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למאזניים
מהל״ את מסיימת השמש זו כתקופה

 ועוכרת בתולה, במזל הימים 30 בן בה
 הרוח, מצב מאזניים. — הבא למזל

משת וההרגשה ההתנהגות האווירה,
דב מקומה. את מחליפה כשהשמש נים,
 יוכלו מקודם לבצע היה שקשה רים

הצ אחרים דברים ואילו כעת, להצליח
בתולה. במזל השמש כשהיתה יותר ליחו

 ז אלה מזלות שני בין ההבדל מהו
 של הטיפוסים שני את לדוגמה נקח אם

ו בתולה היינו: — העוקבים המזלות
* -  מהם קלות ביתר להבחין נוכל מאזניים, !
העיקריים. ההבדלים -
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ב המדקדק כאדם מוכר בתולה בן
 דבר בכל השלמות את מחפש פרטים,
 מושלם ביצוע ומאחרים מעצמו ודורש

 עצמו. על לוקח שהוא מלאכה כל של
 מוגזמת בצורה כמעט מודע בתולה בן

 מרבה הוא חייו, היא שהעבודה לכך,
 כל לעבוד עליו מדוע עצמו את לשאול

מו הוא דווקא ולמה קשה, כל-כך ימיו
אנ כאשר שרות, בתפקידי עצמו את צא

 לעזור מהצורך מתעלמים אחרים שים
הזולת. את ולשרת

לש ממנו מונעות אינן אלה מחשבות
 וניש- ליבו בכל ולהתמסר מותניו את נס

 פעם לא אך המרובים. לתפקידיו מתו
 קורטוב בתוכו מרגיש המזל שבן קורה

 ממצבו, רצון ואי-שביעות מרירות של
 את מבטא הוא קל• אינו רוב פי שעל

 אדם כל על ביקורת במתיחת מרירותו
 בתולה בן בעיניו. בסדר שאינו דבר וכל

 אולם ותוקפני, אלים לאדם נחשב אינו
לעצ הופך הוא מחייו, מרוצה אינו אם
עצ את לאכול ומרבה דאגות ומלא בני
בריאותו. נפגעת לעתים כי עד מו,

ה מהטיפוס מאזניים בן שונה במה
 של בצילה מסתופף מאזניים בן י קודם
 מתקשרת ונוס במזלו. השולטת ונוס,

 כמה עד והרמוניה. נתינה יופי, לאהבה,
 ועצבני, מתוח להיות יכול הבתולה שבן

 הוא ושליו. נינוח שקט, המאזניים בן כך
בע חייו את להעביר שעליו גורס אינו

 חשובה הנוחיות ומפרכת. מייגעת בודה
 או לעבוד, מוכן שאינו לא מאד. לו

 אך אחראיים, תפקידים עצמו על לקחת
 ובצורה שלו בקצב להתנהל צריך הכל

ושקטה• רגועה נינוחה,
 ונעימה, חייכנית המזל בן של הבעתו

 בנימוסים רב, אישי בקסם ניחן והוא
 אחת בזולת. מרבית ובהתחשבות טבעיים,
 החוסר- היא לו, מפריעה שהכי התכונות
 ולכן להעליב״, לו נעים ״לא נעימות.

 ידיד של בקשה לשום מסרב אינו הוא
 לו״, נעים ״לא מיקרי. מכר או קרוב

 ומעוניין מטבעו, טוב״לב שהוא מכיוון
לעזור.
 קרובות לעתים עצמו את מוצא הוא

 שלא דברים לאחרים ומבטיח מתחייב
 לעמוד מסוגלים אחר מישהו ולא הוא

בהב לעמוד מצליח שאינו מכיוון בהם.
 מיני בכל להתחמק מנסה הוא טחותיו,

 לפניו שאיש ומעניינות, מקוריות דרכים
הש שבמרוצת קורה כך אותן. הגה לא

ההת ולאמן לדיפלומט הופך הוא נים
חמקויות.

מחב נהנים אנשים לו. סולחים אך
או מעניין באמת שהזולת ומכיוון רתו,

 מוכן הוא מחשבותיו, את ומעסיק תו
סובל. לכל מערבי כותל להיות
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 * על לוותר ומוכנים הזולת, עם פעולה
̂ג הנאלצים אנשים אישיים. רצונות  $ לבצ

 ★ להגיע מאד מתקשים חשובות החלטות
 * ו- קנחת, יותר מתנחל הכל להחלטה.

 של החזק הצד אינו ההחלטות עניין
מאזניים. מזל

 מאזניים מזל בן בנמצא שאין כמעט
המז מכל יותר מלידה. פסיכולוג שאיננו

 לאופיו בהבנה ניחן הוא האחרים לות
 סלחן כמותו ואין הזולת, של ולבעיותיו

 לפניו, לבו את שמשיח שמי כך ומבין.
מנו ומרגיש וטובה, קלה בהרגשה יוצא

מח שוב להתחיל מרץ ומלא מעודד חם
מהמאז עידוד זריקת שקיבל אחרי דש,
בצרותיו. לבו בכל שהשתתף על נים

 גם מורגש הטיפוסים שני בין ההבדל
במש או זה, במזל שוהה שהשמש בעת
 מורגשת — בבתולה היא כאשר נהו.

ש לאנשים בעיקר שמתאימה אווירה
סבל הדורשת מדוייקת בעבודה עובדים

מדק אנשים מתחדד, הזיכרון רבה. נות
 ויכולת מרץ חשים בפרטים, יותר דקים
 עבודה לבצע ומעוניינים קשה, לעבוד

 לדיאטות התייחסות יותר יש מושלמת.
 מתעניינים ובכלל וטבעוניות, צמחוניות

בריאות• בענייני יותר
בתו במזל שמש של נעים הפחות הצד

 מתיחות עצבנות, ברגזנות, מתבטא לה
 מדי יותר מפתחים אנשים והתמרמרות.

זול כלפי ובעיקר עצמם כלפי ביקורת
מר כהלכה מבוצע שאינו דבר כל תם.

 ואי- הביקורת מתמיד. יותר ומקומם גיז
 הנטיה באוויר. מורגשים הרצון שביעות

 עלולה אף ולעתים מתגברת, לדאגנות
מרגי מהאנשים חלק בבריאות. לפגוע

 וסובלים מנוחה, חסרי עצמם את שים
העיכול. בדרכי מבעיות

 חשים למאזניים, מתקרבת כשהשמש
 שנראה מה ושלווה. שקט יותר לפתע
 את מקבל עליונה, חשיבות כבעל קודם

ל שוב אפשר הטבעיות. הפרופורציות
ולהת מהבעיות שנים או צעד התרחק

 עניין. לכל אובייקטיביות ביתר . ייחס
 — האוויר למזלות שייך מאזניים מזל

 כל בצורה מעורבים אינם אלה מזלות
ל כאילו ומסוגלים דבר, בכל חזקה כך

 חשיבה. התרחשות בעת גם מהצד עמוד
 אופן בשום למצוא אי־אפשר זו תכונה

בתולה. מזל בני אצל
מתייח אנשים במאזניים, כשהשמש

ה הנימוסים לרעהו, איש יותר סים
 שלשני דואגים ביטוי. לידי באים טבעיים

משתפים טובה, יותר הרגשה תהיה

אנ — זו בתקופה חשוב מאוד היופי
 ליפה העולם את להפוך מנסים שים

 מושכת, יותר בצורה מתלבשים יותר.
 וכן אמנים כלפי סובלנות יותר ניכרת

 מרגישים אנשים לשגעונותיהם. סלחנות
 אמנותיים, במופעים להשתתף צורך

ותיאטרון. קונצרטים בתערוכות, מבקרים
 — שותפויות מסמל שמאזניים מכיוון

שות של להתחלה מתאים שהזמן הרי
 נישואים להצעות ובעיקר חדשות, פויות

המצ כוכבים אין אם חתונות. ולטקסי
 שהזמן הרי מיוחדות, בעיות על ביעים

 (במיק־ חדשים. חוזים לחתימת מתאים
 באוקטובר 14ה־ שעד יוצא השנה רה

 אף על לחתום רצוי לא דווקא 1982
 הלא השפעתם בגלל וזאת — חדש חוזה

ב אחרים כוכבים של מוצלחת כל-כך
עת>• אותה

 השמש כאשר להיות שיכול השלילי
 מעשי בריבוי להתבטא יכול במאזניים,

 עירניים להיות חייבים אנשים מידמה.
 אחד. לכל ולהאמין למהר ולא וזהירים

 מאחזי מיני בכל אמון לתת נטיה יש
יכו אנשים חלקלקה. לשון ובעלי עינים

ל ואף וציניים סרקסטיים להיות לים
מרי יתכנו עדין. לעג בו שיש יחס גלות
 עלולה ביניהם הקינאה אמנים, בין בות

ל יכולים אמנים ודווקא — להתגבר
 נועדה שבעצם מהתקופה פגועים צאת

עבורם.
 או הכליות באיזור שרגישים אנשים

 זו, בתקופה לסבול עלולים השתן דרכי
 הם הבא, למזל עוברת כשהשמש אולם

 ומסיבה יציב אינו מזג-האוויר מחלימים.
קי בצורה להשתנות יכול מצב-הרוח זו

 — הסתיו מגיע שבו הזמן זה צונית.
 לסמל מיטיב — אוויר כמזל ומאזניים

 כפי אך האוויר. למזג ההתייחסות את
 שואפת במאזניים השמש נאמר, שכבר
לח בהחלט ואפשר ביותר, ולנעים ליפה

ושקטה. רגועה ומאווירה נעים מיחס נות
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 ל- חשובים שינויים עימו מביא השבוע ¥
 אירו- ומלאת חשובה תקופה המזל. בני ¥

ועתי מתקרבת, עים
להת לכם לגרום דה

 מדובר אחרת. ייחסות
לעבודה, יחסכם על

 לבני- ואפילו לכספים
 כספיים בעניינים הזוג״
בשו לאוזניכם יגיעו
ביותר, מפתיעות רות

 להתייחס יש אולם
 הזהי- במירב אליהן

בנד להיזהר יש רות. 5
 בעיקר חדשים, לאנשים מלהתקשר יוחד ^

משותפים. לעסקים קשור העניין אם
★ ★ ★

 ש־ מה כל על מיוחד דגש יושם השבוע
וב עליכם, יוטל רב עומס לעבודה. קשור

עלי יהיה ברירה אין
 נוחיות- על לוותר כם
 למאמץ ולהירתם כס,

לס להספיק כדי נוסף
עלי המוטל כל את ייס
 ומיב־ טלפון שיחות כם.

לגרום עלולים תביס
אולם לאכזבה, לכם
ית שבועות כמה תוך
 ב־ קשור ׳שהדבר ברר

 מאד שתתוקן אי־הבנה,
 רצוי לבריאות. לב לשים יש יותר. חר

שיגרחיות. לבדיקות הרופא אל לגשת
¥ ¥ ¥

 מירבית ערנות לגלות חייבים תאומים
 מבלבלות להפתעות צפויים הם השבוע.

עלי לכך ואי ומטעות
זהי יותר להיות הם

 מורגשת מתיחות רים.
 עלול וסיכסוך בבית
 בן ובין ביניכם לפרוץ

 השותפים בין או הזוג
יו לגלות יש לעבודה.

נהי בעת עירנות תר
מג אתם השבוע גה.

יו להיות נטיה לים
 הכוכבים פזיזים• תר

 התרג- מסוכנת. די תקופה על מצביעים
לתוצאות. לגרום עלולות פתאומיות זויות
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ש הקשות בין תהיה המתקרבת התקופה
 מסכמת אולם האחרונות, בשנתיים ידעתם

התקו כל את למעשח
התקו תום אחרי פה.
לעצ לחזור תוכלו פה

בתוכ ולהתחיל מכם,
 שינחלו חדשות ניות

העיק הבעיות הצלחה.
ב בינתיים יהיו ריות
המיישפחה. ובקרב בית

 הורים עם מתיחות
 להביא יכולה מבוגרים
 נעימות בלתי לתוצאות

ול ביקורת על להבליג רצוי ומפתיעות.
 כך. מוטב לענות. או מלהתווכח הימנע

★ ★ ★
 צפויות עבודה בענייני קצרות נסיעות
 מתוכננים בלתי אירועים אולם השבוע,

 בתוכנ- לשינוי יגרמו
 להיות עליכם ניות.

 בדרכים. יותר זהירים
 בלתי-אחר- התנהגות

 אחרים נהגים של אית
ל לכם לגרום עלולה
 צפויות. בלתי בעיות

ש היחידי הפיתרון
 הוא להציע אפשר
 זהירים. מאוד להיות
 עלולות טלפון שיחות

נכונה. לא בצורה ולהתפרש להטעות
¥ ¥ ¥ שמחליטים. לפני עניין כל לברר כדאי

 ה בשנה כספיים מעניינים הוטרדתם אס
 בעיות צפויות זו שבתקופה הרי אחרונה,

חמורות. ויותר נוספות
בכס שקשור בכיר״־מה

 לשנות לא רצוי פים
ב להתחיל לא דבר,

ולהי חדשות תוכניות
 הלוואות מלבקש מנע

ה השבועות בשלושת
 להשגיח כדאי קרובים.
ו ארנקים על במיוחד

 השבוע ערך. חפצי על
 לאבד מועדים אתם

הירד בישטח חשובים. ומיסמכיס תעודות
מעניינת. להיות עומדת התקופה מנסי

מאזנ״ם
ם.<־.ז.(זד1ך<;!*■
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 אי במיוחד. קשה היה האחרון החודש
 אולם נעלמו, הקשיים שכל לומר אפשר

 תרגישו השבוע כבר
 יהיו אנשים הקלה.

 כלפיכם אדיבים יותר
 להושיט מוכנים ויהיו
 מביניכם אלה עזרה.

 להתחיל המתכננים
להית עלולים ללמוד,

 שיכולים בקשיים קל
ה את מכם להוציא

 עם להתמודד חשק
המתעוררות. הבעיות

 הבעיות כל ולהתיאש, להתרגז מה אין
 זמן. כעבור יתוקנו והן מאי״הבנה נובעות

¥ ¥ ¥
 שהתנהל מה כל ומדכא. כבד הרוח מצב

 בעיכובים לפתע נתקל בעיות ללא קודם
 לפתע בלתי־צפויים.

 להתבודד צורך חשים
מה ביציאות ולהמעיט

חב עם ובפגישות בית
 כספיים עניינים רים.

 לא לדאגה. גורמים
 להוצאות להיכנס רצוי

 אם זו■ בתקופה גדולות
 חפץ לרכוש החלטתם

 זאת דחו ויקר, חדש
ה המתיחות בחודש.
 מזלות כמה על משפיעה באוויר מורגשת

 !זהירות לכן, ביניהם. ואתם מיוחד, באופן
★ ★ ★

 יוזמה. ייתר להראות תוכלו זו בתקופה
ומ חדשים ורעיונות מתחדדת ראייתכם

לפו מוסיפים קוריים
 אנשים שלכם. פולריות
חברתכם. את מבקשים

בעי זאת לחוש תוכלו
 ההזמנות בגלל קר

ש למסיבות המרובות
 מכרים אליכם. יגיעו

 לסכן עלולים חדשים
מ- היזהרו — אתכם

צפויה בעבודה הם. ___________
 גם מצויינת התקדמות

 ובלתי- מוזרה מעט בדרך תיעשה זו אם
תתרגשו. — הרומנטי בשטח מקובלת•
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 לפתע מפתיעה, בצורה מתחיל השבוע
 או חדשות הצעות־עבודה לכם מציעים

 כלל שעליהם תפקידים
 למרות חלמתם. לא

זהי אתם שבדרך־כלל
המלהי ההצעות רים,
 לכס לגרום יכולות בות

 בלי פזיזות, להחלטות
ה בבעיות להתחשב

 נסו להתעורר. עלולות
שבו כשלושה להמתין

תשובה מתן לפני עות
הדברים אז אס סופית.

להי- תוכלו — צורה באותה יראו עדיין
 רבה. הצלחה לכם ומובטחת להצעה ענות

★: *י ★
 לס- עלולים אתם וחמישי רביעי בימים

 * ש- ומחוסר״שקט, קודר ממצב־רוח בול
* מוגדרת. סיבה לו אין

 יהיה המצב ששי מיום
הש טוב. יותר הרבה

להתחיל תוכלו ביע
ספור בפעילויות שוב

 את יפיג זה טיביות.
 להרגשה ויביא המתח

ה זה כן כמו נפלאה.
 בשטח להתעניין זמן

תז אל חדש. לימודים
חשוב זה זאת. ניחו

מתעכ לנסיעה תוכניות להתקדמותכם.
רבה. ולעצבנות לרוגז וגורמות בות

•¥' ¥1 ¥
בתקו הבריאות. מצב על לשמור עליכם

 וכל למחלות יותר רגישים אתם זו פה
בצו משפיע קטן דבר
 אל חזקה. יותר רה

 גשו עצמכם. את תזניחו
 חשים אינכם אם לרופא

במיו זהירים היו טוב.
 שקשור מה בכל חד

טעו תרופות. ללקיחת
עלו וחוסר־הבנה יות
 לבעיות לגרוס לים

 ישל בריאותם גם קשות.
 עלולה מישפחת קרובי

 רצוי כספיים בעניינים
גדולות. הלוואות לתת או מלבקש להימנע
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