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ה בגלגל הראשון המזל הוא טלה
 או מתחיל, שרק דבר כל וכמו מזלות.

האפ כל בתוכו גלומים נולד, עתה זה
 בני בוזבזו. לא שעדיין והכוחות שרויות

 על-פי-רוב בגלגל, האחרונים שהם דגים,
 על נשאו כאילו ואכזבות, פגיעות למודי

ה אחד-עשר של נטיונותיהם את גבם
 באים טלה בני להם. הקודמים מזלות
 לכן תיקווה. ומלא חדש כשהכל לעולם

 ותו־ התלהבות יוזמה, מרץ, מלאי הם
 לרצות שמספיק מאמינים הם שיה•

להשיגו. שאפשר וברור משהו,
 והעזה, בכוחותיהם אמונה מרץ, אומץ,

 להגשים להם שעוזרות התכונות אלה
 הוא שמזלם לשכוח אין המטרות. את
 תמיד הם גם כן האש וכמ( אש, מזל

 הם פוטקת. בלתי ובפעילות בתנועה
ומו השיגרה, את שונאים הרפתקנים,

 אם גם חדש דבר בכל להתנסות כנים
 ילדים, של חן להם יש מסוכן. הוא

מכעי אינה האימפולסיבית והתנהגותם
 לילדים, כמו שכן מקורביהם, את סה
סולחים. תמיד — להם גם כך

 כישרונות, ברוכי הם אלה אנשים
 הם להם. מתאימים רבים ושטחים

 מתמסרים חם וכאשר יצירתיים, מאוד
 בולטים הם האמנות, משטחי לאחד

 עקשנית. ובהתמדה נועזים, ברעיונות
 אלה אך ילדותיות, תגובותיהם לעתים

מנה מנהיגים, להיות מהם מונעות לא
 לשאת יכולים אינם חם ומארגנים. לים

 לעבודת מתאימים אינם ולכן הגבלה
 ולסמוך עצמאיים להיות מעדיפים צוות.

עצמם. על
 והרגיש החזק החלק הוא ראשם

 ומוכיחים במוחם משתמשים חם בגופם.
כשהח ואינטואיטיבית. מהירה מחשבה

יבצ- הם לעצרם. אי״אפשר דבר-מח, ליטו

 מתרבות, המיבות הסובבים. כלפי פנות
 הורים גם המצטבר. ברוגז לשלוט וקשה

להעיד יכולים טלה, מזל בני לילדים
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 וחושיה, ת התרה□
 ,,׳רדות חן בעד■

 מתחשבים אינם או
הזולת ברגשות
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 טובי-לב הם בדרך־כלל מה. ויהי עוהו
 מצפים אינם הצורך. בשעת לזולת ועוזרים
 כשהם טובה. תחת טובה להם שישיבו

 קורבן להיות נעים לא בהחלט כועסים,
 ברגע ניצת טלה בן של רוגזו הרוגז.
שהופיע. כפי מחירות באותה ונעלם

 ומשליטים מדי דומיננטיים הם לעתים
 המיגרעות אחת אחרים. על רצונם את

 להתחשב היכולת חוסר היא באישיותם
 בצורה מופיעה זו תכונה הזולת. ברגשות
 אישיות רמת בעלי טלאים אצל בולטת
 והופכים מתרככים אלה גם אך נמוכה.

 אליהם כשמתייחסים נוחים לאנשים
והתחשבות. בסבלנות

 קלה. לא בתקופה נמצאים הטלאים
מאוק מאזניים במזל שוהה שבתאי כוכב
כמעט שם להימצא וימשיך 1980 טובר

 הבית הוא מאזניים .1982 סוף עד
לני קשור זה בית טלה. למזל השביעי
 שבתאי שכוכב למרות ולשותפויות. שואים

 באפשרותו יש עדיין במאזניים, נעלה
 חלק לפחות מעטות. לא לצרות לגרום
 הקשה השפעתו את חשו המזל מבני

 הנוכחית. בשנה וגם החולפת בשנה
ברו היו שהתחילו ואלה נותקו, קשרים

בתקו שנוצרו להתקשרויות מטעים. בם
 אף ולעתים, נמהר אופי היה זו פה

 ארוך. יותר לטווח וראייה מחשבה חסר
והס הסתבכו הקשרים מכך כתוצאה

נפש. ולעוגמת לצער וגרמו תיימו,
 במיוחד, קשה הנוכחית התקופה

 של השליט שהוא מארס, שכוכב מכיוון
 (בית מאזניים במזל שוחה טלה, מזל
ולתוק- למתח להם וגורם טלה) — שבע

 בעיות קשה. תקופה עוברת ילדיהם שעל
 ועם הורים עם אי-הבנות בבית־הספר,

 קל שלא וחרדות פחדים או חברים,
 שבדרך־כלל ילדים צצו. מהיכן להבין

 מתנהגים אינם ואומץ־לב העזה מראים
 שהמצב לצפות רק נשאר ולהורים כרגיל,
הרגיל. למצבם יחזרו וילדיהם ישתנה

 התחיל שבו בפברואר, החמיר המצב
 הסיכסו- הקטטות, בנסיגה. מארס כוכב
 התגברו, טלה בני של ואי-ההבנות כים
 כמעט ודרישות בתביעות באו הזוג ובני

 גם מסתכסכים הטלאים אפשריות. בלתי
 אחר שבזמן קטן עניין וכל אחרים, עם

 לבעל לפתע הופך חשיבות, חסר היה
עצומה. חשיבות
 שתופעות להם להסביר כדאי אולי

 כשכוכב במאי, ייעלמו אלה קיצוניות
 וישחרר הרגיל, בכיוון יתקדם שוב מארס

לק הגדולה. מהמתיחות הטלאים את
 את יעזוב כששבתאי השנה, סוף ראת
 הקלה. הטלאים רוב יחושו מאזניים, מזל

העי וכל חדשה, תקופה תתחיל למעשה
 שחשו היוזמה וחוסר הדיכאונות כובים,
 בעצמם יגלו שוב ייעלמו. שנתיים במשך

שמאפ והיוזמה ההתלהבות המרץ, את
 אפשרויות בדרך־כלל. אישיותם את יינים

 שנראו ודברים לפניהם, ייפתחו חדשות
 לשינוי, ניתנים לא או אפשריים, כבלתי
כאפשריים. יוכחו
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 העייפות, במצב. הקלה תחושו השבוע
ל וחסיכסוכים מהחברה, ההתרחקות

ו חולפים, מיניהם
בבי להתחיל אפשר

חדשות. תוכניות צוע
 לאיטו חוזר המרץ

לק באים וידידים
בשטח גם ראתכם.
 טוב המצב הרומנטי

 עדיין כי אם יותר,
 להגשים מצליחים לא
 במקום הציפיות• את

יח מתפתחים העבודה
 עתידים הימים שברבות נעימים סים

לכם. הרצוי לכיוון דרך מיפנה להוות
¥ ¥ ¥

 את מאפיינים מרץ וחוסר לאות עייפות,
 הרגשה תהיה השבוע סוף לקראת התקופה.

השאר בין 'טובה יותי

יצי יהיו לא אלה אך
להת כדאי כעת. בים
 לפני בסבלנות אזר

 סופיות. מסקנות הסקת
 חשים טוב כל־כך לא הבריאותי המצב

 הכוחות. על ולשמור לנוח וחייבים חולשה
¥ ¥ ¥

 אלה בימים עסוקים תאומים מזל בני
שונה עבודה — חדשה דרך בתיכנון

קש חדש. קשר או
מש ידידותיים רים

 ובגישה רצון ביעים
אפ ומתחשבת זהירה

השאי את לקדם שר
 אם גם הסודיות, פות
 בטווח נראות אינן

זה. ברגע הגשמה
י חברתיים מיפגשים

השבוע, את אפיינו
ית ותיקים ידידים

חב בפעילות עסוקים תחיו ואתם קשרו
לים. מעבר נסיעה לתכנית הכונו רתית•

̂וחיס ת

 בתחום ובעיות בלחצים נתונים סרטן בני
 לקדם אפשר זו בתקופה אומנם העבודה.

 אך מיקצועיים, עניינים
ולהי היטב להשגיח יש

 אתס שעימם מאלה זהר
 עלולים אתם עובדים.
 חוסר של לגל להיקלע

מזל. וביש פופולריות
מנ מתוסכלים אנשים

 ולחתור להתנכל סים
להת רצוי מתחתיכם.

וידי קרובים עם ייעץ
 לאיש תרשו אל דים.

 אנשים עם קישרים ביקורת. עליכם למתוח
 והנאה. ביטחון יוסיפו בחוץ־לארץ השוהים

¥ ¥ ¥
האי חדשה, בתקופה מתחילים אריות
 חיים. ומלא חיובי כיוון לובשים רועים
מעניי- כספית הצעה

.
ותל סטודנטים עכבו•
ללימו מצויינת תקופה שזו יחושו מידים

 בעליה. הריכוז וכושר פתוח הראש דים.
¥ ¥ ¥

 מהזמן חלק לדאגה, גורמים מישפחה קרובי
ובענייניהם בהם לטיפול להקדיש תיאלצו

ב־ לנהוג יש הכספיים. ___________
 כספים בענייני זהירות

1^ ^0 0  מיש־ קרוב אם במיוחד 8
ב בדבר. קשור פחה

 לסמוך רצוי זו תקופה
הגיוני, שיפוט על רק

האינטואיציה, על ולא
 רצוי להטעות, עלולה זו

 לחובות להיכנס לא
 להחזיר ולנסות כעת,

אחרים. של . כספים <־
לה עלול בסביבתם מהפכות לחולל הרצון

השבוע. כך על ותרו הטוב. לשמכם זיק

סאזויים
0623503111
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 הרגיל, מן למעלה אתכם יעסיק הזוג בן
 את לשנות להזדמנות מצפה שהוא יתכן

או ̂ עבודתו מקום

כ-" שתכננתם תוכניות
לתכ ולא לדחות דאי

 הזמן זה בנפרד. נן
 פעולה שיתוף להוכיח
ה מבן עצות ולקבל

שע מאזניים בני זוג•
יהיו פנויים דיין

ם. יותר  יימשכו השני המין בני פופולריי
 חדש. נקשר להתחיל ויתעניינו אליהם

¥ ¥ ¥
 אתכם, מעסיקות לחו:ל שקשורות תוכניות

 ח־ במקום השבוע. עיכובים צפויים אך
־̂  מ ס כ מ! ץ!ר ד ץ דה ו ב :ע

1 מסיממני הס גס נית
8 חיי' עקרבים התקופה. 8*$61^

 עצי על להשגיח בים
 מלהעמיס ולהימנע מס,
 מדי. יותר עצמם על

עלו או עשויים צפויים בלתי אורחים
 המתח. על לכם יוסיף וזה להגיע, לים

¥ ¥ ¥
 יחסים הפתעות, ומלאת נעימה תקופה

 לפתע במיוחד. אתכם יעסיקו רומנטיים
 ו- אחד, קשר ייגמר
קשר יתחיל מייד
מביני- האמנים חדש•

 ו- השראה יחושו כם
המ- מחודשים. כוחות

£££3111^ יסייע המתחדש רץ ^
 להישגים להגיע להם ־ ״

 ה- חובבי מרשימים. 688111^151
111^ ^1̂.1.11^ התקד- יחושו ספורט ■.

 פתאום עצומה. מות
בתחרו יתקדם• הכל

לטו יבלטו הקשתיים ספורטיביות יות
מהפתעות. ייהנו המהמרים אלה בה•

 עוסקים מחדש, הדירה את מארגנים גדיים
מגו מקום את לייפות ורוצים בשיפוצים

״,רה של קניות ריהם.

0 0 1 X  כספית מבחינה ביתכם. }1
נעי הפתעות צפויות

 כספים או מענקים מות,
■2 3 3 3 עלי חשבתם לא שכלל *0

 תועלת יביאו הם,
 חדשה היכרות תיתכן העבודה במקום רבה.

 מוזרה. התנהגות בעל מרתק אדם עם
¥< ¥ ¥

מתכנ בשינויים, צורך מרגישים דליים
 וחושבים וארוכים, קצרים טיולים נים
 לימודים שטח על

אופטי מצב־רוח חדש.
מת ההומור וחוש מי

 משעשעים דברים גבר.
 ותחושו השבוע, יקרו

 קל יותר הכל שלפתע
 נטיה מעיק. ופחות
ו הרגשות את לייצב

קש הכספי. המצב את
 חדשים ידידים עם רים

 זו. בתקופה מתפתחים
לי ינסו אחרת בארץ השוהים חברים

 משותפות. תוכניות ולתכנן קשר צור
י¥ '¥ '¥

מה חלק השבוע. מפתיעים כספיים עניינים
 אולם ומשמחות, רצון משביעות הפתעות

 של אפשרות גם קיימת
שהביט מדבר אכזבה

מדי. רב היה בו חון
 לבזבז ולא לחסוך רצוי
 רכישות על הכסף את

שמת למרות גדולות,
להו גדול חשק עורר

שיש. מה כל את ציא
 יש העבודה במקום
המע מאנשים להיזהר
ה ידידים. פני מידים

מח זה. בשבוע לתועלת תהיה לא תמימות
בראשכם. צצות לימודים על שבות
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