
הורוסהוס
 את יותר או פחות מפירים אנחנו
 מזל כל המאפיינות העיקריות התכונות

□1□ אחד כל לא כבר, כאן שהוזכר כפי אן ומזל׳ ' אופייניות. תכונות אותן את בעצמו מוצא בנימיני
 מסויימות תכונות עם נולד שאדם קורה

 ואילו ביטוי לידי באות הן שבילדותו
 ישנם לכך זכר. להן נשאר לא בבגרותו
 הראשונית הסביבה כידוע, רבים. הסברים

 על מעס לא משפיעה גדל האדם שבה
 לברר נגסה כאן בעתיד. והתנהגותו אישיותו

 שבו המזל לפי ההורים, של השפעתם מהי
ההורים של המזל יוצר פעם לא נולדו. הם

ההווים השבעת
טלה ילידי על

 נוצרים ואז הילדים. של למזל דיסונאנס
 האופי את לעוות העלולים קונפליקסים

 של קצרה סקירה לפנינו הילד. של המקורי
השונים. במזלות וילדים הורים של אופיים

 המזלות בגלגל הראשון הוא סלה מזל
 סלה מזל בן דבר. כל של תחילתו ומסמל
 הצורך המזלות. גלגל של ה״ילד" נחשב
 מתעוררים הם שבו ברגע הדחפים את לספק
 שהמאוויים עד להמתין הסבלנות וחוסר

 של התנהגות במידת־מה מזכירים יסופקו
 שונים שגורמים להבין מסוגל שאינו ילד

רצונותיו. סיפוק את לעכב יכולים

 ילדיהם. לגבי אמביציות סליים להורים
 מתוך כי אם רצונותיהם, את כופים הם

 סוב מה יודעים תמיד הם סובה. כוונה
 דבר. מחסירים ולא להם דואגים לילדים,

 שיוכלו הישגים יהיו לא לילדים אם אך
 אם מרוצים. יהיו לא הם בהם, להתפאר

 יוצאים הם הילד את להתקיף ינסה מישהו
 תמיד שהם ייאמר לזכותם להילחם.
 הוא מי חשוב לא הילד של לצידו עומדים
מחנך. או מורה שכן - ממול העומד

 ושל המישפחה של השובב הוא סלה הילד
 מקום בכל ונמצא סבלנות חסר הוא הכיתה.

 אינו הוא הרפתקה. או סכנה ריח בו שיש
 - בורח הוא לו נוח כשלא מרות. עליו מקבל
ברירה. לו כשאין וחוזר
שזר

 הם מישמעת, אוהבים שור במזל הורים
 להם חשוב מתפשרים, ואינם גמישים אינם

 לא דרישות ובזמן. שוב' ״יאכל שהילד
 מה בכל אולם מהילדים, להם יש מעסות
 כדי הכל יעשו הם הפיזיים לצרכיהם שנוגע

שנחוץ. מה כל יקבלו שהילדים
 עליו שכופים סובל אינו שור במזל ילד

 להתנהל חייב הכל עיקש, הוא מישמעת,
הקסן השור את להכריח אסור שלו. בקצב

 מכל הילדים עם יחד וסובלים הילדים של
 מסוגלים הם עת. באותה שמציקה בעיה

 מואשמים הם הילד. עם יחד בבכי לפרוץ
 חם ביתם אולם יתר. בפינוק קרובות לעתים
ונעים. בסוח

 פגיע אך ואוהב חמים רך - הסרטן הילד
 ילדותו רוב סבל. לו גורמת רגישותו מדי.
 ובלתי- מוזרים מכאבי־בטן סובל הוא

 הרבה. רגישותו בגלל שנגרמים מוסברים
 כשאין מוגזמת. במידה קשור הוא להוריו

 בצורה עליו משפיע הדבר בבית, הרמוניה
להתעוות. עלול ואופיו הורסנית
אריה
 מדי יותר לדרוש עלול אריה הורה

מטבעו להתאכזב. מכן ולאחר מהילדים

 גלגל שר הילד הוא טרה מזר
 חסר■ זה מזר בני המזלות.

כילדים סיפוקים לוחות ומתקשים סבלנות
 כפיה כל עיקבי. אך איסי, הוא קדימה. לרוץ

כש ומרדנות. התמרמרות אצלו יוצרת
ממנו. וחמוד נוח אין לקראתו, הולכים

תאומים
 ביקורתיים להיות עלולים תאומים הורים

 מבלבלים שלהם המשתנים הרוח מצבי מדי,
 מתנהגים הם אחד ברגע הילדים. את

 משתוללים צוחקים דבר, לכל כילדים
 בצעקות מתפרצים הם אזהרה ללא ולפתע
 שוב הם אז להם. עובר שזה עד וכעס,

 לדמות ונהפכים מוכרת בלתי צורה לובשים
 את מפתחים שהם ייאמר, לזכותם אחרת.
 כל להכיר שילמד ודואגים הילד של דמיונו

עניין. בו שיש ותחום שטח
סרטן

 הורים, להיות נולדו פשוט הסרטנים
 הילד את חונקים הם תמיד כמעט אולם

החיים את חיים הם ודאגה. אהבה בעודף

 קשה, אדם הוא אם וגם ילדים אוהב הוא
 לא ילדים. עם במגע בא כשהוא מתרכך הוא
 נתיניו. ולא ילדיו הם שאלו שוכח הוא פעם

 עצמאותו את לכבד זוכר הוא תמיד לא
 נאמן סוב, אין אולם ילדו. של ורצונותיו

ממנו. ומסור
 הוא ביותר, גבוהות שאיפות אריה לילד
 ומוכן נדיב עצמי, וכבוד גאווה בעל עצמאי,
 רוחו. את לשבור לא להיזהר צריך אך לעזור,

 מעש לחוסר נתפס הוא - אותו כשמדכאים
החיים. שימחת את ומאבד

בתורה
 לעתים חוטאים בתולה במזל הורים
 ילדיהם את מרגילים שהם בכך קרובות

 דאגגים הם מטיבעם בהם. תלויים להיות
 את להקריב מוכנים הם לשרת. ורגילים מדי

 אינם זאת עם יחד הילדים, למען עצמם
 שלהם הביקורת זאת. להזכיר שוכחים
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 כטעים לוזטקיע לא
כטו־ שאינה גתוכניה

 מלהיכנס ולהימנע חה,
 אלה גדילה. לההנאה
 לשים יעטדכו שנוהגים

 כמומיה ולחייהד לכ
 נראית כאו גם השגיע,
 חקאר- בשטח סכנה.

 תקוכה שזי נראה יירה
אירי״ ומלאת דינאמית

עומ אלה כימים עים.
 השכעה להם שתהיה שינויים להתחולל דים

 הפתעות. - הרומנטי כשטח ארוך. לטווח
★ ★ *

 כדאי לנוח, ורצון עייפות מרגישים אתם
 לבם שקשה הבטחות מלהבטיח להימנע
 רצוי זה ברגע למלא,

 חב־ מפגישות להתרחק
 מרגישים אתם רתיות

 שקט חוסר עצבנות,
 הטוב סבלנות, וחוסר
 כרגע להתרכז ביותר

 6וה־ 5ח־ בעבודתכם.
 שאינם ימים הם בחודש

כס לעסקות מתאימים
 גם שהוא, סוג מכל פיות

עצ את שתמצאו מכיוון
 משום וגס אהדת או זו בצורה מרומים מכם

 ימים. באותם ביותר טוב אינו שהשיפוט
. . .

 ממיפגשים ליהנות שתוכלו גראה השבוע
 אגשים עט משותפים ומבילויים חברתיים

ומשעשעים. מעניינים
ב לשבת הזמן לא זה

 את לנצל כדאי ביוב
 לבלות לצאת התקופה,
 הרומג- בשטח ולחמת.

נלה מאוד התקופה ס*
להת נסיה קיימת בת.

 ולוד ראשון ממבט אהב
נמהרות. החלטות חליס

 מלהיבה מאוד התקופה
וסו שולטים והרגשות

 בתחום העניין. על שליטה אין ולכן חפים
מתחום. את לשגות רצון מתפתה המיקצועי
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 ולא מעייפים מאוד ימים בחודש 7וה־ 6רד
מהו להיזהר תצטרכו ימים באותם נוחים,

 לא שכן ומירמח, נאה
 במידה עירניים תהיו

 עלולים ואתם הדרושה,
 יותר מאוחר להצטער

והוס שהוחלט מה על
 הבל בחודש 8מה־ כם.

חיו יותר בצורה מתנהל
 יותר שקל תרגישו בית.

תש* ועבודתבס להתרכז
 תיווכחו בזאת תפר.
 שתגעגה הצעות עקב

 בשטח עבודתכם. את יעריכו אנשים אליכם
 זאת. נצלו לטובתכם, פועל הבל הרומנטי

★ * ★
 את שמאפיינים והדאגות המתח למרות

 למצוא רמכלו החודש האחדונה, התקופה
 לבעיות פתרונות כמה

 בתחום מאוד. שהציקו
 לקחת עליכם העבודה

 מהו ולהחליט יוזמה
 שיהיה יתכן רצונכם.

הא את לשנות עליכם
 פועלים. אתם שבו זור
 לצאת יכול זה חשש, אל

 הטיש- התחום לטובה.
עלי ולוחץ מציק פחתי

מת זמן מדי יותר כם,
 שתוודכזו חשוב שוליים, ענינים על בזבז

 יותר. קלה דרך על ותחשבו שלכם, בקידום
* ★ ♦

 לגרום עשויים מהרל טלפון שיחת או מיכתב
 בחודש, 5ב* או 4ב־ הקלה הרגשת לכם

 אורחים שיגיעו יתכן
 למרות אחרת, מארץ

 בעניין שכרוכה העבודה
מכך. שתהנו נראה

 לדאוג עליכם בינתיים
 ובריאותם לבריאותכם

קיי המישפחה, בני של
 להצטננות רגישות מת

הכ בשטה ולאלרגיות.
 הולכים העניינים ספי

 כל אולם שמאל, ברגל
 שוב לא קצר. זמן תוד ויסתדר ביותר זמני זה

רחוק. לטווח תוכניות זה ברגע לתמן

 אחרת יוצא אליו מתכוננים שאתם דבר בל
 מאוד חזק ההפתעה אלמנט שחשבתם, ממה

 בתחום זו. בתקופה
 לצפות צריך המיקצועי

 השינויים לבלתי״צפוי.
 די עליכם שעובדים
אפי ועלולים מבלבלים

 למעשה אולם לדכא. לו
המו ההתרחשויות לכל

 בגי סווג כיוון יש זרות
 לצידכס עומדים הזוג

ולע לעודד ומעתייגים
 למה להאזין כדאי זור.

 שהם בעצות ולהתחשב אומרים שהם
 להתפתח. עומדת חדשה ידידות מייעצים.

. . .
 של מוחלטת האטה קיימת העבודה בתחום

 זח הראשון שברגע למרות התוכניות. כל
 יביא זח ומרגיז מקומם

 לטווח תועלת יותר
 שמוטל ספק אין רתוק.
ב עומס עליכם  אולם ר

 ביצוע את תדחו אל
 הלא־נעימיס, היבי־ים
 אינו שמשחו ההרגשה

לעצ לגרים עלולה גמוי•
 התמנטי בשטח בנות.
ומש שיגרתי אה ני הכל
 הרגשה ויש מדי עמם

 אעטלקטואליות שיחות לשנות. שמוכרחים
 לבם. שנראה ממה משמעותיות יותר תהיינה

. . .
ובילו להנאות להתמסר בדאי זו בתקופה

 לעשות לעצמכם שתרשו כדאי החודש יים,
רוחכם. על העולה כגל

 והספות אשמה רגשי
 שיי- לא פנימיות מוסר

 בתהום זו. לתקופה בות
לז תוכלו הקאריירה

לקי בהזדמנות כות
 בספים ובענייני דום,

 לקחת אפילי בדאי
 היותר התחום סיכונים.

 לחיי קשור מעניין
 נראה כאן האהבה,

עומדים מסובכים
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קש זורם. שהכל
להתחיל. - יותר קלילים ואחדים להסתיים

 לענייני יותר מתמסרים אתם זו בתקופה
 דורשים שהוזנחו עניינים וחמישפחה. הבית

 את לשנות כדאי טיפול.
מחם־ להפטר הריהוט,

 שימוש להם שאין צים
 תוכלו אחרים. ולרכוש

 של בקניה להתעניין
 כעת עתיקים, רהיטים

 למצוא הזדמנות תהיה
 שיפוץ מעניין. משחו

 בא הוא גם חדירה
 שחשוב ומה בחשבון

 יותר להקדיש זה יותר
 לעזרתכם. שזקוקים מבוגרים אזורים זמן

 מזיקה. יתר אופטימיות - קרומנטי בתחום
* * *

עד שתתעכב מה כל להזיז רצוי השבוע
 להם שיש אגשים עם לשוחח הזמן זח עכשיו,

 עתידכם על השפעה
 השיב- בושר המיקצועי.

 יותר סוב שלכם נוע
 להת- צורך אין מתמיד,

 הרעיונות לשיחות. כונן
 בדי תוך יבואו הטובים

 תתפתו אל שיחה.
 אך שותפויות, לקיים

 על לחשוב רצוי בהחלט
 העבודה. בתחום שינוי

 וטיולים קצרות נסיעות
 המצב גם ומהנים. מוצלחים להיות עשויים
 מומחים. עם להתייעץ בדאי משתפר, הכספי

* 1 1
 מזמן לא לכם שהיו והאכזבות הדאגות

 לפתע שהופסק מה כל להעלם, מתחילות
 מי אתכם. ויעסיק יחזור

 מקום את לעזוב שנאלץ
 יובל רצתו, מד העבודה
 כושר את כעת להפעיל

תוצ ולהשיג השימוע
 תפקידים חיוביות אות

 כהיות עומדים חדשים
 וכדאי לכם מוצעים
 לפני פעמיים לחשוב
 לעבודה חוזרים שאתם
 הרומנטי בשטח הישנה.

 לא שעדיין אלה הצלחות. קוצרים ממש אתם
ת ישבו שלא בדאי זוג בני להם מצאו בבי
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