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שונאים והוגיםבתולה
מסודרות ארוחות אוהבים מה

בני לאכול
המזלות כל

 עליהם מכבידה בשרית ארוחה ונעימה.
 ולחוסר- לעצבנות לעתים להם וגורמת
 רגישה, וכה בה בין שביטנם מכיוון מנוחה.

ש רצונם, את תכבד שהסביבה חשוב  לא ואי
 בהם שמעורר מה לטעום מהם לבקש ינטה

ת. התנגדו
מאזניים

 ששמים כאנשים מוכרים בתולה מזל בני
ם לב  בבריאות הקשור בכל ומתענייני

 השומרים אותם מבין רבים ובהיגיינה.
ת, על ומקפידים אטו שתייכים די  זה. למזל מ

ם בתולה בני חד נוטי ת במיו אטו  צימ־ לדי
ת ת, חוניו ת גם אך וטיבעוניו אטו  אחרות מדי

שכים אינם ם. מו ד י
ם צנועים הם על״פי״רוב  במועט, ומסתפקי

 כל על לוותר במיוחז* להם קשה לא לכן
המ או המתובלים השמנים, המאכלים

 ומבני מעצמם דורשים הם תוקים.
שפחתם ת מישמעת שייפתחו מי  ולא פנימי

 כן, אם בריא. שאינו מזון לאכול יתפתו
 של האכילה הרגלי אחרי לעקוב מעניין

 המזון למי לוותר! מוכן מי האחרים. המזלות
במיוחד! חשוב

ם בני ם הם המפונקים. הם מאזניי  אוהבי
 מספק אינו זה אך היטב, ומבושל טוב אוכל

 בצורה מוגשת אינה הארוחה אם אותם,
ת. תטי  חייבת השולחן סביב האווירה גם אס

ם הם כן, לא שאם נעימה. להיות  את מאבדי
 בכוט״קפה להסתפק ומעדיפים תיאבונם

ובעוגה.
עקרב

^ אוהבים הגויים

בתורה *

 המזון. לחשיבות מודעים העקרבים גם
ם בארוחה בי  אבות״המזון, כל להיכלל חיי

א בת והי שים לרוב מזינה. להיות חיי  האנ
 העקרבים אולם מהסעודה, להיגות חשוב
 זה. מסוג מותרות לעצמם מרשים אינם

 טעימה מארוחה נהנים סתם שהם ההרגשה
 רוב על לריגשי״אשמה. להם גורמת

ובריאות. פשוטות להיות שלהם הארוחות

 חמוץ מלוח, אובר
בתולה ובני והדיף

דיאטות אוהבים
קפידו הם כאמור,  אכילה שעות על י

 במאכלים להסתפק ויעדיפו קבועות,
 אינם ודיברי״חלב ירקות פירות, טבעיים.

ם ם עליהם, מכבידי תני קלה הרגשה להם ונו

קשת
שתים ם הק אין משובח מזון אוהבי  דבר ו

 אינם שהם ממאכל אותם מהנה שיותר
ללא שלהם האכילה הרגלי אולם מכירים,

ת לשכוח מסוגלים הם מוזרים. טפק  עצמם א
 שהם ברגע אחר. במשהו או בעבודה
 רעבים. שהם זוכרים לא כלל הם עסוקים,

ם הם מתעוררים, שהם ברגע אבל  מסוגלי
ס לטרוף  סדר חוסר - התוצאה שלם. טו
ומבולבלים. בלתי־קבועים ארוחות וזמני

 טוב מאוכל ליהנות מסוגל בהחלט הגדי
 מוכן לא הוא אך משובחת, מארוחה או

ם או מאמצים להשקיע  להשביע כדי כספי
 חמוץ, מלוח, אוכל אוהב הוא רעבונו. את

ה שלא רק - חריף הי ק. י  הוא כלל, בדרד מתו
ם במה מסתפק אינו לו שנותני  אולם מפונק, ו

 ילד, כשהיה אכל מה הוא שקובע מה אצלו
 אמו על״ידי שפונק גדי לו. בישלה אמו ומה

 פחות עם ישלים לא טעימים, במאכלים
די ואילו שהכיר. ממה  מוכן לכך, זכה שלא ג

ם. משכבר בהרגליו להמשיך מי הי
דלי

ת ארוחות ביום פעמים שלוש  ידועו
 מחפש הוא הדלי. בשביל לא זה מראש!

ה פיקנטי, משהו איזו או חדש, מאכל איז
)63 בעמוד (המשך

 חטרי־מנוחה עצמכם את מרגישים אתם
 בשיגרת־החיים להמשיך ומתקשים

במקום־העבו־ הרגילה.
 עליכם מוטלות דה

 והן חדשות משימות
 יתכן עליכם. מכבידות
 על לקבל שתיאלצו

נוספת, עבודה עצמכם
 של רשלנות בגלל

 מבחינה אחר. מישהו
ח אינכם בריאותית

כתמיד, חזקים שים
לנוח. להשתדל ועליכם

 היכרויות מאוד, מלהיב הרומאנטי השטח
 מטורף. למירוץ אתכם מכניסות חדשות

* * *
 הבעיות להשתפר. מתחיל שלכם מצב־חרוח
 ממשיכות עדיין לאחרונה אתכם שהעסיקו
 אין כרגע להטריד,
 שינויים לבצע אפשרות
 להתייעץ רצוי גדולים.

 שעליו קרוב, מישהו עם
 ולשם סומכים, אתם
 להתחשב גם כדאי שינוי

 בני על־פי-רוב - בעצות
 לפתור מעדיפים שור
 בכוחות בעיותיהם את

הרו השטח עצמם.
טי  עד מאכזב די מאנ

 מישהו עם פגישה צפויה השבוע אולם עתה,
 קשר. לכל בחשד התייחסו מכירים. שאינכם

* * *
 חדש, בעיסוק להתחיל עליכם השבוע
 להתנסות ורצון מרץ יותר לכם שיש תרגישו

 כדאי חדשות. בחוויות
 שטח-לי- על לחשוב
 זה ברגע חדש, מודים

אפ לפניכם נפתחות
שות שרויות  ואותם חד

את להחליף המעונייגים
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 מזל בני ברצינות כך על
 לבוא יוכלו גדי או אריה

שו אביזרים לעזרתכם.
ל עלולים בבית נים

ודאגו דבר, תזניחו אל - השבוע התקלקל
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 בערך שבועות
 כיצד לכם

 בעלי לפעול.
להיות חייבים

_ ! תאומי!
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 וחוסר־מצב־רוח, בעייפות יתחיל השבוע
 חדש לפרוייקט בקשר אנשים עם פגישות

 בכמה לדחות כדאי
ם ימים, א  אפשר ו
שבועות. בכמה אפילו
 שלכם הכספי המצב

 וכרגע דיו, ברור אינו
 את לבחון אפשרות אין

 תוך לאשורו. המצב
 שלושה
 יתברר
 עליכם
ם עסקי

 בכספים. שקשור מה בכל במיוחד זהירים
ם סרטן בני טי  לחזהר. חייבים להשמנה הנו

* * *
 שיטי על לחשוב עליכם אלה בימים

 שעליה חדשה דרך על או מקום־העבודה
 אותם חשבתם. טרם

 וטכנית הכיט שכבר
 להתקל עלולים חדשה

זמ אלה אך בקשיים,
 תבהלו, אל בלבד. ניים

 המיקצועיים העניינים
 לשביעות- יסתדרו
ע סכוס״כסף רצונכם.

או השבוע, להגיע שוי
 מלבזבז להמנע נסו לם

 גדולות קניות אותו.
 יותר. מאוחרת לתקופה לדחות כדאי

 אתכם. יבקרו פגשתם לא שמזמן ידידים
* * *

 בחיים. נקודת־מיפנה כעין תחושו השבוע
ם על יצביע מירבית חשיבות בעל אירוע  סיו

ם אורח־חיים ופ מסויי
לח שונה דרך תיחת
 שלכם השיפוט לוטין.
ה ברגע  ובהיר צלול ז
 לטפל יכולים ואתם

 חדשים במצבים בקלות
מ הסתגלות הדורשים

ם חבית חיי הירה.  והחיי
שיים במשהו, ישתנו האי

 את להתאים וחשוב
השקפו־ ואת עצמכם

 אינם אחרים עם קשרים החדש. למצב תיכם
חדות. לתנודות ומועדים זה ברגע יציבים

חאזנ״ס
8 § 8 ₪ 8

^§י

 אתם כרגיל. לתפקד לבם קשה ט בתקופה
 שמישהו יתכן מנוחה. יותר וצריכים עייפים

 ירגיש המישפחח מבני
 תצטרכו ואתם טוב, לא

בו. ולטפל לו לדאוג
קשו־ חדשות תוכניות

ת  במקום־העבודה ת
בסוד. להישמר צריכות

 את לשתף טוב לא
 שאתם במה האחרים
 מאוחר לבצע עומדים

עלו הדיבורים יותר.
 לשימכם נזק לגרום לים

 לחו׳ל, נסיעה לפני עומד קרוב אדם הטוב.
 תידחה. הנסיעה תצטערו. אל אולם

* * *
או ציבורית ופעילות חברתיים מיפגשים  יוצי

עם פגישות התלהבות. ויגרמו מהבית אתכם
___ לא שעימם ידידים,

מן נפגשתם  יישמחו רב, ז
 מכפי יותר אתכם
 לפתע חושבים. שאתם
 שחשתם לכם, יתברר

 שכלל לאנשים געגועים
 שהם ידעתם לא

 תלמידי לכם. קרובים
להס יצטרכו בית-ספר

 חדשים, לתנאים תגל
 החדש שהמצב ולמרות
 ברגע בעיניהם תן ימצא לא ייקלעו שאליו

 לטובה. שזה להם יתברר - הראשון
* * ★

 בעניינים להתרכז עליכם השבוע
 שאיפותיבם, את לקדם תוכלו מיקצועיים.

 לשפל עליכם אולם
בז עליכם בממונים

 כי אם ובטאקט. הירות
 שמים אינכם כלל בדרך

זה, מסוג לקטנות לב
וישי גלויים דיבורים

 לכם יגרמו מדי רים
 שלא מזקים עיכובים

מהם. לצאת קל יהיה
מאוד הרומאנטי השטח ״־—-—-■--י

 תוכלו — השבוע מבטיח
 מחדל. מכבר לא שחזרו ידידים עם להיפגש
בעצמכם. לשם נוסעים אתם בקרוב

 עצמכם את תמצאו סוף־השבוע לקראת
 שאחרים לכך שתדאגו רצו עמוסי-עבודה,

 את איתכם יחלקו
 שכבר מכיוון העומס,

 מרגישים אתם כעת
אינכם עייפות  מוצאים ו

מן לכם  פגישה למנוחה. ז
מהעבר מישהו עם

 שימחה תגרום הרחוק
 תחיה זו אך עצומה,
 מיכתב ומטעה. קצרה

 לב שימו ילהיב. מרחוק
 ממה יותר לגלות לא

 שנותקו. קשרים לחדש תתכננו ואל שכדאי,
הישנה. המרירות את יעלה רק הדבר

* * *
 במיוחד, טוב חשים אינכם ט בתקופה
מתוכננות אפילו או מיקריות ופגישות
 עכשיו אכזבות. גורמות

 שכאשר לומדים אתם
 עזרה, מכם מבקשים

 אותה מושיטים אתם
 שברגע מכיוון טדי, מהר

 פונים כשאתם זה,
 מנסים הם לידידים,

ב ויכוחים להתחמק.
 גורמים המישפחה חוג
 נסו ועצבנות. רוגז

 ולהמנע טתר לצאת
 העבודה במקום בן־הטג. עם מלהתחכך

 להמתין. עליכם מעורפלים. עדיין העניינים
* * *

 חברתיים. מאירועים ליחטת תוכלו השבוע
 מאוד תהיו מהבית. ביציאות להרבות כדאי

 ר בחברה. מבוקשים
 פגישות לכם מובטחות

מעניעים. אנשים עם
 תהיה סביבכם האווירה

ת מאוד טי מאנ  כפי רו
 בני אוהבים. שאתם

 יוכלו לא השני המין
ה־ מהופעתכם להתעלם
חעוס־ אנשים מושכת.

 יוכלו באמנות סים
 מעשה בכל להצליח

 לעצמן לקנות יוכלו דגים בנות נשים ידיהם.
ויפים. חדשים ותכשיטים אופנתיים בגדים
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