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מדים
□בנימיבי ר ־ מאזניי שו

בין אמוה הת

מאזניים

 רבים לדברים ביניהם, נוצר מיוחד קשר
 ביחוד דומה, בצורה מתייחסים הם

 והנאות. רגשות, בחושים, מדובר כאשר
 ויוצר המזלות, בשני שולט ונוס כוכב

 לכל נמשך מאזנים בן וקירבה. הבנה
 וכמותו לאמנות, או ליופי הקשור דבר
 המעשית בגישתו השור אך השור, גם

 לנגן, ילמד מוסיקה, יאהב אם לחיים,
 ויהנה בהאזנה, יסתפק המאזנים ואילו
 אוויר מזל שהוא מאזנים פאסיבי• באופן

 שעלול מסויים בריחוק דבר לכל מתייחס
ה־ הוא מידה כאותה השור, את לעצבן

מאפ מביכים ממצבים לצאת והיכולת
ו עניין, לחייהם ומוסיפה אותם, יינת

 מנעמי־החיים אהבת תורות. מעט אפילו
 יכולה מאזנים ילידי של ונדיבות־ליבם

 ו־ ביזבוז לחיי תאומים בן את לפתות
 מאזנים בן על־פי־רוב אך קלות־דעת,

 ההתדרדרות את ויעצור ראשון, יתפכח
 בן של התמידים ההססנות ׳הצפוייה.

החפו בהחלטות פיתרון מוצאת מאזנים
ל שקשור מה בכל התאומים. של זות

זו. עם זה להם נפלא פשוט אהבה,

הבטחותיו. את יקיים תמיד לא אם גם

א ם11מ ה - ״ ל ו ת ב

ם ״ אזו טן - מ ר ס

לשאר
המזלות

ם אזניי ה - מ ל ט
 יוצרים ולכן קוטביים, אלה מזלות

 את גם אך ביותר, החזק הניגוד את
 הם לעיתים־קרובות וההשלמה. השיתוף
 בגלל או למרות לשני, האחד נמשכים

 על- נשלט מאזנים שביניהם. הניגודים
 שני מארס, על־ידי נשלט טלה ונוס, ידי

 והנקבה הזכר את מסמלים אלה כוכבים
וה הזכר בין השיתוף באסטרולוגיה.

 וקשה מניגודים/ מורכב הוא גט נקבה
 לכן, זה. שיתוף ללא החיים את לתאר

 הקשר דווקא הקוטביים המזלות מכל
 חייהם להצליח. עשוי אלה שניים בין
 ואי״הבנות, ממריבות נקיים יהיו לא

 יהווה שיווצר החזק הריגשי הקשר אולם
 עליו להקים כדי ומוצק איתן בסיס

מישפחה.

 לא ובאישיותם באופיים ההבדלים
 הוותרנות ומרתק. מעניין קשר מבטיחים

ולהת להסתגל והרצון מאזנים, בן של
 למריבות יביאו לא אדם, כל עם פשר

 וקשריו מאזנים, של הריחוק אך ביניהם,
 לסרטן יתנו לא מדי, רבים ידידים עם

 יחפש הסרטן וחמימה. ביתית הרגשה
ה לשווא. ויצפה יתאכזב וקירבה, חום
 אותו יטעה זוגו בן של המקסים חיוך
 סרטן בן של האמונה מחדש. פעם ככל

 קירבה, של מידה אותה מחפשים שכולם
ב נתון יהיה העצמי וביטחונו תתערער,

 לא מאזנים בן של האווריריות סכנה.
 מוצקה קרקע המיימי, לסרטן לו, תבטיח
 לחשוב לו כדאי לכן לרגליו, מתחת

 לקשר חזק מספיק יהיה אם פעמיים
זה. מסוג

 שניהם מאוד, מתאימים אלה שניים
 עצמם את ומסגלים מחושבים שקולים,

 נכנע, מאזנים ובונה. מעשית חיים לדרך
ה את יחליט הזוג שבן ומעדיף מוותר

 מאזנים שבן למרות החשובות. החלטות
 חשוב המובהקים, הבית מאוהבי אינו

 יתאים לכן הבריות, עליו יאמרו מה לו
 בתולה בת החברה. למוסכמות עצמו את

 להתאים לו ותעזור מטיבעה, שמרנית
 להק־ ממנו תדרוש לא היא למיסגרת.

 מקבלת היא הבית, לעבודות זמן דיש
 ה־ של ה״משרת״ שהיא מאליו כמובן
 ידאגו הם לשניהם, חשוב הכסף בית.
 נחוצים, לא דברים על כספים לבזבז שלא
ובהבנה• בתבונה חייהם את ויבנו

ם־ י י נ אז □ מ מאזניי

 כאשר השור, את להרגיע היודע יחידי
ומעו אדומה, מיטפחת למולו מנפנפים

כעסו• את ררים

ה ־ מאזניי□ רי א

ם־ י י נ אז □ מ מי או ת
ל חייבים אווריריים כה מזלות שני
 ולא מכבידים לא הם יחדיו. טוב הרגיש

 פחות וחיים השני, על האחד מעיקים
 האחד ולא השני, יד על האחד יותר או
 במיוחד מקפידים לא הם השני. עם
 אשמה ורגשות הנאמרת, מילה כל על

הגמישות יחסיהם. על מאפלים לא וחובה

 למען האחד נולדו ממש ואריה מאזנים
 הסביבה, את להרשים הצורך השנייה.
 ולבבי חם קשר ליצור המהירה היכולת

 לשניהם, המשותף הצדק חוש חברים, עם
 פי על ביניהם. טובה התאמה יוצרים

 דבר ולכל לאמנות נמשכים הם רוב
רו כל את מרשים ביתם ביופי, הקשור

 הרגיש מאזנים, לשניהם, נוח הקשר איו.
 הרגשה לאריה לגרום יודע הזולת, לטבע
 נהנה האריה הבלעדי, השליט שהוא

 ושימחת־ ההשתעבדות מהילדותיות,
לו ינטור ולא מאזנים, בן של החיים

 על ומבוססים ביניהם, נוחים יחסים
 ששניהם למרות הדדי. וכבוד שיקול־דעת
 לרומנטיקה, שקשור מה בכל ״מומחים״

יתקר כאשר האהבה, לאוהבי ונחשבים
 את ימצאו לא למאזנים, מאזנים בו

 יחסיהם את שמאפיינת התלהבות אותה
 ב־ האווירה האחרים. המזלות בני עם

 מסבירי־פנים הם ונעימה, נוחה ביתם
 אך נפלאים. והורים לידידיהם, ונדיבי־לב

בי מהקשר ישתעממו עצמם שהם יתכן
בעיסו עצמם את להעסיק וינסו ניהם,

 עניין להוסיף על־מנת ושונים רבים קים
 יפתח זה שקשר לוודאי קרוב לחיים.

שבאישיותם. הרוחני הצד את
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 ביגלל אפשרי אלה שניים של צירוף

מאז בני ניחנו בו והנוח הוותרן האופי
וההב מאוד שונים הם על־פי־רוב נים.

 שליט, תקיף, — העקרב קשה. ביניהם נה
 מאזנים ואילו פשרות, וחסר החלשתי

 ב- ריב למנוע ומנסה מתפשר מוותר,
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 - במרס 2ו
ל 20 באפרי

 בכובד־ להתייחס שיש חשים זה בשבוע
חול קלות, נראו שקודם לבעיות ראש

חשיבות. וחסרות פות,
 צעד כל לשקול יש

 הזוג בן ראש, בכובד
רציני, יותר יחס דורש

ובל־ קלילות פרשיות
 יוסיפו לא תי-מחייבות

לחיים. ונחת שלווה
 בענייני במשא־ומתן

 טלאים דווקא עסקים
ב טובה יכולת יראו
 קל לא אלה. ימים

 בכישלונם. יודו יריבים אתכם, לנצח יהיה
¥ ¥ ¥

ל הגעגועים עליכם, מוטלת רבה עבודה
למצוא וקשה מתגברים, ושלווה מנוחה

__________ ל־ מנת על ושקט זמן
ו מישפחה קרובי נוח.

 עזרה, מבקשים ידידים
 בלתי־אפשרי זה וברגע
ש לאלה לסייע לסבב

מטרי לא רוב פי על
 על להשגיח יש דים.

לדל נטייה הבריאות,
 והצטננויות. גרון קות

לה תוכלו שבו המקום
יגי אליו הבית, — גות
 למרות מאוד, עליכם שאהוביס חברים עו

 הס בלבד נעימות לשיחות מצפים שאתם
 להתלהבות. ולגרוס אתם להפתיע עשויים

¥ ¥ ¥
הכו משתפרת, הבריאות טובה, תקופה

 עצמכם חשים אתם אליכם, שבים חות
 מלאי קטנים כילדים

ל וציפיות התלהבות
 הרגשה קיימת עתיד.

רעיו התחדשות, של
 שאותם משונים, נות
נר לבצע, העזתם לא

לבי כקלים כרגע אים
 שעיכב החשש צוע,

הרגשות נעלם. אתכם
ומתפרצים, חזקים ___________

חזקות, התאהבויות
 מקינאה — הזוג לבן ומשתנה קיצוני יחס
מדברים. עין והעלמת סלחנות עד עזה

ב דווקא יתגבר המתח השבוע בתחילת
בני הבית. — מכל לכם החשוב מקום

ל לגרום עלולים הזוג
 מהם והציפיות אכזבות,

 כזמן זה ברגע נראות
 לשפר היכולת מבוזבז.

 תלוייה המצב־הרוח את
הרומנטי בשטח בכם.

פי־ התאהבויות צפויות
לא לא כדאי תאומיות,

חשובות, הזדמנויות בד
ואי״ היסוסיס לאחר ___________

בקשרים לפתוח רצון
בקש מעצמם. כמעט יתחילו הם חדשים,

משברים. לפרוץ עלולים ממושכים רים
¥ ¥ ¥

 לכם יתווסף זה בשבוע
החיים. על מאוד שייקל

סוס1
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 ריכוז כושר
לקידום תזכו

שוו
 ־ נאפריל

אי נ מ ב
21 1 

׳0

 הקשה בעבודה והכרה
 כדאי בעבר. שביצעתם

 לטווח תוכניות לתכנן
 לצפות לא אבל ארוך,

מב מיידיות. לתוצאות
 תחושו רומנטית חינה

ו אליכם, שנמשכים
 כעין מהווים אתם
 השני. המין לבין מגנט

 למסיבות אתכם יזמינו
 תהיה שבהם ואירועים

 מכריםלפגוש הזדמנות לכם
¥!

חיובי כיוון

חדשים.

גו§ן<
תאומים

אי 2ו מ  - ב
ביוני 20

¥! ¥
 ומלא חיובי כיוון ״לובשים״ האירועים

 בפניכם תובא מעניינת כספית הצעה חיים,
לעבודת הערכה כאות

והאחראית. המסורה כם
 בהצעה מדובר כאשר
להיס הנטייה זה, מסוג

 לא בהתלהבות חף
 בתקופה רב לעזר תהיה

כס מבחינה אמנם זו.
 מיפנה לחול עשוי פית

 לזכור יש אך לטובה,
ו עבודה תוספת שגם

בעניין. כרוכים אחריות
 מההר- בהם שיש וטיולים, קצרות נסיעות

מה. לתקופת והנאה עניין יוסיפו פתקנות,

011111
ט 22 ס גו או  - ב
ר 22 ב מ ט פ ס ב

 ולמרות שלכם, ההולדת ימי תקופת זו
 משתנה הרוח ומצב כבדות, קצת שחשים

 לרגע — לשעה משעה
 נפלאים נראים החיים

ומבטיחים, מלהיבים
 שהכל חשים ולאחריו

 זאת בכל — הולך לא
 לחגיגות מוזמנים תהיו

ל תתנו אל ומסיבות,
ל חולפים רוח מצבי

ש- מה עליכם. השפיע
חו כעת, מציק באמת ___________

 להחליט היכולת סר
 מאוד נראים זה שברגע לצעדים בקשר

 יותר. נוחה לשעה להמתין כדאי חשובים.
¥ ¥ ¥

לאח שהיו הקשיים על שיודעים ידידים
שהצעות לכך יגרמו העבודה בתחום רונה

_ אליכם. יגיעו מפתיעות
 לכם שתוצע מאוד יתכן
אח בארץ עבודה שוב
 תהיה וההתלהבות רת,.

 הראשון, ברגע גדולה
 שבעצם תחושו ולאחריו

רו ואינפם עייפים אתם
 גדולים. שינויים צים
 יותר לייחס כדאי לא

 להרגשה חשיבות מדי
 תוך תחלוף היא זו,

 חשיבות להצעות ואילו שבועות, מיספר
 בחיוב. עליהן להיענות וכדאי ארוך, לטווך

¥ ¥ ¥
 יש הפתעות. ומלאת רומנטית תקופה

לה ואף ישנות, ידידויות לחדש סיכוי
ו חדשים מכרים כיר

 בחברויות מעניינים.
 את להפעיל יש חדשות

המעו ההבחנה כושר
 כדי ניחנתם, שבו לה

 מיותרות בעיות למנוע
יותר. מאוחר בשלב
נפלאים, אנשים תכירו

ש אחרים ולעומתם
חיו באור עצמם יציגו

עלו השפעתם אך בי,
הם אריה מזל בני שלילית. להיות לה

עקוג
0וץ1ג^ו.<זובגי

מ להשתחרר יכולים אינכם מה משוס
 למרות עבודה. לענייני הקשורות בעיות

לה נמאס קצת שכבר
עניי על ולהלחם עיר
ברי אין צודקים, נים
ל ממשיכים אתם רה

לה עשוי בעול. שאת
אח מארץ מיכתב גיע
הצ או הזמנה ובו רת,
השתל או לעבודה עה

 כדאי ארץ, באותה מות
ל־ ברצינות להתייחס

 למצוא ולנסות צעה,
תהיי רומנטיס בעניינים זו. לנסיעה שותף

 מדי. פזיזים תהיו אל אך הפתעות, נה
¥ ¥ ¥

שהת הרב, המרץ את להשקיע כדאי
 השאיפה אמנם, בעבודה. לאחרונה, עורר

 גבוה למעמד להגיע
 אתכם להוביל עלולה

 ו- תוקפנית להתנהגות
 ולגרום בלתי-נעימה,

 אפשר אך למריבות,
 על־ מראש זאת למנוע

דיפלו התנהגות ידי
ה ההצעות את מטית.

במ להעלות מקוריות
______________המתאי- ובזמן קום
 רומנטית מבחינה מים.

 מושכים אתם ומפתיעה, מרתקת תקופה
ליצור ינסו ורבים רבות, עיניים אליכם
שהורגלתם. מאלה יותר קרובים קשרים

¥ ¥ ¥
ני אך מכביד, קצת לאחרונה הרוח מצב

הז־ של שפע לכס תנות
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ביותר. והמתאימים הרצויים הידידים
 של פתחות

לשמור יש
4

ההר לשיפור דמנויות
 עד לנצלן וכדאי גשה,
 למסיבות תוזמנו תום.

מו ואירועים חגיגות
 במקומות אחרים, שכים
 להפגש אף תוכלו אלה
 שיוסיפו -אנשים עם

 השבוע ״תבלינים״ מעט
הע במיסגרת גם זה.

 להת־ סיכוי יש בודה
 שאותה רומנטית, הרפתקה
ומוחלטת. גמורה בסודיות

4 3


