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 לעצור יוכל לא מהם אחד אף ציב,
 אותם שיציל מה הביזבוז. יצר את
 לעולם אלה מזלות שני מזלם. זהו
 האחרון ברגע כסף. ללא ישארו לא

 אותם שיוציא משהו יימצא תמיד
~ מהבוץ.

 שבהם מצבי״הרוח תהפוכות
 את מפחידים לא הקשת לוקה

 מדי להתנער הצורך וכן האריה,
 ביחידות. ולהמצא מהקשר פעם

 התנועה ובכלל הטיולים הספורט,
החם. המזג וכן להם, משותפים

בתודה עם קשת
 המקובלות. ההתאמות מבין לא

 לא ואישיותם באופיים ההבדל
 ביניהם. הרמוני לקשר להביא יכול
 בעיקר משותפת הבנה ימצאו הם

ה מיבנה אך ומוסר. צדק בענייני
לקט שנתפס הבתולה, של אישיות

 בפרטים, ומדקדק מקפיד נות,
 ולהוציאו הקשת את להמריד עלול

מכליו.
הפר בגדול, הכל אוהב הקשת

 יותר הקשת לו. חשובים פחות טים
 הוא המיסגרת את וסלחני, ותרן
ה את אותו, כמחייבת רואה אינו

רואה הוא לבו־זוגו התחייבות

 עדור הקשת
 ם מ ע ת ש ה ר
 רו ש ב ח ר 1

ת ו ק ת נ ו  ה
 מהצד. !ודירות

 ״פגעו המאזנ״ם
ועמוקות קשוח

 הבתולה כחובה. ולא כזכות
 אחד כאל חובה לכל מתייחס
 1 זילזול יבין ולא הדיברות, מעשרת

 הבטחה של הפרה או בלוח־הזמנים
לכן. קודם שניתנה
מאזניים עם קשת

 טוב יהיה אלה מזלות לשני
 מעריכים שניהם משותפים. בחיים

 כך האישי, החופש את מכל יותר
 השני. את האחד יגבילו לא שהם

למי ובעיקר להבנה, זקוק הקשת
 עמו ולפתה לו להאזין שיידע שהו
היו במאזניים אין רעיונותיו. את
 ״ ולתת לזולת להיפתח להקשיב דע
לשני עולם. מגלה שהוא הרגשה לו

 ואידיאלים מפותח חוש״צדק הם
משותפים.
 אליהם יימשכו רבים ידידים
 על משרים שהם הטובה ולהרגשה
ה זה: בזיווג החיסרון סביבתם.

 לו ולחפש להשתעמם עלול קשת
ה אך מהצד, קלילות הרפתקות

 ועמוקות, קשות ייפגע מאזניים
באו לקשת, לו, להחזיר עלול ואף
המטבע. תה

עקרב עם קשת
 * מבטיח אינו שבאופיים הניגוד

 ושלווים. רגועים הרמוניים, חיים
 אף הדדית, הערכה שתהיה יתכן

השק כי הוא, בדרכו יפעל אחד כל
 לחלוטין. שונה החיים על פתם

 ומקפיד האחראי כרכושו, העקרב
 גישתו את יקבל לא פרטים, על

מ והמתעלמת הקלילה החופשית,
הקשת. של בלתי-נעימות עובדות

 והצורך העקרב של השתלטנות
מחש עם יזדהה שהקשת החזק
 הקשת את יביא ודיעותיו בותיו

 מה את ממנו ולהסתיר להעלים
באמת. שקורה
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