
 שגה בעבודה, יושקע רב ומאמץ מרץ
שונים. ועיכובים מינשולים לצוץ עלולים

 מהתנהגות להמנע יש
חפו ומהחלטות פזיזה
 קיימת כמו־כן זות.

בעבו לתאונות נטיה
כפל״ להשגיח ויש דה,

ה ענינים על כפליים
ל לבטיחות. קשורים

דירה, המחפשים אותם
 למצוא טוב טיכוי יש

 מגורים מקום השבוע
נעימה. בסביבה נאה

 ומכל חדשה, להכרות תביא קצרה נסיעה
 רומנטי. לאירוע סיכוי לתאומים המזלות,

* * ¥
 מה בכל ביחוד ביותר, נוחה לא תקופה

 היטב, מרוויחים אתם לכספים. שקשור
ה בין נוזל הכסף אך

 לאן ידוע ולא אצבעות,
 הוצאות נעלם. הוא

 מורגשות ולא קטנות
 החשבון. את מדלדלות

 גם איטית ההתקדמות
 כדאי האהבה. בשטח
 שקטה, תקופה לתכנן

ו איש, על ללחוץ לא
מט לעבר לדחוף לא

 אתם ניכספות■ רות
 במיטב כעת נמצאים

ומקדמת. טובה תקופה זו ההאטה, רות
¥ * *

 רבה פופולריות עימו יביא ראש־חודש
חברתיים ואירועים תאומים, מזל לבני

אותם. יעסיקו רבים
 עם פגישות מובטחות

במיו מעניינים אנשים
רומנ ובאווירה חד,

 קיימת שני מצד טית.
 ו- להצטננות רגישות
 הנוטים לאלו צרידות.

ש סיכוי יש לאלרגיה
ה בהם תיזכר היא

 לתכנן כדאי לא שבוע.
ארון, לטווח תכניות

 ממריבות ולהמנע מההווה, להנות נסו
חשיבות. להם תייחסו שלא בעניינים

 גבול־הטעם־ את עברה לאנשים סלחנותכס
 ההתנהגות את לשנות הזמן הגיע הטוב,

 שיתרחשו שינויים הזו.
את יאלצו בחיי־הבית

.לחידוש, להסתגל כם
הש־ את במעט לשנות

ו השמרניות, קפותיכם
מיוש רעיונות לנטוש

 את להעלות כדאי נים.
מעל־ העמוקות הבעיות

אפי ואולי לפני־השטח,
בפסיכו להתייעץ לו

הענין. לצורך לוג ^
 חדשים, לימודים להתחיל מצויינת תקופה
וכתיבה. לספרות קשר להם יש אם בייחוד

לעבודה הצעות מלאת-אירועים, תקופה

■1ו:ד,דנ=ו6ז8 ^ .
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האינטליגנציה
מזל של

תאומים
 ב־ השלישי בבית נמצא מזל־תאומים

האינ את מסמל זה בית גלגל״המזלות.
 ובכתב, בעל־פה יכולת־ההבעה טליגנציה,

לסבי שקשור מה וכל קצרות, נסיעות
 הבית של השפעתו מהי הקרובה. בה

 האינטלקטואלית היכולת על השלישי
ז מזל כל של המחשבה צורת ועל

ה ל ט
ו אמיתי כנה, גלוי, -מהיר-מחשבה,

 וחי״ מהירה תפיסה מגלה לעתים חצוף.
 במתח־נפשי נמצא הוא אירוני. דוד־לשוני

אינטלקטו עניין בהעדר וחוסר-מנוחה
 איננו ובדרך״כלל פזיז, דיבור בעל אלי.

 מתכוון הוא שאליהם היעדים את מתכנן
 נעצר ולא איש, עם מתייעץ אינו להגיע,
 שגורם מה — דרכו את לתכנן או לחשוב

 יש רבות. פעמים להתעכב לתוכניותיו
להב חזק ודחף במרכז, לעמוד צורך לו

 ביקורת, סובל אינו הוא עצמו. את ליט
 לחוסר- לפעמים גורם הנמהר ומיזגו

ב סטודנט ומדנים. למריבות התחשבות,
 את האחרון הרגע עד דוחה טלה מזל

 עובר הפלא, ולמרבית לבחינה, הלימוד
בהצלחה. המיבחן את

 עבד״ הופך הוא מתאהב, הוא וכאשר
להג אפילו ומוכן לאהובו־אהובתו נרצע
הבח לו יש והשקפותיו. דעותיו את מיש

 שקשור מה בכל בייחוד מעודנת, נה
 לראות שמקובל למרות ויופי. לאמנות

 השקפה בעל בתלם, ההולך כשור אותו
 מאד להיות יכולות דעותיו ״מרובעת״,

 נלחם אינו הוא ומוזרות. בלתי־מקובלות
 אך רעיונותיו, את להבליט מנת על

ל צפוי הוא אותם, ישמיע הוא כאשר
 ואפילו — תרתיע שלא חמורה, ביקורת
 למחשבותיו להיצמד אותו — תעודד

העצמאיות.

תאומיםשור
 ומעשית. עיקבית בחשיבה ניחן השור

פתאו לשינויים להסתגל מתקשה הוא
 להתאים זמן לו ודרוש בדיעות, מיים

 בדעותיו דבק הוא לעובדות. עצמו את
 עליו להשפיע קל לא עליהן. ומתעקש

 מזו השונה מזווית המציאות, את לראות
 ב- להתחשב לו קשה רגיל. הוא שאליה

 על רב השפעה כוח לו ויש דיעת-הזולת,
דוגמטי, מעט להיות נוטה הוא זולתו.

 מחשבה בלתי-רגילה, אינטליגנציה בעל
בווי להביסו מאוד קשה ושנונה. חריפה

מת שהוא כיוון שהוא, נושא ובכל כוח
 אינו אם ואפילו שטח, בכל כמעט מצא

 יודע שהוא המעט בחומר, היטב שולט
 בגלל וזאת ובלעדי, כמקור״מוסמך יישמע
 הוא שבה והמקסימה המשכנעת הצורה

ומהי מצויינת תפיסה בעל הוא מתבטא.
חפוזה בדיקה בעריכת רק יסתפק רה,

חאזנייס
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 יערערו מפתיע, באורח שהכרתם ידידים

 דרך- את לשנות וינסו שיווי-המשקל את
 להסתגל כדאי חייכם.
 או מחשבתם, לצורת
 להבין לנסות לפחות

 נקודת־השקפתם. את
 לא וחמישי רביעי ימי

 לבילויים מתאימים
שהת כיוון חברתיים,

 מדי קיצונית נהגות
 עשויה אנשים, כלפי

 במצב אתכם להעמיד
ו שישי מיום מגוחך.
 חברתיים. לבילויים לצאת כדאי אילך,
 בעתיד. יתפתחו חדשים ידידות קשרי

¥ ¥ ¥
בעז־. צרורות צרות קשה, די שבוע צפוי

 אם מיקצועיים. ייניס
קידום, לכם הובטח
מעט, להמתין עליכם
 עליכם עיטבים. יחולו

על מטעויות, להזהר
לאנ לאפשר לא מות
 להתנכל מתוסכלים שים
גב מאחרי ולדבר לכס
ולש להצניע יש כם.
או. תכניות בסוד מור

 למרות חדשים. רעיונות
 בעוד רחוק, כחלום נראה הכל זה שברגע

חלומותיכם. מרבית ימומשו מה זמן

לו. ציפיתם לא שכלל מכיוון חדשה
עו חדשים פרוייקטים

 לא _ להתחיל מדים
ה אך — קשיים בלי

בטוחה. היא הצלחה
ידו הבאים בשבועיים

 ל- נסיעה על רבות בר
ה להשלמת חוץ־לארץ,

עבו לצורך או השכלה
שיש מאזניים בני דה.

וגיסות, גיסים להם ____
עי להסתכסך עלולים

 קשת בני ילדים. חינוך של בנושא מם
 אליכם. קשורים עצמם את למצוא עשויים

* ¥ ¥
ו זה ברגע בחייכם שולטת אי־יציבות

 גם למשברים, גורמת
 וגס בריאותית, מבחירה

 על תקחו אל בעבודה.
ש ממה יותר עצמכם

 לבצע. מסוגלים אתם
 לסיים תתחייבו אל

 מסו־ בתאריך עבודה
 שבה המתיחות ייס.

 עלולה שרויים אתם
הת בבריאותכם. לפגום

 ו־ בקשרי־ידידות רכזו
תרגי שם הומאניטרית, בפעילות־ציבורית

 בהערצה. ואף רבה, באהדה ותזכו נוח שו
¥ ¥ *

 קל יהיה ובילבול. שיכחה של שבוע
 שיבעתיים להיזהר וכדאי אתכם, ״לסדר״

 תתנסו בענייני־כספים.
ביו מוזרים בנסיונות

 ער- חוסר ובגלל תר,
ב תחושו לא נותכם,

לכם. הצפויה סכנה
 יהיה לחיים שותפכם

שניכם. מבין המעשי
 בנקודת- נמצאים אתם

 בן- עם בקשר מיפנה
 בהחלט הזמן אך הזוג,

לשינויים. מתאים לא
שרויים, אתם שבו המצב את הקפיאו
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 הבאים, בשבועיים לכם מצפה רבה עבודה
 לא מבני־המישפחה אחד להכעיס, וכמו

נאל ואתם בטוב, חש
 מזמנכם להקדיש צים

בו. לטפל על־מנת היקר
 על ראש בכובד חישבו

והת בעבודה, שינויים
להצעות. ברצינות ייחסו

ב בפניכם שתועלינה
חד אהבה הקרוב. זמן

לא״ שהתחילה שה,
 למעט גורמת מזמן,

 שנוצר המתח בעיות.
 בשבע השגיחו הקשר. את להרוס עלול

יחדיו. רבות הנאות לכס צפויות כי עיניים
* ¥ ¥

 רומנטיים. יחסים על דגש יושם השבוע
בהת תפרח — לפתע שנגמרה אהבה

אנ מחודשת. להבות
 אתם שבקרבתם שים

ו יתקשרו מעוניינים,
 משותף. בילוי יציעו

 תענינה פניותיכם גם
 לבטא תוכלו בחיוב.

ב חדוות־החיים את
 האמנים רבות. דרכים

כו יחושו דלי בני-מזל
 מחודשים, יצירה חות

מקו ורעיונות הברקות
 לאחר הנאה, לכם יגרמו ילדים ריים.

במחלותיהם. מה תקופת אתכם שהעסיקו
¥ ¥ ¥
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הדרך. מהי לדעת תיווכחו קצר זמן תוך
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 הזמן הקרוב. בזמן יחולו בדירה שינויים
 מחדש לאירגון מתאים

 לקנות כדאי ושיפוץ.
וליי חדשים רהיטים

 אורחים הבית. את פות
 עשויים צפויים בלתי

 הכינו במפתיע, להגיע
אי־ מלאי־מזון. מראש
בן־ לבין ביניכם הבנה
 כדאי תתוקן. — הזוג

עק מזל מבני להתרחק
 הס זו, בתקופה רב

 מזל בני כלפיכם. וביקורתיים עוקצניים
זו. בתקופה יותר נעימים בהחלט סרטן

 ו'בפברואר9־
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 על-מנת בסיסיות, עובדות מיספר של
 מיטיב הוא אותו. המושך עניין להבין

 לפעמים אדם. כל ובפני מקום בכל לשוחח
 רק זאת אך דברים, כמגבב נשמע הוא
 של מדי" ״הקליל לטיפוס שייך הוא אם
ב להצליח עשוי סטודנט תאומים. מזל

 יחסי- ,בתקשורת העוסקים לימודים
 התבטאות המצריך שטח או שפות, אנוש,
בעל־פה. או בכתב

*ן+*+****.**- * * * * * * * * * * * * * * * -* * -*

 * יפה. התנהגות או יפה תמונה יפה, אשה
 ובולטת, חזקה באישיות מצטיין האריה

 נעים, הוא בתוכו פנים. מאור בעל והוא
עצ מעמיד כלפי״חוץ אך ומתחשב, עדין

 עצמית הערכה ובעל כפייתי כנוקשה, מו
 הזולת, את מעודד הוא למעשה יתירה.
 הטמונים כשרונות לאור להוציא ומסוגל

לכשרונו מגיע כשהדבר שונים. באנשים
ענוות בושה, מעין אותו תוקפת הוא, תיו
ו אם גאוותו, תפגע שמא ופחד, נות

 למרות חיצי-ביקורת. אליו יישלחו כאשר
 מנצל הוא בו, הטמונה הרבה היצירתיות

אמביצ הוא הרבים. מכישוריו מעט אך
 אירגון יכולת רחבה, תפיסה בעל יוזי

ל ויכול ילדים אוהב ואחריות. טובה
 בן- סטודנט שבהם. הטוב את הוציא
באמ הקשורים בלימודים יצליח המזל

מיוחד. וחינוך הוראה דרמה, יצירה, נות,
 על רב זמן לשבת כזה לאריה קל לא

ל ולהתכונן להתמיד ספסל-הלימודים,
בחינות.

הסרטן ל תו ב
אינ סרטן מזל בן של החשיבה צורת

 בעל הוא חולמנית. ומעט טואיטיבית,
 לידי-ביטוי הבא רב, ודמיון מצויין זיכרון

ו אידיאליסט הוא ודבריו. מעשיו בכל
 אם- ובעקשנות, בחזקה בדעותיו מחזיק

 עשויה שלגביהם יום, יום בענייני לא כי
 בעל הוא רוב על-פי להשתנות. דעתו

 נטיה בו וקיימת בלתי״רגילים, כשרונות
ומת נדיב הוא העבר. את לחיות חזקה
מ נהנה הרגיל, מגדר יוצא באופן חשב

 מכל — ובעצם ריקוד שירה, מוסיקה,
 לחידושים, אהבתו למרות אמנותי. שטח
 ברכיה שעל המחשבה בצורת דבק הוא

 ומחנכיו הוריו של והאידיאלים חונך,
 יצליח סטודנט עמוקות. בו מושרשים

 העבר, להנצחת הקשור בלימוד בעיקר
 וגם צילום, ארכיאולוגיה, היסטוריה,

 טיפול או לתזונה הקשורים מקצועות
בזולת.

וביקור אנאליטי חריף, אינטלקט בעל
ואי וההיגיון, השכל על-ידי נשלט תי.

 שיקוליו רגשותיו. אחר שולל הולך נו
 פרט, לכל מופנית ליבו ותשומת מעשיים,

מח הוא לפעמים עד״כי גדול, או קטן
 ואהבת היגיון חשובות. הזדמנויות מיץ

 ל- הקשורות הבעיות בכל שולטים אמת
 את להבין לו קשה לעיתים עניני-הרגש.

 בגלל מסתבכים שאנשים לכך, הסיבה
התמ כושר יעילות, כלשהו. ריגשי עניין
 האחרים, את לשרת ורצון סבלנות דה,

 למחקרים להמשיך מהם לרבים גורמים
 ו- להם, קרובה הכתיבה המדע. בתחום

 ל- אותם מושכת הנוקבת הביקורתיות
 לביקורת־עיתת- או העתונאות מיקצועות

להצ עשוי בתולה בן־מזל סטודנט אית.
מתמטי ביולוגיה, כימיה, ברפואה, ליח
דיוק. הדורשים ומקצועות חינוך קה,

*
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מאזני□
אריה

 הוא נדיב. ולב חזקה חשיבה לאריה
 אנין יוצר. של וטבע אינטואיציה בעל

תיאטרון ובעיקר אמנות, מעריך טעם,
_____ :יפה דבר מכל מתלהב הוא ודרמה. _ * *

 בעת אך היטב, מאוזנת חשיבה בעל
 אינטואיציה על-ידי מודרכת אחת ובעונה
 לשני מתייחס הוא דעת. ושיקול חזקה
ל לו קשה ולכן בעיה, כל של צידיה
 הוא החלטה. לקבל או עמדה קבוע
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