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 לעיתים־קרוגות עליו עוברת ילדותו
 את מכסים וצלקות יוד, כשתחבושות,

 בגופו. ביותר הפגיעים שהם וראשו, פניו
 שנייה לחשוב טלה ילד ללמד הראוי מן

 ייפגע. שלא על-מנת הבא, התעלול לפני
 ללמד יועיל, אולי יזיק לא אם וכמו־כן

 חיצוניים, בתנאים מעט להתחשב אותו
העכשוויים. ברצונותיו רק ולא
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 החמישי הבית את מציין אריה מזל
תח לאהבות, ומתייחס המזלות, בגלגל

 -מכיוון וילדים. יצירה הימורים, ביבים,
 אנסה ילדים, השאר בין מסמל זה שבית
 ילד כל של אישיותו את בקצרה לתאר

בו. השולט המזל בהשפעת

ד ל ה • ל ט

 הטלה את מעט מזכיר טלה במזל ילד
 מקום בכל ומורגש פזיז שובב, עצמו

 כמעט השגחה דורש כזה ילד הזמן. כל
 דורש הוא ביממה. שעות וארבע עשרים

ו מוריו, מהוריו, מתמדת תשומת־לב
 לחברותי. נחשב הוא החבר׳ה בין חבריו.

 כל או מחנה־קיץ טיול, לתאר קשה
 ואף יתבלט לא שבה אחרת, הרפתקה

 לילדים שייך הוא הקבוצה. את ינהיג
 מתנדב הוא להעז צריך אם בכל״, ש״ידם

הראשון.

 הוא על־פי־רוב לזהות, קל שור ילד
 הבעה ובעל לאיטו, מתנהל יפה״מראה,

 כאשר מתגלה עקשנותו ושלווה. שקטה
 השקט הילד הופך אז לרצונו, מתנגדים

כ בחברת״ילדים, ועקשן. תוקפני להיות
 תשומת״לב למשוך מנסים הילדים ששאר

 בענייניו, לעסוק ממשיך השור לעצמם,
 לפעול, יתבקש אם להתערב. לא ומעדיף

ודי פיטפוטים לעניין, ישר לגשת יעדיף
עליו. אהובים לא בורים

 רצוי לכן למוסיקה, נמשך הקטן השור
 ללמוד מבקש הוא אם בקשתו, את למלא

 דיברי־מתיקה עוגות, כלשהו. כלי על לנגן
 שור מצב־רוחו. את משפרים וגלידות

 טובה מילה בעזרת להכניע ניתן עקשן
מתוקה. וסוכריה
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 לו קשה לחופש. זקוק תאומים ילד
 כל זקוק הוא אחד, במקום סגור להיות
 והרבה אינטלקטואלים, לגירויים הזמן

 כיוון לנוע. חייב האוויר — פתוח מרחב
ל יש לו, טבעית הדואלית שהפעילות

 להקפיד יש שהתחיל. מה לסיים חנכו
להא ללמדו כדאי ודייקן. יסודי שיהיה

 הוא השנייה שבמילה למרות לזולת, זין
המישפט. את בעצמו להשלים יודע כבר

 אך להתרכז, לו קל לא הספר בבית
 ידיעות לקלוט אותו מגרה הסקרנות

 חיקוי בכישרון שונים. בשטחים רבות
 מאחורי המורה את יחקה הוא מדהים

 לזהות יוכל לא פניו יסובב וכשזה גבו,
 הוא פעמים אותו. שחיקה זה הוא מי

 שהדברים ומאמין סיפורי־בדיות, ממציא
קרו. אכן

¥¥¥¥
¥¥
¥¥
¥¥¥
¥¥¥¥¥¥¥¥
¥¥¥
¥¥¥¥¥
¥¥¥¥¥¥¥
¥¥
¥
¥¥
¥¥
¥¥
¥
¥¥
¥¥¥
¥¥
¥¥¥¥
¥
¥
¥¥¥
¥¥
¥
¥
¥
¥
¥¥¥¥¥
ס צ

 - במרס 2ז
באפריל 20

 שונים תחביבים לפתח תוכלו זה בשבוע
 של תחושה בהם. עסקתם לא שמזמן

 ושימחת־חיים חדווה
 וגורמת אתכם, מציפה

 בשטח בעיקר לציפיות
 לא שימו״לב הרומנטי.
 הזדמנויות להחמיץ
לש שעתידות חשובות

 לא אם הגורל, את נות
לחו לפחות לצמיתות,

 המתח הקרובים. דשים
 עלולים וההתלהבות

 למריבה ברגע להיהפך
 ו־ נמהרת פזיזה להתנהגות או סוערת,

 ה- את לכם לאמץ נסו חסרת-מחשבה.
 תהנו. וכך השוורים, ניחנו שבו השקט

¥ ¥' ¥
ב יוצרים שיקרה, טוב למשהו געגועים
 בעיקר ונישנות חוזרות אכזבות קרבכם
יומ הרומנטי. בתחום

 ה־ השבוע מתוך יים
הצי על יענו הקרוב
 כדאי לא אך פיות,

ורו באשליות לשקוע
 הגיעה לא עדיין דות,

מצ אתם שלה התקופה
 מש־ הכספי המצב פים.

הרו ואלה ביע־רצון,
 טוב נוסף, שיפור צים

 עם ידברו לא אם יעשו
 לבוא שעלולות רהפתעות עליהם. הממונים
 רצויות. לא זה מסוג שיחה בעיקבות
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 קצרות. ונסיעות לטיולים מתאים השבוע

 בביתם, זמנם את שיבלו תאומים בני
למת להכנס עלולים

ולמרי־ מיותרים חים
 די שבעו שמהם בות,

מהפ שינוי והותר.
 השיגרתיים בחיים כני

 בהעזה ורק אך תלוי
 רודף הרעיון שתגלו.
מה, זמן כבר אתכם

 העתיד מפני פחד אך
 צעד לבצע מכם מונע

ה ידידים נועז. כה
 כאשר גם אתכם וזוכרים אליכם מסורים

לכם. יסייעו מזכרונכם, נשכחו עצמם הם
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 מאוד ותלוי טוב-לב רגיש, סרטן ילד
 ל־ זוכה אינו אם הקרובה. בסביבתו

 פשוט הוא מהוריו מספקת תשומת-לב
 הוא על״פי-רוב עימו, להסתדר קל נהרס.
 לו יש לפעמים ודמיונות. בחלומות שקוע
קש מפתח הוא שאיתו דימיוני, ידיד
טינטן״. ״ידידי כדוגמת חזקים רים

 רבים. פחדים בקלות מפתח כזה ילד
ו מברקים מאש, מחושך, פוחד הוא

 הוא ומשונות. שונות ומחיות רעמים,
ו ונשיקות לטיפות לחיבוקים, זקוק

 בדרך- מפינוקים. שבע אינו לעולם כמעט
 במיוחד, מההורים לאחד קשור הוא כלל

 שאר בין ונפשו. ליבו בכל לו זמסור
למ אפשר קשור הוא שאליהם הדברים

ליל השייך חפץ כל צעצועיו. את נות
 בקנאות שומר הוא ולכן לו, יקר דותו

לילדותו. הקשורים אלה זיכרונות על

אריה ילד
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ו מתח יכניסו ארצות־זרות עם קשרים
 שיחת־טלפון או מיכתב זו, לתקופה עניי!

ה את להבהיר יכולים
ב שחל המעורפל מצב
המהי הרומנטי. שטח
 מאבדים אתם שבה רות
ביטחונכם־העצמי, את

 קשות להשפיע עלול
זי־ לכן מצב־הרוח, על

 אתם זו שבתקופה כרו
ומק לסביבה, מאירים

ביט־ חוץ כלפי רינים
אינכם שאותו חון 4*

 לעזרה הזקוקים מתוסכלים אנשים חשים.
 סיוע. ויבקשו אליכם יפנו נפשי ועידוד

★ ★ ★
 קל ולא שופעת האנרגיה טובה. תקופה

לפ המתגבר. המרץ בעודף לשלוט לכם
 אותו תוציאו אל חות

ב או מהירה בנהיגה
ש פזיזות, החלטות

ל עלולות תוצאותיהן
 מהלך כל על השפיע
 לאורך ולהיזכר החיים,

ש ומתח, עצבנות זמן.
 מיספר אצל יווצרו

 לפרוק כדאי אריות,
 הבידור מקומות בכל

 לא שם והשעשועים,
 ב- תפריזו לא אם נזק, כל לכם ייגרם
 יודעים שלא אלה גם כספים. ביזבוז

 אירועים. מיני לכל יוזמנו להשתעשע היכן
¥ ¥ ¥

 לכס גורמת וחסרת־מנוחה מכבידה תקופה
להס מנסים אתם ורוגז. דאגות לעצבנות,

יכול כמיטב זאת תיר
 מצליחים לא אך תכם,

נח איש. על להערים
 בכך למצוא תוכלו. מה

ב ישתפר שמצב־הרוח
 אם בעיקר זה, שבוע

 שהיו בידידים, תבטחו
מסו־ תקופה מרוחקים

 זה ברגע אך יימת,
ל ואף לקרבם כדאי
ישי שיחה עימם שוחח

 את לבזבז שיעזו הבתולות וגלויה. רה
 כבמטה־ ,לדאוג להם אל זה בשבוע כספם
בלתי־צפויה. בצורה כספם להם יוחזר קסם

 מישפחתו כל את מרכז הקטן האריה
 מרכז״ היותו עובדת את ומקבל סביבו,

ב הוא מאליו. המובן כדבר המישפחה
 וימלאו בנאמנות, שישרתוהו מצפה החלט

כתמו כקטנות. גדולות בקשותיו כל את
 רכוש, מחלק הוא אלה לשירותים רה

 בנדיבות- ממנו שיבקשו דבר וכל יחס,
אופיינית. ובפזרנות לב,

 אך החלשים, על המגן הוא בכיתה
 אוהב הוא כמלד״הכיתה. בו שיכירו דורש

ב המורה את להחליף ומוכן להסביר,
 בחוש־הומור ניחן כזה ילד הצורך. שעת

אופן בשום אך טיבעית, ואינטליגנציה
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 בלימודים. ולהתמיד לדגור יסכים לא
ה ועל אמנותית, לפעילות נמשך הוא

לאפ ולא כשרונותיו, את לפתח הורים
לריק. ולבזבזם להתפזר לו שר

ה •ליד תול ב
 את מטיבעו. ועדין ביישן כזה ילד

 מבוגר, כשיהיה ישמיע שהוא הביקורת
 להשמיע. לעצמו מרשה לא עדיין הוא
מת שאינו דבר לכל שס״לב הוא אך

 או מתלבש שאינו אדם כשורה. נהל
ומג דעתו, את מבדח כמקובל, מתנהג

 על ולצחוק אותו, לחקות אותו רה
עיניו. מנגד כשיסתלק חשבונו
מת זו רגישות רגיש, מאוד כזה ילד
 שאינם מאכלים בביטנו, בעיקר בטאת

 לבחילות מיד לו גורמים עליו אהובים
 גם מאכלים, רק לא אך ולכאבי-בטן.

 ממורים גערות או בבית־הספר, בחינות
באו ילוו הרבה, לרגישותו חסרי״רגישות

 לו, חשובים הלימודים סימפטומים. תם
 ולשפות. ריאליים למיקצועות נמשך הוא
מת להתבלט, במיוחד אוהב לא הוא
לכל. לעזור ומוכן באחרים, חשב

מאווים •לד
 עם נולד בדרך״כלל ומקסים. יפה ילד

 שמעניקה החן על המרמזות גומות־חן,
 כישרון בו מתגלה רך בגיל כבר ונוס. לו

 מתלהב הוא לאמנות. ומשיכה אנליטי
להת לחנכו חשוב מהר. ומתייאש מהר
 ובהבטחות. בהתחייבויות ולעמוד מיד,

ה אחיו על כמו עליו קשה ההחלטה
הרמו סביבה נחוצה כזה לילד בוגרים.

רבות. שעות-שינה ובעיקר נית,
 סתם שנאמרים דברים מקבל לא הוא

 דבר, כל על להתווכח ינסה הוא כך,
 עצם אותו, מעניינת לא התוצאה למעשה
 או״ ומשעשע מישחק לו משמש הוויכוח

זה. לצעד גם בהומור להתייחס

3ל;ד1( ■דו־
 נאמן חסר־פשרות, החלטי, חזק, ילד
קטן עקרב שהביא מי ולאחרים. לעצמו

)64 בעמוד (המשך

 אתם ומרץ. יוזמה מלאת־חיים, תקופה
 ל- ומעודן. שצבעוני מה לכל נמשכים

 מאזניים בני אמנים
תקו היטב לנצל כדאי

 את ולהפיק זו, פה
 אנשי- התועלת. מירב

 להוסיף יוכלו עסקים
חד מיוזמות רווחים

 לחוץ- נסיעה שות•
ה על עומדת לארץ
 ידי על ומעוכבת פרק,

 חברתיות התחייבויות
 המזל למרבה חשובות.

מה מענגות, תהפכנה אלה התחייבויות
 לטווח״הרחוק. מאוד ומועילות נות׳

¥ ¥ ¥
 קצב־ יאת מעט להאט עליכם עקרבים,
 אתכם תקדם לא לקיצוניות נטיה העבודה.

 אף ועלולה זה, ברגע
 מאוחר בשלב להזיק
 תיאלצו כאשר יותר,

 במיבחן־עצבים לעמוד
ל כדאי וחשוב. קובע
 דפוסי־התנהגות שנות

ו עליכם, המקובלים
ה אלה את מעצבנים

 בקשרים. אתכם עומדים
 בתחום טובות השפעות
 לתקופה יגרמו הרגשות

בנו יבוטאו הרגשות בחיי־האהבה, טובה
 מרגשת. אך מוזרה תקופה ויפתחו. עם,

¥ ¥ ¥
נר דימיוניים, שנראו וכמיהות חלומות

דרס שינויים בטווח־הגשמה. עתה אים
 ואת מה, זמן עוד להשהות כדאי טיים

לנ הנוכחית התקופה
 לתיכ- או לנסיעות, צל
 לימודים תחום נון

 מזל בני רווקים חדש.
 סכנה בפני עומדים זה
ו החופש, איבוד של

 שבו לעולם כניסה
 לחלק עליהם יהיה

שותף. עם חייהם את
והק הנחות דחיות,

 החת- יועילו. לא לות,
יותר. עליכם יקשו
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רק והפחד נגדות

ו ־זה, בשבוע ישתפר העכור מצב־הרוח
 להצעותיהם תשימו־לב אם בעיקר זאת

ב הרוצים ידידים של
עק על ויתור טובתכם.

 ברגע שנראים רונות,
ל ניתנים כבילתי זה

 כצעד יתברר שינוי,
 להתנגד לכם אל נכון. .

שנכ שינויים לגורל.
ל מובילים עליכם סים
שו תמצאו שבה דרך
חיי מרכז שיהה תף,
יותר. מאוחר בשלב כם

 רחוקה, לנסיעה להצטרף שיבוקשו אלה
 ברצינות. ההצעה את לשקול להם כדאי

¥ ¥ ¥
 להיזכר עשויים אתם עבודתכם במקום

 לפתע, ניתקו מה שמשום ישנות, באהבות
ברו לא לכך והסיבה

 הזה. היום עצם עד רה
 הקשר, את לחדש נסו

ברצו יותר ולהתחשב
 שותפכם. של נותיו
 מחשבתו שדרך ייתכן

שו לשותפויות וגישתו
לב כדאי משלכם, נה

 נוספת. פעם זאת חון
 מושך המזרח״הרחוק

 שתי- ואמירה אתכם,
 הר- למסע להוביל יכולה כך סתם זרק

 נולדתם כאילו תחושו שבסיומו פתני,
 נזק. לגרום עלול מיותר פיטפוט מחדש.

¥ ¥ ¥
 מפרכת עבודה לכם מצפה זה בשבוע

 ולצאת לנוח סיכוי אין עדיין ואחראית.
 מנסים אתם לחופשה,
מתאכז אך להתבדר,

 שמציעים אנשים בים.
בתמימות, עזרה לכם

 מעבר אין כאילו ונראים
דרי כל אלה להצעות

 לקבל מתכנים שות,
 כי אם גבוה, תשלום

תת אל כספי. דקא לאו
מח שכל להאמין פתו
לטובת רק נעשית ווה

 לחוץ־לארץ לנסיעה המתכוננים אלה כם.
ביסודיות. ויבדקו לרופא, שיגשו כדאי

מי
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