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מדים
בנימיני

מזל של

 ופשוטים חמים קשרים ולמצוא רחק
אחרים. מזלות בצי עם יותר

גדי עם קשת
 שניים גם רך העוקבים המזלות כשאר

 ולהפיק יחדיו, לחיות מסוגלים אלה
 לקרוא קשה אן מרעהו. איש תועלת

ה־ של המעשי אופיו מלהיב. קשר לזה

קשת עם קשח
 עד זה, אל זה הנמשכים קשתים זוג

 את להמשיך להט שטוב להם שנדמה
 מעניינת תופעה יהוו ולחזקו, הקשר

 היא ביציהם למשיכה הסיבה ונדירה.
האינטלק במישור קשר למצוא היכולת
ולהר ללמוד מעוניינים קשתים טואלי.

 נושאים לעצמם ויימצאו אופקים, חיב
 בחיים אן שניהם. את המעניינים רבים
 הצורך בגלל הרגשת״ניתוק תהיה עצמם

 אחד בכל שקיים ובחופש בעצמאות
 לפי איש חייהם את יחיו הם מהם.
לפע אך השני, את האחד ויכבדו דרכו
להת- וצורך לבן־הזוג, זרות יחושו מים
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 וקביעות. ביטחון הרגשת לקשת נותן גדי

 לקחת הקשת של מההעזה יהנה הגדי
 כזו התנהגות ללא־הגבלה. חופש לעצמו
 אך והקלה, שיחדור הדגשת לגדי תביא

 התחייבויותיו. את לשכוח לו תגרום לא
 ביטוי לידי יבוא כזה בקשר החיסרון

 וינסה מדי, רכושני יהפן הגדי כאשר
 אותו ולהכריח הקשת על להשתלט
 יתמרד הקשת למיסגרת. עצמו להתאים

ש ופוגעות, רבות בדרכים לגדי ויבהיר
מסוג שקשר רצוי לין לעצמו. אדון הוא

 לפני ממושכת תקופת-ניסיון יעבור זה,
קביעות. לו לתת שמחליטים

דל* עם קשת
 בין על־פי־רוב נוצרת טובה התאמה

 החופש את מעריכים שניהם לדלי. קשת
ב מתערבים ולא מחטטים לא האישי,

 הם לקטנות. נתפסים ולא הזולת, חיי
 לאנשים לסייע ומוכנים אידיאליסטים

אינ נושאים יימצאו בדרך־כלל סובלים.
 ויימצאו שניהם את שיעניינו טלקטואלים

אלי יימשכו רבים ידידים משותפת. שפה
 חופשית נעימה, תהיה והאווירה הם,

 אלה שניים יבלו רב זמן ובלתי-מחייבת.
 ומרתקות. מוזרות והרפתקות בנסיעות

 בלתי- בצורה לפתע ייתנהג הדלי כאשר
 ושוב ויעלם יתרחק או לחלוטין, צפויה
 יאשים. ולא לו ינטור לא הקשת יחזור,

 היו לא כאילו הקשר את יחדש הוא
מעולם. דברים

דגים עם קשת
 ולהנות להתיידד יוכלו אלה מזלות שני

 עמוק, קשר אך משותפים, מקשרים
 רב, מתח להכניס עלול וממושך מחייב,

שו יופיטר כוכב והתמרמרות. אי״הבנות
 עניין יימצאו לכן אלה, מזלות בשני לט

שו לבעיות דומה גישה ואפילו משותף
 הצדק חוש יבלוט לזולתם ביחסם נות•

 בסיפרות, יתעניינו שניהם וההגינות.
 אן בתנועה. וירבו מסעות אמנות, מדע,
 והתייח־ אין־סופי פינוק הדורש דגים,
 יתמרמר עצמו, אל בלתי-פוסקת סות

לפע וישכח בעניין, יעסוק כשהקשת
 יותר להרבה ממנו שמצפה מי שיש מים
להעניק. מסוגל או מוכן שהוא ממה

טדה עם שת3
 ויתאימו האש, למזלות שייכים שניהם

דו שהם לומר אי־אפשר לשני. האחד
מקור מהו להבין קשה ולפעמים מים,
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 קיימת, העובדה אן ביניהם. המשיכה
 ״שלושה כימעט למצוא ניתן כזה צירוף

 לכך העיקרית הסיבה בתריסר״. עשר
 קשר על לשמור מצליחים בכל־זאת שהם
עצ את מגבילים אינם שהם היא כזה
 להם. חשוב החופש זולתם. ואת מם

 לא איש מתנגשים, רצונותיהם כאשר
 לא כאשר רק יימצא הפיתרון מוותר.

ב איש איש לעסוק וימשיכו יתעקשו,
 ולצאת מהשיגרה לחרוג הצורך ענייניו.

ל המשיכה וכן מסוכנות, להרפתקות
 הם והעיקר, לשניהם. משותפים ספורט,

עצמם. בחברת משתעממים אינם

שור עם קשת
 רבים. זוגות בין מאוד מקובל צירוף

הער ונוצרת השני, עם האחד להם נוח
ל לאינטלקט, נמשך השור הדדית. כה

 לכסף. הקשתים של ולהתייחסות נדיבות,
 שקשור מה בכל שלהם חוסר־הדאגה

 ליד ביטחון. השוורים על משרה לרכוש
לד מה אין שבעצם חשים הם הקשתים

 העניין גם מעצמו. יסתדר כבר והכל אוג,
רו דבר בכל קשת מזל לבני שיש הרב
 מעט אותו ומרים עניין לשור מוסיף חני׳
 ההבנה הנאמר, כל למרות הקרקע. מעל

 איש שונים כל-כך הם קשה. ביניהם
 נוצר דבר של בסופו שהקשר מרעהו,

החוטר. ענייני או היוס-יום, חיי סביב

תאומים עם קשת
 הגרוע הוא לקשת תאומים בין הקשר

 המזלות בגלגל ביותר. הטוב או — ביותר
יוצ ובכן השני, מול האחד ניצבים הם
 אהבת-החירות, ומנוגד. משותף ציר רים

 המשיכה אהבת־הנסיעות, האופטמייות,
 דבר כל ולהבין לדעת והרצון לאמנות,

 המוגזם חוש־הצדק אך להם. משותפים
 והצורך הגבוהים המוסר ערכי לפעמים,
ולפ חוסר״העורמה דבר, בכל להעמיק

יכו- הקשת, של חוסר״הטאקט גם עמים
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 תוסיף עליכם שתוטל נוספת אחריות
לקי דבר של בסופו ותגרום זמני קושי

 יש הקאריירה. דום
ש מה בכל להיזהר

 של לכספים קשור
ה של או בני־הזוג,
 הזמן לא זה אחרים.
 או כספים להשקיע

 להקטין כדאי להמר,
ה עד הסיכונים את

 ב- האפשרי. מינימום
_ _ _ _ _ _ _ המצב הריגשי מישור _

 אהבות מלהיב, יותר
 שכבר קשרים והעמקת ראשון ממבט

ם מי פו קיי סי ם. על ויפצו טעם, יו שיי  הק
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 רבה, עבודה זו, בתקופה מורגש רב מתח
 בהן. לעמוד שקשה והתחייבויות דרישות

 — לקושי הסיבות אחת
ברי בענייני רגישות

 בני־ עם ביחסים אות.
עצבנות, קיימת זוג

מו אליהם וההתנהגות
 את מאפיינת ולא זרה,

 הרגילה. התנהגותכם
 — זו בתקופה הנחמה
ומעניי חדשים ידידים

 על להשפיע עשויים נים
חייכם. מהלך כל
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 אתם העבודה בשטח

ה על לשבחים לצפות תוכלו והברקות,
 כל של הטוב ביצוע

בו. נוגעים שאתם מה
 חו- חשים זאת למרות

סב ומעט סר־מנוחה,
 של לשגיאותיהם לנות

 החיים קצב אחרים.
 יותר לאחרונה נראה

ובלתי״מש־ קבוע מדי
 מכך כתוצאה תנה.

ב תעשינה ההחלטות
והר אימפולסיביות,

 ההגיון מאשר יותר בהן ישלטו גשות
 חד- לאהבות המצפים בני־תאומים, תקר.
 התקופה. את היטב לנצל יוכלו שות,
חדשים. במכרים במיוחד להתרכז כדאי

מקוריות

מאומיס

 בסופו תביא התוכניות של מוחלטת האטה
הת מפני להישמר יש תועלת. דבר של

מיותרות. חייבויות
ל להגיע חזקה נטייה

 לגרוס עלולה קיצוניות
 כדאי ממשיים. הפסדים
 של לעצותיהם לשמוע
שי שעל דבר, מביני
 את סומכים. אתם פוטם

 חשים שאתם המתח
 פורקים אתם בתוככם

בני־המיש־ בין בבית,
לאי־ וגורמים פחה,

 בשטח מכל. לכם החשובה בסביבה שקט
בני־זוג. לפגוש רב הסיכוי הרומנטי
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 שימחת״חיים חשים שבה תקופה לאריות
 מרגישים בילוי. של צורה מכל והנאה

עצ את לבטא צורך
לע ומתגעגעים מכם,
 ישנים, בתחביבים סוק

ההת זנחתם. שאותם
 בתיאטרון, עניינות
מור וטיולים ספורט

 בתקופה במיוחד גשת
ל נכונות קיימת זו.

 חדשות. רגשיות חוויות
ית האהבה ענייני כל

הרומנטי יפה, פתחו
 מתחילות חוגגת, קה
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 אתכם מלווה בכספים מחסור של הרגשה

 רבות ודאגות זמן מקדישים לאחרונה.
ה הכלכלי. למצבכם

 על לוותר תוכלו שבוע
לעצ ולהרשות הדאגה,

כספים, לבזבז מכם
לוק דברי על אפילו

מר אינכם שאותם סוס
בדרך־ לעצמכס שים
 המיקצועי בשטח כלל.

 נוחים תנאים יווצרו
 להבליט תוכלו שבהם

וחדי־ כישרונותיכם את
 להגיע עשויים בלתי־צפויים אורחים צותכס.

 אמורים הס שכן ושימחה, הנאה ולהוסיף
ומזג־טוב. בעלי־הומור משעשעים, להיות

מווזנ״ט
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כס שונים. מדברים תופתעו שבו שבוע
 הרגשת על ולהקל להגיע עשויים פים

הלב, בענייני הדוחק.
 אנשים עם היכרויות

רצי מהרגיל, שונים
ומענ מעמיקים ניים,

 לפתח על־מנת יינים.
 לעמוד עליכם ידידות

 כיוון בהבטחותיכם.
 על יעברו לא שהפעם

 בסלחנות שיגיונותיכם
רגילים. אתם שאליה
 יש המיקצועי. בתחום

 חסרות כביכול שנראות משגיאות להיזהר
שיבות, ת ח לו עלו עתידכם. על להשפיע ה
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 בהישגיכם 'יכירו חשיבות בעלי אנשים

 תוכלו יפה. בעין וישלמו המיקצועייס,
 לשביעות־רצונכס לקדם

 הכספיים, ענייניכם את
 להיזהר כדאי עדייו אך

שאי חדשות, מתוכניות
 היטב. לכס מוכרות נן

 והציניות חוש־ההומור
 לפופו־ אתכם יהפכו
 בחברה. מאוד לריים
 שהזמנות לוודאי קרוב

אלי יגיעו מעטות לא
 חברתיים לאירועים כם

 אליכם תגיע האהבה ומהנים. מושכים
אחריה. לרוץ עצמכם את שתטריחו מבלי
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 וקלי- עירניים יותר חשים זו בתקופה
 בכם ומתעורר לרגשנות, נוטים תנועה,

בעיסו לעסוק החשק
 לצאת או חדשים, קים

וטיולים. להרפתקות
 עניינים לקדם אפשר

 את ולשפר מיקצועיים,
 חשוב הכלכלי. המצב

 בהתאפקות להתנהג
 מכיוון ובחוש־מידה.

 לפעמים שהאופטימיות
 לא והראש מוגזמת,

סכ על לחשוב פנוי
למסי וההזמנות תעלה, הפופולריות נות.
לנעליים כנס מהרגיל. בהרבה רבות תהיינה לא בות

 לקצת מתגעגעים ומעייפת, מייגעת תקופה
 עצמכם בחברת להימצא ומעדיפים מנוחה,

כעת, דווקא אך בעיקר.
ב מעונייניס כשאינכס

מיק לכם קורים חברה,
 פגישות מוזרים. רים

 מכרים עם מפתיעות
 כאלה עם או חדשים,

מזיכרו נשכחו שכבד
 לא לקשרים יובילו נם,

 להתייחס כדאי רגילים.
 ולבדוק בחשד, אליהם

 ראויים באמת הס האס
 להרהר תתחילו קצר זמן תוך לאמונכס.
 לחכות. עדיף אד המגורים, מקום בהחלפת
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ציבורית. בפעילות תמשיכו שבו שבוע
מקוריים לרעיונות במיוחד לב שימו

עשו אלה ומבריקים,
 אתכם להדהים יים

 בהש- לתפנית ולגרום
ב החיים. על קפתכם

 תכירו העבודה מקום
 אישיות בעלי אנשי□
 מעוניי- שיהיו חזקה,

לפ אתכם לגייס נים
 גם הומניטריות. עולות

 תחדור הרומנטיקה
ותג עבודתכם, למקום

 שוב רבות. והתלבטויות מבוכה לכם רום
 לחו״ל. לנסיעה בקשר הצעות תוצענה
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 ונהנים בחברים מוקפים אתם לאחרונה

להת־ הנטייה למרות חברתית. מהתעוררות

מי

ולהסתגר, בודד
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 יום מדי אליכם מגיעים
לתה וגורמים חברים,
 במצבי־הרוח, פוכות

פע מיספר המשתנים
 אחד. יום במשך מים

 מיקצועייס בעניינים
השאי את לקדם תוכלו

 בעדינות טפלו פות,
עלי בממונה ובזהירות

יעז והבנה טאקט כם.
 שימכם על לשמור רו

 להי־ לא היזהרו הטוב.
ממידתכס. הגדולות
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