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 מרים
י בנימי!

החודש: מזר
לי ד

 שיידעו טוב יותר אבל לארח, אוהבים
 מבלבלים ביקורי-פתע מראש. כך על

מט די הם ידידותיים ביחסים אותם.
 בפול, מסר מעבירים הם לפעמים עים.

 נגדך. או איתן הם אם בטוח לא ואתה
יודעים. אינם הם גם — תתנחם

ה ל ט

אג תמיד. פתוח שביתם אנשים יש
 שיושבי ונדמה ובאים, יוצאים שים

ואי הבדידות. את מכירים אינם הבית
 ולעתים שקט, סגור, בית לאחרים לו

 ספונטניים לביקורים זוכים חם רחוקות
 חבית שיטת מראש. מתוכננים ובלתי

 לבני מתאימה וחקליל, המזמין הפתוח,
 אינם חברותיים, אנשים הם דלי. מזל

 מוצא אדם כל וכמעט ביותר, בררנים
 חסרונות מוצאים שאינם לא בעיניהם. חן

 לסלוח, מובנים הם אבל אנשים, אצל
 לארח, מתאים מחמזלות מי ולהתעלם.

ז ומזמין פתוח הבית מי ואצל

 אותך לארח מתלהבים בל-בן לא הם
 במשהו. עסוקים חם הזמן בל בביתם.

 מתאים בשמצב״רוחם אליהם באת אם
 בר״מזל. אתה כורסה, על קצרה לישיבה

בטיו קשר עימד לקשור מעדיפים הם
 ומשונות. שונות והרפתקות נסיעות לים,

 שהיחסים תצפה אל נגמר, זה כשכל אן
דברים אלף מתכונת. באותה ימשיכו

דלי
 עירניים חברה חיי על מדברים אם

 מדובר הרי ויוצאים שבאים חברים ועל
ושומ לידידיהם נאמנים הם דלי. במזל
 שנים במשך קשרים על עימם רים

 ואף לכולם, לעזור מוכנים חם ארוכות.
ארו תקופות במשך ידידיהם את לארח

 חוק על להם. יפריע שזח מבלי בות
להת לנסות לא לשמור: חשוב אחד
 זה את בנשמתם. ולחטט אליהם קרב
 המרגישים אלה לסבול. יכולים חם אין

 עם שיתחברו מוטב ידידיהם, על בעלות
 לאדם לא אך נאמן, הדלי אחר. מזל

ידידיו. בולם — אחד

דגים
 מבלי באת אם מסובן. המצב באן

ויא בחביבות פניך את יקבלו להודיע,
דגים קץ. אין בסבלנות לבעיותין זינו

תע אל בינתיים. אותם העסיקו אחרים
במירוץ. אותם צור

שור
למכביר, זמן לן ויש רעב אתח אם

 תודיע שור. מזל בני אצל לבקר לן
 בהנאה אותן יקבלו ביקורן, על כן לפני

תשב, חביבות. של הפגנות ובלי שקטה

 שיהיה רצוי לאכול. ותתחיל תתרווח,
 יישבו הם בי לשיחה, מעניין נושא לן

 זה לדבר, מה על לן אין אם בשקט.
 לשבת ימשיכו הם — להם מפריע לא

 אן במבוכתן. יבחינו לא ואפילו בנחת
 כלשהי, עזרה או הלוואה לן נחוצה אם
לן יעזרו הם :לבקש תתבייש אל

ברצון.

תאומגים
 אתה היום ובבר אותן הכירו אתמול

 את עימם סיימת כאילו בביתם יושב
ונעי קלילה תהיה האווירה גן־הילדים.

 אן לב, בתשומת לדבריך יאזינו הם מה•
 לביקור יגיע לא אחר אחד שאף תתפלל

עלו הם בי יצלצל, לא ושהטלפון פתע
 בעוד אצלם. עדיין שאתה לשכוח לים
יבינו ולא מחדש אותן יברכו קצר זמן

 אנשים הם הדד״ם
 ,ם ״ ת 1 ו נ ח
ם א ד י נ ו ו  ב

ו ובמעט  אחו נ
בעיניהם הן מוצא

להר ברצונן אם הלכת. לא עוד שאתה
 בכל שם תשהה מברין, חוג את חיב
ש האנשים כמות שעה״שעתיים. זאת

שנים. לכמה לן תספיק וילכו יבואו

סרטן
מע- חם חווית. זו אצלם להתארח

 תוח,3 חמיו ביתם
 יוצאים אנשים

 וח״החבוח ונאים,
ביותו עוים שוהם

 לאכול המישפחה כל עם שתבוא ריפים
מא של שפע לן ויעניקו טובה, ארוחה

 הומור ספוגת ואווירה חמים יחס בלים,
 שלום, להגיד רק באת אם טוב. ומזג

 את תמצא להרגיש מבלי ילן. לא זה
 סיפור מספר קפה, בוס עוד שותה עצמן
 את ומתנה המישפחה, מילדי לאחד

להש זוכה כשאתה ובעיותין, צרותין
 ותיק, ידיד אתה אם מלאה. תתפות

בשבילן. שני כבית הוא שהבית ברור

אריה
 להתארח כדאי אריה מזל של בבית

 גבוה, חברתי חוג עם נמנה אתה אם
משמ בו תפגוש ויוקרתי. יצוגי מטופח,

 בסלון תשב החברח. של וסלתה נה
 אמנות מיצירות או מהתמונות ותיהנה
 יעניקו האריות בית. המוצגות אחרות

 עצמן חוכחת ואם ולבבי, חם יחס
חב מעמד על לוותר תוכל בידיד־אמת,

 ובשעת ונאמנים מסורים יהיו הם רתי.
אצילותם. את יוכיחו צרה

ה ד תו ב
 מבלי תבוא אל בתולה בני של לבית
ש כדאי בו, תתארח וכשכבר להודיע.

 שהתנהגותן כדאי נימוסין. את תזכור
עוד עימן תביא אל דופי. ללא תהיה
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 שבהם חברתיים ומיפגשים מסיבות
 עשויים לאחרונה, להימצא מרבים אתם

מ עם אתכם להפגיש
 מבני חדשים כרים
ש הקשר השני. המין

או בעל יהיה יתפתח
 להיות ועשוי סודי פי

 ויותר ממושן יותר
שייר מכפי משמעותי

 בעבודת בתחילה. אה
מ־ טוב סיכוי קיים

זה להתקדמות. אוד ________
ה עם לשוחח הזמן

 להימנע עליכם לקידומכם. אחראים
 זהירה. לא בצורה כספים מלהשקיע

¥ ¥ ¥
 קבוע חלק להיות הפך הבריאות עניין

 שונות, מבעיות סובלים אתם מהחיים.
 אחת ממחלה מחלימים

מאח מוטרדים וכבר
 יותר זאת קבלו רת.

כ יעבור זה בקלות.
ישת הכוכבים שמצב

מצי שיניים בעיות נה.
ית מתמיד. יותר קות

 להיכנס שתיאלצו כן
 גדולה כספית להוצאה

 קשרים לכך. בקשר
 יציבים אינם רומנטיים

נה הזדמנות תהיה השבוע אולם ביותר,
 והמכרים. הידידים מלאי את לחדש דרת

★ ★ ★
 לבם, מציקות מישפחתיות דאגות

 הורים של מצבם ובן הילדים בריאות
ואח אחים מבוגרים.

ל זקוקים יהיו יות
 תתעלמו אל עזרתכם,

לי שטח מבקשתם.
 ימשון חדש מודים

 בימים ליבבם את
 על לחשוב בדאי אלה.

ש אלה ברצינות. כן
יצ ציבור עם עובדים

ל ויוכלו מאוד, ליחו
ש השינויים את בצע

 מיכתב או ידיעה חשובים. להם נראים
עצומה. להתלהבות יביאו מחו״ל שיגיעו

 הבנק. ולחשבונות לחסכונות לדאוג עליכם
מ אירגון דורשים הכספיים העניינים כל

ש האינטואיציה חדש.
 במיוחד חזקה לכם

 לעצמכם הקשיבו כעת,
 התשובות כל מבפנים.

נמצאות להתלבטויות

 אתכם ישאלו אם שלבם. בולו החודש
 לא מכל, יותר רוצים שאתם הדבר מה

ידו התשובה תתלבטו.
אה —תמיד לכם עה

יוזמה, קחו אז בה.
 להתחיל תחששו אל

ה- חדשים, בקשרים

נזי ה הקשרים חדשות.
ב שנמשכו מסובכים

בע להיות עלולות איס
ה בני תיקשורת. יות סוסן
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ישתנה. רוחם מצב
 אתכם מוציאות עמוקות ריגשיות חוויות

 ההיגיון. את גם להפעיל נסו — מהאיזון
¥ ¥ ¥

ביחסים לטפל עליכם יהיה השבוע
 תבהיר עיניים בארבע שיחה אישיים.

 המעורפל המצב את
ות באשמתכם. שנוצר

 שיחות הגאווה. על רו
יספקו לא מילוליות

רוצים ואתם אתכם
בחב וליהנות לבלות

ב חן שמוצא מי רת
שנוצ עיכובים עיניכם.
ייע עבודה בענייני רו

וההצל השבוע, למו
 פגים. לבם תאיר חה

 ותדעו לאוזניבם יגיעו ומחמאות שבחים
 מאוד. כדאי היה שהשקעתם שהמאמץ

¥ ¥ ¥
ותכלי מעשיים להיות עליכם ךזשבוע

ועבו הבטחות התחייבויות, המון תיים.
עליכם. מוטלות דות

 הכל לבצע השתדלו
 ללא נעימה, בצורה

ועצבנות. התרגשות
להיתפס תתחילו אס

תג שוליים, לפרטים
חסרת־ לאווירה רמו

 לא והעניינים מנוחה
בכיש־ השתמשו יזוזו.

ה את לראות רונכם
 אתם אם ביחוד נולד,

פרו מנהלים או קבוצה, בראש עומדים
ונוחר. בריאותכם תזניחו אל חשוב. ייקט

עקת
■ ם כ ע פ ט מ
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ט 22 ס גו או  - ב
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ל הזמן הגיע להנאה.
 חדש, נסיין לבם חפשי ולהתחדש. שנות

 מהרגיל. חורגות קצת שחן בדרבים אפילו
★ ★ ★

 הבית לענייני לדאוג תצטרכו השבוע
 חדשים חפצים לרכוש תוכלו והרכוש.

ה את ולארגן לבית
 הורים מחדש. דירה

לעז זקוקים מבוגרים
 הסתכסכ־ אמנס רתכם.

 כעת אך עימם, תם
 להשלים. הזמן הגיע
 ליד גינה שיש למי

ב לעסוק יוכל הבית
 ולשתול אדמה, עבודת

 חדשים. שתילים כמה
 של מכירה או קניה

 עד בהצלחה. מהשבוע לבצע אפשר מכונית
 זה. בתחום דבר לקדם הצלחתם לא עכשיו

¥ ¥ ¥
ה למרות לבילויים. מתאים השבוע

 סבלנות לבם תהיה לא והקור חורף
ו צאו בבית. להישאר

 חדשים אנשים הכירו
 אל בקלילות. ונהגו

 תסבנו ואל תמהרו
 עד לפחות כספכם את
 6ה־ בפברואר. 6ה־

 מוצלחים יהיו 7גה־
רומנ חוויות במיוחד.

 יעשירו מרגשות טיות
יה מצב-הרוח אתכם.

 ובחוש אופטימי יה
 גם לשמח תוכלו שלכם החריף ההומור

נחת. לה ולגרום הקרובה סביבתכם את

 דרכים לחפש עליכם העבודה במקום
 הישן על תתעקשו אל ומקוריות. חדשות

מבו ידידים והמוכר.
 להציע עומדים גרים

 אל — עזרתם את
מת הם להם. תסרבו
 כל עם לעזור כוונים

 חשובה נסיעה הלב.
ע העבודה במיסגרת

 אתכם להפגיש שויה
 לבילוי צאו ידיד. עם

מהע ותיהנו משותף
עניי זיכרונות. לאת

 מזל בני להסתדר. עומדים כספיים נים
 המטרידה. מהבעיה אחכם יוציאו דגים

¥ ¥ ¥
 כספית. מבחינה טוב יהיה השבוע
 העלאה אפילו ואולי התקדמות ניכרת

כל באופן במשכורת.
 יותר הרבה תהיו לי

ל ותצליחו פופולריים
 הממונים את עניין

מקו בהצעות עליכם
ה את ויעילות. ריות

 תבנו הטובים רעיונות
 אל יציב. בסיס על

ושי- מדי מהר תפעלו
_________ הפרטים. לכל מו־לב
ל צפו האהבה בחיי
 זה בהתחלה ודרסטי. פיתאומי שינוי
 להועיל. עשוי זח אן להפחיד, עלול

¥ ¥ ¥
 אין בבית. להישאר נוטים אתם השבוע

והחברה. החיים עם להתמודד כח לכם
תקופה ____________ חש־ לעשיית זו

 של וסיכום בון־נפש
השת החולפת. השנה

ולע כוח לצבור דלו
ב או במדיטציה סוק

אח מרגיעה פעילות
 בהקיץ תחלמו אל רת.

תוכ מלתכנן והימנעו
 בסיס להן שאין ניות

 ימים אלה מציאותי.
 על להישאר שעליכם

 תיכננתם אס לדיכאון. להיכנס ולא הקרקע
מעט. המתינו העבודה, מקום את לשנות
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