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 אויה מזר
 ממזרות רשמונת

 האחווגים
המזלות בגרגר

אריה עם אריה *
 לא אחד צד כי אם אפשרי, הוא הקשר

 מעמד. מחזיק כזה דבר איך תופס
 יוצרת אלה מזלות־אש שני של הקומבינציה

 יכול שזה ותשוקה, להט הרבה כל־כך
מישפחות. 50ל־ נורמלי באופן להספיק

תמידית. תחרות קיימת אריות שני בין
 כשאור־ ,במרכז להיות רוצה אחד כל

 הוא העולם כל אליו. מופנה הזרקורים
 שהוא בטוח אחד כשכל שלהם, הבימה
הראשי. הכוכב

 מתחתנים, מזל אותו בני כששניים לרוב
 וכך הכנוע, הוא והשני השליט הוא האחד

אינו הזה החוק האריה אצל איזון. נוצר

 ועדיף •וחזקים, פעילים האריות שני תופס.
 שאחד מאשר ביניהם תחרות שתהיה
 רק מתרחשים גירושין השילטון. את יתפוס

 זה - בקריירה מצליח אינו מהם כשהאחד
 וסיכסוכים מרירות לקינאה, גורם

תמידיים.
אריה עם בתולה

 אלה ששניים הסיבה להיות יכולה מה
 איש כך על ביניהם) קשר ליצור מחליטים

 אך יבין. לא איש גם זה ואת לענות, יוכל לא
 זאת בכל יהיו שהנישואין להיות יכול

 יודע אחד שכל מפני בעיקר מוצלחים,
מהקשר. לצפות יכול הוא למה בדיוק

+***+**+ +♦****+*******+ **♦+*** .*•*+ **!♦****+***+ ********♦> ♦>*****

 וחשובה קובעת כאן מבוסס. יהיה הכלכלי
 מתייחס הוא אם האריה. של דרכו

 יהיו שרווחיו ודואג לקריירה ברצינות
 עם בשותפות לחיות יוכל הוא טובים,

 בסביבתם והאנשים הידידים המאזניים.
 באמת והם נפלא, זיווג שזה יחשבו

 לא אחד אף המישחק. את לשחק אוהבים
 מהכסף יותר שוב וליהנות לנצל יודע

 באמצעותו להשיג שאפשר ומהלוקסוס
אלה. שניים כמו

 המצב אם יתחילו שהבעיות ברור
 בגלל יקרה זה בדרך־כלל יידרדר. הכלכלי

 אחד אם הצדדים. אחד של בזבזנותו
 מהעבודה, מפוטר עצמו את ימצא מהם
 ירוויח המאזניים אז הפרידה. תגיע אזי

 הדרך את שימצא זה יהיה הוא - מהמצב
 לעצמו. ורכוש כסף שיותר כמה להוציא
 גבוהים, דמי״מזונות לשלם יצטרך האריה

בחייו. חשוב פרק לו ישמש וזה
אריה עם עקרב

 זהו החזקה, המיידית המשיכה למרות
 האחד ישרים יהיו לא שניהם קשה. קשר

 החולשות את מחפשים הם השני. עם
 הרגישות. והצלקות היבלות על ועולים

 והאהבה מחיי־הנישואים פג כשהקסם
 לרוב הבלתי״נמנע. הפירוד מגיע - עוברת

 רחמים. וללא אכזרית בצורה קורה זה
 שאגתו מול עומד העקרב של העוקץ

האריה. של וצפורניו
 לוותר יסכימו ולא מאוד רכושנים שניהם

 כחלק רואים הם שאותם הילדים, על
 לאהוב מסוגל שהאריה כמה עד מעצמם.
 לעקרב לשנוא. יודע הוא כך ובחום, בחוזקה

 את להרוס מסוגל והוא דבר, כל להרוס נטיה
 מאשים כשהוא ריגשי״אשם, ללא נישואיו

זוגו. בן את בכך
אריה עם קשת

 אולי לזה. זה מתאימים מזלות״האש שני
 מיני וטבע חזקים דחפים יש שלשניהם מפני

 וכוח. חוזק יוצר שניהם של הצירוף מאוד.
 וסכנות מיכשולים מול איתן עומדים הם

 לעצות להאזין מוכנים לא שניהם לנישואים.
 על איש מחפים הם שוגים, הם אם מאחרים.

חדש אתגר כל מחדש. ומתחילים רעהו
)32 בעמוד (המשך

 ורצונם כוחותיהם כל את משקיעים הם
 המשותפת. המטרה את להגשים כדי הטוב

 מה הנישואין לפני החליטו הם בדרך־כלל
 העניינים את לנהל איך האתגרים, הם

 ואפילו לעבוד צריך אחד כל כמה הכספיים,
 במיסגרת להם, יהיו ילדים כמה

 חיי״ לבנות להצליח הכלכליות. האפשרויות
 אם עצמה, בפני מטרה זוהי טובים מישפחה

 רק יקרה זה ייפרדו, או המיסגרת את יפרקו
 ולא למטרה, הגיעו כשהם - ההצלחה אחרי
לחתור. מה לקראת עוד יהיה

אריה עם מאזניים
המצב אם טוב להיות יכול ביניהם קשר
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 יהיה המתקרב מהשבוע בשלום לצאת כדי
 וביקורת הערות לשתוק. פשוט עליכם

 לבעיות יגרמו מיותרת
ש אנשים לבין ביניכם

לכם. חשובים מאוד הם
ח שדעתם אלה דווקא
 עלולים לכם שובה
מסו שזה לפתע לגלות

תפ עליכם להטיל כן
 בגלל אחר, או זה קיד

 אומרים שאתם הרושם
 ב- שמותר. ממה יותר

 ממש אתם 16וב- 15
רומנ מאד וה־סג 19ה- בלשונכם. נמשכים

 אליכם. יימשכו מאזניים מזל בני טיים.
* * *

 אצל תבקרו שאתם טוב יותר זו בתקופה
 משהו אורחים. אליכם תזמינו ולא אחרים

 מסתדר. לא בתיקשורת
מת או נעלמים חפצים

ש תופעה זו - קלקלים
 ה־ כשבוע. בעוד תעבור

 נוחים, אינם 16וה־ 15
 בריאותית מבחינה הן

 שיווצר המתח בגלל והן
 לבני־מישפחה ביניכם
 21ה־ עד 17ה־ אחרים.

 נעימים, יותר הרבה יהיו
 מהצלחה תיהנו בעיקר
 חיי־הרגש. של ובתחום המיקצועי בתחום
 מעמד. להחזיק יכולים אינם חדשים קשרים

★ ★ ★
לנ מתאימים אינם בחודש 16וה- 15ה-

ש מהמקומות והתרחקות טיולים סיעות,
 לא אם חיים. אתם בהם
בסכנות, מעורבים תהיו

 בקנסות תצאו לפחות
טו 18וה- 17ה״ כבדים.

 לחופשה ליציאה בים
ש למרות מישפחתית.

מעיי די ימים יהיו הם
 לשאר הקדמה זו פים,

 מעניין שיהיה השבוע,
הרומנ בתחום ומלהיב.

להת מוכנים אינכם טי
 להעמידכם שינסו בחשבון קחו חייב.

חרדות. לכם ולגרום בלתי־נעימים במצבים
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 צעד לעשות עלולים אתם בחודש 15ל־ סמוך
 זו כסף. של להפסד לכם שיגרום מוטעה,.

וע רגישה מאוד תקופה
 עם תסתכסכו אל דינה.

 תלוי שעתידכם אנשים
 אינכם אם גם בהם.

שנעשה, למה מסכימים
מנ מישהו אם ואפילו

 אתכם ולגרור לריב סה
עיס־ לבצע בכוח כמעט

 הכל תדחו - כספית קה
 בתחום לפחות. בשבוע

 היא הנטיה הרומנטי
 אדם עם בקשרים ביחוד יציבות, לחפש
 לטיול. מתאימים 18וה־ 17ה־ יותר. מבוגר

* * *
 מביאים ובלתי־מקובלים חדשים רעיונות

נכו שנראים דברים לבצע או לומר אתכם
 אבל הרגע, באותו נים
 להצליח. סיכוי להם אין
 רוצים שאתם שינוי כל

שייע כדאי - לעשות
 אחרי יותר, מאוחר שה
 וה- 15ה־ בחודש. 21ה־
 קלים, אינם בחודש 16

 של קינאה בגלל בעיקר
 אל למיקצוע. עמית

 לייעץ לעזור. תמהרו
 שעובד במי ולבטוח
 דלי המזלות מבני להיזהר כדאי איתכם,
 כספי. הישג מבטיח בחודש 18ה״ ועקרב.

* * *
 בודדים. חשים אתם נוחה, אינה התקופה כל

 16וה־ 15ה־ וחולים. עצובים מדוכאים.
הבעיות. את יחריפו

שת כדאי מעכשיו כבר
באו חופשה לכם תכננו

 תעמיסו ולא ימים תם
מדי. יותר עצמכם על

 הגיעו שהעצבים נראה
יכולת־הס־ גבול לקצה

תחו 17מה־ שלהם. בל
 ידידים בהקלה. שו

 אבל לעזור, מעוניינים
 או בזמן אינה עזרתם

 להתרחק גם עדיף דרושה. שהיא במקום
בסוד. שנשמרו דברים לגלות ולא מהחברה
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 אי־ של הצטברות ועדין, רגיש מאוד שבוע
 מביאה הסביבה לבין ביניכם נעימויות

שעלי להחלטה אתכם
 אל דברים. לשנות כם

 ופגישות שיחות תקבעו
הקרוב. לשבוע חשובות

 את יבינו שלא נראה
 כל ויפרשו כוונותיכם

ב אומרים שאתם מה
 לב שימו הפוכה. צורה

שעי מבוגרים לאנשים
 או קשורים אתם מם

 מעוני*- אלה עובדים.
 אם גם מציעים, שהם מה כל לכם. לעזור נים

 טובה. לדרך אתכם יביא נכון, לא נראה
* * *

 הראשון במקום עומד המיקצועי התחום
 הערכה כלפיכם יש אלה. בימים בחשיבותו

 עבודתכם. במקום רבה
 את לשנות תנסו אל

 להשתלט או מעמדכם
 חכו נוספים. תחומים על

 אליכם. יגיעו שהדברים
 כעת. משיגים שאתם מה

עק או שאפתנות בגלל
 מעמד יחזיק לא שנות.

 מעמדכם. את ויערער
 את מלומר להימנע טוב

 עלול מישהו דעתכם.
 בחודש 18וה־ 17ה־ במילה. אתכם לתפוס
 הרומנטי. בתחום למסקנות אתכם יביאו

* * *
 אומנם זו לתקופה המתוכננות נסיעות
לאחרונה. ירוד שהיה מצב-הרוח, את ישפרו

 שונה ייצא הכל אולם
 התכוננו שתוכנן. מכפי
 מיכ- תקלות, מיני לכל

 זה - ועיכובים שולים
הק השבוע את יאפיין

 נראה זאת, ובכל רוב.
לצידכם: עומד שהמזל

 בצורה תיפתר בעיה כל
 ויותר משביעת־רצון

שחשבתם. ממה טובה
תצ 20ה־ עד 18מה-

 העובדים אנשים בדיבורים. להזהר טרכו
פליטות-פה. על להתחרט עלולים קהל עם
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 סיכסוכים. ללא התקופה את עברתם אם
 הכי־קרובים, האנשים על וכעס ניתוקים

 לפחות שתתאפקו כדאי
 להרוס מבלי שבוע, עוד
 בני- מצב־הרוח. את

 לכם גורמים מישפחה
ענ בגלל בעיקר לכעס,
 יבואו כספיים. יינים

ודרי בתביעות אליכם
 16וב־ 15ב־ בעיקר שות.

במקום־העבו־ בחודש.
 עתידכם את תתכננו דה

ש כדאי אבל בשקט.
 לשוחח תוכלו שעליה תוכנית לכם תהיה

 ליהנות. כדאי הרומנטי בתחום הבא. בשבוע
* * *

 יביאו העבודה בתחום חדשים רעיונות
 מייד יהיה לא זה מצפים. אתם שלו לשינוי

 שזה ייתכן הקרוב, בזמן
 אבל חודשיים, יקח
לאר אפשר עכשיו כבר

 המיק- העתיד את גן
 אינם 16וה־ 15ה־ צועי.

ו לשיחות מתאימים
 אנשים על הסתמכות

20וה״ 19ה־ אחרים.
 ידידים לנסיעה. טובים

אח מארץ קרובים או
ל ויגרמו יפתיעו רת

 מאזניים המזלות בני נינוחה. אווירה
 חשובים. סודות לגלות עלולים ותאומים

* * *
 הצורך בגלל קשים, יהיו 16וה־ 15ה־

לדחותה. שאי־אפשר עבודה לסיים להספיק
 להביא עלול המתח
 עם להסתכסך אתכם

 17מה־ כבר הסביבה.
הקלה, באיזו תרגישו

 למישור יעברו והיחסים
ה בתחום שקט. יותר

 ליהנות תוכלו רומנטי
בחודש. 18וה־ 17מה״
בתו סרטן, המזלות בני
לכם. יתאימו - וגדי לה

מר אינם הם - אבל
 וב־ 19ב־ מרגישים. באמת הם מה לכם אים

הבריאות. בתחום בעיה תיתכן בחודש 20
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