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 מזל גני ילדים לתאר עלבון, למעט זה
 והחזקה הגרורה אישיותם כילדים. אריה

 התנהגותם, היוולדם• מיום ממש בולטת
 הקרובה לטביבה והתייחסותם רגישותם

לעצ נאמנים הם גיל בכל משתנים. אינם
 כדי גבם את לכופף מוכנים ואינם מם,

חב או מוריהם להוריהם, נחת לגרום
ריהם.

 וגאווה מצפון אחריות, נדיבות, טוב-לב,
 הגרעין את מרכיבות אלה תכונות —

 כדי אן* הקטן, האריה של בתוכו שנמצא
 יש בפנים, שמסתתר מה את לגלות

בדרי לזלזל לא בכבוד. אליו להתנהג
הי מיום השליט שהוא ולזכור שותיו,
וולדו.
 מקור להיות יכול אריה במזל ילד

מינ אותו. המכבדים להורים הנאה של
 והקונ- ההומור בחוש להבחין אפשר קות

 להבחין כבר אפשר מאוחר יותר דסות.
 סיכון בה שיש הרפתקה שכל בבירור,
ה של צעצועיו במיוחד. אותו מושכת

 ישמח הוא לעיתים, משונים הקטן אריה
 ציוד אמיתית, עתיקה חרב במתנה לקבל

צע מיני וכל ערבית שברייה מחנאות,
גבריותו• את שמדגישים צועים

 של למישחקים היא גם נמשכת הבת
 אותה. מעניינות כל־כך לא בובות בנים.
 ולהוציא לצחוק להשתולל, מעדיפה היא
 במישחקים שבתוכה, הרב המרץ כל את

וסיכון. הרתפקה של קורטוב בהם שיש
 מגלים זה במזל הבנות והן הבנים הן

 חשוב האמנות. בשטחי רבים כישרונות
כישרונותיהם, את לפתח להם לאפשר

שהת במה שיתמידו במיוחד .ולהקפיד
חילו.

 חוסר-ההתמדה. הוא הגדול חסרונם
ה ביכולת נעוצה לכך שהסיבה יתכן

 לחוג הולך קטן אריה שלהם. גבוהה
 מה את מייד תופס הוא למלאכת־יד,

במהי הדבר את ומבצע מלמד, שהמורה
 מעורר זה דבר ובכישרון. מקוריות רות,

 מקבל שהוא המחמאות עצומה, התפעלות
 האגו, את מלטפות ומהמורה מהילדים

 העניין את מאבד המאושר האריה ואז
 חדש משהו לו מחפש קצר זמן ותוך

בו. לעסוק
השח להיות עליו הכיתה של בהצגות

 בכיש- לו שישתווה מי אין הראשי, קן
 דמות לשחק צריך אם הדרמאתי• רונו

 ברצינות אותה משחק הוא מצחיקה,
 מצחוק ניתגלגל שהקהל דק ובהומור כזו
שהאזין לפני עוד ההופעה, מעצם רק

 ■כול אריה ■לד
ת ר להיו ל מקו  ש

ה א  להור■□ הנ
ם די ב כ מ אותו ה

 הוא לדראמה, כישרון מלבד לטכסט.
 גס ולמוסיקה. לספורט לריקוד, נמשך
 מגלו; הוא אמנותיים תחומים בשאר

ב לעסוק מעדיף הוא אך כישרונות,
 לא הוא תנועה הרבה שמצריך משהו
 במקום לשבת המסוגלים לילדים שייך
ממושך. זמן אחד

 של ימינו יד להיות יוכל הוא בכיתה
 יידע שהמודה בתנאי רק וזאת המורה,

 אליו מתייחסים אם אליו. לגשת איך
מו הוא קטן, ילד כאל ולא עמית כאל

 על האחריות את עצמו על לקחת כן
ה הוא טיבעי שבאופן מכיוון הכיתה.

 הוא דבר, ישק פיו ועל הכיתה של מלך
המו כלפי בהגינות תנהג שהכיתה ידאג
 הוגן יהיה שהמורה בתנאי וזאת רה.

מגבוה כולם על שמביט מורה לילדים•

ר יחס שה ק  ונוק
פר  אריה ■לד הו

ן. חו ט בי ר־ ס ח  ל
ר ל סגו כ ס תו מ ו

 ושתלטנות בתקיפות פקודות ומחלק
 ימריד האריה כי ואומלל, מיסכן יהיה

הרו בראש ויהיה נגדו, הכיתה כל את
והלועגים. עשים

 על להשתלט מסוגל אריה במזל ילד
למ אפשר בכיתה יותר. סגורים ילדים

 האריה של לחסותו חלשים תלמידים סור
 לאחרים להסביר אוהב הוא הצעיר.

החלשים• את ולהדריך
 אך טיבעית, באינטלגנציה ניחן הוא

 חשוב הלימודים. על לדגור אוהב אינו
 — לו ניתן זה ואם המרכז, להיות לו
 באגו לפגוע אסור עימו. להסתדר קל

 שיש כמובן החברה• לפני בייחוד שלו,
 אך שלו, המנהיגות תכונות 1אן לעידי

 יש אחד שלכל אותו ללמד זאת עם יחד
 והת- ששחצנות לו כשמסבירים זכויות.
 לו שמוסיפות תכונות לא הן בלטות

 ומשתדל ההסבר את מקבל הוא כבוד,
להשתנות.

 שני קיימים זה מזל של הילדים בין
 השובב האריה הוא האחד, — סוגים

 וההרפת- ההומור בעל השליט המוחצן,
הרציני הסגור, הוא השני הסוג קן.

 טבעיות אינן אלה תכונות והביישן•
 מגלים ואם אריה, מזל לבן בדרך־כלל

 על- דוכא שהוא ברור הרי כזה, אריה
מדי. שתלטנים הורים ידי

 יחס וחיבה. חום להרבה זקוק האריה
 לחסר־ביטחון אותו הופך ונוקשה קר

 מגלה הוא מבוגר בגיל רק ומתוסכל.
 כ- כישרונותיו• ומהם מיהו, לאט־לאט

מהפגיעה. לרפאו קשה נפגעת, שגאוותו
 מכל כסף־כיס ליותר זקוקים אריות

 שיש להרגיש אוהבים הם אחר. אחד
לחב ולחלק לעצמם לקנות כדי די להם

פט להרגיש ואוהבים נדיבים הם ריהם.
 את לתת ויסכימו החלשים, של רונים

 שיש נכון לחבר. האחרונות הפרוטות
וקמ חסכנות אך עצמית, ביקורת ללמדם

להם. זרות צנות
ל מודעים האריות מאוד צעיר מגיל

 ביום, פעמיים מתאהבים הם השני• מין
 התבגרות לגיל לצפות יכולים והוריהם

חשובה החיצונית ההופעה מאוד. סוער

ה ■לד ק ארי קו  ז
ף ס כ ב, ל ר ם־  כי

ב הוא אך די  נ
י פ ל תבריו כ

 ואיזה להם מתאים מה יודעים הם להם,
לח שרוצים הורים ללבוש. עליהם בגדים

 לאריות שיתנו כדאי צרות, לעצמם סוך
 יום ובאיזה לקנות, בגד איזה להחליט

ש אריה ילד אחר. או זה בגד ללבוש
 מוצאת- שאינה בתילבושת להופיע עליו

בכ שפגעו לעולם ישכח לא בעיניו, חן
 ואין בביגדי־מלכות, מופיע מלך בודו.
בהופעתו. לזלזל
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ס 21 ר מ  ־ ב
ל 20 רי פ א ב

 בהתחדשות שוב מרגישים אתם לאחרונה
אפ זו בתקופה החיים. ושימחת המרץ

 לטיולים לצאת שר
ב ולהרבות ולחופשות

 זמן תמצאו בילויים.
 בילוי כל הפעם לכל•

אמי להנאה יגרום
נסי לתכנן אפשר תית.
 על לחשוב או עות

 מכונית של רכישה
 לאנשי-עסקים חדשה•

 מוצלח שבוע יהיה
 לאחרים וגם במיוחד,

רומנ יחסים כספיות. הצלחות צפויות
 בקרוב. להתחיל עומדים חדשים 0,טי

¥ ¥ ¥
 בשטח עתידם את לתכנן־ יוכלו שורים

 הרחוק בעתיד שלכם ההתפתחות העבודה.
 שעליהם בצעדים תלויה

 למרות כעת. מחליטים
 שכמעט החדש שהמצב

 בי ומעורר עליכם נכפה
 זמן תוך חששות, כס

נסי אליו. תתרגלו קצר
 רר צפויות קצרות עות

חד הכרויות ובהן שבוע
המתעק לשורים שות.
בת בבית להישאר שים

 להתכונן כדאי זו, קופה
 כמעט להגיע עתידים אלה אורחים. לקבלת

 חייכם. ינעימו שיחות מוקדמת, הודעה ללא
¥ ¥ ¥

 זיכרונם. את לחדד תאומים בני על
 שהם השפות בכל להשתמש יאלצו בקרוב

 מחו״ל אורחים יודעים.
 ואם להגיע, עתידים

 שתסתפקו לכם נדמה
אחת, מארץ באורחים

 ה- בחיי׳ שטעיתם. הרי
 מתח יורגש מישפחה
ל לצאת רצוי השבוע•
 לאנשי-עסקים טיולים.
מלח להימנע ,מומלץ

חשו מיסמכים על תום
 מכן לאחר השבוע. כים

חגי אירוע שקט. בלב לחתום יוכלו הם
מאוד. ממנו שתהנו בקרוב, צפוי גי

סס11
 ־ ביוני 21

לי 20 ביו

 לא רב שזמן ידידים עם פגישות צפויות
 תוך להתרחש עשוי זה עימם. החראתס

 בחופשה או נסיעה, כדי
הסר בני־המישפחה. עם

ל יכולים הפנויים טנים
 מאוד לשבוע התכונן

החב החיים רומנטי.
ו נעימים יהיו רתיים
קשרי־חי־ יווצרו מתוכם

 התקופה מעניינים. בה
בת לשינויים מתאימה

 בקשרים רבים. חומים
 היחסים יתהדקו קיימים

 שהיה מזה בהרבה טוב יהיה ומצב־הרוח
 הטבע. לחיק צאו האחרונה. השנה בכל לכס

¥ ¥ ¥
בתחי אתכם יעסיקו מיקצועיים עניינים

להת יביאו חדשות הצעות השבוע. לת
 מעטות. לא לבטויות

 בדברים להחזיק עדיף
 לבצע ולא המוכרים

 מרחיקי-לכת שינויים
 ל- נסיעה זו• בתקופה

בקרוב צפויה חו״ל
משו שתהיה וייתכן

 ותתבצע בתפקיד לבת
כ נוסף, אדם בחברת

 משולמות שההוצאות
 על- או החברה על-ידי

 לקחת כדאי כספיים בעניינים בן־הזוג. ידי
הצפויות. ההזדמנויות את ולנצל יוזמה

¥ ¥ ¥
ייצרו בחו׳׳ל השוהים וקרובים ידידים

מאזנ״ס
ר 2( ב מ ט פ ס  ־ ב

ר 22 ב טו ק או ב

 מחו־ פגישות
ולהביא יחסכס,

לי 21  ־ ביו
ט 21 ס ו ג או ב

במיכתבים קשר,

אי 21 מ  ב
ני 20 ו בי

 זה טלפון. בשיחת או
 מצב־הרוח את ישפר

ב השמחים מן שאינו
 אלה האחרונה. תקופה

 חופשה להם שמתכננים
 טוב השבוע, מישפחתית

 או בשבוע זאת שידחו
הברי המצב שבועיים.

מיו השגחה דורש אותי
מ־ להימנע כדאי חדת.

להגזים זלא מאמצים ____
לעבודה. במסירותכם

יטי אלה לביקור. להגיע עשויים אורחים
התקופה. על מאוד ויקשו עליכם עצמם לו

ט 22 ס ו ג או  - ב
ר 22 ב מ ט פ ס ב

 נכונות המראים בידידים מוקפים אתם
 בחייכם התערבותם אך לעזרתכם, לבוא

לכם. מפריעה הפרטיים
בעדי להסביר כדאי

 להסתדר שתוכלו נות
הו עצמכם• בכוחות

 גדולות כספיות צאות
 למרות השבוע. צפויות
 אי־אפ- כאילו שנראה

 מלהוציא להימנע שר
ה של דחיה כספים,

 לחסוך עשויה עניין
 ידידים רב. כסף לכם

 עומדים בחו״ל השוהים קרובים או
 אותם. לארח קל לא כרגע בביתכם• לבקר

¥ ¥ ¥
 רומנטי, מאוד צפוי.שבוע

 את לשנות עשויות דשות
 שנותקו, קשרים לחידוש
 עדיין העבודה במקום
 עליכם מתיחות. קיימת

 קידומכם על להילחם
 הביטחון. את לאבד ולא

 לכוך שהובטחו הבטחות
 לגי" עלולות קויימו ולא
ש מכיוון לאכזבה. רום
 לתפקיד קשורות אלה

 אל למלא, שעליכם
 נכונה גישה תוותרו.

 מקוות. לתוצאות תביא
 ממנה. תחששו אל לחו״ל, נסיעה מתכננים

¥ ¥ ¥
 רבים. שינויים עימו מביא אוגוסט חודש
ארו בנסיעות מבלה המזל מבני חלק

אח קצרות, או כות
עתי את מתכננים רים
 המיקצועי בשטח דם

ה שהמצב ומרגישים
עלי נמאס כבר קבוע
ידי עם קשרים הם.
 עשויים בחו״ל דים

ש לרעיונות להביא
חשב לא כלל עליהם

 שרעיונות יתכן תם.
מפ לשינוי יביאו אלה

 רומנטיות פגישות הקרוב. בעתיד תיע
חוסר־ביטחון. תגלו שבהן השבוע, צפויות

ר 21 ב מ צ ד  - ב
ר 19 א נו בי

■ 5 8 2 3 5 3 1

בתקו עליכם מוטלות שונות התחייבויות
 לשלם לחסכונות, לדאוג עליכם זו. פה

לכס ולדאוג חשבונות
 בני־מישפחה של פים

 בלתי בשורה אחרים.
 להתקבל עלולה נעימה

 על ולהכביד השבוע,
ש ידידים מצב־הרוח.

 מעוני הסחכסכתס עימם
 שוב להתקרב יינים

הקשרים. ■ את ולחדש
 לגלות טוב זמן זהו

מחי ולהימנע סלחנות
 מאוד תהיו הרומנטי בשטח חדשים. כוכים

 אתכם, יעריכו השני המין בני מבוקשים.
¥ + ¥

 רב עניין יוסיפו צפויים בלתי אירועים
 תפקיד לכם יוצע העבודה בשטח לשבוע.
 למרות בנסיעה• הקשור

להתלבטו יביא שזה
ב להיענות. כדאי יות,
נז אתם הרומנטי שטח
 שעימם בבני-זוג כרים

 במשך התראיתם לא
 כדאי ממושכת, תקופה
הקש את שוב לחדש

היחסים הפעם רים.
___________ ב- מאשר שינים יהיו
 בכספים הקודמת. פעם

 לרכוש תוכלו במפתיע לידכם שיגיעו
 הישן. את לשפץ או לביתכם חדש רהיט

¥ ¥ ¥
 על שלקחתם המשימות את

 שהדבר לעצמכם תיארתס
 הרבה בכל־כך כחך

 זמן תוך אך בעיות,
 להשתחרר תוכלו קצר

פגי לחופשה. ולצאת
 מכר עם מיקרית שה

שי לידי תביא ותיק
ל חשובה, מאוד חה

 פתח יפתח זה מעשה
שהת יחסים לחידוש
 מביניכם לאלה ערערו.

צפו־ קהל עם העובדים
העשויה רבה, פופולריות

ר 20 א נו  - בי
אר 18 בפברו

 לסייס עליכם
לא עצמכם.

4 0  ►

אר 19  ־ בפברו
ס 20 ר מ ב

השבוע
יותר מאוחר בשלב לקידום להביא
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