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כנימיני

אדליר שימחה !
להיות מסוגר

החלטי נוקשה,
שאפתן, !ומאוד

לו רה חס או

 אדם הוא ראות. להרחיק לו מפריעה
 טיבעית חוכמה עם אינטלגנטי, מאוד
 חוזרים קומניקציה במגחני עומד משלו•

 ביטחונו את מאבד אינו ולעולם ונישנים,
 גדולה חוכמתו אנשים. עם בתקשורת

 והוא חוץ, כלפי שנראה ממה בהרבה
 בכל ובקיאות ידע להפגין צורן חש אינו
שהוא. נושא

 עצמו את להרגיש אוהב אינו הוא
 מעדיף וחמור, קבוע צר׳ תלם בתוך

מהתחיי מסויים חופש לעצמו לקחת

 יש כאשר חונך. ברכיהם שעל בעקרונות
 מתמלא הוא חשוב, יעד או מטרה לפניו

 בלתי- בשאפתנות הנתמכת התלהבות
עוצמה. רב לכוח להפוך ומסוגלת נמנעת,
 הנהנה חברותי, טבע בעל אדם הוא

 אחריות ומרגיש אחרים, של מחברתם
 להתלהב מהיר הוא החברה. כלפי רבה

 האוהבים לאלה שייך אינו להרגע. ומהיר
 וקשה בעצות, בוחל הקונבנציונליות• את

מישמעת. או מרות עליו להטיל
ניצול על־ידי נעשית בחיים התקדמותו

שמש — מראה האסטרולוגית המפה
ומארס טלה, במזל — ירח קשת, במזל *
 נקרא במפה שנוצר המיבנה אריה. במזל *
 על״פי־רוב, ומבטיח הגדול״, ״המשולש — $
לחת הזדמנויות של שפע יביאו שהחיים ¥
מישאלות־ רוב את למלא ויכולת קדמות, ן
הלב• *

 בדרך־כלל נחשבים קשת מזל ילידי
ה הכוכב שיופיטר, מכיוון מזל, לבעלי
 לו לייחס ונהוג שפע, מסמל בהם, שולט

 נוטים זה מזל בני חיוביות. השפעות
 ארליך שמחה ואת אופטימיים, להיות

 ניחן הוא זה. מכלל להוציא אי-אפשר
 כל כמעט ושימחת-חיים, באופטימיות

הרג- משאיר לפעמים בקלות. לו בא דבר £
 על-פי- באמת. לו נוגע לא דבר ששום שה *
ידו את להושיט צריך רק הוא רוב ץ
לו. המצפה המזל את ו״לקחת״ *
 להתרגז להתלהב, שמסוגל אדם הוא £
 הוא מהצד. קצת זה כל אך ולהתרגש, $
¥

 ומשקיף מבחוץ׳ כעומד עצמו את רואה
 ומבפנים מבחוץ האחרים ועל עצמו על

אחת. ובעונה בעת
 ומאוד מפותח חוש־הומור בעל הוא

 בדיחה מצב בכל לראות מסוגל ציני.
לפ עצמו. אותו גם הכוללת מאורגנת,

 ״מתפוצץ הוא שבתוכו הרושם נוצר עמים
 מתאים שהיה יתכן הזמן״. כל מצחוק

ה המפה אך קריקטוריסט. להיות לו
 יותר, מעשי כיוון על מראה אסטרולוגית

 חוש למשא-ומתן, מאוד טובה ויכולת
 ללא להתעשר ויכולת מפותח, עסקים
רב. מאמץ
ב ובאינטואיציה, בפיקחות ניחן הוא
 מסוגל הוא לוגי. ובכושר טוב זיכרון
 ומאוד אחראי החלטי, נוקשה, להיות

חז שאפתנות שנראית למרות אך שאפתן.
 וברגעים תוקפנות, לו חסרה לפעמים קה,

ו להתחשב, לא להתעקש, נחוץ שבהם
 ידיים מרים הוא בגסות, לנהוג אפילו
ונכנע.

 קטנים לפגמים לתת נטייה בו קיימת
זו ותכונה הכלל, על מדי יותר להשפיע

אדליד שימחה
באופטימיות ניחן

 מחייו מרוצה להיות לו חשוב בויות.
 ולשום אדם לשום מרשה ולא ומעצמו,

 רבות פעמים לתוכניותיו. להפריע מצב
האח את ומשכנע המזל על סומך הוא
 בכושר ניחן הוא בסדר״. ש״יהיה רים

 אידיאליסט הוא הנהגה, ויכולת אירגון
למציאות. הקשר את מאבד לא אך

ודבק ולמישפחה, למסורת לעבר, קשור

 ראייה הבונה, היכולת של ויציב שיטתי
 יכולת בעל הוא במיגבלות. והכרה רחבה
 נרתע לא חדשים, דברים להתחיל טובה

קשה. מעבודה
 מעניין, הוא קהל, לפני מופיע כשהוא

 נוחות. הרגשת ונותן טעם של דברים דובר
 { נתפס ופעמים למצבי״רוח, נתון עצמו הוא

* במהירות. שחולף לדכדוך,
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זיכ אתכם ומציפים שבים שבה תקופה
לעבר. געגועים בכם המעוררים רונות

 כדאי אמת של ברגע
המציאות, את לבחון

המעכ קשרים ולחסל
 להאטה וגורמים בים
המתב התוכנית של

 להשקיע תוכלו שלת.
 בלימודים וזמן מרץ

 את לקדם שעשויים
הכמוסות. השאיפות

 נסיעה על שוב ידובר
 וייתכן אחרת, לארץ

 לתכנן רצוי לכן בכם, תלוי בלתי עיכוב
 ידידים. לביקורי צפו יותר. מאוחר לזמן

¥ ¥ ¥
הכס המצב לשוורים. רצינות של תקופה

מבז להימנע זיש מה, לדאגת גורם פי
ולחסוך מייותר, בוז

^**ן1 מב־ המישקל. על מור ן ן | | 
 — בריאותית חינה

 מייוחדת רגישות מת
 הצוואר. ובאיזור בגרון
ה הוא הרומנטי הצד
עדיף זה, ברגע מכל יותר הנאה גורם

מעניינות. להצעות בחיוב להענות
¥ ¥ ¥

 פתוח, הראש ללימודים, מצויינת תקופה
לאחרו אתכם שפקדו והמתח העצבנות

 של לימוד ירגעו. נה
ל יוכל חדשה שפה

ורע רב, עניין הוסיף
 בקשר מפתיעים יונות

 כישרון בעלי לעתיד.
 להפוך יוכלו כתיבה

למע המחשבות את
 ההשראה תוספת שים.

תקו עימה שמביאה
 לסייע תוכל זו פה

 של יצירה ליצור לכם
עוס שבהם אחרים, בתחומים גם ממש.
הצלחה. צפוייה תאומים, בני קים

האח בזמן עליכם שמוטל העבודה עומס
 לגרום ועלול מסויימת לחולשה גורם רון

ל־ ודלקות גבוה לחום

 נסו שתחליטו החלטה
 או מקיצוניות, להימנע
 שהמתח עד להמתין
יעבור. חשים שאתם

 חשים רומנטית מבחינה
 יש באהבה, חזק צורך

צי במקומות חדשים אנשים לפגוש סיכוי
 תיאטרוך. קונצרטים, במסיבות, בוריים,

★ ★ ★
 לכם גורם וחסר-מנוחה עליז רוח מצב

ב לשבת מאפשר ולא ולבלות, לצאת
בד ולהתרכז מנוחה

 יותר. רציניים ברים
לחוו נקלעים אתם

 מייוחדים ומצבים יות
להת ומוכנים במינם,

שב בניסיונות, נסות
 לא אחרת תקופה
ל אף מעזים הייתם
עלי לחשוב או הרהר

 כפולות אהבות הם.
את להכניס עלולות

ב לפתור תוכלו שאותה לתסבוכת, כם
 וכדרככם. ומשעשעת, מקורית דרך

★ ★ ★
 אתכם מעסיקים והמישפחה הבית ענייני

 מקום־ שינוי על מחשבה הרגיל. מן יותר
וגו מטרידה, המגורים

 מעטות לא רמת,דאגות
 דווקא לעתיד. באשר

 אפשרות קיימת כעת
מגו את לשפר טובה
 בענייני נסיעות ריכם.

 לגרום עשויות עבודה
ל בלתי־צפוייה בדרך

הכספי. המצב שיפור
בני־• של בריאותם מצב

 חלק ייתפוס המישפחה
לד או לוותר עליכם ויהיה מהזמן, ניכר
הרומנטי. בשטח חשובות תוכניות חות
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 להיות החוצה, לצאת רצון בכם מתעורר
לח רצון יש ידידים. המון עם מעורבים

ולהת מהשיגרה רוג
חדשים. בעניינים חיל

פעי מלאת תקופה זו
 למרות ומעניינת. לות

 אתם שבו המתח
מצלי אתם שרויים,

ולהת להתגבר חים
 אפשרות קיימת קדם.

 בידידים פגיעה של
לע השייכים קרובים,

 עדיף רחוק. הלא בר
לנ ולא האמיתי הייחס את להראות

 ופוגעת. חמקמקה בדרך קוט
★ ★ ★

 כספים להוציא נוטים אתם שבה תקופה
אופטימית הרגשה ביקורת. ללא כימעט
 והיא אתכם, אופפת

לענ רק לא מתייחסת
 העניין כספיים. יינים

את שמעסיק העיקרי
 שונות אהבות — כם

 אהבות חלקן ומשונות.
 ואחרות ראשון, ממבט
 ריגשי במתח מלוות
המין בני מאוד. גבוה
 אתכם. ממגנטים השני

 לשלווה ערגה קיימת
 להשיג קל לא אך בחיים. היופי ולמיצוי

לדעת. למדתם שבוודאי כפי זאת,
¥ ¥ ¥

ו התחדשות חשים אתם שבה תקופה
 יכולת חדשים. בדברים לפתוח העזה

וכ משתפרת, הריכוז
ללמוד להתחיל דאי
באחד להשתלם או

 המושכים השטחים
 להיזהר יש אתכם.

 ול- נסתרים, מאויבים
בעבו מרכילות המנע

להר רב סיכוי דה.
נס רומנטיות פתקות
 יפה שהחשאיות תרות,

 מאוד מרגישים להן.
אמ בעיסוק הצורן ומתחזק רומנטיים,

ריקוד. ואף ציור כתיבה, — כלשהו ,נות
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 רבות יציאות שוקקת, חברתית פעילות
אם מחודש, מרץ של והרגשה למסיבות,

|!2££££| ^  הל- מוגשמים לראותם פ
 למרות למעשה. כה

 האופטימיות הרגשת
 כל שלא מרגיישים עדיין אתכם, האופפת

 זה. ברגע להתגשם יכולים המאוויים
¥ ¥ ¥

הצ ביניהן המיקצועי, בתחום הפתעות
 ומפתיעים. חדשים ורעיונות חדשות עות
 כספית מבחינה גם

 לשמחות צפויים אתם
 הרפת- בלתי-צפויות.

מפתי רומנטיות קות
תקו עימן יביאו עות
 הן אך מלהיבה, פה

ור קצרות, תהיינה
 סביבן לבנות לא צוי

הר פורחים. מיגדלים
 וחוסר- לאות גשת

ת מסויימת חיוניות
 ן _ העיסוקים שאר בין מכן. לאחר בוא
 ★ אינטלקטואליים, דיבורים שיחה, ערב

 ־* בפוליטיקה. ומעורבות רעיונות ליבון
★ ★ ★

 שבאו חדשים אנשים עם אהבה פרשיות
ומל התלבטויות עימן יביאו מחוץ־לארץ

 לא פנימיות חמות
מעסי קאריירה קלות.

מר ואינכם אתכם, קה
ל מייוחדת נטייה אים
עבו בדבר הצעה קבל
 מרגישים שונה. דה

ה הזמן במילוי צורך
בן־ עס יחסים פנוי.
 ייזכו לא עדיין הזוג

ציפיתם. שלה להצלחה
 בדברים להיזהר רצוי

ותיכנון. מחשבה ללא זורקים אתם שאותם


