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החודש: מזל

בתולה
 נין ההתאמה

 בחווה מזל
ת ש ש  המזלות ו

האחתיס
בתורה עם דגים

 את יוצרת המזלות שני של הקוטביות
 שלהם שהרגש אלה אצל במיוחד ההתאמה.

 כדאי הנישואים, טקט לפני עוד מפותח.
 אחד כל של הדתיות הנטיות הן מה שיבררו

שההש בתקופה חיים אנחנו מהשותפים.
להש יכולה אחרת או זו לאמונה תייכות

 חדשות, וכתות אמונות צצות יום כל תנות.
 האלה מזלות שני את במיוחד מושכות ואלה

 אחד כל בהכרח שלא אלא ובתולה. דגים -
 להיווצר עלול ואז דרד־חיים, לאותה יימשך

 על יוותר לא מהם איש לפירוד. שיוביל פער
ואמונתו. דרכו

 ב- מסתדרים אלה שני בדרך־כלל אבל
ו מסודר שהוא הבתולה, חיי-הנשואין.

 דגים. לבן שחסרה היציבות, את יתן מאורגן,
ית הנישואים באמנות, יעסקו שניהם אם

 משותף, עניין יהיה שלשניהם חשוב חזקו.
והמישפחה. הבית לחיי פרט

בתולה עם טלה
קטס להיות יכולה זו אהבה בענייני

 פרטים על להתעכב שונא השלה טרופה.
ה ובלתי״נחשבים. טפלים נראים שבעיניו
 פרט, שכל כך על להילחם ומוכן יודע בתולה

 כמו החשיבות אותה לו יש ביותר, הזעיר ולו
הדברים. של לסך־הכל
 יפתחו אם - לעסקים טוב ביניהם הקשר

 עם בקלות ייטתדר הטלה משותף, עסק
 יהיה הוא כולו. לעולם פתוח הוא כי כולם,

וה ויחטי״הציבור, התיקשורת על הממונה
וב בניירת ויטפל במישרד יישב בתולה

חשבונות.
 סוער מאהב אינו הבתולה הנישואים בחיי

 אוהב ובוער, סוער הטלה אך במיוחד,
וב באהבה כשהמדובר אמיתית שריפה

 אש על לשמור מעדיף הבתולה תשוקה.
 לוותר יסכים שהטלה יקרה לעיתים - קטנה

סיכוי. יותר יהיה לנישואים ואז ולהתפשר,

בתולה עם שור
 הבנה רב, חום למצוא אפשר כזה בקשר
 קירבה יוצרים אלה כל - חיים וחוכמת
 אידיאלי. זיווג מהווים אלה שני ביניהם.

 הם ויציב. איתן בטיס על בנויים נישואיהם
 קשה לעבוד ומוכנים נעימה סביבה אוהבים

מת הם רחוקות לעיתים לכך. להגיע כדי
 משותפת, אחריות להם יש ביניהם. חרים
 מוכנים הם טובה, התחלה לילדים לתת וכדי

 חינוך יקבלו הילדים רבות. ולתרום לעשות
וביטחון. חיבה חום טוב,

מוכ הרי שניהם מילת״הקטם, זו ביטחון
 הריגשית ההצלחה למען הכל לעשות נים

והכספית.

בתולה עם תאומי□

 הקשו תאומים:
 והיוח ■סו הרזי
א אנו חזה,  ו
- הפרידה ■איב.

 הקשר אם אפילו קורים לא וגירושים פרידה
 את מעדיפים שניהם קשה. במצב יהיה

 הבלתי- עם התמודדות על המוכרת הצרה
ידוע.

בתולה עם אריה
 אלה ששניים הטיבה להיות יכולה מה

 יוכל לא איש ביניהסז קשר על מחליטים
 יכול אך יבין. לא אחד ואף תשובה לתת

 מוצלחים, זאת בכל יהיו שהנישואים להיות
 הוא למה בדיוק יודע אחד שכל מפני בעיקר

כל את משקיעים הם מהקשר. לצפות יכול

[׳שואים אויה:
ואס נואזחיס, מהירה!הווסנית

 מושכות כלל בדרך הראשונות הפגישות
בקומוניקציה. טובים שניהם כי ומרתקות,

 יהיה תמיד קשר, לבנות קושי שום יהיה לא
 מהווה אינה טובה חברות לדבר. מה על להם

 ששיחותי- למרות טובים. לנישואים ערובה
גבוהה, אינטלקטואלית ברמה מצטיינות הם

 ה- למציאות לרדת מאוד קשה להם יהיה
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לשני. האחד עצמם את ולהתאים יומיומית
 מלחפש חללים ולא חטרי־מנוחה שניהם

 הזמן. רוב פעיל ראשם בחיים. חדש עניין
 יציב. לא אבל חזק, להיות יכול המיני הקשר

 שמובן חפץ כאל בן״הזוג אל מתייחסים הם
 האגו, את להם חורט זה ישנו. שהוא מאליו

למס מחוץ נוטף, קשר לחפש מתחילים ואז
הנישואים. גרת

 ו- מהירה אכזרית, קרה, תהיה הפרידה
 ולהביט להיעצר זמן אין לתאומים הורסנית.

 העצמי כבודו על ישמור והבתולה לאחור,
גאוותו. ועל

בתולה עם סרטן
 שהאשה ועדיף טוב, הוא כזה קשר

 חיי סרטן. למזל והגבר בתולה למזל תשתייך
 טעם עם נוחים, רומנטיים, יהיו הנישואים

 העבר את מכבדים שניהם פעם. של
 הם השני. את האחד להבין וינסו והמסורת

 ומשתדלים אחת כיחידה עצמם את רואים
במשותף. הבעיות כל את לפתור

 רצונותיו על לוותר איכפת לא לסרטן
הבתו הקורבן. את שווה בן״הזוג ואישיותו,

הוויתור. את שווה שהוא בטוח אכן לה

יקרה זה ,1 ייפרד
שהם גחרי \ רק
הסוו אל יגיעו

ה המטרה את להגשים כדי הטוב רצונם
משותפת.

 הנישואים לפני החליטו הם בדרך־כלל
 ענייני את לנהל איך האתגרים, הם מה

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

 חיי״משפחה לבנות להצליח הכלכליות.
 ייפרדו, אם עצמה. בפני מטרה זוהי טובים

 הגיעו כשהם ההצלחה, אחרי רק יקרה זה
לחתור. מה לקראת עוד יהיה ולא למטרה

 כדי קצרה לחופשה וזקוקים עייפים אתם
 ההרגשה למרות הכוחות. את ולחדש לנוח

ש נראה לא הכללית,
 זמן למצוא תצליחו

 עליכם מוטלת למנוחה.
עבודה, הרבה כל-כך

ש סיכוי אין שכמעט
 ללא לסיימה תצליחו

דוו שחשוב מה עזרה.
 לב לשים זה השבוע, קא

 לכל עירניים ולהיות
סכנה. בו שיש דבר

 הנהגים וראשונה בראש
 בחיי־ הפעם. מסוכן מאוד וזה לחלום. נוטים
 מתאכזבים. אך מתאהבים. אתם הרגש

* * *
 המשיכה זו אלה בימיס במיוחד שבולט מה

 אנשיס אליכם. השני המין לבני שיש
 ליצור דרך מחפשים
 יותר. קרוב קשר איתכם

להז כדאי אחד בדבר
 מה בכל אתכם. היר

 אתם לדיבורים. שקשור
 מכפי יותר לומר נוטים

 לרוב מתכוונים. שאתם
 אתכם. לדובב קל לא

 כאילו זה הפעם אבל
וב ב־גג מעצמו. יוצא

 להידלק עשוי בחודש גג
 הנכון. האדם עם לא אבל ומלהיב. מוזר קשר

 ברע. לחוש עלולים אתם בחודש 25וב־ 24ב־
* * *

 בעצבנות. ומגיבים מתוחים מאוד אתם
 ה־ במקומן. שאינן והעלבויות בהתפרצויות

מצ בחודש 20וה־ 19
 שקשה מתח על ביעים
 שטוב יתכן בו. לעמוד

 בבית להישאר יותר
 האנשים ימים. באותם
עובדים. אתם שעימם
 אתכם לגרור עלולים

 מימי שיקבל לסיכסוך
חסרי״פרופורציה. דים

 הכביש על לנהגים גם
 לא מאוד אלה ימים

 כנראה יוקדשו 23וה־ 22ה־ סימפטיים.
מבוגרים. בני-מישפחה של לבעיותיהם

111111
 - ביוני

ביולי :
21

*0

 היכרויות של בסימן עומד האחרון הזמן
 ולהסיק להתלהב נוטים אתם חדשות.

מדי. מהירות מסקנות
 זמן כל ויפה, טוב הכל

 מתוך נוהגים שאינכם
 הזמן לא זה פזיזות.
 חדשה בשותפות לפתוח

 של לעצות לשמוע או
כס בעניינים מכרים

לס ביותר הטוב פיים.
 האינטואיציה על מוך

 אף זו שלכם. הטובה
 19ה־ מאכזבת. לא פעם

 בענייני לשיחות מתאימים בחודש 20וה־
 בעניין. היוזמים אתם שתהיו כדאי עבודה.

* * *
 בימים חוגגים ממש שביניכם הבזבזניס

 ועדיף השבוע, מאוד מודגשת זו נשיה אלה.
באיזש להיעצר שתנסו

 קצר זמן תוך מקום. הו
 ולא קשה במצב תעמדו

 לו למצוא איך תדעו
 אל אפשר. אם פיתדון.

 מיס״ לחנויות. תתקרבו
 ומקו־ בתי־קפה עדות,

 וב״סג 19ב״ מות־בילוי
 זאת, לעומת בחודש.

 ליהנות בהחלט, תוכלו
ב רומנטיות מפגישות

 אחרי לגמרי שתיסחפו נראה ימים. אותם
 מעשיכם. את לשקול יכולת ללא הרגש,

* * *

מאזניים

 2ב־ג עליכם תקשה בלתי-צפויה הוצאה
 זכויותיכם על להילחם תצטרכו - בחודש

 יה- 19ה־ לכך. בהקשר
 לטיפול מתאימים 20

הכספיות. בזכויותיכם
 לשלם מעדיפים אתם

 את למנוע אפשר רק אם
 23וה־ 22ה־ המאבק.

 לביקור מתאימים אינם
 קרובים או הורים אצל

הק או דחו מבוגרים,
בת הפגישה. את דימו
 אתם הרומנטי חום

 יקח שממנה לתיסבוכת להיכנס עומדים
 פעולה. לפני היטב חשבו להשתחרר. רב זמן

* * *
 אליכם. לב שמים עובדי□ אתם שבו במקו□

 את□ שעימם לאנשים לב שתשימו כדאי אבל
 20ל־ 18ה־ בין עובדי□
 שמהם אלה בחודש.

 לשבחים זוכים אתם
 בצורה מדברי□ ועידוד.

 גבכם. מאחורי שונה
 צריך וזה בכם, מקנאים
 אדומה נורה להדליק

 התנה־ את ולהכתיב
יפ 23וה־ 22ה־ גותכם.

 בני ידידים לטובה, תיעו
 לבוא עשויים גדי מזל

 אל מהקצה מצב־הרוח את ולשנות לעזרתכם
 מבוקשים. את□ הרומנטי בתחום הקצה.

* * *

 וקשים. מעייפים ייהו בחודש 20ה־ עד 18ה־
 להשקיע שדורשות תוכניות לתכנן כדאי לא

בפ לעסוק טוב מאמץ.
 תיקשורת שקטה. עילות

 לכם תפריע אנשים עם
 לעצבניס אתכם ותהפוך

בחו 23וה־ 22ה־ יותר.
נוחים, יותר הרבה דש

ש ידיעה או מיכתב
 אחרת מארץ תקבלו
לטובה. אתכם יפתיעו
תמ הרומנטי בתחום

 בעימות עצמכם את צאו
 בחשבון קחו בן־הזוג. ע□ גלויה בשיחה או

נעימות. כל־כך לא אמיתות תשמעו שהפעם
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 מתעוררים עובדים אתם שבו
 כאילו שהם והמעמד. הסמכויות

עלו־ מאליהם.
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בעיקר קשות, בהתלבטויות נתונים אתם מיוחדת. השגחה דורש שלכם הבריאות מצב
 לאנשים לדאוג תצטרכו השבוע דווקא

 אבל חיים. אתם שעימם
 הבעיה את תזניחו אל

 עצמכם אתם שממנה
 20וה־ 19ה־ סובלים.
 חוסר־שקט על מראי□
לנסי מתאימים ואינם

 שיפרוץ גם יתכן עות.
 טוב אך בבית. סיכסוך

ה תגיבו. לא א□ תעשו
טובי□ נראים וה־גג גג

צפו - לרווקים במיוחד
 מאוד רומנטית. פגישה או חדשה היכרות יה

בדואר. יגיע כסף סכום וסוחפת. מלהיבה

תונח1

 עוד אם המיקצועי. לתחום שקשור מה בכל
אפש לכם הוצעו לא

 בקרוב חדשות, רויות
 אליכם יבואו מאוד

מוש מאוד ברעיונות
 במקום ומפתים. כים
תה עובדים, אתם שבו

 ה- בין קשה מתיחות יה
 אתם בחודש. 20ל״ 18

 קשות להיפגע עלולים
 הממונה של מיחסו
 לומר כדאי לא עליכם.

 ימים. באותם גלוי באופן דעתכם את
בקרוב. תהיה דעתכם את לומר הזדמנות

 במקום
 קשיים.
מובנים

 מכם. להילקח לים
 לבצע להקפיד תצטרכו

 מכם. שמבקשים מה כל
 להתווכח, כדאי לא

צוד אתם אם אפילו
ם קים.  יבקשו ידידי
 זה והפעם עזרה, מכם
 גבול את יעבוד כבר

 הזמן הגיע הטוב. הטעם
 לא. להם לומר שתדעו

 מצב־הרוח קלים, יהיו לא 25וה״ 24ה־ .18ה־
 קל. יהיה הכל הבא בשבוע אולם כבד, יהיה

♦ ♦ ♦
 אתכם מקבלי□ מגיעים שאתם מקו□ לכל

 מזה שמעתם לא שעליהם ידידים כשימחה.
 איתכם ייצרו - שנים
 מצב־הרוח מחודש. קשר
מתחש מקום ובכל טוב,
 18ה־ בין בדעתכם. בים

 לכם תוצע לחודש וה״סג
 בקשר מעניינת הצעה

 התחום חדשה. לעבודה
 - מבלבל קצת הרומנטי

 קשורים אתם אחד מצד
 אבל ישנות, לאהבות

 להתחיל ההזדמנויות
 לכם שקשה רבות כל־כך הן חדש בקשר
להפתעה. צפו וב־גג, ב־גג בפיתוי. לעמוד
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