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בתולה
בני לילדים

בתולה מיל

 בתולה מזל בן בילד שזכו הורים
הנו מהמזלות אחד שזה להעיד יכולים

 אפשר בבית־החולים כבר ביותר. חים
ש בתקופה מעניינת: בתופעה להבחין
 יותר חדר־התינוקות בבתולה, השמש
ה אלא בכי־תינוקות, שאין לא שקט.

 יותר, נמוכים והרעש הצעקנות תובענות,
יותר. חלשים להיות הופכים והטונים

 נעים, ומיזגו נוח הוא בתולה ילד
מהת אותו מאפיינים וותרנות טוב־לב

 מהירה תפיסה בעל עידני, הוא חלה•
ה בתולה בן דקה. אבחנה ויכולת

 לשכוח לנו אל אך נוח, אכן הוא קטן
 הכפולים מהמזלות לאחר משתייך שהוא

 המטבע. של אחד צד בהחלט שזהו כך
 להתגרות שנהנה ילד מגלה השני הצד
 שאפשר כמה עד ולנסות בהורים, מעט

 בני- של העצבים את במיבחן להעמיד
 מעוניין שאינו ייאמר, לזכותו המישפחה.

 מעצבן מרגיז, וכשהוא לאיש, סבל לגרום
 ברגע עצמו את תופס הוא ומנדנד,
שיס יתכן מכן, לאחר ומפסיק. האחרון

 כזה ילד של הורים מריגשי־אשם. בול
 ירבה לא שילדם לכך לדאוג צריכים

מכיוון עצמו, נגד ובביקורת בהאשמות

ה קטן, בעודו לכך דואגים לא שאם
ת הנטייה את הופך בתולה  בו הקיימ

 על להכביד עלולה וזו אופי, לתכונת
יותר. מאוחר חייו

מיו דרישות לו אין היומיום בחיי
 למיסגרת, עצמו את מתאים הוא חדות,

מת אינו הוא נוחה, אינה זו אם וגם
 אינו למזון שקשור מה בכל אולם לונן.
 יודע הוא להתפשר. או לוותר מוכן

 ובל־ חדש מאכל עליו. אהוב מה בדיוק
 לשאול כדאי יטעם. לא הוא לו, תי־מוכר

ת ולא אוהב, הוא מה אותו  לכפות לנסו
בנו אחרים. או פיקנטיים מאכלים עליו
 והצד מראש, אבודה המילחמה זה שא

רגי כל״כך ביטנו הבתולה. יהיה המנצח
 מבקש, שהוא מה את לו לתת שרצוי שה,

ת בבחילות, ייתקף הוא אחרת או הק  ב
בפעי לתפקד ממנו שימנעו ובכאבי־בטן,

היומיומית. לות
 ילד של הבולטים הכישרונות אחד

 הוא והמישחק. החיקוי כושר הוא זה
ה הרוח, עליו כשנחה ליצן. ממש חק  את י

 המכולת. בעל את או הקולנית הדודה
 וחבריו, מוריו חשבון על מתבדח הוא
 הציניות חוש־הומור, לפתע מתגלה ואז

ת טיו הסרקס  להישאר יוכל לא איש — ו
 על לצחוק מתחיל כשהבתולה אדיש

מהמכרים. מישהו
 טוב, לתלמיד נחשב הוא בבית־הספר

 שיעורים, מכין מעבודה, חושש שאינו
ו בית-הספר משמעת את עליו ומקבל
אף למורה. עזרה להושיט מוכן אפילו

 יטמון לא בבית״ההורים גם בבית״הספר.
 ייהפכו הרבות והערותיו בצלחת, ידו את

ת כעין להיות ק סי  לבני״המיש- רקע מו
פחה.

 קרוא, יודע אינו שעדיין הקטן, הילד
 להקשיב מוכן הוא לסיפורים. זקוק

 בתנאי אך פעם, אלף הסיפור לאותו
 לפעמים זהה ובצורה בדיוק, לו שיוקרא

 או מילים להשמיט אסור הקודמות.
ת לשנות  מקפיץ קטן שינוי כל הטון. א

מו. אותו  לסבתא ישכח לא הוא ממקו
ת לשנות שהעזה  כשכבר הסיפור, סוף א

 אותו את שוב־ושוב להקריא לה נמאס
ת יזכיר הוא הסיפור.  ויספר המיקרה א

תם גם שיחנך עד לכולם, זאת  ל״הת־ או
מתוקנת״. נהגות

 עולם לו מתגלה לקרוא לומד כשהוא
 ירבה מעתה ביותר. עליו אהוב וזה חדש,

 מאנציקלופדיות במיוחד וייהנה לקרוא
 ידע ללקט אוהב הבתולה למיניהן.
 מתעניין. הוא שבו שטח בכל ולהעמיק

 יראה עצמו הוא יותר מאוחר בשלב
 כבר לעודד. יש זה ואת כישרון־כתיבה,

למח בנטייתו להבחין אפשר צעיר בגיל
 הופכים המזל מבני רבים ולמדע, קר

התבגרותם. עם לאנשי-מדע
 שנקרא מה הן בתולה ילד של הידיים

 מוכשרים, הם מלאכה לכל זהב״. ״ידי
 צעיר. מגיל בולט המעולה הטכני הכושר

 השעון, את ולהרכיב לפרק נהנה הוא
 בתיקון לאבא לעזור אפילו או הרדיו

ת הבנות המכונית. טנו בסידור עוזרות הק

הילד אצל מתגלים צעיר בגיל כבו
ינוד רא איש המישחק. 11 החיקוי נישווו

שדו דחוש־ההומור 1 אדיע שאו דהי
 לשבת ומעדיף להתבלט אוהב אינו כי

 ״מאחרי לסייע הצורך ובשעת בצד,
הקלעים״.

 בני־בתולה, הגדולים כאחיו הוא,
 מנגד שייעלם דבר אין ביקורתי. תמיד
 ידידיו תשומת־לב את יעורר הוא עיניו,

או במורה הקשורה מגוחכת תופעה לכל

הו את מזניחות לא אך הבית, וניקוי
ושונ מיוחד בסימון מתלבשות הן פעתן.

 והופעתן תילבושתן מרושלים. בגדים אות
מקוריות. מייצגות

חקת ההתנהגות מרו  המזל בן של ה
נר לעתים ההורים. אח להטעות עלולה

שיתקרבו רוצה אינו הקטן שהבתולה אה

 לא זה לנפשו. שיעזבוהו ומעדיף אליו,
ק הוא — נכון קו  תשומת״ אהבה, להמון ז
 אפילו ונשיקות. ליטופים חיבוקים, לב,
ת יעשה אם  ומעוצבן. מוטרד עצמו א

 להתייעץ כדאי בבית, בעיה כשמתעוררת
 שבהם והשכל-הישר כושר־הניתוח עימו,
ת למצוא לו יעזרו ניחן, ח  ושתיים א

ונוח. קל פיתרון
ם עוד כשמצויים חי ת, א אחיו לד יש ו

 מכיוון יקופח, לא שהוא לכך אוג
 שחלקו מרגיש לא כלל הוא שלפעמים

חר בגיל רק אחרים. משל קטן  יותר מאו
 לאלה וישתייך ויתמרמר, בכך ייזכר הוא

 מזל של הפסימי ״הטיפוס הנקראים
בתולה״.

 המטפלים הילדים את שמכיר מי
 לא בית, להם ומחפשים חולות בחיות

 משתייכים הם מזל לאיזה לשאול צריך
 בעודו לזולת. לדאוג אוהב הבתולה —

ת, דואג הוא ילד  יותר מאוחר לחיו
 והופך אחרת, בדאגה זו דאגה ממיר הוא

 העוזר אחר, מיקצוע בעל או רופא להיות
בבעיותיהם. לאנשים
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 אתם מחופשות, ונהניתם שביליתם אחרי
 המיסגרות בתוך שוב עצמכם מוצאים

והמוכרות. הקבועות
ו כבד, די מצב־הרוח

 יודעים אינכם זה ברגע
ה את לגייס מהיכן

ה את לבצע כדי מרץ
 המוטלות התחייבויות

 אינו השד אך :עליכם
 פגישות כל־כך. נורא

את ישמחו ידידים עם
 שעדיין ויתברר . כם,

לבלות. להמשיך אפשר
 ויהיה כרגיל, טוב אינו הבריאותי המצב
 ולהתאושש. לנוח כדי זמן למצוא עליכם

¥ ¥ ¥
 עומס־ .למסלול שוב חוזרים לאט־לאט

 אתם אולם כתפיכם, על מוטל עבודה
 ברצון. זאת מבצעים

 המצב הרזמנטי בשטח
 השני המין בני מעודד,

 — מעזנייניסבקירבתכם
ה את להרים הזמן זה

 יותר ולהרגיש ראש
מת חדש קשר בי,טחון.

ולמ אלה, בימים פתח
שונים שעיכובים רוח

____________ ודאגה, צער גורמים
 לא שהפעם לכם יתברר
 שיגיעו מחו״ל מיכתביס אכזבה. כל צפויה

 עבורכם. רבה חשיבות בעלי יהיו כקרוב,
¥ ¥ *

 אלה. בימים עליכם מוטל חדש ■נפקיד
 מזו שונה חיים לדרך להתרגל עליכם

 מביא וזה המוכרת,
 תוכלו וחשש. למתח
 אם מצבכם, את לשפר

 התנאים את תכתיבו
 שהם כך על ותעמדו

 אורחים יתבצעו. אכן
 להגיע עומדים מחו״ל
 תצטרכו ושוב בקרוב,
לבית. צמודים להיות
 תוסיף למסיבה הזמנה

 יהיה זה טוב, מצב־רוח
חדשות היכרויות חשוב. חברתי זירוע

והמשעמם. המוכר הנוף את שנו
30
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 עשויה כספיים לעניינים שקשורה נסיעה
 המיס־ על להקפיד יש השבוע. להתבצע

 חתומים שיהיו מכיס
 להסתבך לא כדי כחוק,

להי נסו יותר. מאוחר
 הלוואה מבקשת מנע

השבוע. והי ד׳ בימים

 רבה עייפות הרגיל, במרץ חשים אינכם
 רוצים שהייתם מה וכל אתכם, פוקדת

ס זה ברגע לעשות מ
— מילים בשתי תכם

למר ומנוחה. שינה
יכו אינכם הצער, בית
לעצמכם להרשות לים # 8 ?

נוי  להי״ חייבת שיגרה
הכבד מצב־הרוח משך, מאזנ״ס  תוכניות על לחשוב

קשורות אלה — חדשות 11110
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 — זמנית תופעה הוא
תח- שבועות במה תוך

 אחרות. בארצות בעיקר
לפי יש העבודה במקום
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 ולשים העיניים את קנח
 בתקופה איתסם. העובדים לאנשים לב

 רצון. משביעת בצורה תתקדמו הקרובה
* ¥ ¥

 חשובים, שינויים לפני עומדים אריות
ת אינן הקודמות התוכניות מו  מתאי
ית הנוכחית, לתקופה

לח עליכם שיהיה כן
 חדשה. דרך על שוב

 המצב הרומנטי בשטח
ה בפעם משביע-רצון.

 שנים אחרי ראשונה
 קשר בונים שוב אמם

או לכם שיביא חשוב,
 היכר־ לא שכמוהו שר
כס מבחינה בעבר. תם
 . זהי־ להיות עליכם פית
 גם — כספכם את מלבזבז הימנעו רים,
כרגע. זאת מאפשר שהמצב נראה אם

¥ ¥ ¥
 בתחום חדשות הזדמנויות נה

 ההצעות את לשקול עליכם היה
להי ולא רבה, בזהירות

 עצמי לביטחון תפס
 כספית מבחינה מופרז.
ב להבחין כבר אפשר

 זמן־מה ובעוד שיפור,
לפ לכם יאפשר המצב

מרחי־ בתוכניות תוח
דפוסי־מחש־ קות־לכת.

לגי יביאו חדשים בה
 תהיה בקרוב שונה. שה

בידי־ לפתוח אפשרות
מוזרויות לכמה להתכונן

 תה בקרוב
הקאריירה,

כדאי חדשה, דות
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 אנשים לעצמכם. זרו
 אינכם ואתם טוב-ליבכם את לנצל מרבים

 רצונותיכם. על להתעקש תמיד מצליחים
¥ ¥ ¥

 המתקרבת, מהתקופה ליהנות עומדים אתם
 להתפתח עומדים חדשים קשרי־ידידות

השאי לפריחה. ולהגיע
 כבר נראות הרבות פות

 חברים הגשמה. בטווח
 נפגשתם לא שעימם
 קיר־ את יבקשו זמן־מה
 עימכם ויתכננו בתכם,

הס חדשים. פרוייקטים
 חדשים לתנאים תגלות
להתלבטו אתכם תביא

 כבר ההחלטה אולם יות,
 ואין לשנות, אי־אפשר

 להצליח. עומדים אתם שכן לחשוש, מה
 להתרגשות. תביא חדש מכר עם פגישה

¥ ¥ ¥
 מיקצועיים, עניינים סביב יהיה הדגש

 קצרה בנסיעה יתבררו חדשות אפשרויות
 עדיין השבוע וחשובה.

 חלק להקדיש עליכם
 בענייני לטיפול מהזמן

הדרי והדירה. הבית
מכ המישפחתיות שות

מב הן עליכם בידות
ת חינה מב והן כספי
 תוך נפשית. חינה
 לחוש תוכלו שבוע

 מ- ולהשתחרר הקלה
ה בשטח הבטחותיכם.

 התקופה. את היטב לנצל כדאי רומנטי
איתכם. ייפגשו וישנים חדשים ידידים
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בימים אתכם יעסיקו חדשים לימודים
 בעניין אתכם מלווה טובה הרגשה אלה,

 יביא מחו״ל טלפון זה.
ו נסיעה על למחשבות

 לשינוי אפילו אולי
הת קיימות. תוכניות

ש חשובות חייבויות
 גורמות למלא עליכם

מעצבנים, לעיכובים
להש אלא דרך כל אין
באירוע כך. עם לים

 תוזמנו שאליו חגיגי
 עשויים אתם השבוע,

 חדש, קשר מוכרים. שאינם באנשים לפגוש
 בקרוב. להתחיל 'עומד ומרגש מעניין

¥ ¥ ¥
ם מביאים מישפחתיים קשיים תכ תח א  למ

ם ולעצבנות, ת לבצע צורך מרגישים א
 מומלץ לא אך שינויים
 זה בכיוון דבר לעשות

שבו כמה תוך — כעת
 את לקבל תוכלו עות

 עימו. ולהשלים המצב
ו מחייבים בקשרים
ת עלולות קבועים  להיו
ם השבוע, אכזבות ת  א
 וכן להיפגע, עלולים

חשו שכה חיי-החברה
להי צריך לכם. בים
 מאוד בולטת שכן השבוע, בנהיגה זהר

ת. קיצונית להתנהגות נטייה  ומסוכנ
¥ ¥ ¥

 עומס קשיים. צפויים השבוע בתחילת
 הסביבה ובין ביניכם ואי־הבנות עבודה

למצב־ יביאו הקרובה
 ואפילו קל לא רוח

 השבוע בהמשך פסימי.
 והכל ישתנה, המצב
 קשרים להסתדר. יתחיל
לאח מעורערים שהיו
לרוו יתוקנו. — רונה
 היכרויות צפויות קים

כס מבחינה חדשות.
מש עדיין המצב פית
 שבוע תוך רצון, ביע

לנשום ותוכלו לטובה

5׳׳*
וניס

תתבשרו
לרווחה.

 שינוי על
הקשרים. תהדק לבן־הזוג מתנה

■*.

ביקורת. מלמתוח הימנעו בלתי־רגילות.


