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חמורות י1ב
 משוייך המזלות בגלגל המגי הבית

 עיור ורכוש. בכספים וקשור שור למזל
מקו המזלות. מכל הרכושני כמזל ידוע

 התכונה את שור מזל לבני להדביק בל
 לרכוש מוגזמת אהבה של הבלתי־נעימה

 חשוב שלכולם לומר אי״אפשר וכסף.
 מה לראות מעניין שווה. במידה הכסף
 לכספים, שור בני של האמיתי היחס

זה. לנושא המזלות שאר של יחסם ומה

שור
 אולם לכספים, משויין השור כאמור,

דוו כבזבזנים מוכרים המזל מבני רבים
לפינוקים אהבתם בשל בעיקר וזאת קא,

 לכנותם אי-אפשר זאת, ובכל ולמותרות.
לחשי מודעים הם בדרך־כלל בזבזנים.

 פרוטתם את יוציאו ולא הכסף, של בותו
 רגע. של שיגיון או גחמה בגלל האחרונה

 ״לכל ברזרווה כסף לו ישמור שור כל
 לא לעולם חזה ובכסף תבוא״ של צרה

 עוגת- או יקר שוקולד אם גם ישתמש
לו. קורצים קצפת

0-מ1תא
ה את אפילו מבלבלים תאומים בני

 מוצאת שבאופיים הכפילות אסטרולוגים,
לפע ולרכוש. לכסף ביחסם גם ביטוי
 מחושבים, כאנשים מתגלים הם מים

 שנכנסת פרוטה לכל ומודעים חסכנים
מסוג הם ולפעמים מארנקם, יוצאת או

 כל את ולהוציא עצמם את לשכוח לים
 להם יתחשק רגע שבאותו דבר על כספם
 גם ידאגו לא הם ואז אותו. לרכוש

 הטוב המזל מזומנים. ללא ישארו אם
 ממצבים אותם ומוציא לחם עוזר תמיד

מחסור. של

 שבו לרגע עד וקונה קונה הוא כסף,
 אז עד ריק. הארנק את מוצא הוא
 ואפילו קרוביו ידידיו, את מזמין הוא

 דואג ולא חשבונו, על מיקריים מכרים
 אריה מזל בני יהיה. לא או ייגמר שמא

 שגם כישרונות, הרבה בכל-כך מבורכים
 להם מאלתרים הם אוזל, כספם אם

 יייז• מעט עוד ומשיגים ״חלטורה״ איזו
המותרות להמשיך שיוכלו כדי

 שחשוב כמה שעד ו״״ג׳ין, המושכים.
 אם בלוכסוס, לטבול המזל לבני ל**
מס ,הם כסף ללא נשארים שהם קורה

 במהירות מסתגלים שיש, במה תפקים
 קשה אם ידע לא ואיש הבלתי-נוח למצב
יתלוננו. לא לעילם חם שכן להם,

ה ל חו ב
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סרטן
ל ברצינות שמתייחס מישהו יש אם

 הוא סרטן. מזל בן זה ולרכוש, כספים
 יש תמיד בקלות, כספו את מוציא אינו

 חשבון איזה ועוד בצד חיסכון חשבון לו
 הוא לרכוש גם מצוקה. לשעת אחר

 קשור, הוא חפציו אל עמוק. רגש מפתח
 המגירות דבר. לזרוק מסוגל אינו ולכן

שכל מיותרים, בחפצים מלאים והארונות

 אחרת או זו תקופה להזכיר רק תפקידם
 להיפרד ומתקשה חוסך הסרטן בחייו.

 לקנות החליט הוא אם אך מכספו,
 ביותר, היקר את יקנה הוא — מתנה

ובנדיבות. חשבון ללא

אריה
 נעצר לא הוא הבזבזנים, מלך זה
די לו יש אם עצמו את לשאול לרגע

 בני המציאו חשבונות־החיסכון את
הקט החשבונות אנשי הם בתולה. מזל
 אין ביקורת, עוברת פרוטה כל נים.

ה האחריות רגש חשבון. ללא הוצאות
 לחם יתן לא המזל בני של מפותח
 זאת, מלבד סיבה. ללא כספם את לזרוק

 במועט מסתפקים שהם יודע אחד כל
 כמעט חדש בגד לדבר. זקוקים ואינם

 לתקן מצליחים הם אם סבל• להם גורם
 הוא כאילו שיראה אותו ולחדש ישן בגד

 אין ואז מאושרים, ממש הם — חדש
 עבור שהוציאו כך על ריגשי״אשמה להם

ש מה בכל כסף. הרבה כל-כך עצמם
מעדי הם וכו׳ מזון בילוי, לבידור, קשור

ושונ והפשוט, הצנוע הסיגנון את פים
והמותרות. הביזבוז את אים

מאונ״ס
 חשוב להתפנק, אוהבים הם >ןמנם

 אולם ויפה, מושכת בצורה להתלבש להם
 דעת. בקלות מתייחסים אינם הם לכסף

 דרכים מוצא שלהם, הדיפלומטי הראש
ול כסף להרוויח כדי ומשונות שונות

 ונעימים. נוחים בדברים עצמם את פנק
 לוותר ויעדיפו ביזבוז שונאים הם אך
 ללא להשאר לא אך שחשוב מה כל על
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ולהט להדאיג עלולים כספיים עניינים
להפס להוביל עלולות אי־הבנות ריד,

עלי זו בתקופה דים.
ול זהירים להיות כם

שמ באנשים התייעץ
אם בכספים. בינים

מלח הימנעו אפשר,
מיסמכים על תום

ב זאת ודחו חשובים
בערן. שבועות שלושה

— רומנטית מבחינה
 פגישות מבטיח השבוע

 אך ומלהיבות, סוערות
 בנסיעה, יתרחש מהפגישות שחלק מכיוון
 נסיעותיכם. את היטב שתתאמו כדאי

★ ★ ★
 את דורשות /אחרונה שהוזנחו עבודות

 תמלאו לא אם וזמנכם. תשומת־ליבכם
 התחייבויותיכם כל את

 לכס לגרום הדבר עלול
 חודשים. כמה בעוד נזק

ל חייבים אתם עדיין
 ולא כספכם על השגיח

 שיש לכם נראה לבזבזו.
 — נכון לא זה ,אך די

 לכספים תזדקקו אתם
שא מכפי יותר מהר

 לעצמכם. מתארים תם
ו מספקים האהבה חיי

 להרגע תוכלו זה בעניין מאוד. משמחים
 בקירבתכס. ומעונייניס אתכם אוהבים

¥ ¥ ¥
לנסי הזמנה לקבל עשויים אתם השבוע

 שתשקלו כדאי תסרבו, אל לחו״ל. עה
 הזמן . ההזמנה את

לנסיעות, מתאים אינו
שבו כמה בעוד אולם

מ ליהנות תוכלו עות
 בריאות ענייני כן.

 לכם נותנים לא עדיין
 עייפים אתם מנוחה.
— לחולשה ונוטים
שי יותר לכם נחוצה

 ארגנו אפשר ואם נה,
משו נסיעה לעצמכם

 תאומים במזל נשים חברים. עם תפת
הגברים. את להקסים ממשיכות עדיין

!סת11
י 2ו נ ו  - בי

ביולי 20

ו שו
ל  ־ נאפרי

י 2 א מ ב
1 21
!0

י ן! א מ  ־ ב
ני *0 ו בי

הש אכזבה לגרום עלולים קרובים ידידים
 אתם מעצמם, להסתדר לדברים תנו בוע.

 למה לב לשים חייבים
 את ולהסביר שאומרים

 תוכניותיי ואת עצמכם
 סופהשבוע לקראת כס.

ש לכס, שיתברר יתכן
 הידידים מבין מישהו
גבכם, מאחרי מדבר
 שאתם לו להעביר כדאי

 בעניינים לכך. מודעים
 לצוץ עלולות כספיים
בלתי־צפויות, בעיות

 את להחמיר עלול שינוי כל זו בתקופה
 יציבות. על לשמור חשוב לכן המצב,

¥ ¥ ¥
 בימים אתכם מעסיקים קריירה עייני
 עתידכם את ולתכנן לשבת רצוי אלה,

 תת- אל אולם הקרוב,
וקרו ידידים עם ייעצו
 רואים זוגכם בני בים,
 ומעוגיינים מצבכם את

 בהתקדמותכם. לעזור
 מלבלבים האהבה חיי

 נמשכות רבות עיניים
שמת מי אך אליכם,

כדאי חדש, ברומן חיל
_____________ש־ לכך, מודע שיהיה

 שיווצרו הקשרים אופי
 לקראת חסר-יציבות. הוא הקרוב בשבוע

 שלכם. למיסמכים לב שימו סופהשבוע
¥ ¥ ¥

 לא בקשיים נתקלות לנסיעה תוכניות
 חבל ומתח. לעצבנות מביא וזה מעמים,

יס העניינים להתרגש,
ב לא כי אם תדרו,

 נהגים שנקבע. תאריך
זהירים, להיות יצטרכו
 עלולים שהם מכיוון

ול־ במישפטים להסתבך
 על וכסף זמן בזבז

 למנוע שאפשר עניינים
 שאתם במקום אותם.

 לפגוש תוכלו עובדים
 המין בנות או בבני

 ומעניינים. חדשים קשרים וליצור השני
במיוחד. לכם יקסמו דגים מזל בני

חאזנ״ס
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 השבוע. אתכם יעסיקו כספיים עניינים
 אתכם, יסדרו שלא לב לשים לכם כדאי

ל בעיקר אמור והדבר
מישפחה, קרובי גבי

 מכם להוציא שמנסים
 מיכתב כסף. מדי יותר

 להתעכב עלול חשוב
זמ לסיבוכים ולגרום

 זה יותר מאוחר ניים,
העבו בשטח יסתדר.

 מעוניינים אתם דה
 זה ברגע אולם בשינוי,

 למצוא תצליחו לא
 שהעניין עדיף לכן טוב, יותר משהו

 להתפתח. עומדים חדשים קשרים יידחה.
¥ ¥ ¥

 ייתכן בבית, יומיים לבלות תצטרכו השבוע
 מבני־ שמישהו או טוב, תרגישו שלא

לעז יזדקק המישפחה
 שונים אביזרים רתכם.
להתקל עלולים בבית

 מכונת־ ,הטלפון — קל
 תנור־האפ־ או הכביסה

ה תתעצבנו, אל יה.
רצי כך כל לא קלקול

 במסיבה, יסתדר. וזה ני
 ב״ להתקיים שאמורה

להי תוכלו סופהשבוע,
 שמזמן ידידים עם פגש
חדשים, מכרים תכירו וכן פגשתם לא

ביותר. חזקה בצורה עליכם שישפיעו
★ ★ ★

 העבודה לחץ את מרגישים עדיין קשתים
 אתם מהעומס. להשתחרר ומתקשים

 מישהו לגייס חייבים
להתגבר לכם שיעזור

 שאינכם כיוון הכל, על
 ונוטים כתמיד חזקים
 יתכן במהירות. לחלות

ב מבעיות שתסבלו
 אל בגרון, או אוזניים
העניין את תזניחו

ב בעצמכם לטפל וגשו
בטוב. תחושו שלא רגע
מעו־ תאומים מזל בני

 קל לא לכם אולם בחברתכם, ניינים
מצבי־רוחם. את להבין קשה איתם.
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 שקשור מה בכל מאוד רגיש יהיה השבוע
להס עלולה קשה אי־הבנה האהבה, לחיי

ובדיכ לב בכאב תיים
להא תמהרו אל און.
 גם בן־הזוג. את שים
 למצב נקלע הוא אם

 תוך מוצא. לו שאין
 הכל שכועיים־שלושה

 וחבל שהיה, כמו יסתדר
 עצמכם את שתמאיסו

האשמות. על־י׳די עליו
 עלולים ועטים מפתחות

 השגיחו לאיבוד, ללכת
 יגבר הביזבוז יצר החשובים. חפציכם על

 להוציא. ממה לכס יש אולם השבוע,
★ ★ ★

 אתם בעבודה כל-כך. קל אינו מצב-הרוח
 לא בכלל ובבית בוויכוחים, מסתבכים

 לכם. להאזין מוכנים
ו קצרה חופשה קחו
 ידידים, עם לטיול סעו
 זה ידידים, אל או

הק המצב את ישפר
 שרויים. אתם שבו שה

 בל- כספיות הוצאות
 מראש תי-מתוכננות

 לא לדלדל עלולות
 ול- התקציב את מעט

 חבל אתכם. הדאיג
 חדשה אהבה יסתדרו. העניינים לדאוג,
 צעירים. זוג בת או בן עם בפתח, עומדת

¥ ¥ ¥
 עצמכם את תרגישו וחמישי רביעי בימים

עליכם. המוטל את לבצע ותתקשו חלשים
לע שיתפנה שיכול, מי

ולהרגע. מדיטציה שות
 את תשתפו שלא רצוי

ב הקרובים ידידיכס
יש לא הם תוכניותיכם,

 וזה בסוד, זאת מרו
נזק. לכס לגרום טלול

 או טיול שמתכנן מי
השבוע, לסוף נסיעה
שטלו־ בחשבון שיקח

בל־ תקלות להיות לות
 ה־ מבני מישהו עם אי־הבנה תי־צפויות.

גלויה. שיחה על־ידי לתקן אפשר מישפחה

מי

אר ו9  בפברו
ס 20 ר מ ב
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