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 שאנשים כך, על ונכתב נאמר בבר הרבה
 בהכרח אינם עצמו המזל באותו שנולדים

 הבדלים קיימים ולעתים לזה, זה דומים
 עד ומישנהו, אחד אדם בין קיצוניים כל-כך

 לאותה משתייכים שהם להאמין קשה בי
הקבוצה.

 המפה את מרכיבים רבים גורמים
 הוא ומפה מפה בין והשוני האסטרולוגית,

 השעה, מלבד באישיות. להבדלים הסיבה
 אסטרולוגים נוהגים והיום, החודש השנה,

השמש. נמצאת שבהן למעלות גם להתייחס
 נמצאת השמש במאי 21ב״ לדוגמה:

 היא ביוני 1ב* ואילו בתאומים, 1 במעלה
בתאומים. 10ה״ במעלה נמצאת

 בכל מעלות 30 עוברת שהשמש ומכיוון
 יימצאו שונים טיפוסים 30ש״ הרי מזל,

 מעלה כל בלומר, - מעלות 30 באותן
שונה. אישיות על מצביעה

 אופיים את מתאר חרובל בשם אסטרולוג
 נולדו. הם שבה המעלה לפי המזל ילידי של

 בין שנולדו הטיפוסים 1$ את נתאר כאן
ביוני. 20וה״ במאי 22ה״

 אומלל להיות עלול זה אדם - 22.5
 לה שיהיו יתכן אשה, זו אם בחיי״הנישואין.

 גורמת זו מעלה ומסוכנות. קשות לידות
 עליו רעות. להשפעות נתון שיהיה לאדם
נגדן. לעמוד כדי חזק להיות

 רבה. ריכוז יכולת בעל נוח, אדם - 23.5
 שכוחו לכיוון בהתאם בטבע, כוח יגלה הוא

 ואולי בחשמל אולי באופטיקה, אולי יובילו:
. חושי. העל בשטח או בכימיה.

 גם הכיוונים, בבל חזק אופי - 24.5
 אירגון ליסד שיכול אדם נפשית. וגם פיסית
 את יחמיץ לא זה אדם בו. ולתמוך עצום
אחריות. רב תפקיד וימלא דרכו,

 לגבי וחד מדחיק הסתכלות חוש - 25.5
 טוב. בלש להיות יכול ודברים, אנשים
תיאורטי. לא מעשי, שיבלו

 שהוא דבר כל מושלם. אדם - 26.5
 הופעתו ביותר. יסודית בצורה נעשה עושה
 שיטחי מעט בעסקים, מסודר נאה,

 - וגא אנוכי להיות יכול רוחניים, בעיסוקים
חכם. אך

 אוהב בית, בענייני שעוסק אדם - 27.5
 מאשר תחביב מתוך יותר אבל - חיות״בית

בעסק.

 בעיני החיים סוד. יש זה במקום - 28.5
סוד. הם זה תאריך יליד

 מעשיים, כשרונות בעל אדם - 29.5
לעסקים. מתאים בעיקר

 הוא ביותר. מוזר שכל בעל אדם - 30.5
 האנושות שלמרבית במשהו יעסקו היא או

 חידות, לחבר כישרון סבלנות. אליו אין
בעייה. ולפתור אותן לפתור

 מזלו עצומים. כוחות זה לאיש - 31.5
 מה בכל מהירה. בצמיחה הוא בחיים

 בכוחות ייעזר כאילו יצליח, - שיעסוק
 ובעל מתון שיהיה לו מיעצים מאגיים.

 הגדול לביטחון כתוספת שיקול״דעת,
מדי. הגדול בעצמו, והאמון

 יש במאי 25ה־ לילדי
 והם מנותח, הסתנלות חוש

טונים בלשים להיות יבולים
להבינו. קל לא בלתי״רגיל, אופי - 1.6

 קיים לו. שמייחסים ממה כוח יותר לו יש
 מפריע וזה החיצונית, בצורתו מסויים מום

 ביטוי לידי בא לא החזק אופיו להתפתחותו.
מלא.

 להימנע יבול לא אך זאת, יודע הוא
 דו״משמעי. ולהיות מעט מלהטעות

 וערמומיות זריזות בעל טוב, איש״עסקים
בענייני־כספים.

 ואוהב המכניקה את שחוקר אדם - 2.6
בדינמיקה. נסיונות
 נשגבות מטרות בעל אדם - 3.6

 ורק יציבות מחוסר אך מצויינים, וכישרונות
 לו מועיל משהו עושה רחוקות לעתים

הנאה. עצמו לו גורם זה אם אלא - ולאחרים
 ענקיים כוחות בעל אדם - 4.6

 פילוסוף הוא נפלא. הגיון בעל במחשבה,
חי. הוא שבה הסביבה את מרשים ומעמיק,

 עקשן, מנוחה, חסר אקטיבי, אדם - 5.6
במחשבה. ושיטחי מתגעש
 הכלל, לטובת פועל שתמיד אדם - 6.6
טובים. מעשים ומקדם שלום אוהב

 כוונות בעל מסור, מאוד אדם - 7.6
 ועשוי בנסתר מחפש מיסתורין, מלאות
בנסתר. עוסק בתור גדולות לחולל
 נמצא מובהק, מרקורי טיפוס - 8.6

 בכל ומתמצא יודע בלתי״פוסקת, בתנועה
רבים. וכישרונות הומור בעל שטח,

 ביותר מועטה נטיה לו שיש אדם - 9.6
 כלשהי. בעבודה מתמידה בצורה לעסוק

חיצוניות. להשפעות שנתון חלש, אופי
 ביותר, חיובי אופי בעל בן־־אדם - 10.6
 משהו עושה ועבודה אישי מאמץ שעל־ידי

בלתי־רגיל. אדם האנושות. לטובת
 לו, קשה חייו שבתחילת אדם - 11.6

לטוב. יגיע יותר מאוחר אולם
 חותם את שנושא אציל, אופי - 12.6

 גורל אבל הרבה, מבטיחים נעוריו הנדיבות.
 ובסביבה בזמן נולד לא נגדו. פונים ומזל

נהרסות. הגדולות תוכניותיו הנכונה.
 אותו, דיכא החיים שמאבק איש -13.6

מוסרי. ואומץ״לב מרץ לו חסר
 אוהב מעודנות, תחושות בעל - 14.6

ובטבע. במחקר לעסוק

 בעלי הם ביוני ה־נ ילידי
 וכישדונות נשגבות מטרות

 הם אך ,מצתים
חסרי־יציבות

 דברים להשיג העשוי אדם - 15.6
 דבר בשום מצליח שאינו אלא לציון, ראויים

גדול.
 מקובלים להרגלים הנצמד אדם -16.6

 להעשיר רב זמן מקדיש טובים, וחיי״חברה
אמנותיים. כישרונות בעל עצמו. את

 האמנות את מעדיף - 17.6
הטבע. את מאשר יותר הדקורטיבית

מתעניין אינו שינויים, אוהב אינו -18.6
ומעמיק חוקר חדשות. בהמצאות

מצויין. שיפוט בעל מאפשרים. כשהתנאים
עמדה. בעל ואכזר, שתלטן אדם -19.6
 בבחירת להיזהר שצריך אדם - 20.6

 שאחרים מדברים לסבול עלול כי חבריו,
עשו.
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 לדברים זמן יותר להקדיש תוכלו השבוע
 שהיו התחביבים את שהזניח מי הנעימים.

 יוכלו פעם, לו חשובים
ב בהם. לעסוק שוב

 צפויות הרומנטי שטח
נ משמחות. הפתעות

וטיולים, קצרות סיעות
מכ עם אתכם יפגישו

 לא הם - חדשים רים
 מכרים בגדר ישארו
שית והקשרים בלבד,
 חייכם את ישנו פתחו

 מיכתב הקרוב. בעתיד
 השבוע אליכם שיגיעו טלפון שיחת אי

 שלבם. בקריירה להתקדמות קשורים יהיו
★ ★ ★

ם להטריד. ממשיך הכספי המצב ת  ממש א
שבון ללא הכסף את זורקים ם ח  ומוצאי

 במצב עצמכם את
 כל לתכנן חשוב קשה.

שבק מכיוון הוצאה,
 להיכנס תצטרכו רוב

 קטנות. לא להוצאות
 צפוי השבוע בסוף
 מהנה. חברתי בילוי

 לפגוש תוכלו סוף־סוף
 לא שעימם ידידים

תם  ממושך. זמן התראי
 לא שעדיין שוורים

 להתחיל יוכלו שוב בני־זוג, להם מצאו
 תצליח. שבוודאי חדשה אהבה בפרשיית

* * *
 מאירועים ליהנות הזדמנות תהיה השבוע

 בביתכם ידידים של אירוח חברתיים,
 טובה להרגשה יוסיף
מצב־הרוח. את ויעלה

 מרגשים חיי־האהבה
מ הרגשות במיוחד,
 כל בנעימות. בוטאים

 לעשות שעליכם מה
 - עניינים לקדם בדי

ולהעיז. יוזמה לקחת
שהתוצ לבם מובטח

משביעות־ יהיו אות
ההתל היוזמות, רצון.

 צריך אך יפרחו, הישר והשכל הבות
ונכון. מדוקדק ותיכנון מאמצים לעשות
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 ולאות. עייפות עדיין תחושו הקרוב בשבוע
אתם מעטה החיוניות  לארגן מתקשים ו

 בשטח שקט. סדר־יום
אכ אפשריות האהבה

 שהיחסים מכיוון זבות,
 בני־הזוג ובין ביניכם

ם  מי אולם כתמיד. אינ
 יוכל בסבלנות, שימתין

להבנה. להגיע שוב
ם .העניינים  הכספיי
להסתדר, מתחילים

 שתקבלו לוודאי קרוב
ם השבוע  כסף סכו

 על תתבשרו כן כמו לו, ציפיתם לא שכלל
ם. שיפור או במשכורת העלאה  התנאי

★ ★ ★
 להסתדר, מתחילים כזפיים עניינים

 כאשר לבזבז לעצמכם להרשות תוכלו
 בשטח גם אהבתם.
מש המצב הרומנטי

 שופעים אתם תפר,
 לבני ומגנטיות קסם
 והחיים השני, המין
 ויותר מהנים יותר

 ומיפ־ מסיבות נוחים.
 יוסיפו חברתיים גשים

 לתקופה. הנאה הם גם
 לבקר עומדים אורחים
החש למרות אצלכם,

 בקשר לכם שמצפה הרבה והעבודה שות
 אצלכם. משהותם תהנו אתם גם לאירוח,

* * *
 טוב, אינו עדיין הכספי שמצבכם למרות

אין  לדאוג ממשיכים שאתם ספק כל ו
דוו מהעתיד, ולחשוש

א  במקום־העבודה ק
ואנ עולה, מעמדכם

ת משבחים שים  א
 השבוע עוד עבודתכם.

 הצעות לשמוע תוכלו
 ל- הקשורות חדשות

הק בתחום קידומכם
אי ריירה. ת לנצל כד  א

ם מצב  ולהעז הכוכבי
מהפ חידושים ליזום

 חיזוק. לכם יתנו עליכם הממונים כניים.
ה בשטח סודיות. על לשמור רצוי האהב
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 יהיו לא הכללית וההרגשה מצב״הרוח
 תצטרכו סוף־השבוע לקראת קלים.

לעצ למצוא להשתדל
 שכן לנוח, זמן מכם

 ואתם מותש גופכם
תוכנ לחלות. נוטים

 מתכננים שאתם יות
 רצוי בשטח־העבודה

 ברבים תפרסמו שלא
 מתכנן מישהו

 שימכם את לקלקל
 עירניים היו הטוב.

 לו לומר תתביישו ואל
 יוצע מאוד בקרוב עליו. דעתכם את בגלוי
 לשקול. כדאי חדש. מקום־עבודה לכם

* * *
 קיימת במנוחה. להרבות רצוי השבוע

ה טי  הכספי המצב במהירות. לחלות נ
 תוכלו לטובה, יפתיע

לר לעצמכם להרשות
 שעד מה את כוש

 כבלתי- נראה עכשיו
מקש הזהרו אפשרי.

ם רים שעלו רומנטיי
 לאכזבה. לגרום לים
אי לא  ליצור כד

מכי מחייבים, קשרים
 עלולים שאתם וון

להת עדיף להיפגע.
 חברתיות. ופגישות מבילויים מה זמן רחק

ם יהיו סרטן מזל בני קי  לעזרתכם. זקו
* * *

 יעסיקו לארץ לחוץ לנסיעה תוכניות
 יושמעו מעניינות הצעות השבוע, אתכם

 אלה - באוזניכם
אח בעבודה קשורות

מעניינת. ומאוד רת
 ברצינות לשקול כדאי
 בשטח מקום. שינוי

מופת תהיו הרומנטי
 אורחים שכן עים,
 לבואם ציפיתם שלא

 לפתע להגיע עשויים
 ומתח עניין ולהוסיף

 ה- בקרב לתקופה.
 נוטים אתם מתח, מורגש עדיין מישפחה
יעבור. זה אך במהירות, ולהתרגז להתפרץ
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 תפקידים כעת, עליכם מוטל עומס־עבודה
עליכם. מקשות נוספות רבות והתחייבויות

ם ואינכם  זמן מוצאי
 מצב־הבריאות לנוח.
ב אינו במיוחד, טו

ם ואתם  לחלות נוטי
רגי הבטן במהירות.

 רצוי לכן במיוחד, שה
נכו תזונה על להקפיד

במקום־ ובזמן. נה
 להווצר עלול העבודה

קא לחץ  בזמן דוו
מתקדמת. שהעבודה

ם עובדים עם להסתכסך שלא נסו  אחרי
 שלכם. הפרוייקט את לסכן לא כדי

* * *
 שוב קל. יותר הרבה יהיה מצב״הרוח

 לא שעמם אנשים עם להפגש תוכלו
 רב, זמן קשרים יצרתם

 מאוד יהיו החברה חיי
הרו והשטח פעילים,

 אתכם יעסיק מנטי
 המין בני במיוחד.

אלי לב ישימו השני
 ליצור גם וינסו כם,

 הדוקים. יותר קשרים
 את לשמור תצטרכו

 על חזק הרגליים שתי
 אתם שכן הקרקע,
 1 מעניין רומנטי נסיון לעבור עשויים
 * להוצאות. תיכנסו אל זמן. הרבה שייזכר

★ ★ ★
 למקום־המגורים קשורים אשר עניינים
ם יעסיקו  על לחשוב כדאי השבוע. אתכ

 מעבר או הדירה שיפוץ
 מבחינה אחרת. לדירה
 להיעזר תוכלו כספית

 את שיציעו בידידים
המישפ־ בקרב עזרתם.

רב, מתח מורגש חה
 חופשה לארגן רצוי

 יומיים ליום ולצאת
את שתרענן לנסיעה

 אתכם ותחזיר כם
ה בשטח לעצמכם.

ם השבוע עוד התקדמות: צפויה עבודה ת  א
מאוד. מעניינת מהצעה מופתעים תהיו
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