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בתולה

ירון

 לשנויי שואף אחרים. של ומוסכמות דעות
כ רואה הוא השיעמום את דבר, כל

ידב רבים אם גם ביותר. המסוכן אויבו
 אותם ששיעמם לטעון יוכלו לא נגדו רו

 בל- בדרך מתנהג על־פי־רוב בתוכניותיו.
 אימפולסיבי הוא וקיצונית. תי-צפויה
בהת עצמו את גם מפתיע ולפעמים
נהגותו•
 רגשות בריאים, אינסטינקטים בעל

 ורצון אופטימיות, נדיבות־לב, שופעים,
 כאשר גם אך הזולת. על ולהגן לעזור

 כאשר זאת עושה הוא למישהו עוזר הוא
לעזרה. ממנו ציפה ולא קיווה לא איש

 יש וענייני, יעיל מעשי, הוא בעבודתו
ל נוטה ומדוייקת, מהירה הבחנה לו

הביקורת ולציניות. לעוקצנות ביקורתיות,
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 העולה האופק — בתולה במזל השמש
 ואורנוס יופיטר סטורן, ירח — באריה
העשירי. בבית בשור,

 לציבור-הרחב, מוכר פופולארי, אדם
ו קהל, בפני להופעה קשורה עבודתו

 תפיסה, מהיר רב. פירסום לו מקנה
 עירני, הוא וחריפות, מהירות תגובותיו

הסו האנשים מרוב יותר מהר וקולט
 הוא קהל לפני בהופעותיו אותו. בבים
 לידידיו. המוכרת מזו שונה דמות מציג
 עדין, חביבי, כאדם אותו מכירים הם

וחום. חיוניות ושופע מתחשב, ידידותי,
 חוקים על״ידי מוגבל להיות סובל אינו

 מקבל לא העבודה, במיסגרת והגבלות
ומו כלשהי, מישמעת או מרות עצמו על
 מיסגרות. של מינימום על להתפשר כן

 בקאריירה, עצמאי עצמו להרגיש חייב
 אינדיבידואלי. באופן עצמו את ולבטא

יקבל לא ולעולם מטבעו, מרדן הוא

פרוסי נימים הזמר עם לונדון ירון
שופעים רגשות

 לבקר על-מנת רק רבות פעמים נאמרת
 לשנות. או לבנות על-מנת ולא ולהרגיז׳

 אולי לביקורת, מאוד רגיש עצמו הוא
 חריף באופן מבקר הוא עצמו שאת בגלל

רחמים. וחסר
 בתחומים ליצור ומסוגל מוכשר הוא

בכל יצליח הוא למעשה ומגוונים, רבים

 עצמו, את לבטא ירצה שבו אמנותי שטח
ומקוריות. בייחוד יתבלט ואף

 יכולת בעל אינטליגנטי, מאוד הוא
 אוהב ובעל-פה• בכתב מעולה התבטאות

 את לשמוע מתנגד ולא ולפטפט, לדבר
 כל לדובב מוכשר הוא שיותר. מה עצמו
 טאקט, בחוסר מתנהג לפעמים אן אדם,

 על המחפה גסות, כדי עד ישירה גישתו
ה כלפי אי״נעימות והרגשת ביישנות,

 מכל, יותר עליו שנואה הבינוניות נשאל•
 מפני היסטרי בפחד להיתקף יכול הוא

בינוניות. הנקראת המחלה
נמשך ומגנטיות, אישי קסם שופע הוא

פופו יוצא-דופן. דבר ולכל לבלתי־רגיל,
 על-ידי הקהל את ומעניין מאוד, לארי

ל מכניס שהוא שקט וחוסר אי״נוחות,
 כאשר אדישים להישאר קשה אווירה,

 הן גם אליו הקהל תגובות מופיע, הוא
 ורגשות חם, מזג בעל הוא קיצוניות.

נמ הוא מסווה. הוא שאותם חזקים
לע יכול וזריזות, יוזמה בעל פעיל, רץ,
ומת מאוד, חרוץ התמוטטות, עד בוד

 שוקעת ההתלהבות אך במהירות, להב
במהרה.

)62 בעמוד (המשך

העבו בתחום רבים מאמצים מקדישים
 זריזות חריצות, על לשבחים וזוכים דה,

 מעט מוצאים ותושייה.
 למרות למנוחה, זמן

רבה, עייפות שחשים
 לנצל יש לנוח. ורוצים

למנוחה, פנוי רגע כל
 גורמים והלחץ המתח
 והרגשת ראש, לכאבי

 הכל לא אך חולשה.
ה בשטח שלילי, כת

להת עשויות רומנטי
נעימות. חוויות רחש

 תמצאו קרה, זה כיצד שתרגישו מבלי
 חדש. רומנטי מקשר נהנים עצמכם את
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 בלתי־ אורחים מהנה, תקופה לשוורים

 ומוסיפים יום, מדי כמעט מגיעים צפויים
 להכין כדאי עבודה.

 מיצרכי־מזון, של מלאי
 ביתכם על ״ההתקפה״

 הם נגמרה, לא עדיין
 פגישות להגיע. ימשיכו

 מביאות בני־זוג עם
רצו מפתיעות. תוצאות

 רק העזתם שעליהם נות
 אתם מתגשמים, לחלום

שה להאמין פוחדים
 אכן שהוצעו דברים

 הצעה, כל בזהירות לשקול יש מציאותיים.
להמ כדאי בהתלהבות, מיד להיענות ולא
 בטוח. זה כמה עד ולהווכח מה זמן תין
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 אמפול־ התנהגות ראשון, ממבט אהבות
 לכם גורמות נמהרות והחלטות סיבית,

מלהי מאוד לתקופה
סו על לשמור יש בה.

 אמון לתת ולא דיות,
חדשים. במכרים מופרז

 על דיבורים נשמעים
 אך לחוץ־לארץ, נסיעה

 להקדיש יש זה ברגע
לעבודה. ומחשבה זמן

ב־ להתקדם האפשרות
תלו יותר מאוחר שלב ___________

 בתקופה במעשיכם יה
 במסיבות להסתפק אפשר בינתיים זו.

חדשים. אנשים עם הכרות וכן מעניינות
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 במיוחד, ברוכה השפעה תהיה זו לתקופה
 חוש־ רביס״. מ״עולמות והנאה אופטימיות

 ומדביק שופע, ההומור
 לפתע האחרים, את גם

 כאנשים מתגלים אתם
ב להתייחס המסוגלים

רצי לדברים קלילות
 לאנשים וגורמים ניים,
 הס האס לתהות רבים

בעצם? אתכם מכירים
 הזדמנות תהיה השבוע
 אך הקאריירה, לקידום
כר יש, כספים בענייני

וצע מופרז, מביטחון־עצמי להיזהר גיל,
לרועץ. רק להיות עלולים דרסטיים דים
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 בתקופה מסוכנת יתר אופטימיות
צרות להביא ועלולה

 ש־ שטח בכל׳ מהפרזה
 רגישים הרגשות הוא.
 ב־ קשיים ויתכנו מדי,

 חו- בגלל חיי-האהבה,
 די- וחוסר מחשבה סר

עשו אתם סקרטיות.
8311129 -3 לגמרי להסחף יים

ולא רומנטים עניינים
החל שתחליטו לפני אך הראש, את בד

תעבור. שהתקופה חכו מחייבות, טות
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שי עם אירועים, ומלאת דינמית תקופה
ה ובחיים בקאריירה ארוך לטווח נויים

 יהיה הדגש פנימיים.
 אולי אישיים, יחסים על

על־ או הפסקתם על־ידי
חדש. קשר העמקת ידי

מעניינת כספית הצעה
 כספיים להישגים תביא

■ ה י ו ד ר ך להצעת בלתי־צפויים. ■
 כדאי מושכת עבודה

ולב־ בחיוב, להיענות •רהגדום
6*כפ£!81 3 התנאים את היטב דוק 3

 עדיין המציעים. ואת
אנ מצד העמדת־פניס של סכנה קיימת

להתלהבות. להסחף כדאי לא שונים, שים

 ושימחת״חיים, זוהר תקרין הופעתכם
 קשר חברתכם, את יבקשו רבים אנשים

יתהדק, ממושך אהבה
מל לתקופה ויגרום
 שנוטים לאלה היבה.

 תקופה זוהי לאמנות
 בקדרות לעסוק טובה

 נטיות לבעלי עיצוב. או
 הזמן זה סיפרותיות

הרעיונות. את לכתוב
נסי לכם מצפה בקרוב

לצו לחוץ־לארץ, עה
 או מסויים תפקיד רך

 יתלווה זו לנסיעה עבודה, בענייני
להנאה. הופכת העבודה שבחברתו אדם
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 ורצון עייפות תחושו השבוע בתחילת

למנוחה. זמן שתמצאו לתאר קשה לנוח,
__________ יטילו מישפחה קרובי
ו כתיפכם, על עצמם
 להם שתקדישו יבקשו

 אולי מהזמן. ניכר חלק
ולהת להתבודד, כדאי
ל החברה מחיי ' רחק

 לאחר שלושה, יומיים
 מרץ שוב תחושו מכן

ידי עם להפגש ורצון
 או אכזבה תיתכן דים.

בזב בחיי־הרגש. קנאה
 לקשיים להביא עלולה בן־הזוג מצד זנות

במישפחה. למתת מקור שיהיו כספיים
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עו לבו־הזוג והרמונית רומנטית גישה
 עדיין מאוד. מהנה תקופה ליצור זרת

 ממעשה להזהר יש
ה אנשים של מרמה
וישרים, כנים נראים
 את היטב לנעול כדאי

ה את ולבדוק הדירה,
 גניבות יתכנו מנעולים,
 את שיסכנו ופריצות
הנוה אלה רכושכם.

בתרו- להשתמש גים
לכל ישימו-לב פות _________

בולעים. שהם תרופה
עלול בהיסח-הדעת, שמקורו בילבול,

ארוך. לזמן בלתי-נעימים לסיבוכים לגרום

 יכולתכם את להוכיח תוכלו זו בתקופה
עכשיו עד בעמ^־ו.

חדשים. רעיונות לבצע
 לוויתורים הזמן לא זה

 לרכוש יש והקרבות,
 את ולהוכיח לבבות,

 ומסירותכס אחריותכם
ה בשטח גם לעבודה.
 הצלחות תנחלו רומנטי

 עמוקות שהתרשם אדם הקרובה. בתקופה
אישי. קשר לוודאי, קרוב ליצור, ינסה
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 לחוץ- נסיעות עם דליים יקשרו שוב
 הספקתם לא עוד הקרוב. כזמן לארץ
,, מציעים וכבר לשוב,

ו שנית, לארוז לכם
 להנות לבלות, לצאת

 מגיעים כספים ולעבוד.
 בלתי״ ממקורות לידכם

 להפקיד כדאי צפויים,
 במקום הכסף את

 מה, זמן לחכות בטוח,
יו מאוחר ולהחליט

 מיועד. הוא למה תר
 צרות בחיי-המישפחה

 ניתוקים, ואפילו קשיים מעטות, לא
תעבור. שהתקופה מעט לחכות רק כדאי
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אופטימיות

1שס
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מבר 20 בדצ

 עלולה לקאריירה בקשר יתר
ההת לאכזבה, להביא
 את תואמת לא קדמות

מ להמנע יש הציפיות.
 תוכלו שלא התחייבויות

מו האטה בהן, לעמוד
 התוכניות של חלטת
 השיפוט לכס, תועיל
 לדחות וכדאי נחלש,

ה חשובות. החלטות
 בתקופה מדי טעים מזון

 צרות להשכיח ועוזר זו,
 למנוע כדי באכילה להפריז לא נסו ובעיות,
זה. בשבוע מאוד הרגישה הבטן, עם בעיות
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