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 לאותו זוכים לא אליהם הקרובים
 אלה שמקבלים כפי ונעים חביב יחס

 יותר, לעיתים־רחוקות עצמם המראים
 עמוק. או מיוחד יחס דורשים ולא

הנפ אלה זוכים ביותר החמים ליחס
רגי מאזנים בני לראשונה. עימם גשים
לומ הם דקה, הבחנה ובעלי מאוד שים
ויוד הזולת, של טבעו את בקלות דים
 אחד לכל התנהגותם את להתאים עים

חשו השותפות מעוניינים. הם שבקירבתו
חיים או עובדים הם וכאשר להם, בה

 מהאיזון אותם מוציאים אלה דברים
לדיכ להם גורמים ואף זקוקים, הם לו

 יכולת חוסר או ידים, וריפיון אונות
לתפקד.

ההרמונ־ על השולט המזל — מאזנים

ונש האוויר, ממזלות — מאזנים מזל
 שכבר למרות ונוס. כוכב על-ידי לט

 כאן שור, מזל כשליטת ונוס את הכרנו
 — שור שונה. בצורה משפיעה היא

 להשפעותיה לחלוטין שונה מגיב אדמה
האוו מאזנים ואילו ונוס, של המבורכות

 יותר רוחנית בצורה מושפע — רירי
 שונים כוכבים ששני נדמה שלפעמים עד

אלה. מזלות בשני שולטים
 — מאזנים ילידי את מכל המאפיין

 ומבטיח, מאיר חיוך הנעימה, הופעתם
והת עדינות ומנומסת, אדיבה התנהגות

 כשסביבם מתהלכים הם בזולת. חשבות
 פוגשים לא על״פי־רוב וידידים, חברים
 הומה תמיד ביתם לבד, כשהם אותם
 ומעדיפים אדם אוהבי הם לפה. מפה

 הם מקום. לכל אליהם יתלווה שמישהו
 אדם כל וכמעט במיוחד, בררנים לא

 שהוא בהרגשה נשאר אליהם שמתקרב
 שבאה עד מכולם, והחשוב היחיד הידיד

 ״בנים — פניו על וטופחת המציאות
מאז בני את מקיפים כמוהו יחידים״

 ולפעמים לעשרות מגיע ומיספרם נים,
ליותר. אף

 להגיד לזולת, להקשיב יודעים מאזנים
עצו המתאים. בזמן הנכונה המילה את

 יש תמיד לא ועוזרות, מעודדות תיהם
 לעיתים- אך לשני, להאזין סבלנות להם

 בעלי הם זאת. יראו או יאמרו רחוקות
 תשוקה דיפלומטית, וגישה אישי קסם

 קלילים חביבים, לזולת, להנעים אמיתית
 האוויר, מזלות שאר כמו אך ופופולריים.

 מסו- מרחק לשמור דואגים הם, גם כך
אוה הם האנשים, שאר לבין בינם יים
מרחוק. אך כולם את בים

 תכונה בגלל בעוכריהם, היא הצדדים שני
 פוסחים הם להחליט, מסוגלים אינם זו

 שמגיעים עד ומתענים הסעיפים, שתי על
 שהחליטו לאחר גם כלשהי. להחלטה

 הנכונה. ההחלטה זו שאכן בטוחים אינם
 כל עם להתייעץ מנסים הם על־פי־רוב

מסו חזקה אישיות בעלי אנשים אחד,
 זו בצורה לנהוג עליהם להשפיע גלים

 ההרגשה את להם יתנו אם אחרת, או
 הקובעים. (המאזנים) הם זאת שבכל

או כפייה פקודות, אוהבים אינם הם
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 הם מעריכים, הם שאותם אנשים עם
 לממש ותעוזה מרץ תנופה, מקבלים
 יוצאים היו לא עצמם שבכוחות רעיונות
-העולם. לאוויר

 מאותות הם והשקט הנוחיות אהבת
 הנשלטים על ונוס כוכב שמשפיע ההכר

 על-ידי שלוותם את להפר קל ידו. על
 המונים מלוכלכת, או רועשת סביבה

בלתי־אסתטיים, ותנאים מריבות צפופים,

בן־גוריון
פקודות אוהב אינו

ופ מנוחה חסרי שיהיו לרובם גורם יה
 כל עצמם, את למצוא להם קשה גיעים,

 הפנימי. האיזון על משפיע קטן דבר
 ימשיכו זו, לנקודה רגישים פחות מזלות
 — איזון חוסר יחושו אם גם לפעול

 ממעש משותקים כמעט מאזנים אך
הפני השלווה את מערער משחו כאשר

 מלא המזל לכן זקוקים. הם לח מית
שו הם אחד מצד ופרדוקסים, ניגודים

ל ומשתדלים להרמוניה, להגיע אפים
 שני מצד בסביבתם, האנשים אוג פייס
 לשמו. ראוי שוב ויכוח אוהבי כמוהם אין

 של השני הצד את לראות יכולתם בגלל
 כל על להתווכח מסוגלים הם המטבע,

ב הצדדים שני עמדת את ולייצג דבר,
את לראות יכולתם שיכנוע. מידת אותה

הוירכיץ יגאל
דבר כל על להתווכח מסוגל

ב ייעשו שהדברים ומעדיפים מישמעת,
נחת•

 נובעים המזל בני של רבים חסרונות
 להיות הרצון — מאוד חיובית מתכונה
 דבר כל ולראות לזולת, ביחס הוגנים

 מסיבה קדומות. ודעות רגשות לערב בלי
 ושופטים עורכי-דין מישפטנים, ישנם זו

 זה מיקצוע הצדק. מאזני של זה במזל
 הצורך על ועונה — סיפוק לחם נותן
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 פעולה שיתוף על יהיה הדגש זו בתקופה
 לחיים ששותפכם ייתכן שונים. בשטחים

צו מרגיש לעבודה או
 מה לזמן להתרחק רך

המשות מבעיותיכם
רע, רצון בגלל לא פות,
ש הרגשה בגלל אלא
 על להתגבר יכול אינו

 מרגיש הוא הקשיים,
ו ישע, חסר עצמו

 התפקיד מוטל עליכם
_ _ _ _ _ _ _ ב ולהכניסו לעודדו, _

 של למיסגרת זהירות
 תחול רומנטיים בקשרים פעולה. שיתוף

 שיתחדשו. ישנים קשרים נקודת־מפנה,
¥ ¥ ¥

ב תקופה לה התחלפה שהרגשתם מבלי
 בתחומים בעיקר התעניינתם קודם תקופה,

 — ומרתקים מושכים
 כעת הרומנטיים. חייכם
עצמ את מוצאים אתם

ב עמוק שקועים כם
 או הוטלה שבה עבודה
 בקרוב עליכם תוטל

 חשוב נוספת. אחריות
 לקידום הזמן את לנצל

בימים המיקצועי. בשטח
__________ השבוע של הראשונים

ה ״העולם של (שבוע
 וחוסר עיכובים כובד, תחושו ד׳) מיום זה'

 תחלוף. ההרגשה המתינו, להתקדם, יכולת
¥ ¥ ¥

את לפקוד ישובו ושמחת״חיים קלילות
 לעניינים התקופה את לנצל כדאי כם,

שנ לאחר רומנטיים.
 העולם קשות תיים
ו אליכם, מחייך שוב

 המלא הירח אפילו
מל הבטחות מבטיח
 שבו שטח בכל היבות.

 הזמן זה עוסקים אתם
ו חדשה, גישה לפתח

חד רעיונות להכניס
 ברצון שיתקבלו שים
 בחכרויות מקום. בכל

 עלולה השפעתן להזהר, כדאי חדשות
הראשון. ברגע הנראית מזו שונה להיות
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 אתכם מעסיקים בבית הקשורים עניינים
 אירגון או הריהוט של חדש סידור כעת.

 בה הדירה של מחדש
 לשפץ רצון גרים. אתם

 גורם הבית את ולייפות
רבות, להוצאות לכם

 בית חפצי של ולקנייה
למ ומושכים. חדשים

ל לב שימו זאת רות
 אורחים נוסף, דבר

 עתידים בלתי־צפויים
 עבודה להוסיף להגיע,

 להכין כדאי ובלבול,
מתור כבר אתם בזה מצרכים, של מלאי
 תתעקשו. אל ומנטיים בעניינים גלים.

* ¥ *
הרומנ אחד מצד מוזרה, תקופה לאריות

מל אהבה יחסי בחיים, שולטת טיקה
 המין לחיי היבים,

ה מן גדולה חשיבות
 מעודדים, חשים רגיל,

 טוב לעתיד ומצפים
מרי שני מצד יותר.

ואפי פתאומיות, בות
 עלולים ניתוקים לו

ולקל לפתע, להתרחש
ה ההישגים. את קל

 שאפשר היחידה עצה
 היא זה במקרה לתת

מ ולהמנע תעבור, שהתקופה לחכות
 בית. קניית כמו חשובים שינויים

¥ * *
 ה־־ בהישגיכם מכירים אנשים אלה בימים

מצי־ ואף מעריכים מתפעלים, מיקצועייס,
יפה. בעין לשלם עים ____

משתפר, מצב־הרוח
 ושחרור הקלה חשים

עול ״להפוך ורוצים
 תופעת ניכרת .מות

 אופינית שאינה בזבוז
מתכו בדרך־כלל, קכם
גדולות, להוצאות ננים

לאר נסיעות ומתכננים
ה בשטח אחרות. צות

 לשמור רצוי רומנטי
 העכשווי המצב של גילוי — סודיות על

בעתיד. נזק לגרום עלול זהירות מחוסר
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 כובד, מעט חשים השבוע של בתחילתו
ב וצורך לחוסר-מנוחה, ישתנה זה מצב

ש ייתכן חיצוני. שינוי
ולהת לנסוע תיאלצו

ו הנדודים יצר רוצץ,
 עימו יביא הטיולים
ה חדשים. רעיונות
 עשויה בכללה תקופה
גורלי, לשינוי להביא

ב דווקא לאו כי אם
אה פרשיות זה. שבוע

ומכבי ממושכות בה
מש את איבדו דות

ולהתכו הישן, כל את לנער כדאי מעותן,
 גבוהות. דרישות עם רצינית לפרשה נן

¥ ¥ ¥
את פוקדת עייפות ניגודים, מלאת תקופה

 ולהתרחק לנוח, צורך חשים לאחרונה, כם
 הבעיות סבך מה לזמן

ב דווקא אך סביבכם.
 למצוא קשה זה רגע

 חדשות תוכניות מרגוע,
 בראשכם, מתבשלות

 מסוכנות, אפילו חלקן
 עתידכם. את ומסכנות

 לעשות שעליכם מה כל
 על לשמור הוא עתה

 מבני־ ולמנוע סבלנות
הת יתר. דאגת זוכם

 חשובות לבעיות וחמקנית קלילה ייחסות
 יותר. מאוחר בשלב לחרוטה לגרוס עלולה

¥ ¥ ¥
 תוכלו שעברתם הקשות התקופות את

 אתכם יקיפו אלה בימים במהרה. לשכוח
רבים. ומכרים ידידים
 שבעצם יתברר לפתע
אתכם, אוהבים רבים

חברת את ומבקשים
 שאותה הבדידות, כם•

ה לידידתכם, חשבתם
אתכם, עוזבת קרובה,

תקו תתחיל ובמקומה
שמ עליצות, של פה

 הצעות וחגיגות. חות
חד קאריירה להתחיל

 להעיז כדאי אליכם, יופנו ומעניינת שה
חדשה. התחלה עתה דווקא ולנסות

חשו תקופה מקצועיים, עניינים על הדגש
ב לשאת עליכם יהיה שבה במיוחד בה

 תוכלו נוספת, אחריות
ב עצמכם את לקדם
 אך המיקצועי, תחום

ו היסוסים על־ידי לא
 לראות נסו פקפוקים.

 בצורה המציאות את
 כל וברורה. ריאלית

 שאותה עבודה הצעת
 עתידה לבחור תחליטו
תא אל הצלחה. להביא

בטחונכם־העצ־ את בדו
מו שלא אנשים גם אלה שבימים כיוון מי,
 חרוצים. עובדים בכם יראו לכס רים

¥ ¥ ¥
 סוף מגיע ומדכאת, קשה תקופה לאחר

 רבות. אפשרויות ובו נפלא זמן סוף
ו משתפרת בריאותכם

 ומגוונים שונים עניינים
קש אתכם. מעסיקים

מאר ידידים עם רים
 את ירוממו זרות צות

תי כמו-כן מצב״הרוח,
 פתאומית, נסיעה תכן

 שקשורה בלתי״צפויה,
השתל או' ללימודים

 פופולרים אתם מות.
 אליכם ומושכים מאד,

 שאלה מתברר לפתע השני, המין בני את
 בכם. גם רוצים רצית, כך כל שאותם

¥1 ¥ ¥
 לאהבה, הקשורים עניינים על יהיה הדגש

לה. רגילים שאינם בהתעוררות המין חיי
מאוד רומנטית תקופה ___________

ו מיוחדים יחסים עם
 שגילו אנשים מפתיעים.

מתנכר, יחס כלפיכם
בלבביות, שוב יתנהגו
 בקיר- להמצא וידאגו
 אתכם ולבלות בתכם,

מ מזמנם. ניכר חלק
 התקופה כספית בחינה
והשק לביטוחים טובה
כס הישגים יהיו עות,

 חדשות. לרכישות טובה ואפשרות פיים,
זו. מתקופה המכסימום את להוציא כדאי

זני
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