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החודש: מזר

בתולה
 מפתיעים שינויים

 ובתחנות
מתוכננים לא

 של סיומו את עבורנו מסמל בתולה מזל
 אין בכלל. והחופשות הגדול החופש הקיץ,

 שמזכיר זה הוא בתולה מזל שדווקא פלא זה
 ההתחייבויות החובות, את שוב לנו

 יתענג בתולה מזל בן לא הבטוחה. והשיגרה
 מביאים שלא והנאות, נסיעות חופשות, על

 מן הבתולה את יוציא זה מעין בילוי תועלת.
קצר. זמן תוך הכלים

 האנשים רוב זה במזל נמצאת כשהשמש
 את ולהצדיק למסלול חזרה להיכנס נאלצים
אחרת. או זו בצורה הקיום
 שאינו חרוץ כמזל ידוע בתולה מזל

 לחיים ומתייחס תפקידיו במילוי מתרשל
 לדאגן, אותו הופך שזה כזו, ברצינות

 הוא אלה, כל ולמרות ועצבני. חסר״מנוחה
 עצמו על להביט המסוגל זה נשאר עדיין
 את הופן כשהוא ציני חיוך ולחיין מהצד

להלצה. הכל
 ההומור שלמרות הוא, שמתמיה מה

 הוא אין החיים, על הציני והמבט הסרקסטי
 בקלה מזלזל הוא ואין מעט להרפות מסוגל

כבחמורה.
 מזל בתוך אחת בכפיפה חיים אנשים שני

הכפולים. למזלות משתייך שכידוע בתולה

 להכניסה זו, אישיות להגדיר מאוד קשה לכן
 בדיוק. לה שתתאים למגירה או למישבצת
 לצפות אפשר בתולה, מזל על כשמדובר
 אינן שכאילו ומשונות, שונות להפתעות
 הן אלה למעשה אן למזל, אופייניות
 התבלינים את שמוסיפות התכונות
המזל. את ומאפיינים לאישיות

 1984 שנת של האחרון השליש ייראה אין
בתולה! מזל בני עבור 1985 שנת תראה ואין

 הם וכאמור העבודה במקום מתרחשים
 המזל בני את ומחייבים במפתיע באים

מיידיים. פתרונות למצוא
 אינה שתושיה הוא, המפורסמות מן

 אינם הדברים אם שגם כן המזל, לבני חסרה
 יש), תמיד (ותוכניות כמתוכנן מתנהלים

 אף ואולי יעיל מהיר, פתרון יימצא קושי לכל
קודם. שהיה ממה טוב

להוכיח ועליהם יצירתית שעבודתם אלה

 את ויהפכו מסלול ישנו כוכבים מיספר
ביותר. למעניינת השנה

עבודה
 בני עבור ביותר החשוב שהוא התחום

 חודש עד התחזית. את יפתח בתולה
 בקשיים בתולה בני ייתקלו עדיין פברואר,

 שמאפיין מה העבודה. בשטח מעטים לא
 הם שבה הצורה היא זו בתקופה הקשיים את

 זה והוא השולט הוא ההפתעה אלמנט באים.
 קל לא שמהן ודאגה למתיחות שמביא

ביותר רצויים שאינם שינויים להשתחרר.

 מהחודשים להנות יוכלו כשרונותיהם, את
 באה ש״ההשראה ירגישו הם הקרובים.

קושי. ללא תגיע וזו להם"
 של חודשים יהיו פברואר עד ספטמבר
 פברואר חודש ליוצרים. וסיפוק התקדמות

 לכולם חדשות הזדמנויות עימו מביא
 - צפויים בלתי קשיים יצוצו שעדיין ולמרות
 במקום להצליח אפשרויות די תהיינה
דרן. כל נמצאה לא שקודם
 אחד עבודה מקום לעזוב שייאלצו אלה

 ברגע אם וגם אחר, מקום למצוא יוכלו
יותר מאוחר להם, ייראה לא זה הראשון
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 הוומנס׳ בתחום
בריאותיות ובעיות

 ויותר הנאה יותר מביא זה שלמעשה יסתבר
 קשורות תהיינה רבות עבודות הכנסה.

 שנאלצו אלה נסיעות. ויותר תנועה ביותר
 את ימצאו וסגורים קטנים במקומות לעבוד
 להם כשיש יותר פתוחים במקומות עצמם
פעולה. חופש ויותר מחיה מרחב

 כל וביחוד שינויים יעברו עסקים בעלי
 אופי יקבל אנשים עם לקשרים שקשור מה

 ויותר מחייבים יותר יהיו הקשרים שונה.
 שמתנהלים יומיומיים יחסים רציניים.
 ויהיה דרסטי שינוי יעברו מאליהם כמובנים

 פעם ולבדוק חשבון־נפש לעשות צורן
יום. יום נפגשים שעימם אלה את נוספת

 בעבודות עובדים בתולה מבני רבים
 מגע או תיקשורת ליחסי״ציבור, שקשורות

 משתייכים שאכן אלה רב. קהל עם
 ביותר זהירים להיות יצטרכו זה לקריטריון

 הסביבה עם ליחסים שקשור מה בכל
 הביקורת, יצר בהם יתעורר אם גם הקרובה.

 או מעירים שהם לפני היטב שיחשבו כדאי
 הסביבה עם יחסים האנשים. את מבקרים
 הערה בעיקבות למשבר להגיע עלולים

נחשבת. בלתי וכאילו שטותית
 לסביבה שונה גישה על לחשוב כדאי

הקרובה.
 וטיפול בשירות שעובדים בתולה בני

 יותר ויהיו חיובי ליחס יזכו באחרים,
 יצטרפו חדשים מכרים מתמיד. מקובלים

 הם שבו המקום דרך זה וכל ידידיהם לחוג
עובדים.

בריאות
יותר בעיות להיות עלולות זה בנושא
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 ענייני על בעיקר יהיה אלה בימים הדגש
 קשור יהיה שיקרה דבר כל כמעט עבודה.

 לתחום כלשהי בצורה
 רבה עבודה המיקצועי.

 עליכם מוטלת תהיה
 לא זה וברגע זו בתקופה

 דרן למצוא תוכלו
המכ מהעול להשתחרר

סב לפתח כדאי ביד.
 שתקופה ולחכות לנות

ברי בענייני תעבוד. זו
 תשו- יותר דרושה אות

מיו רגישות מת-לב,
 חש־ על עכשיו ותרו הבטן. באיזור חדת

 מהתקופה. ותהנו הרומנטי, בתחום דנותכם
★ * ♦

 לשוורים לומר אי־אפשר שעדיין למרות
 התקדמות זאת בכל קל, זמן להם שמצפה

 להם תעזור מסויימת
 מצב־רוחם. את לשפר
 אלה. בימים קל שאינו
 מצפות הרומנטי בשטח

 יהיו שור בני הפתעות.
ה בני על־ידי מחוזרים

מ ויהיו השני, מין
חב בערבים בוקשים
 זה ברגע אולם רתיים.

 בני על לסמוך אי״אפשר
 לצפות ואין חדשים זוג

 24וה־ 2 3ה־ הכללי. במצב דרסטי לשינוי
 לטיול. או לנסיעה מתאימים בחודש

* * *
 אתכם מעסיקים ודירה רכוש בית, ענייני

 נראה המצב זה שבנושא מאחר אלה. בימים
 יהיה במיוחד, רגיש

ה על להשגיח עליכם
 שקשור מה כל ועל בית

 להשאיר לא במגורים.
 או המיקרה ליד דבר

 יאחר שזה כיוון המזל,
 עליו יסתמכו אם להגיע
 להתבצע עלולות בלבד.
ל פריצות או גניבות

 לנעול חשוב לכן בית,
הדלתות. את היטב

 ימצאו אלה אולם להעלם, עלולים חפצים
הנסיעות. את לדחות יותר. מאוחר חודש
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 בחודש אתכם שהעסיקו הכלכליות הבעיות
 עד שהיה כפי לוחצות אינן כבר האחרון

 תוכלו וכעת עכשיו.
 לעיסוקים להתפנות
שמת למרות אחרים.

תוכ לתכנן הרצון עורר
 עם משותפות ניות

מיש־ קרובי או ידידים
 מתאים אינו הזמן פחה,

לד וכדאי לתיכנונים
בשבועיים, זאת חות
 קצת ייראה הכל שאז

 25ה־ זאת, ובכל אחרת.
 לדאגות להביא עלולים בחודש 26וה־

 חוזים! על לחתום כדאי לא הכלכלי. בתחום
★ * *

 עצמכם על תקחו שלא רצוי בחודש 27 ח־ עד
 מעייפים יהיו אלה ימים שכן מדי, יותר

 עצמכם ואתם מאוד
 לאגור חשוב מותשים.

לתפ שתוכלו כדי כוח,
 טובה יותר בצורה קד

ב ספטמבר. בחודש
צפו המיקצועי מישור

 מעניינים, שינויים יים
 לא רצוי זה ברגע אך

 את להקדים ולא ללחוץ
ש דבר בכל המאוחר.

השתד מתחילים אתם
תא לפני לספטמבר. 9ה- אחרי ייצא שזה לו

 בבירור. דבר שום לדעת תוכלו לא זה ריך
* * ★

 ולמרות מעייף מאוד היה האחרון החודש
 הרגשה היתה לא בחופשות בילה מכם שחלק

כראוי. נחתם שאכן
 לשיגרה לחזור טוב כעת

ב ולחסוך המוכרת.
 אתם זה ברגע נסיעות.

 ובני שקט. בחוסר חשים
 מסתכסכיס מישפחה
 סיבה כל ללא איתכם

ה בתחום מוצדקת.
 כעת תוכלו רומנטי
 נשים מהצלחות. ליהנות

ש חשוב בתולה בנות
לטל בבית יצפו ולא המלתחה את יחדשו
יוזמה. לקחת חשוב מאוד עכשיו פונים.
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 עייפים יותר תחושו הקרובה בתקופה
הכוחות. על ותשמרו שתנוחו חשיב מתמיד,

 לבילויים הזמן לא זה
הר דרושה חברתיים.

 למלא כדי אנרגיה בה
ה של הציפיות אחר

 שאתם מאחר סביבה.
ומצב־ לחלות נוטים
במיוחד, טוב אינו הרוח
 למלאי שתדאנו רצוי
 ותישארו ספרים של

 טוב עצמכם. עם יותר
עתיד את כעת לתכנן

 עם כך על לדון לא עדיין אך המיקצועי, כם
 סודיות. על לשמור טוב זה בשלב איש.

* * ★
 דרך על לדון יהיה אפשר בחודש 24וב־ 23ב־

 ימים לנצל שוב המיקצועי. בתחום חדשה
 לא אך לשיחות. אלה

 הקלפים כל את להניח
 26וה־ 25ה־ השולחן. על

 לא מאוד יהיו בחודש
עלו שוב אתם נוחים.

 עצמכם את למצוא לים
ה עם מסוכסכים

 להתעלם טוב סביבה.
 להגיב, ולא שקורה ממה
וה הכוחות על חבל

 עצות שלכם. עצבים
 לתועלת יהיו לא עכשיו שתקבלו ידידותיות

 ידידים. עם להתייעץ החלטתם אם גם
* * *

 מכרגיל. מרץ יותר תחושו הקרובה בתקופה
 בעבודות להתחיל מוכנים אתם כעת

תוכ לבצע וכן חדשות
 לא עכשיו שעד ניות

 נראה לבצע. העזתם
 יביא המחודש שהמרץ
 להתרגזויות גם אתכם

הסביבה. על מעטות לא
 אתם תהיו תמיד לא

ל תנו לכן הצודקים,
להס אפשרות אחרים

 אלה עצמם. את ביר
ב שעובדים מביניכם

 יתחשבו אם יעשו טוב סמכותיים, תפקידים
עובדים. הם שעמם באלה יותר קצת
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 להתעכב עלולות זו לתקופה שתוכננו נסיעות
 דבר כל או תעודות מיסמכים, להידחות. או

 לנסיעה הקשור אחר
לאיבוד. ללכת עלול
 על היטב להשגיח חשוב

ה בתחום חפץ. כל
 בהחלט אתם רומנטי

 ידידים מקובלים. יותר
 קולם את ישמיעו מחדל

 בהצעות לפתע יבואו או
 היטב נצלו מעניינות.

בחודש. 24וה־ 23ה־ את
 שקשורה אי־הבנה כל

 בקלות. לקחת כדאי בחודש 28ל־ או 2ל־?
 יותר. חיובי באור יראה הכל יותר מאוחר

★ * *
 זו. בתקופה אתכם יטרידו כספים בעיות

 בכספים להעזר ולא הלוואות לקחת לא רצוי
 לעבור נסו אחרים. של
הז ללא החודש את

 27ה״ לאחרים. דקקות
 יביאו בחודש 28וה־

 מועדים ויהיו מתח
 ב- וחיכוכים למריבות
ש ידידים מישפחה.

 זמן נפגשתם לא עימם
 לפתע להגיע עשויים רב
 את ישפר בהחלט וזה

ה בתחום מצב-הרוח.
 קשרים לקיים זה ברגע אי־אפשר רומנטי

 אתכם. מטשטשות מיניות תשוקות יציבים.
* * *

 בימים ביותר חשוב יהיה המיקצועי התחום
 ולהיות יוזמו; לקחת תוכלו כעת אלה.

ש במקומות הקובעים
* עובדים. אתם בחם ה־ ז
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לוויתורים, הזמן לא
 אמורים שאתם מאחר

 חזקים יותר להרגיש
 כדאי נמרצים. ויותר
ו התקופה את לנצל
 מבלי דעתכם את לומר

 בשטח דבר. להסתיר
מבל אתם הרומנטי

 חמין בני את בלים
 רגשותיכם את להם שתבהירו רצוי השני.

ידיעה. בחוסר ממושך זמן אותם תחזיקו ואל
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