו בתקופה
 לא זו נסיעה אך לארץ,

המקו בצורה תתרחש
 מוזרים ודברים בלת,

ל יוסיפו ומסתוריים
 זה שברגע יתכן חוויה.

 כך כל לא מצב־הרוח
 מפריע ערפל .מרומם,

חשובים, עניינים לקדם
 תוך הרצויה. במהירות

ית המצב ימים כמה
 שוב ותרגישו בהר
בטוחה. קרקע על
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 יוגי ב
ביול 2
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מאזנ״םה

ר 2( ב טמ  - בספ
ר 22 ב קטו באו

¥  ¥  ¥

 אתכם יעסיקו לכספים הקשורים עניינים
 שונים. לתשלומים לדאוג חשוב השבוע,

 אחריות עליכם תוטל
לחסכו לדאוג נוספת,

 אדם של וכספים נות
 עם מסתדר שאינו

 בכוחות חשבונותיו
 להימנע נסו עצמו.

ל ולסלוח מחיכוכים
 אתכם שהרגיזו אנשים

 לכך. שהתכוונו מבלי
ממשי החברה חיי
ל ותוזמנו ללבלב כים

חברתיים ואירועים מסיבות

 ־ ביולי 21
ט 2ו ס גו או ב

יוקרתיים.

¥  ¥  ¥

א תוכלו ת השבוע למצו ה א ת ה או ב ה א
שתם מן שחיפ ת אך רב, כה ז סנו ס ה

ר ס חו ת ו ל כו ט י לי ח ה  ל
ם עלולים חוסר״ לגרו

בן־הזוג, מצד הבנה
 ברגשותיו.- תשחקו אל

 ל- נסיעה כעת תכננו
 והתייעצו חוץ־לארץ

 נסו בדבר, המבינים עם
מראש. דבר כל לארגן

עיי תחושו בעבודה
 זה אך לנוח, ורצון פות
 ואתם לנוח הזמן לא

 המרץ, במלוא ולעבוד להמשיך תאלצו
 יותר. מאוחר לזמן המנוחה את ולדחות

¥ ¥ ¥
 ללב, דבר כל לוקחים אתם שבה תקופה
 של מה דבר כל על להסתכסך ונוטים

 את תבזבזו אל בכך.
 מילחמות על כוחותיכם

 המעונייניס אנשים עם
 מהכלים. אתכם להוציא
הכס ענייני את ארגנו

 להנות והשתדלו פים,
מדא ולהימנע מהחיים

 מיום מיותרות. גות
 תהווה שבת עד רביעי
 ואפילו מעייפת תקופה

רא מיום אך מאכזבת.
מלהיבות, הפתעות צפויות ואילך, שון

 זה. בשבוע נוחו הרומנטיקה. בשטח בעיקר
¥ ¥ ¥

 להיות ונסו ומבילבול מאשליות היזהרו
 מבן- לעצות להאזין כדאי מעשיים, יותר

להתעקש ולא הזוג

 ־ בדצמבר 21
בינואר 19

תאוחיס

 לשותפים במייוחד להתייחס כדאי השבוע
 כדאי בעבודה. ובעיקר באהבה, בנישואים

 הזכויות על מעט לוותר
 רצונות עם ולהשלים
 להשקפות- המנוגדים

 הקשורים אנשים כם.
להר מתביישים אליכם

ומפגי יחסם, את אות
 אדישות אפילו נים

להי כדאי לא מעושה.
מהתנהגו ולהעלב פגע
 מחכים פשוט הם תם,

 היוזמים תהיו שאתם
לשו הזדמנות תהיה קרובים. יותר ליחסים

הנסתרים. הדברים את לאור ולהוציא חח

2
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 ־־ בוובלזבר 2{
בדצמבר 20 11111)].
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 הזמן כספית נה
להתייחס כדאי

 שנוטות דעותיכם על
 מהמציאות. להתעלם

 תחושו השבוע בסוף
ואוורי קלים עצמכם

 ספורט אירועי ריים•
 אתכם ימשכו ואמנות
 אל לבית. מחוץ לבלות
 אפילו כספים, תבזבזו

 שאין לכם יראה אם
 מבחי- לדאגה, מקום

 ולא נוח כך כל לא
דעת. בקלות לכסף
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:החודש מזל

ו א ■□71ת
ילידי של ההתאמה

האומים מזל
האחרים למזלות
□ י מ ו א ה ע□ ת ל ט

 ולך בהורסקופ טלה ״לי המוכר השיר
 שאנו ההוכחה הרי זו תאומים, יש

 ועל ההתאמה על מצביע מתאימים״,
 שני שבין במיפגש שנוצר ההרמוני הקשר
 אכן הם השיר, כמאמר אלה. מזלות

 המרץ דומה. לחיים גישתם מתאימים.
 ושימחת הנמרצת הפעילות הבלתי״נדלה,

 לשניהם. המשותפות תכונות הן החיים,
והת המחשבה זריזות המהירה, התפיסה

 משקפות הן גם האימפולסיביות, גובות
 רבים, לאנשים ידידותיים הם מגזם. את

המז למסיבות, נוח כמקום מוכר וביתם
 הומור, בעלי עליזים אנשים אליו מין

 מפולפלת מבריחה ליהנות שאוהבים
טוב. רוח וממצב

*0111 
<ייז

 לרגשות שקשור מה לכל נהדרת תקופה
 ומעוניינים בכס מביטים לפתע ואהבה,

 תתייחסו אל בחברתכם.
 שיפנו לאלה באדישות

 חיזור בהצעות אליכם
 נראות לא זה שברגע

 מאוחרת בתקופה לכס,
להם, תזדקקו יותר

 נמנים שהם ותשמחו
חשוב מכריכם. חוג על

ב־ תזלזלו אל — מכל
י_______ נ ונסו חדשים, זוג ב

בהת אליהם להתייחס
 קשר ליצור תוכלו שכעת מכיוון חשבות,

 חייכם. ימי לכל אולי משמעותי שיהיה
¥ ¥ ¥

 להתנער כדאי עליכם, נמאסה השיגרה
 התייחסתם שבה ומהרצינות החובות מכל

 דבר. לכל לאחרונה
לתענו מתאים הזמן

 קבלות- חושניים, גות
 צפויות חמימות פנים
 שאליו מקום בכל

מ תסתייגו אל תגיעו,
 אתם הלוא אנשים,
ואו חברתיים אנשים

 בשתי טלו אדם. הבי
שהחב מה כל ידיים

 טוב סיכוי מציעה. רה
הת צפויה אהבה, בענייני להתקדמות

 רבים שימחה ורגעי הרגשות, של עוררות
 את למלא לקוות תוכלו זה. שבוע ילוו
 לרגשות. שקשור במה שאיפותיכם רוב

את יפנקו אליכם הקרובים אנשים
מגרעותיכם. על לכם ויסלחו כם׳

¥ ¥ ¥
מפתיעים מאורעות יתרחשו זו בתקופה

שו בעניינים לכם שיעזרו ובלתי־רגילים,
 והמישפחה הבית נים.

יאושר, לכם מביאים
ב המאורגנת מסיבה

 הצלחה תנחל ביתכם,
 יש רב. זמן בה וידובר

מרעי לידיעה אפשרות
 שאליה ומפתיעה שה
בזהירות. להתייחס יש

 לכם החשובים אנשים
 יעזרו ואף בכם, יכירו

שהת־ עניינים ויקדמו
זה. בשבוע נחת ירוו ילדים

 בפברואר
בחרט 2^

רב. זמן. עכבו
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 כל את ירשים המשותף ביתם האריה.
 אמנות ביצירות בו להתארח הבאים

 וחם. נדיב לבבי ויחס ומעניינות, מקוריות
אפ ביניהם הפעולה שיתוף את בקיצור,

מבורך. כדבר לראות שר

□ י מ ו א ה ע□ ת ד ו ת ב

 מו- ויהיו משותף לבילוי ייצאו כאשר
 נש- הם כאשר אך רבים, בחברים קפים
 להם קשה בלבד, עצמם בחברתם ארים

 הווי- בגלל בעיקר רב, זמן זאת לשאת
חייהם. את המלווים הרבים כוחים

□ י מ ו א ן ע□ ת ט ר ס

 הופכות כחסרי־חשיבות, חוץ כלפי אים
 השור שביניהם. הקשר עיקר להיות

רכו זוגו לבן ויחסו קביעות, שאוהב
 שלו, רק ישאר שהתאומים דורש שני,

 מוכן לא! תאומים בן ואילו ובשליטתו.
 חלק הן ההתפרפרויות לאיש. להשתייך

 כאוויר לו נחוץ והחופש מאישיותו
 ומצליח חזק שהשור במקרה לנשימה.

 ומשמעת סדר התאומים בן על לכפות
 ותוך מדוכא, התאומים ייעשה נוקשים,

הקשר. את וינתק יתמרד קצר זמן

 מזל בן טוב. להיות עשוי הצירוף
 גו- הירח של החזקה שההשפעה סרטן,

 בן כמו פעם, מדי דעתו לשנות לו רמת
 ואף מבין גמיש, גט הוא התאומים,

 שותפו. של השינויים אהבת עם מסכים
 אם בעיקר בנסיעות, ליהנות יוכלו שניהם

 הזכרון לים. או לשייט קשורות הן
 מזל בן של המפותח והדמיון המצויין

 התאומים, בן את אליו ירתק סרטן
 ימצאו וחוכמתו חיוניותו שהמצאותיו(

 תאומים בן :נוסף ודבר הסרטן. בלב הד
 ובתגו־ בהתנהגותו באופיו, ילדותי הוא

 ילדים חובבי הסרטנים וכידוע, בותיו.
 לסלוח מוכנים ויהיו המה, מושבעים

 ה״ילד״ של שגיונותיו כל את ולקבל
חיים. הם שעימו

 מנוגד אלה מזלות שני של אופיים
 בהם. שולט כוכב שאותו למרות לגמרי,

האינ התיקשורת, על האחראי מרקורי,
 בצורה מתבטא הביטוי, וכושר טליגנציה

 שלפעמים ובבתולה, בתאומים שונה כה
 מלבד הכוכב, מהו למצוא רצון יש

 כה להיות ל״בתולות״ שגורם מרקורי,
 הזוג לבן הנאמנות מהתאומים. שונים

 ואילו בתולה, מזל בן בעיני ערך היא
 לשלושה נאמן להיות מסוגל התאומים

 תיווצר כאן אחת. ובעונה בעת אנשים
ה היחס ביניהם. הראשונה המחלוקת
 ה- של והפדנטיות הקפדנות ביקורתי,
 ורוגז. עצבנות לתאומים גורם ״בתולה״

 כאשר יתכן אלה שניים של הצירוף
משותף. אינטלקטואלי עניין יש לשניהם

□ י מ ו א □ י11<א1 ע□ ת

□ י מ ו א □ ע□ ת י מ ו א ת
ם י מ ו א ה □11 ת י ר א

□ י מ ו א רי ע□ ת שו
טו אינה לתאומים שור בין ההתאמה

 קורה כאשר שונה. לחיים גישתם בה,
 מיסגרת לעצמם יוצרים זאת בכל שהם

 זמן תוך נוכחים, הם לחיים, משותפת
ה את האחד לשאת להם שקשה קצר,

ומרי כעס ויתור, אי סבלנות, חוסר
 של הקשר את כלל בדרך מאפיינים רות

תאו בן עצמם. לבין בינם התאומים
 אנשים שני כמו חש עצמו עם מים

 תאום עם במיפגש שנוצרת והרביעייה
 וחוסר המתח החיים. על מקשה שני

 שקטים. חיים מאפשרים לא המנוחה
רעהו, מחברת איש יחנו פעם שמדי יתכן

 ושאפתנות התלהבות אופטימיות,
בי החיובי הקשר את מציינת עצומה
 על השילטון את נוטל האריה ניהם.
 לא הוא מאליו. המובן כדבר שותפו
 יתן התאומים, של חירותו את יצמצם

 צעדיו. את יצר ולא פעולה חופש לו
 מיס- יקרים, לבגדים לנוצץ, המשיכה

 את תמשוך בוהמה וחיי מפוארות עדות
זוגו, בן אל כבכבלי-קסם תאומים בן

 חייבים אווריריים כה מזלות שני
 הם רעהו. בזרועות איש טוב להרגיש

 על האחד מעיקים ולא מכבידים לא
 ליד האחד יותר או פחות וחיים השני,
 לא הם השני. עם האחד ולא השני,

הנא מילה כל על במייוחד מקפידים
מאפי לא וחובה אשמה ורגשות מרת,

והיכו הגמישות ביניהם. היחסים על לים
 מאפיינת מביכים ממצבים לצאת לת

 ואפילו עניין, לחייהם ומוסיפה אותם
ונדי החיים מנעמי אהבת תחרות. מעט
 יכולה מאזנים מזל ילידי של לבם בות

 ביזבוז לחיי תאומים בן את לפתות
 מאזנים בן רוב פי על אך וקלות־דעת,

 ההתדרדרות את ויעצור ראשון יתפכח
 בן של התמידית ההססנות הצפויה.
החפו בהחלטות פיתרון מוצאת מאזנים

 שקשור מה בכל התאומים. של זות
זה. עם זה להם נפלא פשוט לאהבה,

)47 בעמוד (המשך

*

!
£*★
$
!
5★
ן
!★★★★
★★★★★
★★★★★ ★★א

!
★
£
£
★

שנר- פעוטים, עניינים על מריבות שני.


