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 נוטים אינם הרגה רגישותם גגלל כם.
והי שליטה״עצמית, רגשנית. להתנהגות

 משאירה ודמיונות־שוא, מאשליות מנעות
 שאדם לתאר קשה קרי־מזג. שחם רושם

מסו שהם בפי ויכעס יתרגז חסר״רגשות
 למישהו. עוול כשעושים להתרגז, גלים

ל עיקר ביו להבדיל להם קשה פעמים
 וכל לפרטים, נתפסים שהם מכיוון תפל,
מידה. באותה חשוב להם נראה פרט

:החודש גוד

בחולה

מופנ שקטים, ביישנים, צנועים, הם
אוה הם להתבלט. אוהבים ואינם מים,
 ולא משלהם, פינה להם שתהיה בים

 קירבה אליהם להתקרב לאיש נותנים
ה הם כשכנים, שיפגעו. מחשש יתירה,

 שבשעות- מקפידים ביותר, מתחשבים
 רחש כל ישמע לא הרגילות, המנוחה
 בביתם, וסדר ניקיון על שומרים מביתם.

משגי לא אחרים שבנים באשר ומתרגזים
 סביב ונקייה מטופחת סביבה על חים

בית־המגורים.

 על- נשלט אדמה, מזל — בתולה מזל
 — מרקורי לעומת מרקורי. כוכב ידי

 מרקורי מתבטא תאומים, מזל שליט
 מעשיות, אחריות, שונה. בצורה בבתולה

 בצורה מופיעים והיגיון . סדר שיטתיות,
 ה־ מרקורי של הצירוף בגלל מודגשת,

אדמה• מזל עם אורירי
 זו הנולד״ את הרואה חכם ״איזהו
 הם המזל. לילידי המתאימה האימרה

 ומחשבים מתכננים לטווח־ארוך, צופים
ול לשלמות להגיע על-מנת צעדיהם את

עוס הם שבו שטח בבל מכסימלי, דיוק
ולצע פרטים, בפרטי מבחינים הם קים.
 שאינו ממשהו להתעלם יכולים אינם רם,

מ חלק היא הביקורתיות ״בסדר״.
 בה מהרצינות מתעלמים ואם אישיותם,

 להנות, אפילו אפשר הביקורת, נאמרת
 טהורה, כוונתם להם. ולסלוח לחיין
 שלמות. דורשים הם מעצמם גם וכנה,
 לסלוח יבולים אינם שוגים, הם כאשר

 לעומקו, המקרה את מנתחים לעצמם,
שנית. עליו יחזרו לא שלעולם ודואגים

 לחיים. ושכלתנית מעשית גישה לרובם
בתי״ עמוק וחבויים מוצנעים רגשותיהם

 הקרוב, בחודש לכם מצפה רבה עבודה
 ויגרום המצב, את יבהיר זרה מארץ ידיד

 לקידומ- עקיפה בדרן
כשרונו בעבודה. כם

ית וחריצותבם תיכם
 יהיה קשה בלטו,

 מהצלחות להתעלם
 ל- שמצטרפות קטנות

משביע־רצון. סך־הכל
 ממריבות להיזהר יש
 מכיוון בני־הזוג, עם

 קטן ניצוץ רק שחסר
 גדול ריב להבעיר

 שפה לימוד על לחשוב רצוי ומיותר.
 בעתיד. לבם לסייע שעתידה חדשה,
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 מרץ, של מלאי להכין כדאי לשוורים

 לשנות הקרוב בזמן עומדים שהם מכיוון
 שיגרת־ את מעט

בי יותר הרבה החיים.
ובעי ושימחה, לויים

 מכל, החשוב — קר
 אהבות חדשים. רומנים

ית וחדשות יסתיימו,
מלהי מושכות, חילו,
ומדי מסעירות בות,
 מהעיניים. שינה דות

התקו את לנצל כדאי
 מהמיש־ ולהוריד פה

 את מכם שכיחומהאהבה ההנאות קל,
לעוס והמתוקים. הטובים מהדברים ההנאה

 במייוחד. מצויינת תקופה במוסיקה, קים
* * *

 הבית, בענייני זה בשבוע יתרכזו תאומים
 כספיים בעניינים הדאגות והרכוש. הדירה

 בסף להיפסק, עומדות
 לידיכם להגיע עשוי
ומפתי מיקרית בדרן

 מבוגרים הורים עה.
לתשומת-לב, זקוקים

 אליהם תתייחסו אתם
 בתקופה רגשנות ביתר

עצ חשו שלא אלה זו.
גו וחולשה בטוב, מם

לשי להם גרמה פנית
יתגב בעבודה, בושים

אור עירנית. לפעילות וישובו יתחזקו, רו,
 פתאומיים ביקורים להגיע, עשויים חים

עבודה. ויוסיפו יפתיעו ובלתי-מתוכננים
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 קש־ יווצרו חברתית, מבחינה טובה תקופה
יעמי קיימים וקשרים מעניינים רי־חיבה

ל אפשרות קיימת קו.
בלתי־ רומנטיים יחסים

ההפ אלמנט צפויים,
 על בעיקר ישפיע תעה

•ה ענייני חיי־האהבה.
 והחיים משתפרים, כסף
 חשש יש מהנים. יותר

 כדאי מוגבר, מתיאבון
המישקל. על לשמור

מ־ שיגיעו מיכתביס,
ל עשויים חוץ־לארץ,

 גם בעתיד. הקשורות החלטות על השפיע
כתיבת־מיכ־ של החובה מוטלת עליכם
בקוצר־רוח, להם המצפים לידידים תבים

* * *
 הביזבוז יצר שבה תקופה הגיעה שוב
 ולמקו- לבתי-קפה, לחנויות, אתכם יריץ

ושעשועים. מות-בידור

 קשה בעבודה כספו
יק מתנה אלה. ימים

 במפתיע שתתקבל רה
ותהווה אתכם, תפצה
נוספת, לחגיגה סיבה

 שוב יוצאו שבעקבותיה
עצ את לבטא האוהבים אריות כספים.

 חוש-ההו- ויכתבו, שישבו בכתב, מם
רב. לעזר להם יהיה ניחנו שבו מור
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את ומגבירה בתולה, למזל חוזרת השמש

 ומתחים סיכסוכים והאופטימיות. החיוניות
ירגעו, המישפחה בתוך

 לשכון ישוב והשלום
1̂2^0  אישית מבחינה ביניכם. 0

חשו להחלטות תגיעו
שנו במה בעיקר בות,

 הפוטנציאל להגשמת גע
להי נטייה בכם. הגלום

ולהת בהתלהבות סחף
 עלולה מהמציאות עלס

בשטח־ לאכזבה לגרוס
 להיות כדאי האהבה.

פעם ולבחון חדשים, בקשרים זהירים
זה, בשבוע נוחו ישנים. קשרים נוספת
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לש בתולה, בני של הטיבעית נטייתם
 בשטחי- מצויים הם הציבור. את רת

המגוו כישרונותיהם בגלל רבים, עבודה
 אנשי לא הם ותרנותם. בגלל וגם נים,

ב שם לעצמם עושים ולא קאריירה,

זוהר עזרה
המזל את מאפיין

י״/דוזז
במייוחד, מאומצת עבודה של תקופה
ונפשית. פיזית אנרגיה של זרם תחושו

 פרוייק- לתכנן מוטב ~
 מרץ שדורשים טים ^3^5

עלולים אתם רב. וכוח

 להש- שעלולות פזיזות;
11 1 1  רב זמן במשן פיע 8

 התאהבויות בעתיד. 61'1* 11111 ■
 במיבשולים יתקלו פתע ^803212*3

 בגלל בלתי-צפויים $£1630*21
קודמות. התחייבויות

 הקשרים המשן את ולבדוק לבחון כדאי
 מתאימים. הם אכן אם ולהחליט הישנים,
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 נוח, לא ממצב לצאת לכם יסייעו ידידים
 הנקמה את האחרון. בזמן נקלעתם שאליו

 ל־ שהכנתם הקטנה,
 דחו בעבודה, עמיתכס

שימו״לב אחרת, לפעם
שמתפתח החדש לרומן

 מציד־ ליוזמה ומצפה
 להכניס עתיד הוא כם,
ב לחיים. והנאה אור

מבו תהיו אלה ימים
 תוזמנו בחברה, קשים

ואירועים־ ,למסיבות
 מייוחדים. חברתיים

 הקשורים מקוריים רעיונות לפרסם כדאי
 יתבצעו. שהם ולדאוג למקום־עבודתכם,
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 בנעימים מאמץ להשקיע בדאי השבוע

 בעבודה, להתקדם סיכוי יש מיקצועיים,
כממו לטפל יש אן
 בעדינות עליכם נים

לש חשוב ובזהירות.
הטוב. השם על מור
 שתיאמר ביקורת כל
תזיק. רק ידכם על

 מטוב להעיר לא נסו
 אם אפילו רע, ועד

פיכם. את ישאלו
 במצב לא הכסף ענייני
 נחלש שיפוטבם טוב,

 לדחות בדאי זה. לשטח שקשור מה בבל
בכספים. לעסוק לא חשובות, החלטות

יבין חיים
ותיקשורת הוראה

הסי מתפרסמים בבל-זאת כשהם ציבור.
 התמדתם הבולט, כישרונם היא בה

בכל במעט לעבוד מובנים הם וחריצותם.

 יעילה בצורה לעבוד להם חשוב עבודה,
 להספק להם גורמת חריצותם ונאמנה•

 ויסודיותם אחרים, עובדים משל כפול
לע אוהבים הם ביותר. המושלם לביצוע

באח בטיפול עוסקים ולכן ולשרת, בוד
 לרפואה, טיבעית נטייה להם יש רים.

 זה. למזל שייכים רבים ואחיות רופאים
 לבריאות, הקשור דבר לבל נמשכים הם
 בבית״חולים לברר עצמו שיטריח ומי

 בו, העובדים של מזלותיהם את כלשהו
 מעובדיו מחצית שלפחות למצוא יובל

עוסקים. אנו בו למזל משתייכים
 בתולה) (יליד זוהר עזרה פרופסור

 £ התעניינותו שיטחי המזל, את מאפיין
 £ להתעלם לו נותן לא ומצפונו רבים,

 * לבן. קודם בהם טיפל לא שאיש מדברים
 £ מישמעת־ את שביטל זה הוא כזכור
 £ שדאג בארץ הראשון והיה בצה״ל, המים

 י* נכונה בצורה מודע יהיה שהציבור לכן
£ נכונה. תברואתית להתנהגות

£ )72 בעמוד (המשך
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * נ * * *
-ז

 עייפות עדיין תרגישו השבוע בתחילת
 מצב־הרוח ולנוח. להתבודד ותרצו ולאות,

לפתע, יעלם המכביד
 שיחה־טלפונית מיכתב,

מחוץ־לארץ, אורחים או
אתכם לעודד עשויים

£ המחשבות מן להשתחרר
ז! תוכי ולתכנן הנוגות,

1■ ■ ן |  מרחיקות־לכת. ניות |
ד ^ ו ו ז ד ו  מיסמך שכל לכך דאגו ""1י

 לא כחוק. חתום יהיה #68910131
 כדי חוזה כל להפר
 לבוא יוכל לא שאיש

 אתכם, שאיכזבו ידידים בטנעות. אליכם
 ברגע לעזרתכם, ויבואו הרושם, את יתקנו

 מהם. מצפים אתם מה להם שתבהירו
¥ ¥ ¥

 לשיגרה, שוב לחזור עליכם זו בתקופה
 שמחים שהייתם חובות עליכם מוטלות

 להתעלם יכלתם אילו
 מצב״הרוח בבית מהם.

 לצאת לבם טוב מכביד,
ידי בחברת ולבלות

מ להימנע נסו דים.
 ומוויכוחים, חיכוכים

 לאנשים לסלוח טוב
 שלי- בעטתם, שעליהם

 לכם תעזור טה-עצמית
 זו. בתקופה מכל יותר

ב שפיתחתם קשרים
ידידים עם האחרון זמן

 - בינואר 20
בפברואר $ו

| *1!11■ו

בחוץ־לארץ,
 דראסטי. גם ואולי פתאומי, לשינוי יביאו

+
 ואחריות קשה עבודה של תקופה לאחר
ולהתנער לנוח, צורך חשים אתם כבדה

הייתם שבו מהלחץ _____________
 ביותר הטוב נתונים.

שהזנח־ קשרים לחדש
 לבילויים שותף תם.

תז אם למצוא, תוכלו
 שמתקשרים באלה כרו

ומו פעם, מדי אליכם
 ולבלות לצאת כנים
שתרצו. והיכן מתי

לשו להתייחס חשוב
להי להם ולתת תפים,

 כספים בענייני מחשבותיכם. במרכז מצא
 זה שברגע בקרובי־מישפחה, להעזר תוכלו

עזרה. ולהושיט הארנק את לפתוח מוכנים
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