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י1ימי1במרים
החודש: מזר

שור
 מזרות לאיזה
 מזר מתאים

 וממ■ שוו
 רו נדא׳

רהתוחק
שור ע□ שור

שור עם תאומי□
 גישה בעלי אוויר, מזל בני הם תאומים

 לשור, מתאימים כל״כד לא לחיים, קלילה
 השור וברצינות. בכובד לחיים שמתיחס

 כרכושו לו, שיין שבן־הזוג להרגיש רוצה
 שלא בטוח ולהיות בו לאחוז שאפשר הפרטי
 אותו ישאיר תמיד התאומים אך יעלם.

 הרי להיעלם. עומד הוא רגע שעוד בהרגשה
 על אותם וגם אחרים, מזלות גם קיימים

 השור לנעות. אף ואולי להכיר בן־תאומים
 כאשר ביחוד מתוסכלת, בהרגשה יתהלך
ולהבטחות להצהרות מחדש פעם בכל יאמין

 מדגיש הוא שבחנותו ישוו, מתאים סוטן בן
 ריד רהביא השוו ינור הדגים את בנוח.

גדי עם שוו הוא מוצרח הכי הזיווג דמעות.

★ ★ ★ ★ ★
★

★★
★★★★
★

נוחים לאנשים נחשבים שור במזל אנשים *
כדי לזולת לוותר מוכנים הם בדרך־כלל, *
כשהם קורה מה אך השקט. על לשמור *
עם שור ביחד: לחיות ומחליטים נפגשים *
יהיה מהבילויים חלק רע, לא מסתדרים שור *
בהכנת או למיטעדות ביציאה קשור *
יאהבו שניהם נשכחות. בלתי סעודות *
עד שלווה תשרור ובבית למוסיקה, להאזין *

 רגע שבאותו התאומים, בן של החגיגיות
 כשהשור אולם למלאן. מתכוון אכן הוא

 בן של מלבו רחוק גם הוא מהעין, מתרחק
תאומים

שור ע□ □הטו משהו על יתעקש מהם שמישהו הרגע אותו * -■■■"■■"■•■■י■■-״444, 1.* 4.4. 41 _ * גדולה, יותר עקשנות בשני יעורר מיד זה - *
שיגיעו עד יקח זה זמן כמה יודע מי ואז *
להם. חשוב יותר שהשלום למסקנה *
*

 הוא בחברתו לשור, מתאים סרטן בן
וחוש־ החמימות ואושר. נוחיות מרגיש

 לבית האהבה ובעיקר טוב־הלב ההומור,
 לגישתו יתאימו אלה כל - ולמישפחה
 לבישול האהבה השור. של ולתפיסתו

 משותפים במטבח הישיבה מעצם וההנאה
 רגיש יותר הרבה הסרטן אולם לשניהם.

 בו להתחשב שור מזל בן על לכן ופגיע,
 שבן־זוגו בקרים שיש בחשבון, ולקחת

 ללא כמעט רע במצב־רוח מתעורר ה״סרטני"
 מכך להתעלם עליו ואז מובנת. סיבה

 שעות כמה תוך לסדר־היום. ולהמשיך
לעצמו. חוזר שוב הסרטן

שזר עם אריה
 קגרובות לעיתים נמשכים ושוודים אריות

 מחברת איש מתלהבים הם לשני. האחד
 גישתם אך חזק. קשר לפתח ועשויים רעהו

 לעיתים לגרום ועלולה מאוד שונה לחיים
 איש ולחזרה לניתוקים למריבות, לזעזועים,

 האריה של הבזבזנות רעהו. לזרועות
 לו קשה לשור, זרים די לבילויים ואהבתו
 הדאגה ולחוסר כזו, קלילה לגישה להתרגל

 ושור אריה מחר. שיקרה למה האריה של
 למרות השילטון, על ביניהם לריב עלולים

 לאריה לו לתת מוכן השור שבדרך־כלל
 לעקשנותו ייתפס השור אם אך לשלוט.

יוותר. לא מהם איש המפורסמת,

ת1ש ב ם ע ה1ר ל
 וטוב האדמה, למזלות משתייכים שניהם

 חרוצים, שניהם השני. עם האחד להם
 במלוא לחיים ומתייחסים חסכנים

 השור שמקרין והשלווה השקט הרצינות.
 הבתולה לנשימה, כאוויר לבתולה נחוצים

והביקורת המתיחות העצבנות, עם

 השור, ליד ביטחון מרגיש הבלתי־פוסקת
 לא מכליו. אותו מוציא לא דבר שום שכמעט
 ממשיך הוא ורוגז, רוטן שבן־זוגו לו מפריע

 ונהנה דבר קרה לא כאילו בענייניו
 ומפעילותו הבתולה בן־זוגו של משירותיו

 אינו השור : שחשוב מה הבלתי-פוסקת.
 שצריך זה הוא שלא נוח ומרגיש משתעמם

הזמן. כל לדבר

נלאזגייםעסשור
 מזלות שני בין להיות יכולה חזקה משיכה

 הנוחיות המשותף, מן הרבה להם יש אלה.
 בשעת כי אם מידה. באותה לשניהם חשובה

 כוח יותר יפגין שהשור לוודאי קרוב מבחן
 שניהם קשיים. עצמו על לשאת ונכונות סבל

 להם, חשוב האסתטי הצד לאמנות, נמשכים
 לא ושכנים רועשת סביבה יסבלו לא הם

 הם ביחד, יחיו הם אם זאת ובכל נעימים.
 המאזניים מתוסכלים. די להיות עלולים
 וכמעט חופש די לו נותן לא שהשוד ירגיש
 שהוא, להרגיש ומצורך מאהבה אותו חונק

 את יבין לא השור לו. שייך המאזניים,
 על ולהתחבב להתחבר יים המאזנ של הצורך

 כמעט ולחכות לצפות עלול הוא העולם, נל
 שהוא תחושה לו יתן שבן־מאזניים חייו נל

 לוודאי קרוב כזה דבר אך - לו שייך אכן
יקרה. שלא

ש ^!קרב ה1עם
 וממגנט, חזק להיות יכול ביניהם הקשר

 להווצר שיכולה המשיכה בהתחלה. :יחוד
 בטוחים יהיו ששניהם חזקה, כל״כך יא7

 אולם המיוחל. בן־הזוג את מצאו ־סוף ;וסוף
להסתדר קשה להם יהיה עצמם :חיים

122 בעמוד (המשך

★★
★★★
★
★

★

★★
★★★★★★
★
★

★★★★★
★

★★
★

★

★*★
★★
★★★★
★★★
★★
★

★★★★
★★
★★★★
★

★

★

★

★

★

★★
★★

1

1 1 ) 1 1

 מרנינה מפעילות תהנו השבוע בתחילת
 מהבית לצאת כדאי הרומנטי. בשטח

 ידידים אצל ולהתארח
 עשויים אתם משכבר.
 אנשים עם להיפגש

 ולפתוח הכרתם שלא
 קשרים חדש. ברומן

 ומכבידים מסובכים
ול כעת לסיים כדאי

 דף לפתוח התכונן
 סוף לקראת חדש.

 יותר תהיו אתם השבוע
 ונוטים אימפולסיביים

 את במיוחד להזהיר כדאי להתפרצויות.
 תתעצבנו. שלא חשוב שנוהגים. אלה

★ ★ ★
 העניינים כל את לסדר חייבים אתם

 מה את תזניחו אל במהירות, הכספיים
 מכיוון טיפול, שדורש

 להקשות עלול שזה
 יותר. מאוחר עליכם
 הרומאנטי בשטח

 להצליח. תמשיכו אתם
 הקרוב שבזמן כנראה

בנ להרבות תיאלצו
 את לפגוש כדי סיעות

 להיות עליכם בן־הזוג.
ולה בדרכים זהירים

 לסכנות. מודעים יות
 לעזרתכם יזדקקו המישפחה בני השבוע

 לרצונותיהם. והתייחסו לב שימו - מאוד
★ ★ ★

 עייפות עדיין תחושו השבוע בתחילת
 כבר המצב שטחים בכמה אולם ולאות,

 בשטח טוב. יותר יהיה
 לא ממש העבודה

יכו בלעדיכם. יכולים
 הטובה האירגון לת

 אתם שבה והזריזות
 אתכם יזכו עובדים

 בקרוב צפו בשבחים.
מעניי עבודה להצעת

 לגלות הזמן זה נת.
חדשה. יוזמה שוב

 שלא לוודאי קרוב
מ כספים ענייני הצעותיכם. לקבל יסרבו

להתחייבויות. להיכנס מוקדם שתפרים.

סוסן
ני ;  - ביו

לי 21 ביו
21
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 בידקו אתכם. לאכזב עלולים ידידים
 אתם מי ועל מתרועעים אתם מי עם היטב

ב לסמוך. מתכוננים
מתוח, די המצב בית

 מוכנים לא בני־הזוג
 וזה לקראתכם לבוא
קשה. למצב־רוח גורם

לה תצטרכו בעבודה
 אל מאוד. זהירים יות

 תוכניותיכם את תגלו
 מנסה מישהו לעתיד.
ובר תחתיכם, לחתור

 לתת כדאי לא זה גע
 כל־כך תהיו הרומאנטי בשטח אמון.

 מכם. להתעלם יוכל לא שאיש מושכים,
★ ★ ★

 וחוסר״שקט עצבנות איזה חשים אתם
 לדאוג. מה לכם אין למעשה אך באוויר,

 עומד מצב־הרוח
מה רכל להשתפר,
 זה לעשות שעליכם

 מה כל לבצע להעיז
הע מתכננים. שאתם
 עושים שאתם בודות

 טובה בצורה מבוצעות
 האחרים, משל יותר
להר נעים לא ולכם
 חייבים אתם אותן.

 הביישנות על להתגבר
 עדיין האהבה שטח ענייניכם. את ולקדם
אינטנסיבית. בצורה אתכם מעסיק

★ ★ ★
 לפועל, יוצאות לא עדיין שהתעכבו נסיעות

 זה ברגע יסתדר. זה גם יותר מאוחר אך
 הוא החשוב התחום
המיקצועי. התחום

שתי כדאי זו בתקופה
 ותתחילו יוזמה קחו

בעבודה. שינויים לבצע
 להערות לב תשימו אל

 עובדים של ולביקורת
פרשיות־ אחרים.
 עדיין חדשות אהבה

בי־ את מוצאות אינן
 אינן גם המלא, טויין

 ימים תוך אך והרגיעה, תחושת את נותנות
המלא. סיפוקכם על תבואו ספורים
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 אתכם. יטרידו כספים בענייני אי״הבנות
 לא השקעות בגלל לחובות נכנסם אתם

 נסיעה בגלל או נכונות
קישרי״עס־ או לחו״ל,

 בעבודה חו״ל. עם קים
 שמאוד מישהו תפגשו
 אך בעיניכם, חן ימצא
 עי- ליצור יפריע משהו

 כשבוע- חכו קשר. מו
לפ ותוכלו שבועיים,

חדשים. בקשרים תוח
 השבוע סוף לקראת
 עייפים די תרגישו

 וחוסר״ אחריות עומס בגלל ומדוכאים,
 מישפחתיים. בנושאים להחלים יכולת

* * *
 מוכן אינו בן־הזוג - מתיחות ניכרת בבית
 אומרים אינכם אתם לקראתכם. לבוא
 שהוא ומחכים דבר

 שתעירו עדיף ישתנה.
 להר- תשומת־ליבו את

 את ותבקשו גשתכם
 אתם בעבודה עזרתו.
עוב בעצבנות. חשים

 חותרים אחרים דים
מאח ומדברים נגדכם

 תקחו אל גבכם. רי
 תדעו שבוע תוך ללב.

 שיהווה חשוב משהו
 אם בבחינות, יצליחו תלמידים נגדם. נשק

 לחברים. לעזור שלא להיזהר עליהם כי
★ ★ ★

 למתיחות. לכם גורמים בעבודה הקשיים
 ומביאים ממנה להשתחרר יכולים אינכם

 זה הביתה. אותה
 בן עם למריבות מביא

 דווקא וזה הזוג, בת או
 הקשר שבה• בתקופה
 לכם להיות מלתחיל

 את השאירו חשוב.
 העבודה של המתח

 את והשקיעו בעבודה,
בבית. הסבלנות מירב

 יש שבו מחו״ל, מיכתב
 חשוב מאוד מידע

 תוך אך מתעכב, שלכם. לקריירה בקשר
חשובה. בעייה ויפתור יגיע ימים כמה
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 בלתי־רגיל. עבודה לעומס תתכוננו השבוע
 ממה יותר עצמכם על לקחת תיאלצו

ל מתארים שאתם
 בת- זה. ברגע עצמכם

 יש עדיין חום־האהבה
 אתם אולם אי־הבנות,

 בני בעיני חן מוצאים
 ותקבלו השני, המין
לקשר, הצעות המון

מה לצאת ותוכלו
העי שכל־כך בדידות

לאחרונה. עליכם קה
 לחו״ל לנסיעה תוכניות

 זיכרו ובלתי־מציאותיות. רחוקות נראות
א הנסיעה את הי  לפועל. תצא אכן -

★ ★ ★
 מהבית לצאת סוף־סוף תוכלו השבוע
 ידידים החברתית. הפעילות את ולחדש
 לכם ממתינים ותיקים

 מה מבינים ואינם
 טיול תכנן לכם. קורה

 ישנה וזה נסיעה או
 מצב־הרוח את לגמרי
 עידוד. המון ויוסיף
 יוסיף בספורט עיסוק

 הטובה להרגשתכם
 לבריאותכם. ויתרום

 מהשבוע תתעצלו. אל
 על לשמור רצוי הבא

 או צמחוני תפריט על ולשמור דיאטה
 כושרכם. את יגביר ממש זה טיבעוני.

* * ★
 אינכם - צרות לכם גורם המגורים תחום

 השכנים גרים. אתם שבו מהמקום מרוצים
 מדליקים מרעישים,

בקולי־קו־ הרדיו את
 רעש מקימים לות,

ומק בחדר־המדרגות
 ובכל החיים. על שים
אי־אפ־ זה ברגע זאת,

בן־ כלום: לעשות שר
 לשמוע מוכן לא הזוג

 הוא ובעצם שינויים על
 מעשי יותר הוא צודק,

 המצב את ורואה
 השכנים שבוע־שבועיים

שלכם. לשקט לחזור
21
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ותוכלו יירגעו


