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להרשים
 עם טוב משתלב לחברה להועיל הרצון

 הוא עצמו. את לבטא והיכולת הצייד
 דיבור, כישרון כתיבה, בכישרון ניחן

 דרמטי ובכושר למוסיקה חזקה משיכה
 קסם, מלא הוא חברתי במפגש מעולה.
בסי הנוכחים את אחריו לסחוף ומסוגל

 היטב. המסופרת בבדיחה או מרתק פור
שלמ כיוון קנקנו, על לתהות קל לא

ומומ בלעדי שליט הוא שבו ביטוי שור
 ואחר- בולע הוא נפגע, הוא כאשר חה.
 את מראה לא חוץ כלפי מתחסן. כך

 בנימוס, מתנהג הוא הרבה, רגישותו
להכ רוצה לא חופשית, וברוח קלילות

 את בתוכו נושא אך סביבתו, על ביד
 החיים ועייף, מוטרד הוא ההתחייבויות.

מת והוא זו בתקופה עליו מכבידים

הסביבה

 וההיצמדות המתאימה הדרן מהי יודע
 גאווה בדרכו. להצליח לו עוזרת זו לדרן

 נטייה כן וכמו בו מצויות ועקשנות
וחרוץ. מעולה עובד הוא רוח. למצבי

 עם פעולה שיתוף — באישיותו הדגש
עוב עם ונעימים טובים יחסים הזולת,

 חשוב העבודה מקום גם אחרים, דים
לפע תרבותית. אווירה ובעל נוח שיהיה

 מוגזמת. נוחיות באהבת ״חוטא״ מים
טו הזדמנויות שפע עם שנולד אדם הוא
 מיקצו- להצלחה שקשור מה בכל בות.
 למעמד ולהגיע להתקדם שואף עית,

 מכיוון קלה, לא להצלחה הדרך מרובד,
 להוות יכולים ואלה לסיכונים שנמשך
 משמעותית. הצלחה כל לפני מידשול
 אוהב הוא מיוחד יחס לו יש לילדים

 ומעוניין אליהם, שקשור מה וכל אותם
 שיחיו לכך ולדאוג חייהם את לשפר

 אפשרויות הנותנת מתורבתת בסביבה
 הזולת לסבל רגיש הוא לכולם. שוות
 ביחסו בפרט. ילדים של ולסבלם בכלל

 ן כאמור, אליו, ולקרובים אותו לסובבים
★ בקיר- מעוניין ואינו מרחק, יוצר הוא

שמש
ק פ ו א

ח מאזנים, — ר  עקרב, — י
תאומים. — ה ל ו ע

* להתקד- מירצו את מכוון אמיתית. בה
★ כאשר גבוה. מעמד לו שתבטיח מות

 היטב מודע מאוד, ורגיש מעודן אדם
 באופטימיות מצטיין סביבו, למתרחש
 לעי- זאת, למרות בלתי״נלאית. ותיקווה

צי על עונים אינם החיים תיט-קרובות
קו בו קיים לפעמים ומאכזבים. פיותיו

בחב להימצא נעים ילדותי. רוח צר
 רוח, רעיונות מלא ספונטני, הוא רתו,

וסקרנות. חוש-הומור
 מפנקים אינם החיים זאת כל עם
 עצמו את מוצא הוא לפעמים אותו,
 שהוא למרות טרגיים. למצבים קורבן
 ידידיו, על מקובל ומאוד חברה, מוקף

 מסוגלים שמעטים בהרגשה חי הוא
 המיס- בתוך להתבודד ונוטה להבינו,

מלהש נמנע השוקקת, החברתית גרת
הסו האנשים עם בחיים בשלמות תתף
אותו. בבים

 * בדב־ מתעניין תמיד לא לאחרים מקשיב
 * התשובה על במחשבות ועסוק ריחם,

★ מפריעים שאנשים כשמרגיש המתאימה.
 * הוא מהם, משתחרר הוא בדרכו, לו

★ להיות ושואף הראשון להיות מוכרח
להתאים מסוגל הוא זו בשאיפתו מנהיג.

ככנסת גלאט דויד ״כ ז
ילדותי קוצר־רוח

 ★ לפעמים משתנים. לערכים עצמו את
* על-מנת לוחם של תדמית לעצמו יוצר

הסביבה. את להרשים

אנ על להשפיע יכול עצמו שהוא רות
שיחו מבלי ולהנהיגם כרצונו לנהוג שים

אנ אחרי להיסחף עלול הוא בכך, שו
 פעמים משלו. רבה עוצמה בעלי שים
 את אבינו יעקב שהגדיר כפי נוהג הוא

תותר״. אל כמים ״פחז ראובן בכורו

 על וחולם מעניין, מרוחק, למקום געגע
לעצ למצוא יוכל שבו טוב שכולו עולם

מרגוע. מו

 5 מביאים הכוכבים שבדרך״כלל למרות
★ דווקא טובות, הזדמנויות של שפע לו

לא במצב נמצא שהוא נראה זו בתקופה
★ וגורם למאזנים נכנס סטורן כוכב נוח.

מי לעצמו למצוא מקפיד בדרך־כלל

 נוח חש שבהם מישורים כמה יש
כו הוא מכולם הבולט במיוחד, ומוכשר

 מסוגל הוא מעולים. ואירגון ניהול שר
מעשית. בדרך מסובבות בעיות לפתור

* מדכא. ואפילו כבד רציני, רוח למצב לו
 * על לקחת עליו שבה חשובה תקופה זו

 ★ הקשיים, למרות אן רבה. אחריות עצמו
 $ לו ויסייעו ישובו, הטובות ההזדמנויות

★ שאיפותיו. את ולקדם להתקדם
★★★ *****-** + * * * * -> < * * * + * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * +* י)-*** * * * * + * + * + * * * + * * * * *5++******-|* * * + + -* * * + * * * * *

¥
¥
¥¥¥¥¥
¥
¥
¥¥
¥
¥
¥
¥¥
¥¥
¥
¥
¥¥
¥
¥¥¥
$¥¥

**•

 רוח מצבי עליכם ישרה המתקרב השבוע
 התעוררות, תחושו אחד מצד מוזרים.

 לצאת וצורך התלהבות
האפורה. מהשיגרה

בת דווקא שני, מצד
 דורשים אתם זו קופה

 מתמיד יותר מעצמכם
 אלה בכל להתחשב

 חייהם את המחלקים
 תוכלו לפחות אתכם.
 לארץ נסיעה לתכנן

 זו אם ביחוד אחרת,
 או להשתלמות קשורה

 ארץ. באותה ממושכים ללימודים אפילו
 על לחשוב הזמן זה כספית, מבחינה

 הכספי. מצבכם את שישפר חדש כיוון
¥ ־ ¥ ־ ־ ¥ ■

 את תופסת שהעבודה מתברר זה בשבוע
 ומתייח־ עליכם סומכים אנשים הזמן. רוב
לשי־ רבה ברצינות סים

כתוצאה

 ־ י •;-< י ההזדמנויות מנטית
 לפי יש בשפע. מצויות

■0021211 ולשנות עיניים קוח * 
 ■021135*8: הרגילה. ההתנהגות את

 יהיו והיוזמה ההעזה
אלה. בעניינים רב לעזר

¥ ־ ¥ ־ • ¥ ■
יו והבלתי-מחייבים הקלילים הבילויים

ומחייבת. יותר רצינית פרשה לקראת בילו
הב להבטיח לא רצוי

לע אפשר שאי טחות
יותר. מאוחר בהן מוד

 יקבלו כספיים עניינים
 אפשר מעניינת, תפנית
קש לטובתכם. לנצלה

היוש אנשים עם רים
 ית- בחוץ־לארץ בים

 לתוצאות ויבנאו הדקו
 במקום משביעות־רצון.

במק תתקלו העבודה
חד אנשים ובלתי״רגילים. מוזרים רים
עליכם. ישפיע מאוד ומעניינים שים

 יוזמה לקחת הזדמנות תהיה השבוע
 ב־ גם לרכוש. הקשורים עיניינים ולקדם

מאם־ תשקיעו עבודה

 להתרחש עשויות שבה
 היכרות מוזרות. חוויות

 מפתיעים אנשים עם
לתקו תבלינים שיוסיפו

 של בסופו עתידה פה,
דעת את לשנות עניין

קרובים. הייתם שאליהם אנשים על כם

ובי חגיגות משמחות, שהתעייפו אריות
 יוכלו שונה, למשהו ומתגעגעים לויים,
_____ אם ולהתחדש לשוב

 דברים ללמוד מתאים
כדאי ומושכים. חדשים

 מעניין בשטח רציניים
חו מכם חלק ומועיל.

 למקום מעבר על שב
 אפשר למעשה, שונה,
מת שהתקופה לומר
חד להתחלות אימה

 שונים. בתחומים שות
 על מעיד בתוככם

 ומוביל מתאים, זמן
־¥ ־¥ ■¥■

בת בכם להתקנא יכולים אחרים מזלות
 משתפר, המצב כספית מבחינה זו. קופה

פעילות מלאה התקופה

נפ־ מתח קצת לעצמכם

 להתגבר תצליחו יתר,
| כ־ יחלוף והוא עליו, 111111̂■
החיים שבא. לעומת ^§§£1416■

מהנים, יותר הרבה
6 5 3 3 4 1 6 אדיבות מגלים אתם 1

את לסובבים ונדיבות
 קבועים יחסים ליצור טובה אפשרות כם.
זה. בשבוע רעועים קשרים לבסס ■או

חאזנ״ט
8 1 0

 המתעורר המרץ
 אכן שזה כן

להצלחה.

גדו לשינויים מתאימה אינה התקופה
 ״להעצר יש המונופול במישחק כמו לים,

ולהי לחשוב, בתחנה״
 התוכניות את ! זהר
 בביטחון לתכנן יש

ההת ארון. ולטווח
 לא זה ברגע קדמות

פו האנרגייה אחידה,
 להיות ועלולים חתת,

מתסכלים. עיכובים אף
ב שלילי הכל לא אן

 את לנצל יש זה, שבוע
 שיכול הבלתי־צפוי,

 יותר. וטובים חדשים לתנאים להביא
 לעיון יזכו מזמן לא שהצעתם רעיונות
יתממשו. שאכן רב סיכוי ויש מחדש,

 לשומרי בדרך־כלל נחשבים העקרבים אס
זהי את להכפיל עליהם זו בתקופה סוד,

מו על ולהשגיח רותם
ש מה בכל פיהם. ציא

כס לעניינים קשור
 נפלאה הזדמנות פיים,

 חדשה בתוכנית לפתוח
 שתביא שונה גישת או

 כספית, להצלחה בעתיד
 הסודיות כאמור אך

 זה בשבוע הכרחית.
 לנוח צורך חשים אתם

 פעילות מעט, ולהתבודד
 ולמתח לעייפות גורמת מדי ועליזה רועשת
 הרבה. קיראו ממנו. להשתחרר שקשה

¥ ¥ ¥
 להיות וצורן רב מרץ חשים זו בתקופה
 הוא גם יתעורר הביזבוז יצר עסוקים.

 לשמח עומדים ואתם
ש העסקים, בעלי את

לרו ברצון לכם יעזרו
במהי הכיסים את קן

 למרות וביסודיות. רות
נר הכספי המצב זאת
 תחושו ולא טוב אה

חב מבחינה מחסור.
של הפופולריות רתית

ותי חברים עולה, כם
 ייזכרו וטובים קים

יותר. עמוקים קשרים ליצור וינסו בכם,

לעניי בקשר החרגזזיות של תקופה לאחר
 ניצוצות להופיע מתחילים מיקצועיים, נים

 והערכה הצלחה • של
 סיכוי יש מחודשת.

עי או תפקיד להחליף
הת יש אס גם סוק.

לשינוי, בקשר לבטויות
 יביא שהוא יתברר
 שחשוב ומה רבה. ברכה
 השני המין בני יותר,
 בכל אליכם לב שמים
 אתם שבו מקום

 משרים אתם מצויים.
 ואפילו טובה הרגשה
מכס. להתעלם יוכלו

¥ ¥ ¥
 $ האח- לתקופה מתלווה שיגרה של טעם
 * לאפרוריות. להיכנע סיבה כל אין רונה,

4 להת־ כדאי ראשית,

 סביבתכם על
לא מורגשת,

בתחו ללימודים פנות
 אתם שאליהם מים

 מתאים הזמן נמשכים.
רחו נסיעות לתיכנון

 קשרים וליצירת קות)
 שמפוזרים ידידים עם

 ואילו שונות. בארצות
 להגיש תוכלו כאן

 לידידים נפשי סיוע
★הם צרותיהם שאת

★ רו- מבחינה באוזניכם. להשמיע רגילים
5 חדש. קשר ליצירת סיכוי יש מנטית,

*8,1.1£,!־ז&יוזוע
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¥ ¥ ¥
מיספר משתנה הרוח מצב שבה תקופה
 לעצבות מעליזות היום, במשך פעמים

 הזוג בני חלילה. וחוזר
ב־ להבינכם מתקשים

 לנסות כדאי זו, תקופה
השני, לצד להתייחם
 לו ולחת בו להתחשב

8^8 8*  החברה. במרכז להימצא ■
( ■ אפי־ כדאי אלה בימים )5■ 111 |

ה־ על מעט לוותר לו
5 1 3*35! עם ולהשלים זכויות, ^

188^ *17■ לשל מנוגדים רצונות ^
לעניינים לדאוג יש בם.

 מקניות ולהימנע בחיסכון לנהוג כספיים,
בכסף. בזהירות ולנהוג אימפולסיביות
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