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 מצב־ של מלאי להכין כדאי לטלאים
עלי תקופה שלפניהם מכיוון טוב, רוח

 כמיהות ושמחה. זה
 רק שהופיעו ושגיונות
למצי יהפכו בחלום,

 רומנים צפויים אות.
 מחודשת פגישה רבים.

 משצ(עו- להפוך עתידה
 במזל הורים תית.
 אם טוב יעשו טלה

 יוציאו ולא יתאפקו,
ורו מתח ילדיהם על
במקו המצטברים גז,

 ילדים עם לריב הנטייה את אחרים. מות
 הטבע. לחיק צאו לרסן. יש זו בתקופה
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 מעדיפים השוורים החלה. החופשות תקופת
 לכל לדאוג עז צורך מתוך בבית, לשבת

 למישפחה, שקשור מה י
 המרץ, ולדירה. לילדים

 לאחרונה, ירוד שהיה
 אתכם, לפקוד ישוב
למ קשק לכם ויהיה

 להוציאו. נתיב צוא
 יש שבו התחומים אחד
לאחרו טוב שם לכם

 העבודה. תחום — נה
 מרצכם כל את הוציאו

ה חדשים רעיונות על
 פנים, לכס תאיר ההצלחה לעבודה. נוגעים

 מצב־ זו. בתקופה דווקא יבוסס ועתידכם
 השבוע. לכס יעזור שלכם ההומוריסטי הרוח
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האח בעת נתונים אתם שבו הבילבול

 כספים ענייני אתכם. יעזוב לא רונה
 הסתדרו לא עדיין

 אי- שציפיתם, כפי
גר בתיקשורת הבנות

דאגה, אל לכך. מו
יס בערך, שבוע תוך

אלה. עניינים גם דרוו
 יבואו וקרובים שכנים
ו בדרישות, אליכם
עזרתכם, את יבקשו
 בענייני בעיקר מדובר

 ההתחייבויות בריאות.
̂נ  לעזור. לכם תאפשרנה לא שלכם, הרבו

 אחריות להטיל ונסו בקלות, זאת קחו
 אורחים המישפחה. מבני אחרים על גם

עליכם. עומס ולהוסיף להגיע עומדים
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 גס זו. בתקופה אתכם יעםיקנ_ כספים
 לד־ עליכס למישפחתכם. השייכים כספים

 לערב ינסו שלא אנג
קרוביכם.בעיסקות, את־

 אינן התוצאות שבהן
 יש מראש. ברורות
בשבע־עיניים, להשגיח
להטעייה. נוחה התקופה

 אופפים זיכרונות־ילדות
ה זו. בתקופה אתכם

מה תמיד לא זיכרונות
 לכם גורמים אך נים,

שהיה. למה געגועים *
 עניינים העתיד. עבר אל מעט הביטו

 את לשנות עשויים בארצות־נכר, הקשורים
 מחשבה. לכך הקדישו הקרוב, בזמן עתידכם
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 אתם שעברתם, הקשה התקופה לאחר

 בפה לחייך ולהעז לרווחה לנשום יכולים
 האמת, על הודו מלא.

השתפ כבר הרגשתכם
כל וכמעט היום, רה
— בו חפץ שהלב מה

 ו- יוקרתכם יתגשם.
נסי בעלייה, מעמדכם

 עומדת לחוץ־לארץ עה
 כל את מכם להשכיח
סבל שמהן הבעיות

 יזרום שוב הכסף תם.
 הבל־ והטתח לכיסכם,

יחסים יעלם. אתכם שליווה תי־מוסבר
יהפ חדשים מכרים יתוקנו, מעורערים

ה את להנציח כדאי קרובים. ידידים כו
 זה. בשבוע שתשמיעו והבדיחות חוכמות
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להס לכס גורמת בלתי־מוסברת מועקה

 בחשדנות, ולהתייחס עצמכם, בתוך תגר
לסבי־ ,באיבה ואפילו
 התכונה הקרובה. בתכם

 יותר אתכם המאפיינת
תה הביקורת, — מכל
ב עיסוקכם לעיקר פוך

 לכם יש אך זה. שבוע
 עם חסד עשו רחמן, לב

 אלה ועם ידידיכם
 ונסו עימכס, העובדים

 מחצית על רק להעיר
 לכם הנראים הדברים

יומכם, את תמלא זו מחצית גס כמוטעים.
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ה אנשים התלבטויות, בתקופת אתם
 הצעות מיספר יציעו אליכם מקורבים

 אינכם לעבודה. בקשר
 נסו להחליט. מסוגלים
 אדם עם להתייעץ

 ששיפו- ומרוחק מבוגר
 הוא אובייקטיבי, טו

המצב, את לכם יבהיר
 ואז תתבהר, התמונה

 הכנות להחליט. תוכלו
 לארץ ־ לחוץ לנסיעה

 למתח אתכם מכניסות
 יש לכן ולהתרגשות,

מ ובמייוחד נמהרים ממעשים להיזהר
 נתונים אתם שבו המצב פזיזה. נהיגה

 ני- שבה הטבעית הזהירות את מטשטש
יח תימשך, לא באהבה הבצורת חנתם.

לתקופה. עניין יוסיפו ומהנים קצרים סים
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 עבודתכם. במקום האהבה בשטח הפתעות
 ליוקרת־ שתוסיף גורלית, פגישה צפוייה

 *י3"■ רגי־ שאתם מכיוון כם.
 לכל לב לשים ליס
תבחי בסביבתכם, פרט

לכש — בהזדמנות נו
 מופתעים תהיו תגיע.

 הקאריירה. בשטח גס
עוק איתכס, העובדים

 עבודתכם אחר בים
סמן רב, זמן כבר  ו

 לשמוע תוכלו הקרוב
ואו עליכם, דעתם את
 שלהם. שביעות־הרצון גילויי את אף לי
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 לחוץ- נסיעה על רבות, ידובר זה בשבוע
 לימודים המשך יתכנן מכם חלק לארץ.

 ואילו זרה, בארץ
טיולים. יתכננו אחרים

 שהיכרתם זוג בני
 לכם מציעים עתה זה

ל אליהם להצטרף
 עלולים הם אך מסע.

 בעיות ולגרום לאכזב
 מאוחר בשלב וצרות
הי לבדוק יש יותר.

 אכן שהם ולוודא טב
 האח- החודש ישרים.

תפוצו. זה בחודש אך
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קשה, היה רון

במנוחה. דישון תוכלו בלילה שלפחות כך

החודש מזל

אריה
 המזלות, מכל הזוהר הוא אריה מזל

 למעשה אך האש. למזלות משתייך הוא
 בצורה מסמלת ולא עליו״, ״קטנה האש

 — השמש והזוהר. הקרינה את מספקת
 זה. במזל השולטת היא האנרגייה, מקור

 אחד שכל עד חזקה, כל־כך השפעתה
 כאילו לסביבה מקרין זה מזל מבני
 אריה בזעיר־אנפין. שמש היה עצמו הוא

 השליט, הוא ואכן המלוכה, את מסמל
ונדיבות. כבוד-עצמי גאווה, אומר כולו

 בראש מאופיינת המזל בני של הופעתם
 המזכירה שיער, רעמת על-ידי וראשונה

 כביכול מבטם מלך־החיות. של זו את
 מעטה לובשים הם כוח. מלא אך עצל,

די ושליטה-עצמית. שלווה של חיצוני
 הבעת כבוד. ומעורר ברור איטי, בורם

 למלאת הופכת ולפתע עדינה, העיניים
עגו לעיניים נטייה קיימת וועצמה. אש
 הצורה דווקא לפעמים אך וקרובות. לות

 תכונה, אותה את מאפיינת ההפוכה
 מזל בת — קנדי ז׳קלין אצל כמו

מזו. זו מרוחקות עיניים המציגה אריה,
 בעלי ומאירי-פנים, נדיבי-לב האריות

נעי הם לבם בעומק חזקה. אישיות
 הם לעיתים אך וטובים, הגונים מים,

 לאכוף על״מנת אלה, תכונות מסתירים
 בדרך־כלל וזאת רצונם, את סביבתם על

 להביא מסוגלים הם רב. עידוד על-ידי
 אך כישרונותיו, של מלא לניצול אחד כל
 את רחוקות לעיתים מנצלים עצמם הם

 לכן — אש במזל האריה כישרונותיהם.
 את לבטא חייב יצירתי, מאוד הוא

 אמנו- בכישרונות ניחן רוב פי ועל עצמו,
 הוא כאמור, אך, ומגוונים. רבים תיים
אלה. כישרונות מאוד מעט מנצל

 אור תמיד סביבו מוחצן, מזל האריה
למקו- ונמשך להיראות, אוהב הוא רב.
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 לשתוק יוכלו הם בשקט. אמנם טים,
 חב- כל אך עצמם, את לבטל וכאילו

 ומדי רצונם, את להשביע ינסו יייזם
 לראות האריה, לעבר מבט ישלחו פעם

 אפשר אולי אי מרוצה, הוא האם
 הוא לשלוט הצורך במשהו. אותו לשרת

 קשורים מיקצועותיהם שגם עד חזק, כה
והני- האירגון כושר בשילטון. על-פי-רוב

 תחושה חייכם את ליוותה האחרונה בעת
 וכמו שינוי, חל הצער למרבה אך נעימה,

מר הרולטה במישחק
לסי ומפסידים וויחים
 אתם זה ברגע רוגין.

— נהנים כך כל לא
 או המעביד עם ,בעיות

 גורמות עצמה בעבודה
 בריאותם דאגה. לכם
 מבוגרים קרובים של

 להקדיש מכם דורשת
 ולטפל היקר מזמנכם

הרומנ בשטח גם בהם.
להתיי נסו מאולצת. רגיעה תקופת חלה טי
 ולא בקלילות, הללו הדברים לכל חס

 גם סוף־סוף לכם. האופיינית ברצינות
יס הגלגל במהרה, תחלוף זו תקופה
אליכם. תשוב הנעימה והתחושה תובב
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 יוסר לחץ־העבודה משתפרת, בריאותכם

 ימצא ולהתחזק. לנוח ותוכלו מעליכם,
 מיש- לבעיות פיתרון
 עם ולמאבקים פטיות,

 יחשף הצדק שותפים.
 מורווחים. תצאו ואתם

תת הצעות-נישואין
 על-ידי ברצון קבלנה

 כבר המצפים זוג בני
 כלשהו לשינוי רב זמן

החו דליים ביחסים.
שלי מתשובה ששים

 יגלו כאשר ירגעו, לית,
 טובה. התקופה לחשוש, להם אל אהבתם.
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 על חלומות קשה. עבודה על יושם הדגש

העו אך ושוב, שוב יחזרו ומנוחה חופשה
 לא עליכם שיוטל מס

ל להגיע לכס יאפשר
 למרות רגיעה. מצב

 כרגע שיש החשיבות
 למצוא נסו לעבודתכם,

 מכיוון למנוחה, פנאי
 מעט נחלש שגופכס

 יש לחלות. נוטים ואתם
 הבריאות על להשגיח
רופא. עצת לפי ולנהוג
 כדאי הנשואים, הדגים

 משרתים אלה — זוגם לבני שישימו״לב
בכל. אותם לקדם ומנסים בנאמנות אותם
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£ מנהלים. שיהיו להם גורם המעולה, הול
 הרי עליהם משפיעה בהם השלטת השמש

 5 לשבת מסוגלים שאינם עד אנרגיה, בה
 ★ עבודתם לכן עסוקים. להיות מבלי לרגע

 £ המזל בני ושיחרור. הנאה להם גורמת
 ★ עלי- אהובה שאינה בעבודה יעבדו לא

 £ הם כלבבם, עבודה מצאו אם אך הם,
5 יחושו לא הם שלושה. של במרץ יעבדו

 לעיתים מסמיק ושעשועים. בידור מות
 בושה, בתוך דווקא לאו אך קרובות,

שקי ממחמאה או עצמית מהנאה אלא
ביו הבולטת האמנותית הנטייה בל.
 בן לך אין הדרמטי. הכישרון — תר

 שחקן. מסתתר לא שבתוכו אריה מזל
 המצ- ביישנים, באריות פוגשים כאשר גם

 שמדי לגלות מופתעים זו, תכונה ניעים
 גם כוונה, ללא קטע״ נותנים ״הם פעם
מת הם כאשר נבוכים עצמם הם אם

 ראש-הממ- של הדרמטי הכישרון גלים.
 הקנה אריה) מזל (בן בגין מנחם שלה

 הוא רבים. ומעריצים גדולה הצלחה לו
 המרוצה אריה מזל של דוגמה מהווה
 כישרו- בזכות באחרים ושולט מעצמו

האמנותיים. נותיו
 המזל בני שליט, מזל — אריה מזל
 בכל מרכז ולהוות לשלוט, צורך חשים
 שלא האריות גם נמצאים. הם שבו מקום
 נדיר כי (אם מבריק דיבור בכושר ניחנו

שול עצמם את ימצאו כאלה) למצוא
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£ פרס שימעון
★ אריה למזל טבעי מאפיין לא

★

 * להם תשמש שהעבודה כיוון לנוח, צורך
 ★ מקרינים הם בעבודה ומנוחה. מרגוע

 £ עוסקים ולכן האחרים, על מאישיותם
 ★ במיג- בייעוץ, בפסיכיאטריה, בהוראה,

 £ בכל או במישחק, בהדרכת-תיירים, הל,
 ? לייעץ, אוהבים הם אחר. אמנותי שטח

★ ״יותר האימרה וללמד. להסביר להדריך,
★

)68 בעמוד (המשך

בגין מנחם
האמנותי׳ כשרונותיו בזכות שולט


