
*¥
¥
¥
¥¥
¥
¥
¥
¥
♦
¥
¥
¥
♦וי1■¥¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥¥
¥¥
¥
¥
¥
¥¥¥¥
¥¥

ס ו ה ס ו ר ו 1-+*ה
★

מדים
בנימי!•

החודש: מזר

־ קשת

 ערום. פוליטיקאי אינו הוא למעשים.
 מבדיחותיו. ונהנה הומור חוש בעל הוא
האח את לבדר על-מנת יתבדח לא הוא
 עצמו את ליהנות רצון מתוך אלא רים,
כולם. את עימו ויחד

 והידי• ההומניטריות, התכונות למרות
 מצבי־רוח קפריזות, בעל הוא דותיות,

 הטביבה את להפתיע יכול הוא ומוזרויות.
נעי־ ובלתי חריפים קיצוניים בשינויים

מתאימים דגן וווינזז ברזינייב ליאוניד
ד ח א . ה י נ ש ם ל , ה ם י ר י ש י
כשדות וחסד• מסובכים לא נועזים,

בודנייב
ב־ השמש .1906 בדצמבר 19ב־ נולד

 יופיטר ונוס, דלי. במזל הירח קשת, מזל ¥
 אחורי. בהילוך נמצאים ופלוטו נפטון ^
 המייצג אדם, מראה שלו הלידה מפת ¥
 — השמש נמצאת שבו המזל את היטב ^
 אוהב מסובך, ולא נחמד פשוט, הוא קשת. ¥
סביבו ליצור מבלי לעניין ישר לגשת £
חברותי טוב־לב, הוא מיותרים. סיבוכים *
 בדרכו. ומאמין אופטימי אדם, ואוהב *
 אמונתו את לתרגם כוח בעל חזק אדם £
¥ 
¥ ¥ ¥

ברז׳נייב ליאוניד
קיצוניים בשינויים להפתיע

 עם בדיוק ויודע תמים, אינו הוא מים.
 וכשהוא עקשן, מאוד הוא מדבר. הוא מי

 במשך ממנה יסטה לא הוא דיעה, קובע
שנים.

 מהירה מחשבתו אינטלגנטי, אדם הוא
 והחלטית. ברורה מטרה ובעלת ובהירה

 הוא פתוח. נושא שום משאיר אינו הוא
 שלב כשכל בשלבים, הבעיה את פותר

 למטרה בדרך נפרדת מטרה לגביו מהווה
הסופית.

ב שנים, במשך מעמד מחזיק הוא
 רבים, אנשים על מקובל היותו זכות

 שלו, והנקיות החיוביות התכונות ובזכות
ורו רומס איש״תככים היותו ביגלל ולא
 אכזריות בו יש אם סטאלין. נוסח צח

 מתוך באה היא קיימת), אכן (והיא
 העיקרון: בצידקת ואמונה רגישות חוסר

 חושב שהוא מסויימת, פעולה על-ידי אם
 לאנשים סבל ייגרם לנחוצה, אותה
 עם יחד מכך. יתרגש לא הוא — רבים
לשמה. אכזריות אצלו ניכרת לא זאת

 דורש שאינו צנוע אדם הוא לעצמו
 נותן אינו הוא קרובים ביחסים הרבה.
 הקרובים משוחררת. אווירה של הרגשה

ומוכרחים תמידי, במתח נמצאים אליו

 הזולת את חש אינו הוא אליו. להסתגל
אליו. להתייחס כיצד יודע ואינו

ב בר־מזל. נראה הוא הלידה במפת
 * מעמד החזיק הוא בחייו, מסוכנים רגעים

 * שניתן המזל שפע בזכות רק והתקדם
★ לידתו. ביום לו

 * שמשרת כלי אלא איש״חזון, אינו הוא
 ★ טיב- שבעצם מכיוון בנאמנות, החזון את
£ ונאמן. אידיאליסט הוא עו

 ★ כאמצעי כוח של בעיקרון מכיר הוא
 £ בעיניו, חיובית שהיא מטרתו, לשליטה.
 * וזה בכוח, השימוש את לגביו מצדיקה

★ לגמרי. לגיטימי לו נראה
 * מפת את משווים שכאשר לציין, מעניו
 ★ של זו עם ברז׳נייב ליאוניד של הלידה
 * האחד מתאימים שהם נראה רגן, רונאלד

 ★ הם ולסלוח. לצחוק מוכנים שניהם לשני.
 $ הלא הנועזת, הישירה, בדרכם דומים

 ★ הוא ברז׳נייב הפשרות. וחסרת מסובכת
* הוא הפשוט. העם את ואוהב פטריוט

 * מתאים הקומוניסטי והרעיון שוויון, בעד
 ★ קפיטליס- בחברה גדל היה אם לאופיו.

 * מתוך לאנשים מתנהג היה אז גם טית,
 ★ הוא באשר לאדם והערכה שוויון תחושת

* אדם.
★
★★★

★

 להיגרם עלולה העבודה במקום מתיחות
 עמיתים של נכונותם חוסר ביגלל השבוע

 תו- את לקבל לעבודה
 ורעיונותיכם כניותיכם
ל כדאי לא החדשים.
 פשרה חוסר התעקש.
יעזור, לא זו בתקופה

מיו לאי־שקט ויביא
 כעת לבצע רצוי תר.

חד כספיות תוכניות
 שמאוחר מכיוון שות,
הכו מצב מראה יותר
 בתחום בעיות על כבים

להתפתח עשויות חדשות ידידויות זה.
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מבוקשים. עצמכם תחושו לפתע בקרוב. ¥

 ה־ ובקרב בבית מתיחות חשים סרטנים
ולהת המצב על להקל אפשר מישפחה.

 אחרים לתחומים מסר
 הרבה המצב שבהם
 אהבות מעודד. יותר

את מעסיקות חדשות
 הזדמנויות ואיתן כם,

 מאלה שונים לבילויים
 אלה לכם. המוכרים

בני־ מצאו לא שעדיין
 לפגישות צפויים זוג,

משעשעות. רומנטיות
סרטן, מזל בני הורים

 ילדיהם, שיקבלו מהשבחים השבוע יחנו
אחר. ספורטיבי בתחום או בבית־הספר אס

 תקבל לאהבה האיו״סופית כמיהתכם
עומ חדשים קשרים שכן השבוע, מענה

 במקום להתחיל, דים
ל צפויים בלתי ובזמן

 יהיה הדבר חלוטין.
במקו כנראה, קשור,

ב או לימודים, מות
 אדם עם קצרה נסיעה
 נטייתכם זר. כימעט

 עצמכם את לפנק
ה בעוכריכם תהיה
 למלא רצוי לכן שבוע.

ב ההתחייבויות את
 יפות מילים על-ידי להתחמק ולא עבודה,

משתפר. הכספי מצבכם אמת. בהן שאין

מאזניים

★★★
 ★ ידידים על־ידי תיפתר בעבודה מתיחות
 * בצידקת־ מאמינים אלה לעבודה. ועמיתים

★ לתי־ נכונים ויהיו כם
 5 קשיים למענכם. לחם

* לפתע ייפתרו כספיים
* כספיים הישגים על־ידי

★ היכרות צפויים. בלתי
★ תביא בעבודה חדשה

* וחדש, מקורי לרעיון
בעתיד. תעסקו שבו

 הכבד מצב־הרוח למרות
 רצוי להתבודד, והרצון

ל להזמנות להיענות
 מזל בני הפתעה. שם צפוייה מסיבות.

בעבודתכם. יותר קצת התאמצו
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מר אחד מצד קלה. ולא מוזרה תקופת
 לבצע וחהסר־מרץ כבדות השוורים גישים
 . מצד שיגרתיים. דברים

המת מצב־הרוח שני
 עצומה, במהירות חלף

 רגע לאי־בהירות. וגורס
עצו התלהבות חשים

מס שהכל והרגשה מה
 רגע אך כרצונכם. תדר

ל עלולים מכן לאחר
 דיכאון תחושת חוש

תחו בהלה, אל ויאוש.
בל זמניות אלה שות
שהתקו ולחכות בסבלנות להתאזר יש בד.
לבזבזנות. מנטייתכם היזהרו תעבור. פה

שווו
 - נאפריל

במאי נ
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 לעזרה מהם שציפיתם והידידים החברים
למ תוכלו זאת לעומת השבוע. מאכזבים

 ב- ועידוד עזרה צוא
 טובה אפשרות בית.

 רכישות או לשיפוצים
 כמו־כן לבית. חדשות

למקו מעברים יתכנו
 חדשים. מגורים מות

 אחר להיסחף נטייתכם
 בעוב- תהיה הרפתקות

 להגזים לא נסו דיכם.
קש פרועים. בבילויים

 חדשים רומנטיים רים
 ייזכרו ישנים קשרים גם בפתח, עומדים

שלכם. החיים שימחת את ויגבירו לטוב,

 - ביולי 21
באוגוסט 21

 בכל הטובה. התקופה נמשכת לעקרבים
 בהקלה חשים מצויים הם שבו מקום

כס אפשרויות במצב.
 נפתחות מעניינות פיות

 רצוי השבוע. לפניכם
לפ ולהעיז זאת לנצל
 שיג־ בלתי בצורה עול

 בני עם היחסים רתית.
 משתפרים. המישפחה

 בסלחנות חשים אתם
 גם כלפיכם. ובוותרנות

לק ללכת נוטים אתם
 אליכם. הקרובים ראת

 בני־הזוג עם להתפנק צורך תרגישו
קצת. התאמצו לבילויים. לצאת ולא בבית

עקו[
 - באוקטובר 22

בנובמבר 22

ה בפתח. עומדת וטובה חדשה תקופה
 ★ מיפנה מקבלת מזמן לא שהחלה אהבה

* ח- ההתלהבות מעניין.
* שיי״ תהיו שבה רבה
ל לגרום עלולה יים,

 עמי- בשיפוט. טעויות
 מצפים לעבודה תיכם

 — מכם ועזרה לעידוד
 מציפיותי- תתעלמו אל

 כספית מבחינה הם.
 לשובה, שינוי מסתמן
 שנוצרו זמניות ובעיות

רצוי החודש ייסתרו.

 ״ל. בינואר 20
!פברואר 1$
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 זו בתקופה עליכם שעוברים השינויים
 ותוכניות חדשים רעיונות עימם מביאים

 רבים לעתיד. מעניינות
 נסיעות לתכנן יתחילו

 עם קשרים לחוץ־לארץ.
 יהיו חרות ארצות
ה העניינים במרכז
קש גם ביניהם שבוע,

 השבוע רומנטיים. רים
 לעבור עשויים אתק

 ובלתי מוזרים נסיונות
 ל- יש אך שיגרתיים,

 אחרי מלהיסחף הזהר
 בריאותיות בעיות אחרים. של שגיונות

שבאו. כלעומת תחלופנה אותכם שהדאיגו

האומים
3 )

מדאי המגורים למקום הקשורות בעיות
פעי לחסרון־כים. וגורמות אתכם גות

 מתעוררת חברתית לות
מחד ואתם לאחרונה,

שנותקו. קשרים שים
 יוסיפו קצרות נסיעות
 העבודה במקום הנאה.
 רומן להתפתח עשוי

 מזל בן עס מפתיע
יוצא־ אדם עם או דלי,
למ באישיותו. דופן
החי־ הפיתויים כל רות

 צורך תרגישו צוניים, ״י
 והתחייבויות עבודות ולסיים בבית לשבת

בספורט. עיסקו — בתולה בני שהצטברו.

נתונה
023212£63

 שינויים וחוסר-ודאות, מתח של תקופה
 אינכם כאילו חשים אתם פיתאומיים.

במצב. לשלוט יכולים
 לבילבול גורם בן־הזוג

 ובדרישותיו בתביעותיו
 הוא יציבות. הבלתי
 ובורח תלות, מפתח

הי אחת. ובעונה בעת
ב יותר והתרכזו רגעו

 לימודים שיטחי פיתוח
בק אתכם. המושכים

 עם קשר תפתחו רוב
אחרת. ארץ בן אדם

 יוצאות ואינן משתבשות העבודה תוכניות
יתבהר. שהמצב עד להמתין יש כמתוכנן.

 ★ שכן ומסובכות, חשובות עיסקות לסיים
ניכרים. להפסדים להביא עלולה דחייתן

★
★ * * * ★
★

 * סבה זו בתקופה העיקרית התעניינותכס
★ בשי- חשים אתם שס הקאריירה, סביב

קשת

£ ומשביעי־ חשובים נויים
★ נפתחות כעת . ..... _ רצון.

£ ל־ אפשרויות בפניכם
★ מעני בשטחים לימודים

★ לתיי־ הקשורים יינים
* ומדי־ מישפטים רות,

* לסטודנטים ניות־חוץ.
* הצ־ צפויות דגים בני

★ זו, בתקופה רבות לחות
£ מתוצ־ לחשוש להם ואל
★ בשטח בחינות. של אות

שעשוי ומרתק, סודי קשר צפוי הרומנטי

 בפברואר 1ל
במרס 20

★ לתקופה. אנרגיה ולהוסיף אתכם לעודד

2 י*■*•*■********************•************-**********************: 0

★
★
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