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מימיניחדים

החודש: גזר
יה אר

 בתחומי רישרונות אריה מזל לבני
 השיחה עימם בפגישה שונים. אמנות

ה לנושא איכשהו מתגלגלת בדרך־בלל
 ובעיניים בהתלהבות שיספרו או אמנות•
 — שראו מחזה או סרט על נוצצות
ומר חיה בצורה הדברים את ויתארו

 להסתפק יופל להם שהמאזין עד תקת,
 אם — חיות הדגמות המלווה בסיפור

השחקנים. חיקוי על־ידי או פנטומימה

 או אינטואיציה יצירתיות, — מהלב״
 מצב לפי לזהות ניתן מחלות״לב אפילו
אפולו. אצבע

 את כאמור, מייצגת, — אפולו אצבע
 כוחות- ומראה הנימי, הרגשות עולם

 אמנותיים. וכישורים אינטואיציה יצירה,
 לאצבע באורכה השווה אפולו אצבע

שה מאוזן, אדם מראה (אצבע) המורה
 מתאימים החברה של המקובלים ערכים

 סביבתו, של להערכה זוכה הוא לו.
המאו באישיותו נעימה אווירה ומשרה

 לאו כי אם הרצוי, המצב זהו זנת.
שתי של באורך השיוויון המצוי. דווקא
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 ★ ואצבע המורה, (האצבע אלה אצבעות
5 ובי־ מאוזנת לאישיות סימן הוא השמש)

קיים. טחון־עצמי
*״י האצ־ לכיוון מתכופפת אפולו כשאצבע

בלבד ם ו ת אוו שג
ש לא וכבודם ייפג

 בלט, או קונצרט ציורים, תערוכות גם
 לו יגרום אריה, מזל בן נוכח שבהם

 פנימית וכמיהה הנאה התעלות, להרגשת
 שניגן, האמן עצמו הוא להיות ונסתרת

צייר. או הציג רקד,
 מונע מה — השאלה נשאלת כך, אם
ולה אלה, כישרונותיו את לפתח מבעדו

ומעיסוקו! מעצמו שבע־רצון יות
חד־משמ- או פשוטה אינה התשובה

 כישרונו- לכן קודם הוזכרו כבר עית.
 כדאי מהם איזה הבעיה המגוונים. תיו

 לפעמים פיתרון. מוצאת תמיד לא לפתח
 והזמן התלבטויות, של שנים עוברות

ה מהו בטוחים אינם עדיין והם עובר
לפתח. באמת שכדאי שטח

 מכשלונות, מאוד חוששים הם שנית,
 ולא פעם לא נכשל אמן כל וכידוע,

 ול- להישגים מגיע שהוא ועד פעמיים.
 מעט לא נוחל הוא הסביבה, של הכרות

וחל מוצדקות חלקן וביקורות, אכזבות
העצ בגאווה פוגעות אלה אך לא, קן

של החלשה הנקודה בדיוק וזו מית.

★ ממנו. נחת רוב רווה אינה בתו
* השמא- ביד רק מופיעה זו כשאצבע

* )64 בעמוד (המשך

 דברים על לוותר מוכנים הם המזל. בני
 וכבודם שגאוותם ובלבד להם, חשובים

ייפגעו. לא
 על- להעזר ניתן שבהן הדרכים אחת

 אחר או זה ״אריה״ למה להסביר מנת
 האמנותיים כישרונותיהם את פיתחו לא
 נשמר בכף־היד בכף־ידם. הסתכלות —

האצ — האריות את גם שמייצג מקום
קמי הנקראת (מהאגודל) הרביעית בע

ה אצבע אותה מכנים הכירולוגים צה.
 באסטרולוגיה אפולו. אצבע או שמש,

 — אריה מזל בבני השולטת היא השמש
״שבא מה לכן הלב• על השולטת והיא

 * נמצא בעליה (הגבוהה), האמצעית בע
 * ממה פוחד הוא תמידית. בעמדת״הגנה

 * אפילו ביקורת, מכל נפגע עליו, שיאמרו
 * מבין שאינו אדם על״ידי נאמרת היא אם
 * אדם לפגוע. מתכוון ואינו שח, הוא מה
 ★ ב־ יגמר שיעשה דבר שכל פוחד כזה

 £ כלשהי. באי-נעימות לפחות או כישלון,
 * שמירה-עצמית, של אינסטינקט לו יש

̂  ״האם בדרך־כלל, אותו המלווה והשאלה
* סומך אינו הוא זאת!״ לעשות לי כדאי

 ★ ומסתמך אינטואיציה, או פנימי, רגש על
£ נכונים. שאינם אינסופיים חישובים על

★ רבות לאכזבות אותו מובילה זו דרך
£ סבי- גם לכן קשים. פנימיים ולמאבקים
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 יו- כטובה להגדיר אפשר התקופה את
 מנצלים הטלאים אך מקודמותיה, תר

מוגזמת, בצורה אותה
מס התחשבות וללא

 הרצון באחרים. פת
 רגע כל תום עד לנצל

 להז- גורם הנאה של
והקרו הסביבה נחת

צפו- לכן אליכם. בים א
ומתחים מריבות יות *
* 1^ מקורביכם בביתכם. ■57555*

וב בדרישות יבואו
 נוטים ואתם טענות,

הפי בבית. רק תוקפניות להתפרצויות
בהרפתקות-אהבה. בחוץ, יימצא צוי

* ¥ ¥
בביתם, מסוגרים שוורים השבוע בתחילת

 פני־הבית. לשיפור מאמצים ומשקיעים
"צ־ ממרחקים ידידים

תז^נ־ חדש מכר' עימם
בעיק־ להתפתח עשוי חס אהבה קשר יין•

בסבלנות. להתאזר עליכם זו. הכרות בות
¥ * ¥

השבוע, את תאפיין חברתית פעילות *
ביקו- או ידידים, בחברת רבות נסיעות *
ל- יביאו אצלהם רים _________ $
* ■ ושמח. קליל מצב-רוח ■0ין011£■
ש- הכספיים, העניינים *
ולדא- לטרדות גרמו ¥
לשבי- מסתדרים גות, *

 סכום רצונכם. עות
 בלתי- ממקור כסף
קש לכך. יביא צפוי
 ובלתי- מייוחדים רים

 עם שהיו מוגדרים,
ה המין מבני מישהו

 לפתע ישתנו אחרת, בארץ הקשור שני,
יותר. ובהיר יפה לכם יראה והעולם

21 * . ו׳  - בי
י 20 ל ו י ב

אי 21 מ  ־ ב
ביוני 20

 השבוע, תורגש במצב־הרוח ניכרת הקלה
עם אי־הבנות יתכנו שבתחילתו למרות

שעל־ אלא והתלהבות,
 לשוחח תוכלו לא כך
 להמתין אלא איש, עם

 לגרום עלולה הזמנית השימחה בסבלנות.
 תתחרטו. שעליה אימפולסיבית, להתנהגות

★ ★
 מתחילה, האריות של הטובה התקופה
 וההתלהבות החיוניות יוסרו, המתחים

מתנות, אתכם. יבליטו

 לדחות יש חדשות
 לשפוט אפשרות אין כרגע מה, לזמן
 בהן. החסרונות את גם ולראות נכון,

¥ ¥ ¥
 מאפיינים ולהתרחק לנוח ורצון עייפות

 שאי־אפשר הסמוי, הדיכאון השבוע. את
מביא ממנו, להיפטר

 המועברת מאינפורמציה
 כל לא 'מיקריים, רכילות בדברי אליכם

לכס. יעזור קרוב ידיד נכון. שנאמר מה

 את וממלאים בחברים, מוקפים אתם
 להנעים הרצון ציבורית• בפעילות יומכם

מכם מונע לאחרים

כוונותיכם את יבינו

|1<1י|ו3 ^ בסודיות נשמרים בה 3ר

■11111^^  חשו- דברים של מגילוי !
 מיק- שיחה דרך בים
פיטפוט. סתם או רית
 הקשורות תוכניות גם

ייג שלא כדי בסוד, לשמור יש לכספים
התוכנית. בביצוע עיכוב או נזק רם

★ ★ ★
קשו השבוע אתכם המעסיקות המחשבות

 מעמדכם את לקדם וכיצד לקאריירה, רות
 הכספי. מצבכם ואת

ל ורצון חוסר־סבלנות
הגדו ל״נעלים היכנס

עלו ממידתכם״ לות
למ אתכם להביא לים

 הממונים עם תיחות
 יש בעבודה. עליכם

ול בסבלנות להתאזר
 כישוריכם. את הוכיח

 מתוך תבוא ההתקדמות
שו אתם שבו המקום

אי בחוץ אליכם הקורצים המקומות הים•
 לכאורה. נראים שהם כפי בטוחים נם

★ ★ ★
 והתחייבויות חובות של הרב העומס

ותוכלו מעליכם, יוסר המישפחה כלפי
ולה בשינה, להרבות

ה את לעצמכם שיב
כ שהוצאתם. כוחות

 מעט להתרחק דאי
ולהתר מחיי״החברה,

 הקשורים בנושאים כז
 אתם שבו חדש, לשטח

 תוכניות מתעניינים.
 כדאי רחוקה לנסיעה
 כדאי זה• ברגע לדחות

הבריאות, על להשגיח
 עניי- ורגילה. בטוחה לשיגרה ולהיצמד
דאגה. יגרמו המישפחה של ני-כספים

מסתדרות אינן העבודה בתחום שאיפות
 * עניינית שקטה, שיחה לשביעות־רצונכס•

* והטחות האשמות וללא,
$ לשיחה, שותפכם כלפי

י ולהב־ להסדיר עשוייה
חשובים. עניינים היר

ב ייראו לא התוצאות
 יותר מאוחר זה, רגע

 לא •שהמילים יתברר
מצב־ לשוא. נאמרו
ומשת כבד, די הרוח

★ למיש־ אחד מרגע נה
£ את לקחת נסו נהו,

★ את לשכוח ולא בקלות, יותר י הדברים
± הפתעה. — הרומנטי בשטח חוש־הומור.

★ * ★ ★
* מעג־ מיפנה מקבלות מיקריות ידידויות

 * אך רבים, קשרים שאוהבים הדליים, .5יין
* להת־ יאלצו מרחוק,

ר 21 מב צ ־ בד
אר 19 י בינו

 השני, המין בבני חשב
 על־ תוכניות ולשנות

 ידיעה לרצותם. מנת
 אליכם שתגיע מוזרה,

 כלי־התיק- באמצעות
להתרג תביא שורת,

נסי ולהפתעה. שות
 יהיו וטיולים עות

ו במייוחד מוצלחים
 שימחת״חיים יוסיפו

 * יותר תהיה מביניכם לאמנים ובריאה*.
* להתקדמות. תביא עבודה וכל השראה,

★
★ ★ ★ ★

 * בימים מתחילים אתם חדשה,,שבה עבודה
* אי־שקט של למצב אתכם, מביאה אלה,

ד•2י ב מ ב גנ -־ ,י
בדצמבר■ 20:־

ז

י?
ןגיון

אר 19 י בפברו
בללרלז־ 20

̂  ^ התייע־ חרדה. ואפילו
 * השר אנשים עם צות
 * תע־ בחוץ־לארץ הים
־ * הבעיה את לפתור זור

 ★ שמטרידה המרכזית
* לח־ לכך. בקשר אתכם
 ★ החרשת דרככם עשה,
 $ לקאריירה אתכם תביא

 ★ הזמן במשך מבטיחה,
* העבו־שאופי ייתברר

* בדיוק ״תפור״ דה
* ומלהיבות קצרות הרפתקות־אהבה עבורכם.
שימו־לב. משיווי־המישקל, אתכם מוציאות




