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האה־ ,היופי מזל הוא מאזניים מזל
והנישואין. השותפויות האמנויות, בה, *
הגורם הוא המזל, שליט ונוס, הכוכב .*
 ה- בני מבורכים שבהן התפונות לשפע *
את באסטרולוגיה מסמל ונוס מאזניים. $
 למזל והיופי. האהבה את ההרמוניה, *
 זה, כוכב על בלעדית חזקה אין מאזניים ^
ונוס. שולט בו שגם שור• מזל לו ושותף +
ו- שור המזלות בני את משווים אם *
נשל ששניהם להאמין קשה מאזניים, *
 כידוע שור מזל כוכב. אותו על״ידי טים *
ל שייך מאזניים ומזל אדמה, מזל הוא $
 להתחקות ניתן כאן כבר האוויר. מזלות *
מע- מאזניים בטיבעם. הגדול השוני על ^
אף ולפעמים באוויר, מעט ״לרחף״ דיף *
 אינה אם בייחוד מהמציאות, להתעלם *
שהיא. כפי לשאתה שקשה או נעימה, $
 ומוצק חזק מספיק עצמו מרגיש שור *
גם קשיים. עם להתמודד חושש ואינו £־
והרמונית, שקטה סביבה מעדיף הוא *
בעיסוקיו. אותו שילוו נעימות ומנגינות $

מאז האדמה. על תמיד נשאר השור אך
 מזל ולבן יותר, מורכבת בצורה בנוי ניים
 רוחו הלך את להבין קל תמיד לא שור

ו ועדין רגיש מאזניים בן ומחשבתו.
ומתחמקות. בלתי-צפויות תגובותיו

שנקר איזורים שני קיימים בכף־היד
 ניתן ובעזרתם ונוס, כוכב שם על אים

 שביניהם החשוב ההבדלים. על לעמוד
בסיס כעין המשמשת ונוס, גיבעת נקרא

 ב- ביותר הגדולה הגיבעה זו — לאגודל
 גיבעה קו־החיים. אותה מקיף כף״היד.

מקו על לאהוב, היכולת על מלמדת זו
 בריאותו על האדם, של האנרגיה רות

 עם להתמודד ויכולתו ונכונותו הפיסית
בחיים. קשיים

 הוא אף שקרוי בכף־היד השני האיזור
לחלו שונה במקום נמצא ונוס, שם על

לב קו מעין זהו ונוס. חגורת זו — טין

 הראשונה האצבע בין המתחיל פנימי,
 לזרת. השלישית בין ומסתיים והשניה,

 כסידרת או עיגול, כחצי שנראה קו זהו
 פחות יוצרים ביחד אשר שבורים קווים

 המסורתיים ההסברים עיגול. יותר או
אח כפות קוראי רבים. הם זו לחגורה

 נטיות על מעיד שקיומה סבורים דים
 שהדבר קובעים אחרים הומוסקסואליות.

 שמקשה דבר מאוד, מיני אופי על מלמד
 להיות כזו, חגורה לו שיש האדם, על

ממושך. זמן אחד לבן-זוג נאמן
 זו חגורה — לכולם ברור אחד דבר
 מאוד רגישים אנשים של בידיהם נמצאת

 אינ- הם קרובות לעתים תאווה. ובעלי
 ולקסם ליופי ורגישים מאוד טלגנטים

ריא כל-כך ולא אידיאליסטים הם אישי.
 אימפולסיביים מנוחה, חסרי הם ליים.
סבל להם אין רצונם. את להשביע וקשה

 שהיא מיסגרת כל ומיגבלות, לחוקים נות
 להרגשת להם גורמת או אותם מעצבנת

לחופשי. ולצאת לברוח ורצון חנק
מת בחיפוש חייהם את מבלים הם

 כשנשוא שלהם. האידיאל אחר מיד
 מגרעות ובעל כאנושי מתגלה אהבתם
 סובלים הם לכישלון, נתון או אנושיות

ה מאשליות. השתחררות ביסודי מרה
רג של מטוטלת כעין הם עבורם חיים
ל שהם עליהם לומר אפשר אבל שות,
משתעממים. אינם עולם

ב והאהוב האהבה את מחבקים הם
ש מה בא שהנה עצמי ובשיכנוע להט

 נפלא. הכל מה תקופת ולמשך חיפשו,
מסת לא ביותר הפעוט כשהדבר ואז...

 התלהבותם את מאבדים מייד הם — דר
חדש. למישהו או למשהו וניגשים
 טיפוסים שאלה להבין ניתן זאת מכל
להסתו נחמד והתלהבות, עניין מעוררי

 ולא מעייפים, קצת גם אך בצילם פף
אינ בעלי חריפים, הם אתם. לחיות קל

 נבואי, חוש אף ולפעמים טובה טואיציה
 וטעם הומור חוש ומהירה, חדה תפיסה

 שמפחיד הדבר ובסיפרות. באמנות טוב
השיעמום. הוא מכל יותר אותם
 בכף״ המופיע זה, סימן להשוות אם

 קל האסטרולוגיה, ממזלות לאחד היד
 בני- את המאפיינות תכונות בו למצוא

 כולם. את לא כי אם מאזניים, מזל
קרובות. לעיתים בידם יימצא זה סימן
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 מביא לאחרונה, חשים שאתם המתח ■¥•
וחלקן נעימות חלקן — הפתעות גם עמו ^

*80826101 *

 עם בקשרים פחות.
 עליכם השני בני־המין

 הפעם לוותר יהיה
 שכן לרצונם, ולהיכנע
 משלכם נכון שיפוטם
 עניינים זו. בתקופה
זהי מצריכים כספיים

 משום מירבית, רות
 הפחות שההפתעות

דוו קשורות נעימות
אל זה• לשטח קא

 מהן תגלו ואל מוגזמות בדרישות תבואו 4
 אתכם. יק;׳מו קשרים לעתיד. התוכניות *
$ * * 1*

 יציבות חסרת בתקופה נמצאים השוורים
 שיטה על להקפיד כדאי בעבודה ורגישה.

שחוסר משום וסדר,
₪ן$ן ■

ז לא עדיף — שורות ן ן ז מ |3  ־$
 כ־ הנאמר את לקבל

* תוכי לבני־הזוג פשוטו. !■0 0ם2 £
 *233*0■ ועליכם מסויימת, נית

 וזהירות. עירנות לגלות
 חלק :נוחה אינה התקופה כספים בענייני

לחסוך. ייאלצו לבזבז, הרגילים מבני־המזל,
* * 1*

 עם מנסיעות ליהנות יוכלו תאומים
 חיי״חברה הדדיים. ומביקורים ידידים

ובי מסיבות סואנים,
 להרחיב יעזרו לויים,

היכ המכרים. חוג את
 עם במינה מיוחדת רות

 מארץ שיבוא מישהו
 לשם הקשור או אחרת,
 תוסיף כלשהי, בצורה

 יש ותיקווה. התרגשות
ה התקופה את לנצל

 לבסס כדי רומנטית
ה על ולוותר קשרים

 ש- לקשרים בקלילות להתייחס נטייה
הקרוב. בעתיד חשובים להיות עשויים ^

0וו₪ח

 שעבר השבוע את שליוותה המתיחות
 לנשום שוב ואפשר יותר, קל וכעת חלפה,

שהו־ ־אורוזים לרווחה.

להימ־ יש ולכן צפויים,
כדאי מספקולציות. נע 11111^65

 את בינתיים להשאיר
אבי־ שהוא. כפי המצב
 מהווים ביתיים זרים

 במיוחד להשגיח יש — לבני־הבית סכנה
מסוכנים. בדברים ישחקו שלא הילדים על

* 1* 1*
 המישפחה בני עם משותפות נסיעות
 נסו והתפרצויות. להתרגזויות גורמות
 חופשה לעצמכם לתכנן

ו יומיים או יום בת
ההמו מכל להתרחק

 שאתם התרגזויות לה.
ונע לפתע באות חשים
 מהירות, באותה למות

 עומדים עצביכם אך
 קלים, לא במבחנים

 להתרחק כדאי לכן
 חדשה אהבה מעט.

 וזו בפתח, עומדת
ו אישי קסם בעל למישהו קשורה

מסיבה. צפוייה השבוע בסוף חוכמה.
* 1* *,

 אתכם, שהדאיגו מובנים, לא עניינים
 העבודה במקום השבוע. להתבהר יתחילו

 שכדאי ידידים לכס יש
ו פיהם מהם. להיזהר

ה שווים. אינם ליבם
 ראוי הבריאותי מצב

 ואין מיוחדת, להשגחה
 'לא בהרגשה לזלזל
 עלולה זו — טובה

 יותר כרצינית להתגלות
נראית. שהיא מכפי

 אסור כספיים בעניינים
 נסו לאיש, דבר לגלות

בזהי מעשיכם את ולכלכל בסודיות לנהוג
רב. לעזר לכם להיות עשוי בן־הזוג רות.

■**■ו:<'נג-ג^ו

 — עליכם עוברת ביותר מוזרה תקופה
 השיגרה את לשנות רצון בכם מתעורר

 זו חיים• אתם שבה
לתיכנון טובה תקופה

 אם יעשו טוב נישואין,
 תקופה זו בחיוב, יענו
שו לבנות אפשר שבה

ידי לטווח-ארוך. תפות
מו מחו״ל ששבו דים

 והנאה עניין סיפים
 רעננה. רוח עימם ומביאים לחיים,
מעניינת. היכרות צפוייה קצרה בנסיעה

* 1* *!
 התקופה, את מאפיינים ועצבנות אי־שקט

 מעשה כל בחוסר־זהירות. נוהגים נאתם
 אתכם. לסכן עלול נמהר

 לכס גורם פיזזר־דעת
 מפתחות, כספים, לאבד

וחפ מיסמכים תעודות,
 להשגיח יש דומים. צים

 הבריאות על במיוחד
 סיבוכים למנוע כדי

 בדרכים גם מיותרים.
 בגלל סכנה, נשקפת
 אחרים. של נהיגתם
 עשויים כספיים עניינים
 לטובה. אותכס ולהפתיע השבוע להסתדר

דה. בשבוע לאיטה מתפתחת חדשה אהבה
י' * * *

 ולאי- לדאגה גורמים כספיים עניינים
 לעזרתכם יבואו ותיקים ידידים שקט,

מה להקלת ויגרמו
 העזרה למרות במצב.

 ל- לא רצוי שתקבלו
_ בדיבורים הרבות

חשו- דברים של גילוי 1 0■*,^
עלול עת בטרם בים

7 8|11|7|  ולדחיה לנזק לגרום ^
חשובות. תוכניות של

 מבוגרים מישפחה בני ̂■1.111■ 111 >811
ויש עליכם, מכבידים
ב להעמידם בהחלט

 לארץ לחוץ נסיעה של תיכנון מקומם.
נפלאים. רעיונות עימו יביא זו בתקופה

★ אתם שבו במקום לכם שנעשה חוסר־צדק
ותיסכול. מרירות להרגשת גורם עומדים

לבעיה היחידי הפתרון _

 ותוך המכריס. חוג את
תרגי־ ספורים שבועות ^ ,■:־ י,

בחיי־ ממשי שינוי שו
 השני המין בני כס.

■3 3 3 הת בחוסר מתנהגים !■■3
* להעמידם ויש חשבות,

 * שהם לצער מודעים אינם הם במקומם■
★ משלהם. גבוהה שרגישותכם משום גורמים,

ן !* * ■*
 * ל- אותכם מטרידים מישפטיים עניינים

^ יסתדרו אלה אל״דאגה, אך אחרונה,

ר 22 ב טו ק או  ■ ב
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 ביותר, הטוב הצד על
 לפנות תוכלו ואתם

 עם קשרים לעיסוקיכם.
 בחוץ השוהים אנשים
 להסתבך עלולים לארץ
חו או אי־הבנה בגלל

 תיק- ליצור יכולת סר
הת בזמן• נכונה שורת
 תוך — בסבלנות אזרו

להב תוכלו שבועיים
ה עצמכם• את היר

 ן ימצאו העבודה למקום בקשר התלבטויות
* לדליים. כמתאים ומבריק, מהיר פיתרון

★ ,+ ן*

 ר א גו 5ב׳ 20
בפבדואד ז8

★ ־,י  ★ הגיעו העבודה במקום שהיו סיכסוכים
 £ התפרצות אחרי זאת אך השבוע, לסיומם

★ יכולת שאין נעימה לא
* עניינים ממנה. להימנע
* את מעוררים כספיים
★ האשמות ביגלל רוגזכס

 5 ה־ מצב בלתי־צודקת.
★ השגחה דורש בריאות

 ־ בפברואר ו9
במרס 20

 * זו, בתקופה מיוחדת
★ יתכן בריאים, אתם ואס

★ * בן־ של הבריאות שמצב

ידידות זמנית.

 ★ מישפ־ קרוב או הזוג,
אחר, חה

★ הופכת
★

* דאגה יעורר
■ ----- נהיבמ תמיוחד

* מאוד. ומרתק מעניין לרומן אלה בימים


