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בנימינ׳מדים

:החווש מזר
י ד ג

 ל מסוגלת היא שותפיה של סוג בכל
 אם גם נוחה, והרגשה רב חום העניק

 אותו את בתוכה חשה לא עצמה היא
חוץ. כלפי מפגינה שהיא החום

ו ישר שכל טוב, זיכרון בעלת היא
 את לנהל כיצד נכונה ותחושה מעשי,
 אהבתה ביותר. היעילה בצורה חייה

 לרכז מצליחה מסויימת בדמות להופיע
יו- נכון או׳ ואוייבים, מעריצים סביבה

 השמש — 1954 בדצמבר 30ב־ נולדה
 הירח דגים, במזל העולה האופק בגדי,
 — הראשון הבית את פותחים ומרס

דגים. במזל כמובן שניהם
 לאסטרולוג מזדמנת רחוקות לעתים

 זו. במפה כמו מזל שפע בה שיש מפה
 (מצב בגדי שמש הטפה שלבעלת למרות
הדב שאר בעליו), על להקשות שאמור

ה בקלות. לה ניתן שהכל מראים רים
פופו אישיות על מראה 11ה- בבית שמש

 מקום בכל בתשומת-לב הזוכה לארית,
מגיעה. היא שאליו

 מבוגרים מכובדים, אנשים עם קשריה
 את ומקדמים לה עוזרים ורמי-מעלה
ו כרגישה להגדירה אפשר שאיפותיה.

 את לבטא לה קל קהל. כלפי חמימה
רב. לחופש-ביטוי זקוקה והיא רגשותיה,
 מחשבתית, גמישות לה חסרה לעתים

לא טובה, באינטואיציה שניחנה ולמרות

 לעצמה ולהסביר להבין לה קל תמיד
הת נקלעת. היא שאליהם המצבים את

מאפיינת רומנטיות להרפתקות להבות

 זו שהתלהבות לומר וניתן אישיותה, את
ש מה בכל מתירני ליחס אותה מובילה

ומין. לרומנטיקה קשור

 חודע ר ה ד שוב ח
 ראשית שחקנית3

ה ת דו  מין שד ב
 וחסידה ורומנטיקה

עצמית ביקורת לה
ב לומדת היא תפקידה את אוייבות. תר,

יסודיות.
 מטעה משאירה שהיא החיצוני הרושם

 לחשוב הנוטים אותה, הסובבים את
 היא התמימות אך התמימה. היא שהיא
 החזק היסוד נחלתה. ולא הקהל נחלת
ו עצמי, בשיפוט קשיים לה גורם בדגים

 עצ־ ביקורת לה חסרה קרובות לעיתים
 ורוד בעולם שוקעת היא ואז — מית

ואשליות. חלומות־בהקיץ של
 ממנה, חזק באדם לתלות זקוקה היא
 ממנה להפיק וידע כישרונותיה את שיכוון

נתונה-לסוגס- היא לעיתים המירב. את
)56 בעמוד (המשך

 מאוד, ורגיש עדין העבודה במקום המצב
 נטייה קיימת בזהירות. להגיב רצוי לכן

 בגלל רוגז להתפרצויות
 יעילות וחוסר עצלות

 עניינים אחרים. של
 אתכם יעסיקו כספיים
 עצמכם את ותמצאו

להח צורן של במצב
ל עדיף וכאן ליט,

 זו החלטה. כל השהות
 אידיאלית תקופה לא

ו כספיות, לעיסקות
 החלטות של תוצאות

 ניכרים הפסדים לגרום עלולות נמהרות
עליכם. מקל לא השני המין יותר. מאוחר

¥ ¥ ¥
 גם רב זמן תיזכר ■שעוד טובה תקופה
חב מבחינה שיפור ניכר שתעבור. אחרי
 הפופולריות וגם רתית
 חיבה קשרי עולה.

לשי יביאו מעניינים
ולהת מפתיעים, נויים

 לעתיד. וציפייה להבות
 המצב כספית מבחינה

ו נוח, לא עדיין
 חסרת־אח־ התייחסות

ל להביא עלולה ריות
 זה. בתחום בעיות

 בהוצאות לחסוך רצוי
 קשרים בלתי־הכרחיות. מקניות ולהימנע

יפתיעוכס. בחוץ־לארץ השוהים ידידים עם

¥ ¥ ¥
הברי מצב ומכבידה. מעייפת התקופה

 מהו ברור שלא משום לדאגה גורם אות
יו תון הסבל. מקור
שי יחול שלושה מיים

הכללית, בהרגשה פור
 כי אם מרץ, ותחושו

 ושימחת- המרץ לא
אה הרגילים. החיים

 יוסיפו חשאיות בות
 להיזהר יש אן עידוד,

 הקשורות פה מפליטות
מע מכל ובכלל, בכן,
 הת- מתון הנובע שה

 מיכתבים מבוקרת. ולא
יפתיעוכם. מחוץ״לארץ
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 עצומה להבות
טלפון ושיחות

ולהת לבן־הזוג להתייחס רצוי זו בתקופה
להי לו לתת יש מהרגיל. יותר בו חשב

החברה במרכז מצא

 ומריבות פגה לא עדיין ■
 ללא כמעט מתפתחות

את לפייס כדאי סיבה, ׳* .־'
9 1^£ 0 ו במתנות בני־הבית ■9

ממקור־המתח. להתרחק
 יהוו תוזמנו שאליהם ובילויים מסיבות
התקופה. את לעבור למצב, טוב פיתרון

¥ ¥ ¥
 עניין יוסיפו ומעניינים חדשים מכרים

 מוטלת רבה שעבודה ולמרות לתקופה,
 גם זמן תמצאו עליכם,

ומלמ מהנות לשיחות
 קצרות נסיעות דות.

 עם להפגישכם עשויות
 שלהם צעירים אנשים

ה ורעיונות תוכניות
 ולאי- לכם מתאימים
חד לקשרים שיותכם.

בת המתפתחים שים
 קלוש סיכוי זו, קופה

 כדי — ימים להארין
 הקשר את לבסס רצוי להתאכזב שלא

לנישואין. המובילה אהבה על לאו־דווקא

¥ ¥ ¥
התנה על להקפיד הרגילים בתולה, בני

לעצמם וירשו הרסן, את מעט יתירו גותם,
ולצאת מהחיים ליהנות ____

ושמ מסיבות לבילויים,
 מצב־הרוח למרות חות.

 להיזהר יש האופטימי,
ום־ כיספכם את מלפזר

 שאינן כספיות עיסקות
נמ החלטות מתוכננות.

ל לגרום עלולות הרות
ל יהיה שקשה נזק

 קרובי־מישפחה תקנו.
 קשר ליצור עשויים

בביתכם. ולהתארח לבוא
שבועות. מעמד יחזיקו

מאזניים
ר 2? ב מ ט פ ס  - ב
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 אפילו ואולי
וקשרים, אהבות

 לעבור רצון או הדירה לשיפוץ תוכניות
 — לדחות כדאי שונה מגורים למקום

הזמן הבא בחודש
וידר יותר, נוח יהיה

כס הוצאות פחות שו
 שיידרש יתכן פיות.
כדי יקר זמן על לוותר
מבוגרים בהורים לטפל

ה את עליהם ולהקל
עבודה הצעות מצב.

ה גם יוצעו חדשות
 מה אין אן שבוע,

תשובה, במתן להיחפז
 כדאי הזמן. כל לזרום ימשיכו אלה שכן

פעולה. חופש שתיתן להצעה להיענות

¥ ¥ ¥

 לגרוס עלולה המישפחה בקרב אי־הבנה
 כוונותיכם את היטב להבהיר נסו סיכסוך.

ה כל את למנוע כדי
 להטריד. העלול עניין,

המין בני עם היחסים
 לסיבוך צפויים השני

 מיש־ כאן, גם השבוע,
 שתשמיעו מילה או פט

להידר לגרום עלולים
 נסיעה הקשר. של דרות

 נסיעה של תיכנון או
ה את להפיג עשויים

 תשו־ את ולהפנות מתח
 עניינים פרודוקטיבי. יותר למשהו מת־הלב
הקרוב• בזמן לטובת להפתיע עשויים כספיים

¥ ¥ ¥
 רחוקות ארצות על חולמים הקשתים
לכת. מרחיקות תוכניות ומתכננים

 בהרחבת צורן חשים
רו ובהארה האופקים

חב במיפגשים חנית.
 לצוץ עשויים רתיים

ש מקוריים רעיונות
אלי לב לשים כדאי
 כספים בענייני הם.

 הרצון בכם מתעורר
כסף ולבזבז לקנות

המותר. מן למעלה _____
 חשבון־חי- לפתוח טוב

 ענייני־הכספים כל את לסדר סכון,
רומנטיים. מקשרים הימנעו
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 בתקופה טוב יותר הרבה חשים הגדיים
 טו־ עליכם מדברים העבודה במקום — זו

לא עדיין זה אך בות,

השב־ אחד על אומי
 שכן המעבידים, או דים ״ י

 לגרום עלול כזה ריב
■1 8 0 3 3 3  ה־ בהתקדמות לעיכוב §6

 בענייני־כספים צפוייה.
 לכן עיכוב, לחול עלול

 את גדולות. להוצאות להיכנס שלא רצוי
ברורה. אינה שעדיין אהבה תגוון השבוע

¥ ¥ ¥
 קלה. אינה עדיין עליכם שעוברת התקופה
ה וההרגשה מתעכבות שונות תוכניות

 חשים טובה. לא כללית
ה מצב וגם חולשה
 כרגיל. אינו בריאות
 לא העבודה במקום

 את לסיים מספיקים
ו ההתחייבויות כל

 אנשים למצוא קשה
 עליהם לסמון שאפשר
 בשלמות הכל שיבצעו

 קשרים בעיות. וללא
ל עלולים רומנטיים

 כל חוסר־הבנה. בגלל השבוע הסתבן
קצת. הינפשו — ומתיש מעייף המצב

¥ ¥ ¥

 אתכם מעסיקים אחרות ארצות עם קשרים
מקום אחרי חיפוש כן וכמו זו, בתקופה

שו תפקיד או עבודה
 לא שמא החששות נה.

 קיים מיותרים. תתקבלו
 את לשפר רב סיכוי

 להימנע רצוי מצבכם.
לג העלולות מהערות

נג ולכעס לרוגז רוס
החול אחת זו דכם.
לג היכולה שלכם, שות
התוכניות. לסיכול רום

 או למסיבות הזמנות
 אך השיגרה, את יגוונו חברתיים מיפגשים

לחכות. יאלצו חדש לרומן המצפים אלת
!3 .ייי^5'? '
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