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 ירמה לא הוא מבודדים. ומעט קטים
בעבו ויעטוק מהחיים ליהנות לעצמו

 ייצור הוא לרוחו. יהיו תמיד שלא דות
 עזרה הגשת על־ידי אנשים עם קשר

מ ויחלק לאחרים מכספו יתן חמרית,
חישוב. ללא רכושו

ב ר ו ק ע
יש זל מ בכל

תאריכים, נמה
בהם שהמרו

דונו נא 11׳ הוא
 ל- האנשים את מחלק המזלות גלגל

 מעט אפילו שקרוב מי בל קבוצות. 12
נו שנתונים יודע האסטרולוגיה, לנושא
 הם הלידה ישנת לידה שעת כמו ספים/
ו האישיות, את למעשה יוצרים אשר

 בין להבדיל האסטרולוג את מלמדים
למשנהו. אחד מזל ילידי

 שניים יש המזלות 12 מבין מזל בכל
שנו שמי קבועים, תאריכים שלושה או
כש אפילו דופן יוצא הוא בהם, לד

 מצב שלו• השמש למזל רק מתייחסים
 במקום נמצאת השמש כאשר נוצר זח

 ה- השם חרף משבר׳׳• ״נקודת הנקרא
ש מראה אינו עדיין התאריך דרמאתי,

שאישיו או מהשאר, יותר יסבול האיש
שלילית• תו

 נמצאת לידתו במפת שהשמש אדם
ולעו קשיים, לעצמו מציב זו, בנקודה

הקלה הדרך את לקבל מוכן אינו לם

תאומי□
ש מה בבל התיקשורת. כמזל מוכר

תאו בגי אחרים, עם ליחסים קשור
 במאי, 26ה״ ילידי מוכשרים. מאד מים
 בעייתם שונים• יהיו בו, 2$וה- ביוני ה-•

 להם להיות עלולה תתיקשורת• תהיה
 הקרובה, הסביבה עם תיקשורת של בעיה

 שעימם האנשים ועם שלהם, החברה עם
 טובים מאוד יהיו הם שני מצד חיים. הם

 טלוויזיה, עיתון, הכלל. עם בהיתקשרות
ש כללי שהוא דבר בבל — יחסי-ציבור׳

 חם פרטים כאל לאנשים מתייחס אינו
מבריקים. ממש יהיו

טו סר

 הוא יחיה שלא תחום בכל והפשוטה.
 לא החיים החתחתים. דרך את מוצא

 את מוצא הוא ובדרך־כלל אותו, מפנקים
 שיחפש מבלי גם קשים בתנאים עצמו

קשיים. לעצמו

 נמצאת השמש שבחם תאריכים שלושה
 באפריל 3 במרס, 21 משבר. בנקודת

שו יהיו אלה תאריכים ילידי בו• 16ו־
כ לנו מוכר טלה המזל. בני מיתר נים

 והבל עצמו דרך העולם את שרואה אדם
בתא לו• המוכר העולם סביב מסתובב

שו טלה נמצא באן, המוזכרים ריכים

 לעצמו. רק מתייחס אינו זח טלה נה.
 ולכן לזולת, לעזור דרך המחפש הוא
 שבחם ובמקצועות בתפקידים עוסק הוא

 טלה להם. ולעזור באחרים לטפל יוכלו
 ינסה ואם במרכז, להיות אוהב אינו זה

 לרכז יצליח שלא לוודאי קרוב זאת,
החברה. את סביבו

שזר
 ואוהב רכושני חומרני, כמזל מוכר
 במאי 12וה״ באפריל 29ה־ ילידי נוחיות.
יח בזה שור הרגילים. שור מבני שונים

 בסביבה יגור לא הוא קשיים, לעצמו פש
מגורים בתנאי עצמו את וימצא נוחה,

 חמיש- ואהבת חום בית, מסמל סרטן
נמ בו, 19ו־ ביולי 5 ביוני, 25ב- פחח•

מחפ חם שונים. קצת סרטן טיפוסי צא
 ממיש- חם ליחס ומתגעגעים בית שים

 יחס מוצאים אינם חם רוב פי על פחתם.
 מיש- לבית שואפים שהם למרות בזה.

 בחיפוש בעיקר עסוקים הם וחם, פחתי
 להקים מצליחים ואינם קאריירה, אחר

 לא חם האידיאלי. ביתם את לעצמם
 את וסוגרים לבשל במיוחד אוהבים

הקרובה. סביבתם מפני עצמם

ה ארי
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 ★ על מתיישב הוא המלך. הוא אריה
 * ח־ אותו• שישרתו ומחכה המלוכה כסא

 בו, 1$ב- או באוגוסט 1ב- שנולדו אריות
 רואים לא חם אחר. מסוג אריות הם
 מובן כדבר באחרים שולטים עצמם את

 חזק צורך מרגישים תם שני מצד מאליו•
 הם החיים כל בשליטים. מוכרים לחיות

 שזה ברגע אך לשילטון, להגיע מתאמצים
 חשוב ונבהלים. נרתעים הם להם, ניתן
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 בני את מפנקת לא האחרונה התקופה
ב בעיקר נערמים, רבים קשיים המזל.

ההת הכספי. תחום
 על שלקחתם חייבויות

 מכבידות כל־בך עצמכם
 הרגשה שיש עליכם,
 לא לעולם כבר שהמצב
 המצב אולם ישתפר.

 כפי גרוע, כל״כך לא
זה. ברגע נראה שזה
 תחיו שבועות כמה תוך

אופטי יותר הרבה
מ בסף סכום מיים.

הצ כן ובמו להגיע עשוי צפוי בלתי מקור
בצידה. ששכרה ביותר מעניינת עבודה עת

¥ ¥ ¥
 המי! בני טובה. בהרגשה מתחיל השבוע

 מביא והטלפון בקשרים רוצים שוב השני
ומרג נעימות הפתעות

 תהיו אלה בימים שות.
 מחוץ בבילויים עסוקים

 יראו וסוף־סוף לבית,
ציבו במקומות אתכם
חבר ובמיפגשים ריים
 השבוע באמצע תיים.
נו עבנדה עליכם תוטל
את יכניס והדבר ספת,

 באשר ולחשש למתח כם
בדרי לעמוד ליכולתכם

לימו בשטח להתחיל תוכלו בקרוב שות.
מעשיים. בתחומים בעיקר הקשור חדש, דים

¥ ¥ ¥
 משביע״רציו. אינו עדיין הבריאותי המצב
 להישאר תיאלצו השבוע שבתחילת יתכן

ביומייס-שלושה. בבית
 למרות יזיק, לא זה

תוכ מלאי אתם שבעת
 לעבודה הקשורות ניות

 לקחת נוטים אתם —
 מדי יותר עצמכם על

 ובעונה בעת תפקידים
 עליכם יקשה אחת.

ה הכל. את להספיק
מעו אינו הכספי מצב
לחי ויש זה, ברגע דד

 על לסמוך או כספכם את מלסכן מנע *
להשגיח. יצטרכו להשמנה, הנוטים המזל. 5
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הקשו מחשבות אתכם מעסיקות לאחרונה
 כספית מבחינה המגורים. מקום לשינוי רות

התוכ את לבצע תוכלו
 לחכות רצוי אך ניות,

 שאתם לפני כחודש
 בנושא לטפל מתחילים

 השטח מעשית. בצורה
מספק. אינו הרומנטי

 אתם שלאחרונה למרות
 על־ידי יותר מבוקשים

 עדיין השני, המין בני
 להגיע מצליחים אינכם

ו יציבות של להרגשה
 להכיר עשויים אתם קצרה בנסיעה ביטחון.
 התרגשות. יוסיפו ואלה חרשים אנשים

¥ ¥ ¥
 ומחשבה זמן מקדישים אתם זו בתקופה

 חוסר־ של תקופה אחרי ולמישפחה. לבית
ל צורך תרגישו שקט

 ועם עצמכם עם הישאר
 לבם. הקרובים האנשים
 לבית חדשות רכישות

 מה. לזמן לדחות כדאי
 אינו הכספי המצב
ב לחסוך רצוי יציב,

 הבא בחודש זו. תקופה
לעצ להרשות תוכלו
 שאתם כפי לבזבז מכם

 נוסף שטח אוהבים.
לאח הבריאות. הוא לב לשים יש שלו

וכאבים. כללית חולשה חשים אתם רונה
¥ ¥ ¥

ו חדש תוכן מוסיפות וזדשות היכרויות
 מביא אופטימי מצב־רוח לעתיד. ציפיות

תוכ שוב לתכנן אתכם
ב מרחיקות־לכת ניות

 המצב המיקצועי. תחום
 להשתפר מתחיל הכספי

ב נתקלים עדיין —
 זמך תוך אך קשיים,

מ ליהנות תוכלו קצר,
לחלוטין. שונה מצב

 תוכלו עבודתכם במקום
 חדשים רעיונות לבטא

 יתקבלו אלה ומקוריים.
 לעבודה. העמיתים או הממונים על־ידי

בבחינות. השבוע להצליח יוכלו סטודנטים

חאזנ״ו]
 - בספטמבר* 1:
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ה את מלוות מעטות לא התלבטויות
המיקצועי. לשטח קשור חלקן תקופה.

פר על נמצאים אתם
 ומתקשים דרכים שת

לבחור. במה להחליט
 של הראשונה במחצית

 עייפות תחושו השבוע
להר בדאי ומתיחות.

 ולוותר במנוחה בות
חברתיים. בילויים על

 משתפר הכספי המצב
 לרכוש תוכלו ובקרוב
 עליכם חדשים. חפצים

 במכשירים בטיפול במיוחד זהירים לחיות
אצלכם. מתגברת לפיזור הנטייה חשמליים.

¥ ¥ ¥
 הישגים מאוד. חיובית תקופה לעקרביס

מפ עבודה והצעות רצון, משביעי כספיים
מה חלק רק הם תות

 הקורים הטובים דברים
 ה־ בתחום לאחרונה.
 לכס מובטח מיקצועי
ב דווקא לאו שיגשוג,

 ורצו־ פעולותיכם זכות
 יביא הגורל נותיכם.

 והצלחה. התקדמות עימו
יום־ וחגיגות מסיבות
________ אתכם הופכות הולדת

 אלה מתמיד. לפופולריים
ה ההומור חוש את הכירו לא שעדיין
 הרבה. משנינותכם יופתעו שלכם, מפותח

¥ ¥ ¥
 כבדות לאות, עדיין חשים אתם השבוע

 אתם הריגשי בתחום מדכא. רוח ומצב
 לא זה וכל מאוכזבים

 את לראות לכם עוזר
 בני בהיר. באור העולם

זקו מבוגרים מישפחה
 מעט ולא לעזרה קים
 בטיפול מתבזבז זמן

ב ובבעיותיהם. בהם
 המצב הכספי תחום

תתבש־ בקרוב משתפר.
במש העלאה על רו ___________

 קבלת על או כורת
ב זקוקים. מאוד אתם שלו כסף סכום
סודיות. על לשמור רצוי הרומנטי שטח

★
 * להרגשת גורמות ידידים עם אי־הבנות

 ★ תלויה המצב את לתקן האפשרות אכזבה.
} לג־ עליכם בלבד. בכס
★ ו־ סלחנות הפעם לות

 4 במקום לקראתם. ללכת
את מעריכים העבודה
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 תוצאות ואת מאמציכס
שהשק־ הרבר! העבודה

 שאיפה לאחרונה. עתם
 להתגשם תוכל נסתרת
 מהפכני צעד בקרוב.
 עתיד מקובל ובלתי
 אל אושר. לכס להביא

 מחו׳ל מיכתב ייתכן. לא כישלון פחד,
 קשרים. תחרשו ומכותו אתכם יעודד

¥ ¥ ¥
 ביחוד התקופה. את מאפיין חוסר״שקט

 אתם המיקצועי, לתחום שקשור מה בבל
נתקע באילו מרגישים

 ואין אחד במקום תם
 או לזוז באפשרותכם

 עומד המצב להתקדם.
 אך בקרו$, להשתנות

 זהירים היו זה ברגע
 להצעות תשובות במתן

 מדי. ורודות שנראות
 ערים השני המין בני

 ורומזים לנובחותכם,
 שהם עבים ברמזים

 ן עליכם השבוע קשרים. ביצירת מעוניינים
* שלכם. החסכונות כספי את מלסכן להימנע

¥ ¥ ¥ *
 4 ה־ לבני מזמנכם להקדיש עליכם השבוע

 ★ דרך המחפש הזוג לבז ובעיקר מישפחה
£ לעידוד וזקוק חדשה

* כספיים בעניינים רב.
★ ב־ זהירים. להיות כדאי

* אתם השבוע מחצית
★ מ־ להתאכזב עלולים
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 ן ל־ יצאה שלא עיסקה
★ אך התעכבה, או פועל
^ ש־ יתברר יומיים תוך

* קשרים לבצעה. אפשר
ם______ £ 'ב־ השוהים אנשים ע

* התרגשות יוסיפו חו״ל
 * וגס להגינב עשויים משם אורחים השבוע.

בקרוב. נסיעה על חושבים עצמכם אתם
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