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החודש: מזל
ה ל

 הראשון הבית את מסמל טלה מזל
 האישיות את שמאפיין המזלות, בגלגל

 היוזמה המרץ, החיוניות, את עוגמה,
 מרס, כוכב ההופעה. ואפילו ואומץ־הלב,

 טלה מזל לבני גורם זה, במזל השולט
 אלה. תכונות בזכות בעיקר להתבלט

 אלה, תכונות נראות איך לראות מעניין
 ולשאר טלה, למזל מתחברות הן כאשר
האחרים. המזלות עשר אחד

ה סל
 אומץ, בעלי טלה בני נאמר, שכבר כפי

ונ התלהבותם והתלהבות. יוזמה מרץ,
 שאבל בדברים, ולהתנסות להעז כונותם
 יוצרת בלבד, במחשבה נעצרים אחרים

 ההולכים החלוצים, של תדמית להם
 מאוד, יצירתיים טלה בני המחנה. לפני
 מתעניינים, הם שבו חדש תחום וכל

 מזל מחדש. אותו ליצור אותם מישן
 ולכן בגלגל־המזלות, הראשון הוא טלה
 דבר וכל ילד, של בהתעניינותו ניחן
 גם לאנשים יחסו אותו. מסקרן חדש
 זמן כל מסויימת. בתמימות מלווה הוא

 באנשים מאמין הוא נכווה, לא שהוא
 הוא פעמים במגע. בא הוא שאיתם

 גילוי- בגלל במריבות ומסתבן מסתכסך
 פחד ללא נאמרים שדבריו ומפני ליבו,
עצמו. בו גם לפגוע שיוכלו חשש וללא

שור
 השלווה. מאפיינת שור מזל בני את

שו הם והתנהגותם דיבורם בהופעתם,
 וההרמוניה השקט למירב להגיע אפים

שיווי״ את להפר לא על״מנת האפשריים,

 גם וכן רבים, שטחים פני על מפוזרת
 נוגעת שבו דבר כל כמעט כישרונותיהם.

והתלה מקוריות בתושיה, מבוצע ידם
 ויכולת מהירה תפיסה בעלי הם בות.

 רב מרץ משקיעים הם מעולה. ניתוח
 לשבת להם קשה בלתי־פוסקת, בעשיה
אנ עם הקשר ולהתבודד. אחד במקום

ויכול להם, חשוב ומגוונים שונים שים
 רבים למקומות להסתגל המהירה תם

 אם התפעלות. מעוררת שונים ולאנשים
 שאינה בחברה עצמם את מוצאים הם

 לשקוע מסוגלים ־הם עליהם, אהודה
והתלהבותם. יעילותם את ולאבד

סרטן

 למטרה באשר מפותחים חושים לחם
 שאפי שואפים. הם שאליהם וליעדים,

למע אותם דוחפת והיא עצומה, תנותם
 סבלנות מעט להם יש גדולים. שים

 צרות- בגלל להתעכב או בקטנות, לעסוק
ומג חברותיים, הם אחרים. של מוחם

 אמיתי ורצון אהבה נדיבות, אדיבות, לים
 הם מצוקה בתנאי מהם. לחלשים לעזור

 בהם המצוי הדרמטי החוש את הופכים
 להתלהב, מהירים הם יתירה. לדרמטיות

 ולאחר להירגע, מדי מהירים1 ולפעמים
 במשימות, להתמיד להם קל לא מכן

 שדימיונם בשעה לעצמם, הציבו שאותן
בדרי לעמוד מיכולתם רב לגובה הפליג

שותיו.

 הם להם. הדרושים והיציבות המשקל
 מול להתייצב פוחדים ואינם מעשיים

לש אוהבים אינם שהיא. כפי המציאות
 לייפות מוכנים ואינם באשליות, קוע
 יש הטובה, ההרגשה למען הדברים את

 כפי האמת מול להתייצב אומץ להם
 ובעיקר לאמנות נמשכים שור בני שהיא.

ני אינה התלהבותם ושירה. למוסיקה
 משתדלים הם על־פי־רוב כלפי״חוץ, כרת

ומעדי- זו, מהתלהבות שמץ כל להסתיר

 גבוהה, ריגשית רמה סרטן מזל לבני
 בקביעות. הדעת את עליה לתת שיש

 המנסים אלה את לעיתים מטעה חזותם
 מופיעים הם פעמים קנקנם. על לתהות

 בתוכם אן ונוקשים, מחושבים כאנשים
 פוגעים כאשר ופגיע. רן גרעין מסתתר

 שביעות- את בקלות מאבדים הם בהם,
 להם קל לא הטוב• מיזגם ואת רצונם

 רבות ופעמים ולהתפרץ, מתחים לשחרר
הכו- הדברים את בתוכם שומרים הם

סחולוה
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על ועולט הו הוא 1 מוג : ב נ מ
זה מול ני לב גוום 1 טלה מזל
־לב ואומץ ת יוזמו ץ, מד בעלי להיות

 ל- ברגשותיהם. כשולטים להראות פים
 כאשר אן להכעיסם, ניתן עיתים־רחוקות

 עד מהם להתרחק כדאי בכן, מצליחים
זעמם. יעבור

 לגלות ולא להתייסר ומעדיפים אבים,
 הם עליהם. המכבידים הדברים מהם

 בכל ומסורים אמביציה בעלי עקשנים,
וביתם. מישפחתם לעבודתם, ליבם

ומר העבודה, את אוהבים בתולה בני
עלי מוטלות כאשר במיוחד טוב גישים

אח המצריכות חשובות, משימות הם
 עובדים הם וחריפות. פיקחות ריות,

 עבודה מוסר ובעלי דייקנים מעולים,
דא למצבי במהירות מגיעים הם בולט.

ה מהפרט להתעלם יכולים ואינם גה,
 עירנו- בסביבתם. המתרחש ביותר זעיר
 לביקורת להם גורמים ותשומת-ליבם תם

בדרי עומדים שאינם אלה על ולכעס
 ומאחרים. מעצמם שלהם הגבוהות שות

עצ אופי להם מייחסים לעיתים־קרובות
ושונ אלימים שאינם למרות וכעסני, בני

 שאנשים להם נראה כאשר לריב. אים
נע הם כשורה, מתנהגים אינם סביבם

 הם ולפעמים וציניים, עוקצניים שים
 טינה נוטרים אותם הסובבים וגם עצמם
 אי־ אמיתית בהיכרות אן לשני• האחד

 הם מעשיהם כל שאת להבין, ניתן תם,
ה עם להיטיב טהורה בכוונה עושים

סביבה.
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 עי- זריזים, קלי־תנועה, תאומים בני
התעניינותם וחיוניות. מרץ מלאי רניים

 מרץ, כבעלי כולם מכירים האריות את
יש וחמימות. שימחת־חיים התלהבות

 וקונים ועדינים נעימים מאזנים בני
 המיוחד בקסם מכריהם של ליבם את

ב אי־יציבות קצת ישנה מהם. השופע
ש במיבצעים אנרגיה להשקיע יכולתם

 מאוד מושפעים הם מתכננים. הם אותם
)72 בעמוד (המשך
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 בפני העומד השבוע את לתאר קל לא
 מרץ, מרגישים אחד מצד — הטלאים

להת ורצון התלהבות
חדשים. בדברים חיל
מהנים, החברה חיי

ל הזמן שזה וחשים
כספים, ענייני קדם

במש העלאה ולבקש
לתפ קידום או כורת,

שו אתם שאליו קיד
 הרגשות למרות אפים.
להמתין, עליכם אלה,
לקראתכם, שילכו יתכן

 לצוץ, עלולים פיתאומיים מיכשולים אן
 סבלנות. לאבד לא כדאי קידום. ולעכב

¥ ¥ ¥
 חייבים כספים, לענייני הקשורים שוורים,
סו על לשמור כדאי — מירבית בזהירות

 בקשר מוחלטת דיות
 לטווח תוכנית, לכל

 אנשים, קצר, יאו ארוך
 עלולים אמון, המעוררים

 אבני־ בפניכס להעמיד
קנ בלתי־צפויות. נגף'
לד עדיף גדולות יות

 — אהבה בענייני חות.
ניתו להיווצר עלולים

 גס פיתאומיים, קים
 להשלים טוב כאן

 מש־ שאינו מצב מתוך קצר, זמן ולהמתין
 מיוחדת. הפתעה להגיע עשוייה ביע־רצון

¥ ¥ ¥
 ענייני לקדם יעזרו חדשים דפוסי-מחשבה

 באור קשרי״ידידות ולהעמיד קאריירה,
 ידידויות ומיוחד. שונה

להת עשויות חדשות
 שבשבוע מכיוון פתח,

 יותר הרבה אתם זה
כו מהרגיל. מושכים

ה יתחדד הריכוז שר
 לתכנן ותוכלו שבוע,

לטווח-ארון. תוכניות
לתוצאות לצפות אין

כס בענייני מיידיות. ______
 יש — ועסקים פים

מתאימה אינה התקופה היטב, להשגיח
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 מניב לא בעבודה משקיעים שאתם המרץ
 שבו הקצב ואף הרצויים, הפירות את

 אינו התוצאות נראות
עי רצונכם. את משביע
 שאינם שונים, כובים

ובמ־ ברצונכם תלויים
 כל על צצים סירותכם,

ש־ יתכן ושעל. צעד
 ורצון עייפות תחושו

 ולהתרחק להתבודד
 תוכלו מהעבודה. מעט

 לנוח לעצמכם להרשות
 חשוב בסוף־השבוע. רק

 שטעויות כיוון הכוחות, את ולחדש לנוח
 ביוקר. לעלות עלולות בשיפוט חמורות

¥ ¥ ♦
להת עלולות זה לשבוע שתוכננו נסיעות

 יתכן קרובים. של בריאותם בגלל עכב,
ל להיכנס שתיאלצו
 לא שאותן הוצאות

 השגיחו — תיכננתם
ב בכספים לזלזל לא
 יבואו ידידים זה• רגע

 ותיווכחו לעזרתכם,
ה מיהם נוספת פעם

 האמיתיים. ידידים
מה יהיו חיי״החברה

 ותוכלו במיוחד, נים
 חופשה, ביחד לתכנן

 אחרת ארץ עם קשרים זה. לשבוע לא אן
 מזמנכם לבזבז אתכם יאלצו

¥ ¥ ¥
 בעבודה, עסוקים תהיו השבוע בתחילת
כעבור בזמן. להגיש התחייבתם שאותה

תוכלו יומיים־שלושה :____^
 עם קשרים ולחדש לנוח

שיזדמ ישנים, ידידים
בדרככם. במיקרה נו

בני־מיש* של בריאותם
 לגרום עלולה פחתכם

מסויימת. לדאגה לכם
תוכניות, תיכננתס אס

בני־ לכל הקשורות
 עלולות הן המישפחה,
 תקלה בגלל להתעכב,

 גם נמצאים כספים ענייני בלתי־צפויה.
רב. מתח לכס וגורמים דאגתכס בראש הם

 להתחמק לכם
סודות מגילוי

היקר.

■ 1

 זו, בתקופה מאוד פופולאריים אתם
 בקירבתכם המעוניינים המעריצים רבים

קש לחדש והמנסים
ב אתם, שנותקו. רים

 לפייס מנסים דרככם,
 כל רצון את ולהשביע

 נסו אליכם. המקורבים
 על איש־איש להעמיד
הנכון, ומצבו מקומו

 מכם לחסון על-מנת
בלתי־נעימים, מצבים

ל להיווצר שעלולים
 יאפשרו ושלא פתע,
 להיזהר יש צורה. בשום

לידידים. תוכניותיכם
¥ ¥ ¥

 בריאותכם עדיין אך משתפרת, הרגשתכם
 להזניח כדאי ולא הרגיל, מן רגיש במצב

ה המצב את ולשכוח
 התקדמות־מה אמיתי.
 תגרום עבודה בענייני

 ההזדמנות נחת. לכם
 האינטרסים את לקדם
 במקוס-עבודתכס שלכם

 להכין וכדאי מתקרבת,
וברו מפורטת תוכנית

ל תוכלו שאותה רה,
 אנשים, בקרוב. הציע

 ידידים, פני המעמידים
 סיכון להוות עלולים

 במקומות ולתדמיתכם
¥ ¥

 ומשמחת- מהנח להיות אמורה התקופה
 משיכתכם — בה וקוץ אליה אן לב,

 בהי- קשורה לבילויים
שיגיונו אחרי סחפות
ש ידידים, של תיהם

 ה- את לקלקל עלולים
 לבלות עדיף שימחה•
 בני־המישפחה בחברת

 ולא השני, המין בני או
 בילוייכם את להפוך

צפו ציבורית. לחגיגה
בהתער הצלחות יות

 אן והימורים, בויות
 כסף לסכן ולא להיזהר כדאי כאן גם
להורים. זמן להקדיש שתצטרכו יתכן רב.
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לשימכס
החשובים

¥

הטוב
לכס.

 ושקט מנוחה ומחפשים קשה, עובדים
 למצוא אי־אפשר שם דווקא אך בבית,

געגועי־ למרות שלתה,
 תיקונים למרגוע. כם

בבית, נעשים ושיפוצים
 יעדתם שאותם וכספים,
מוש אחרת, למטרה

 בעניינים הם גם קעים
 מחודשת פגישה אלה.

 המין בני ידידים, עם
המתח, את תפיג השני,

ו שימחת־חיים ותוסיף
 בקשר חדשים רעיונות

 תגרום בטיול להשתתפות הזמנה לעתיד.
 והתרגשות. מרץ, ותוסיף להתלהבות,

¥ ¥ ¥
 בתקופה אתכם יעסיקו ונסיעות טיולים

 האהובים במקומות לבקר תוכלו זו.
 מצפה שם עליכם,

ה בני עם פגישה לכם
 שירתקו השני, מין

התלה ויוסיפו אתכם,
אה אן לתקופה. בות
בת המתפתחות בות

אמ מרגשות זו, קופה
 לנבא קשה אולם נם,

 אריכות־ימים. להם
ב הנשארים דליים,

ולע לחזור יוכלו בית,
 ולחדש אותם, המושכים בתחביבים סוק

 שנפסקו. מעניינים חברתיים קשרים
¥ ¥ ¥

ולר לכסף הקשורים חדשים, רעיונות
 להתנהגות לכם לגרום עלולים כוש,

ה למרות — מוטעית
 שתהיינה הזדמנויות
ה קיימת פנטסטיות,

להפ להגיע אפשרות
 הנאה צפויה סדים.

ממיפגש־ או ממסיבה
ושקט. נעים חברתי

 לפגוש עשויים אתם
 לכם שיציעו ידידים,
הקשו מעניינת, עבודה

 ציבורית לפעילות רה
לטי להקדיש תיאלצו מהזמן חלק מהנה.

לעזרתכם. הזקוקים מבוגרים, באנשים פול לרמאויות. קורבן ליפול עלולים ואתם
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