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מרים
בנימיני

החודש: מזר
גדי

מ מיונה להיות לילדם גורם מה להבין
 שאינו עליו לומר אי־אפעור תאחרים.

 הוא — להיפך התחייבויותיו. את ממלא
 לסדר, בחוש מפותח, אחריות ברגש ניחן
 על ומקבל למיסגרת זקוק כמוהו ואין
כמבוגר. ומשמעת הגבלות חוקים, עצמו
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!לד
במזל

גדי
 מיש- ילד,״ כשהייתי היה טוב ״כמה

 קרו- לעתים שומעים לו דומה או כזה פט
 גדי. מזל בן של מפיו לא לבטח אך בות,

אי והחיים קלה, אינה בדרך־כלל ילדותו
ב הכל לומד זח ילד אותו. מפנקים נם

הקשח. דרך
 על מכביד במזל, השולט סטורן, כוכב

 עם להתמודד אותם ומכריח הגדי, ילדי
 מתבגרים כשחם לכן, יומיומיים. קשיים

 יותר אחריות עליהם לקחת מסוגלים הם
׳ אחר. ילד מכל

גדי ילד של לחורים קשח לפעמים

מ אותו מבדיל בהתנהגותו משחו אך
 רציני הוא לכיתה. חבריו או אחיו שאר

ב לאיש. בקלות מתקרב ואינו ומופנם
 מרשה אינו הוא ואחיו חוריו עם יחסיו
 ובוחן בודק הוא ספונטני, להיות לעצמו

להיפגע. שלא ונזהר הסביבה, את
הר לפעמים חשים עימו החיים אלה

 סביבו מקרין הילד כי בלתי-נוחח, גשה
 רוצים אם גם וריחוק. בדידות הרגשת

 מפני לא נותן. אינו הוא אליו, להתקרב
מ אך וקירבה, חמימות רוצה שאינו

ב להיפתח לו מאפשר לא בתוכו שהו
 וללא בקלילות לאנשים ולהתייחס קלות
חשש.

 ילד על מקשה הגורל קרובות לעתים
הוא נפגעת. בריאותו שאפילו עד גדי,

 ברזל לוויטמינים, ונזקק מחולשה סובל
 מאחרים יותר מחזקות. תרופות ושאר
 שונות, עור ממחלות לסבול עלול הוא

 אם גם עליו מכבידות שיניים ובעיות
 — והעיקר מתיקה. בדברי מרבה אינו

 במזל לילדים אופיניים בגפיים שברים
 ולאורך מאוד, רגישות הבירכיים גדי.
 בתחבושות בירכיו מכוסות הילדות כל

 אופנים, על רכיבה כל כי ופלסטרים,
 לביר״ גורמים ספורטיבי עיסוק או ריצה

להיפצע. כיו
 ומרגיש למישפחח, קשור מאד גדי ילד
אח תפקידים עליו ולקחת לעזור צורך

 הוא בכיתה הוריו. על להקל כד* ראיים
שי את מכינים שתמיד לאותם משתייך
 כשהוא לשחק ילך לא זה ילד עוריהם.

 הסדר שיעוריו. את להכין שעליו יודע
 והוא מאופיו, חלק הופכים והאירגון

בחשיבותם. מזלזל אינו
תפקי עליו לקחת מוכן הוא בכיתה

תפ כל או ועד, ראש כמו אחראיים דים
 שיעשה הילד על לסמוך אפשר שבו קיד
כדרוש. מלאכתו את

מכביד סטוון נונב

כמבו ומתנהגים נראים הם ילדים תור
 הפוך, הכל — פרדוכס מעין נוצר גרים.
ה ונהגים, משתעשעים הילדים כשכל
 לחיים. עצמם את ומכינים סובלים גדיים
ל יתגעגעו כשכולם מאוחר, יותר אולם

לי ויוכל שבגדי הילד ייצא הילדות, גיל
חם מאוחר בגיל מאוחדת. מילדות הנות
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 ומארץ גדי ■דד׳ עד
דד אותם מו ת  דה

יומיים קשיים עם
 גדי, מזל בני עם מיטיב שהגיל נראה

 הם בגילם, מתקדמים שהגדיים ככל
ב ויפים. מרוצים חזקים, יותר נהיים

 חם ואז סטורן, כוכב של מחסדיו נהגים
עמלם. פירות את קוטפים
א לתחומי נמשכים גדי במזל ילדים

 שונות ומלאכות־יד פיסול שונים. מנות
להת ויביאו בכישרון, ידם על ייעשו

ו מפותח קצב חוש והערכה. פעלות
ב לעסוק אותם מושכים טובה שמיעה

 ללימודים הרצינית התייחסותם נגינה.
 מבוטלים. לא להישגים אותם מביאה

ה שהגרעין לראות אפשר בילדות כבר
מיוחד. משחו להצמיח עומד קשח

מח מבדידות, הסובלים אלה, ילדים
ו שאפתנים הם אחר, דבר כל או לות

 בכבוד לזכות לפסגה, להגיע לחם חשוב
מוצ יותר מאוחר האחרים. את ולהנהיג

 מעורבים בפוליטיקה, עוסקים אותם אים
 של גורלם את וקובעים הציבוריים בחיים

 תמיד היו לא ושעליהם גדלו שעימם אלה
מקובלים.
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 פיסית אנרגיה של בתוספת תחושו השבוע
 במקומות בעיקר יתבטא הדבר ונפשית.

עובדים. אתם שבהם
 הדורשים פרוייקטים

 רבה ותשומת-לב מרץ
בזהירות, לתכנן כדאי

לאנ לאפשר לא כדי
 תוכניו- את לבקר שים

ב ומעשיכם. תיכם
 המצב הרומנטי שטח

התשוקות מהנה. די
ש והיוזמה מתגברות __________

 תתחיל נוטלים אתם
 בדרך מפזיזות להימנע עליכם פדי. להניב

 לתאונות. פגיעים יותר אתם השבוע כי
¥ ¥ ¥

 בתתחיי־ שקועיס תהיו השבוע בתחילת
 העיסקי. בשטח עצמכם על שלקחתם בויות

 כדאי חדשות הצעות
 בזהירות לשקול לכם
 תשו׳ במתן למהר ולא
 במ רגיש השבוע בה.

 הרומנטי. בתחום יוחד
 עלולים ישנים יחסים

עקש בגלל להתערער
ל וחוסר־נכונות נות

 לכס כדאי ויתורים.
בתגובו זהירים להיות
 חברתית מבחינה תיכם.

אירו מתמדת. בעליה שלכם הפופולריות
 מכריכם. חוג את מגדילים חברתיים עים

¥ ¥ ¥
 הבריאות מצב קל. לא עדיין הרוח מצב
 מרגישים אתם אם וגם במיוחד, רגיש

 מבני אחר מישהו טוב,
 מרגיש אינו המישפחה

ו לטפל ועליכם כך,
 אינו השבוע לעזור.

כס לסיכונים מתאים
 העוסקים אותם פיים•

ש רצוי בספקולציות
 כפי המצב את ישאירו

הבא. השבוע עד שהוא
 להתחיל שמתכונן מי

 יווכח הרזיה בדיאטת
ב בכך. להצליח אפשר השבוע שדווקא

במיוחד. מבוקשים תהיו הרומנטי תחום

ל 21  ־ באפרי
אי 20 מ ב

י 21 א מ  ־ ב
י 20 ת י ב

ב אלה בימים נעשים חשובים שינויים
מיו והיסוסים חששות המיקצועי. תחום

 מה כל כעת. תרים
 יותר יצליח שתיכננתס

מצפים. שאתם מכפי
 להרחיב הזמן עכשיו

 להיכנס או הפסק את
 הזוג בן נוסף. לתחום
 לבצע הוא גם מתכונן

 ל כדאי שינויים. כמה
 ב לראות כדי המתין

 שתפו לנהוג. דרך איזו
עצו את וקבלו פעולה

תת הבא השבוע בתחילת ותוכניותיו. תיו
 הכספי. בתחום חשובה התפתחות על בשרו

¥ ¥ ¥
 לנוח הזדמנות לעצמכם מוצאים אינכם

 המוטלות ההתחייבויות מעול ולהשתחרר
למ לאחרונה. עליכם

 כדאי הקשיים, רות
 התקופה את לנצל

 זמן תוך להתקדם. כדי
 להישמע עשויות קצר

מוש הצעות באוזניכם
 לשם אך ביותר׳ כות
 את לסיים עליכם כך

על שלקחתם העבודות
________ לשבחים תזכו עצמכם.

 השבוע הביצוע. טיב על
 טלפון שיחות רומנטית. מהצלחה תהנו

 התרגשות. לכם יגרמו מיקריות ופגישות
¥ ¥ ¥

 בתחום ענייניכם את לקדם תוכלו השבוע
 עשויים ונועזים חדשים רעיונות הכספי.

 להעז יזיק לא להצליח.
 יהיו התוצאות ולהסתכן,
 אותם רצון. משביעות
 קצרה נסיעה המתכננים

השבוע, בסוף טיול או
 לפעם זאת שידחו כדאי

 תקלות צפויות אחרת.
 להימנע ורצוי ובעיות,
ולעצ־ למתח מלהכנס

 בחיי מיותרים. בנות
 קלילים אתם האהבה

 השני. המין בני עם ומשחקים מתמיד,
השבוע. בעליה היא שלכם הפופולריות גם
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 הזמן את לבלות נוטים אתם זו בתקופה
מישפחה. וקרובי ידידים ולארח בבית

 וישירה גלוייה שיחה
 את לפתור לכם תעזור

 המיק- בשטח הבעיות
 הכספז בתחום צועי•

כעת, מטובך די המצב
דרך למצוא קל ולא

הש־ לקראת לשפרו.
ע________ ו הק- תחושו הבא נ

188*8 ניצי־ התקדמות לה. 80311 ה בשטח צפויה יינת !■־ז*וש*,וטי■—
אפ ידידויות רומנטי•

 ויציבה. עמוקה לאהבה הופכות לטוניות
 השני. המין בני אצל ורצון הבנה תמצאו

¥ ¥ ¥
 הביטחון את לחזק חשוב זו בתקופה
 שאינם שינויים עליכם ניכפים כי העצמי,

 וקשה עליכם מקובלים
 חיי המצב. את לשנות
 עידוד מוסיפים החברה

 ותיקים ידידים לתקופה.
 קשו ליצור מעונייניס

 להתכונן כדאי מחודש.
 ול מפתיעים לביקורים

ומוז מיקריות פגישות
 ה הכספי בתחום רות.
 זמן ותוך משתפר מצב
חפ לרכוש תוכלו קצר
 בקרב בידיכם. שיהיו האמנתם שלא צים
 בלתי־מוסבר. מתח מורגש המישפחה בני

¥ ¥ ¥
 חדשה שתקופה נראה הכוכבים מצב לפי

 עומדים אתם קשת• מזל לבני מתחילה
חדשות. פעילויות לפני

 אפשר העבודה בתחום
ש לשינויים לצפות
 קידום עימם יביאו

 העסקים ועצמאות.
ל־ ונסיעות משתפרים

 להתבצע יוכלו חו״ל
 כספית הצעה בקרוב.

באוז תושמע מעניינת
 לשקול רצוי ניכם.

 לפסול ולא אותה,
 מיקרית פגישה מחשבה. ללא אותה
בלתי-מקובלת. בדרך לנהוג לכם תגרום

ר 21 ב מ צ ד  ־ ב
ר 19 א ו נ בי

ר 22 ב טו ק או  - ב
ר 22 ב מ ב ו בנ
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 שלכם שהפופולריות חשים אתם לאחרונה
 אירועים על דגש יותר ויש מתגברת

ומכ ידידים חברתיים.
 בערככם נוכחים רים

חברתכם. את ומבקשים
ל מוזמנים אתם לפתע

ונה ושמחות מסיבות
אנ עם מפגישות נים
 האווירה מעניינים. שים

 והיחסים רומנטית די
ה־ בני ובין ביניכם

ב משתפרים. מישפחה
 אתם המיקצועי תחום

 קצר זמן תוך חדשה. התחלה לפני עומדים
 קשיים. על ותתגברו מבוקשכם את תשיגו

¥ ¥ ¥
טובים אינם הבריאות ומצב הרוח מצב

ומעייפת. מכבידה די ההרגשה ביותר.
ומה לאט מתנהל הכל

 כבדרך קודם שנעשה
 בעיה. מהווה אגב,
 מתאים אינו הזמן

 גדולות. קניות לביצוע
 הראווה חלונות אם גט

 זיכרו אתכם, מושכים
 אתם כדאי. לא שכעת

 משהו לקנות עלולים
 או לכם, דרוש שאינו

 גבוה מחיר שתשלמו
 בו. להשתמש תוכלו שלא חפץ על מדי

 הרוח. במצב להקלה יביא מחו״ל אורח
¥ ¥ ¥

הקשו מפתיעים, שינויים צפויים השבוע
נשכח. כמעט קיומם שדבר בידידים רים

 על לשמור לנסות צריו
זרי תוך מישקל, שיווי

 לתנאים והסתגלות זות
 תלוי הרבה החדשים.

האישית. בהתייחסותכם
 די הרומנטי השטח

 מחו״ל אורחים מבטיח,
 וינסו אצלכם יתארחו

 יותר קשרים ליצור
ומשמעותיים. עמוקים

 זעזועים שתעברו יתכן
ב דרסטיים לשינויים שיגרמו ריגשייס

זהירים. להיות כדאי כספים בענייני חיים.

ר 19 א רו ב פ  ב
ס 20 ר מ ב
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