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 קבוצות, לשלוש מתחלקים המזל בני
 מאלה שונים המזל בתחילת שנולדו אלה

 האמצעית הקבוצה את גם בסופו. שנולדו
 הקבוצות משל אחרות תכונות מאפיינות
לה• הסמוכות

 בין נולדו הראשונה הקבוצה ילידי
 אלה אנשים בו. 30ה־ עד במארס 21ה-

 הטלאים. שבין לרבים בדרך־בלל נחשבים
חב בהמון ומוקפים ידידותיים מאד הם

 מה להבין עצמם להם קשה לעתים רים.
 בעלי רכים, הם אחד מצד בתוכם. קורה
 מתגלות שני ומצד בחלומות• ושוגים דמיון
 כאן. שהוזכרו לאלה הפוכות תבונות בהם

 יבולה האוויר בחלל שנזרקת אחת מילה
 במרץ או בכעס, להתמלא להם לגרום

 תוקפנות ואפילו נמהרות והתלהבות,
הם אותם כשמרגיזים בה• לשלוט שקשה

 קור־רוח, על ולשמור להתאפק משתדלים
 הנקודה אותה את עוברים כאשר אך

 הם לשתוק, יותר מוכנים אינם שבה
שול שאינם בזה, בזעם להתפרץ מסוגלים

 אך בהתנהגותם. ולא בדבריהם, לא טים
 אלה מעין למצבים מגיעים אינם הם

קרובות. לעתים
במיו נמשכים הם שאליהם התחומים

 מיקצועות באחרים. לטיפול קשורים חד
 פסיכולוגיה סוציאלית, עבודה הרפואה,

 להם, זרים אינם האמנות שיטחי ובו׳.
ה בתחביב. לפחות בהם עוסקים והם

 הטליים בל שבו תחום הוא ספורט
 ואם מבוטלים, לא להישגים מגיעים

יתעניינו לפחות ישירות, בו עוסקים אינם

ספורטי מופעים להחמיץ לא וינסו בו
ביים.

ש הטליים שייכים השנייה לקבוצה
 בקבוצה בו• 9וה״ במארס 31ה״ בין נולדו

 ביותר האימפולסיביים את מוצאים זו
 ונמרצים, אמיצים הם הטליים• מבין

ב ומתפרצים ומדון ריב שוחרי לעתים
 נראה אינו משהו כאשר שניה/ של הבזק
 מגלים הם קשים במצבים דווקא להם.

 נרתעים אינם ושלוות־רוח, עצמית שליטה
משי עצמם על ליטול ומובנים מסיכונים,

 אפשר בהן• הברוך הסיכון למרות מות
 עצמי, ביטחון גדושי בשאפתנים לכנותם

לפ מעריצים. להם לרכוש כישרון ובעלי
המענג בעולמם דבר שאין נדמה עמים

 ולצאת יפה להתלבש מאשר יותר אותם
 בעצמם להתגאות יודעים הם לבלות.

 משיבתם כוח את ומפנים ובמעשיהם,
 ולקאריירה. ציבורית לפעילות הטיבעית

 להעניק שיכולים למיקצועות נמשכים הם
 יהיו לכן ואחריות. סמבות כוח, להם,

ציבוריים. ועסקנים מנהלים
 מיוחדים, ומאורעות חגיגיות טקסיות,

 לטליים משמעותי משיכה מוקד מהווים
 ומעניקים בדרך״בלל, בזבזנים הם אלה.

 יש כי אם לאחרים. מכספם לב בנדיבות
 אצלם מחושבת זו שנדיבות מביניהם
 של תשומת-הלב את למשוך ומטרתה
 בחשיבותם ולהרשימה אליהם, החברה

 בתנועה, להימצא חייבים הם העצמית.
ספורטי הם מפותח, קצב חוש להם יש

 ועוברים רבה, אנרגיה בעלי מאוד, ביים
מסחרר• בקצב החיים את

ש אותם שייכים השלישית לקבוצה
 אנשים בו• 20וה־ באפריל 10ה־ בין נולדו
 בדרך סבלנות, חסרי אימפולסיביים, אלה
 למיס- כפופים להיות אוהבים אינם בלל
 אינדיבידואליסטים מאוד הם כלשהי• גרת

 ולמרות הם. בדרכם דבר כל ועושים
 זקוקים והם אותם, אוהבת החברה זאת
 נהנים הם להתבודד. רוצים ואינם לה

 להם מציעים שהחיים דבר ובל מהחיים
 במיוחד אוהבים הם בריא. ביחס מתקבל

 נטיותיהם באכילתו. ומרבים משובח מזון
 למוסיקה בעיקר קשורות האמנותיות

ומחול.
 לחם חשוב סבלנותם חוסר למרות

 ״ אותם; ממרידה כיתה של מיסגרת ללמוד.
 $ משלהם, דרך לעצמם מוצאים הם ולכן
 ¥ שיהיו מבלי ידע לעצמם להוסיף כיצד

 שהם למרות אחרים. של למרותם כפופים
 גם מורגשת חיים ושימחת מרץ בעלי

 ובאשר מסויימת, אדישות של תבונה
 יודעים שאינם קשה מצב עליהם נכפה
 שלווים נעשים הם אתו, להתמודד איך

 מה חוץ כלפי מראים ואינם ואדישים
באמת. עליהם עובר

נו הם אליהם, הקרובים עם ביחסים
 רצונם. את וכופים שתלטנים להיות טים

 ואם אותם, מרתיע השילטון על מאבק
 מתרחקים פשוט הם זה מעין מצב מגיע

 בחיבה אליהם כשמתייחסים ומנתקים.
 מתיישים — נוח למצב איתם להגיע אפשר

רבים• לטליים הופכים הם סוררים
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האופ במצב־הרוח. שינוי חל לאחרונה
 שוב כלל בדרך אתכם המאפיינת טימיות

בהתנהגותכם, מורגשת
מ־ שבתחומים למרות

 לא עדיין סויימים
 רצון שביעות מרגישים
 במה בייחוד מהמצב,

ה עם ליחסים שנוגע
 עדיין אליכם. קרובים

 מהו לכם ברור לא
 ו- האמיתי, רצונכם

 בני של מצבי-הרוח
לא לבם גורמים הזוג

 תוכניות על חשבו סבלנותכם. את בד
 המצב. להבהרת תקופת־מה וחבו חדשות,

¥ ¥ ¥
 צפויות וקרובים ידידים עם פגישות
 אתכם יוציאו לא עדיין אלה אך השבוע,

ה הכבדות מהרגשת
 לאחרונה. אתכם מלווה

 קשה הגיונית מבחינה
מ המצב, את להסביר

שי התרחשו שלא כיוון
 אך משמעותיים. נויים
 חשבון של תקופה זוהי

 כדי לנצלה וטוב נפש,
 מחדש. חייכם את לתכנן
 ויוצעו שהוצעו1 הצעות
כדאי ידידים על־ידי
עומדים אתס למעשה ברצינות. לשקול

 סבלניים. היו בחייכם. חשוב שינוי לפני
¥ ¥ ¥!

 מעניינות. פגישות צפויות העבודה במקום
ל שקשורים לאנשים במיוחד לב שימו

ש או אחרות, ארצות
מבחי גם משם. הגיעו

מ וגם רומנטית נה
הם אחרות בחינות
לכם להביא יבולים
שאי מרובה. תועלת

 עשויות נסתרות פות
 זו בתקופה להתגשם

 למקום קשורות הן וגם
עובדים. אתם שבו

תאו מזל בני הורים
 ניכר חלק להקדיש כנראה יצטרכו מים

עליהם. להשגיח רצוי בילדיהם. לטיפול

 משביעת בהתקדמות חשים העבודה במקום
 משתפרים הכספיים העניינים גם רצון.

להיות מתחילים זהחייס
 אנשים
יותר

מהנים. יותר
 מגלים מסביבכם
 ופגישותיכם התחישבות

 גם מצטיינות אנשים עם
 ידידים רב. בעניין הן

 מתכננים בחו״ל השוהים
 להיכנס כדאי לא ביקור.
 את בשקט תכננו ללחץ.

 שהיא הבאה נסיעתכם
 ותוסיף רחוקה, אינה

שה תר להרג  שבו מהמתח ולשיחרור קלה יו
 בספורט. עיסקו סרטו, בני שרויים. הייתם

!¥ ¥ ׳¥
 ובבר יציבות, יותר חשים אתם זו בתקופה
ה תוכניות לגמרי. חדש ביוון מחפשים
 להשתלמויות קשורות

ב תוכתרנה ולימודים
לתכ רצוי אך הצלחה,

 ובעזרתו בזהירות נן
בענ שמבין אדם של

 מבחינה אלה. יינים
 טובה התקופה כספית

 ולביטוחים להשקעות
ה לחיי ארוך. לטווח

גדו יותר חשיבות מין
 בלל. בדרך מאשר לה

ייתכ אך צפווית פיתאומיות התאהבויות
 השונים. הרגשות בביטוי שינויים נו

¥ ¥ ¥
 להטריד ממשיכות עדיין כספיות דאגות

 אתכם המאפיין השקט לחוסר ולהוסיף
התפרצויות בדרך־כלל.

 זמן התראיתם לא מם
 תהיינה חדשות התחלות שמחה. יוסיפו מה,

מושכים. דגים בני ומפתיעות. מרגשות
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 חיבה מגלים וידידים מישפחה קרובי
 מעליכם ולהקל לעזור ומובנים ואהדה

המבול התקופה את
שרו אתם שבה בלת
 כספית מבחינה יים.

לשיפור, לצפות אפשר
 חדשות עבודה הצעות
 בימים להגיע עשויות

 הטוב ושמכם אלה,
 אנשים לפניכם. יילך

לה מתחילים שונים
 ומעוג- בבישוריכם כיר

 מקרוב להבירבם יינים
 השבוע עצמם. את להוכיח לכם ולאפשר

 חדשות. לפגישות והתכוננו עיניכם פקחו
¥ 1 ¥ ¥ 1.

 ומעניינת. פעילות מלאת תקופה לעקרבים
עלו עליכם המוטלים השונים התפקידים

מתח קצת להוסיף לים

 'ומבי לעיתונים .ותביס
 בגלוי, דעתכם את עים
 נוהגים שאינכם דבר

 מתהדקות ידידויות כלל. בדרך לעשות
 יותר. ורוד לעתיד תיקווה ומוסיפות

¥ ¥ ¥
שי עם אירועים ומלאת דינמית תקופה

ה ובחיים בקאריירה ארוך לטווח נויים
 יח- על דגש פנימיים.

 על- אולי אישיים, סים
|8₪| |0 0 8 על- או הפסקתם ידי £

^#7ף ו- מחדש יצירתם ידי 11^

 לבין שביניכם המתח
 לנשואים זוגכם. בני

 ואולי קשיים צפויים
555301■  סופית לנתק רצון אף ^

ה במקום הקשר. את
 להתאזר רצוי לשינוי. מחכים עבודה

אחרים. בתחומים ולהתרכז בסבלנות

 חברתיים. ולשינויים להתקדמות אפשרות
 להת־ עשוייס כמוסים וחלומות אמביציות

הבריאותי המצב גשם.

העבו־ במקום הבטן. עם

להיזהר .עדיין יש אך ^ •
 כעס של מהתלקחויות

 להביא שיכול פתאומי
6 2 2 1 0  לכס רצוי שאינו לשינוי ■0

 החברה חיי זה• ברגע
 לפגוש הזדמנויות וחש לפרוח מתחילים

 מיוחד. שבוע לכם צפוי חדשים. אנשים
¥! ¥: ¥!

 את תתחיל מכבידה והרגשה עייפות
 תחושו יומיים־שלושה אחרי אך השבוע,

 במצב. קיצוני שינוי
 עלולות כספית מבחינה
מסו תנודות להיות
 שהמצב ולמרות כנות,

 ומוצלח, מעודד ייראה
 נעימות בלתי הפתעות

 למבוכה לגרום יכולות
להש רצוי לא ודאגה.

 לקחת או כספים קיע
קצ נסיעות סיכונים.

 השבוע. צפויות רות
 הבנות באי קשורות שתהיינה למרות

 לדחותן. אין רבות, שקובעים אנשים עם
¥ ¥ ¥

 השבוע. התחלת את יאפיין כבד מצב־רוח
 מיקרית בדרך אליכם שתגיע אינפורמציה

לכעס לגרום עלולה

 נזק לכם לגרוס לים
 תוכניות בדרככם. והמשיכו חזקים היו רב.

מוצלחות. להיות עשויות חדשים ללימודים


