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החודש: מזל

מאזניים
 נשים שלוש
 באותו שונות

עצמו החודש
 לשלושה מתחלק המזלות בגלגל מזל פל

באמ המזל, בתחילת שנולדו אלה חלקים.
 התנהגותם באופיים, שונים בסופו או צעו

החיים. מן ודרישותיהם
הי את שמסמל המזל הוא מאזניים מזל
שמס המזל לכן זהו בשותפות, לחיות כולת

הנשואין. את מל
 נשי, כוכב הוא במזל, השולט ונוס, כוכב
 העדינות, היופי, למזל המזל את ההופך

 העוזר המפתח זהו והאהבה. הנשיות
 מה ומראה מאזניים, בנות לנשים להתקרב

לחיות. רוצות הן שעמו הגבר מן מבקשות הן
ה־ עד בספטמבר 23ה־ בין שנולדו נשים

 רגישות הן הראשונה. לקבוצה שייכות בו 30
 הן גם מזוכיסטיות. כמעט הן מאוד. ופגיעות

 לכן הסיבה מהי להבין מסוגלות תמיד לא
 רוצות אינן שגם היא והאמת נעלבות, שהן

 לסבל הגורם מהו לגלות אי-אפשר לדעת.
 ובעלות עליזות הן הכל, למרות ולפגיעה.

 מבקשות שהן מה כל ושימחת-חיים. הומור
ונחמדה. קטנה אהבה להן שתהיה זה לעצמו

 * יום־ או יומ״הולדת כגון חשובים, ריכים
 * משבר ליצור עלולה כזאת שיכחה הנישואין.

 * שכח, פשוט שהוא אותן לשכנע קשה זמני.
 * כהת־ או כחוסר־יחס מתקבל זה בעיניהן
 * על להתמוטט עומד העולם הרגשות, קררות
 * לסדר- עוברות היו אילו היה עדיף ראשן.

 הומוריסטית. הערה על-ידי היום
 הן בבן־הזוג. חוסר-הביטחון היא

 כע לקינאה, ונתפסות קנאיות, להיות
צודק. בסיס לה יש רחוקות לעיתים

 ; בעייתן
* נוטות

*
**

 * מאז- בנות הנשים את הזכרנו כבר אם
 * במזל בעל של תכונותיו מהן נראה ניים,

 שקטה, סביבה יפה, בית מאזניים.
 לו שיהיה ובעיקר, לו. שחשוב מה זה - ונאה

 לו שיעזרו למומחים לשלם שיוכל כסף די
 הוא אוהב. שהוא כפי הבית על לשמור
 את במקומו שיעשה למישהו לשלם מעדיף

 נקיון בגינה, הטיפול השחורה, העבודה
 והכרחיים קטנים תיקונים אפילו או החצר
 * העוזרים לבעלים שייך לא הוא הבית. בתוך

 ?1 ייראה שהבית ידאג אבל בעבודות״הבית,
ונאה. מושן מרשים,

 * שתדע כדאי מאזניים, אותו של אשתו
 * בשקט להמתין מכן ולאחר נכונה, עצה לתת

 * היא דבריה. את ייאמץ שהלה עד ובסבלנות
 ן את לו להראות מבלי משהו לומר יכולה לא
 :* תשובות והחיוביים. השליליים הצדדים כל

 * ״אני או לי", נראה ״זה טוב", זה ככה ״כי כמו
אותו. מספקות אינן כן" מרגישה

!*נעימה
******
*****
*

 שנולדו אותן משתייכות השניה לקבוצה
מתפר אלה בו. ל־סג באוקטובר 1ה״ בין

 לכך זקוקות הן מאהבה, רק וחיות נסות
 אותן. שאוהבים מחדש יום כל להן שיאמרו

 כמו סתמי משהו אפילו להן, קשה פרידה כל
 לא למתח. אותן מכניסה למכולת הליכה
 ללכת צריך שהבעל הסיבה מהי להן משנה

 ואחד לאלף או לישיבה לעבודה, זה אם -
 להיות סובלות לא הן - חשובים עניינים

 הקשר זה ביותר להן שחשוב מה לבד.
 בן־הזוג על ולהרעיף לגעת רוצות הן הפיסי.

 ומצפות אליו, חשות שהן האהבה כל את
 הטיפוס אינו הוא הבעל וכאשר דומה. ליחס

הן הציפיות, אחר ממלא ואינו המתאים

♦♦*•י*♦♦♦** .......... ...........1............... ★ ★ ★ ★ ***★ ★ ★־* ★** ★ ★ ★ ★־* ★ ***★ ★ **★ ■*★ *★ ***★ ****★ *★ ★ ★ *★ *★ *★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ *★ ★ ★ *★ -*★ *★ ★ **★ ★ ★ *•*★ ■**★ ★ ★ *★ •*★ •*★ ★ ★*י** ★ ★ *★ ★ ★ ★ * ♦♦**★ **♦*★ ♦★ **★ *★ ★ ★ ♦♦**★ ★ *★ ★**־* ★*ז* ★ ★ *ין* ★*

 יעדיפו לרוב ומתמרמרות. מתאכזבות
 הן הנישואין על לעצמן. זאת לשמור

 מסיפורי״ילדים, אגדה על כמו מביטות
 הכל, ומצילה מתקנת הנשיקה שבה

 עם ואושר עושר חיי לחיות היא ושאיפתן
 כשהכל הטובה, והפיה המרכבה הדלעת,

באגדות. כמו וזוהר נוצץ
 11ה- ילידות שייכות השלישית לקבוצה
 הן מחיי-האהבה בו. 23ה־ עד באוקטובר

 סיבה מוצאות לא הן מרגשים, שיהיו מצפות
 אחרי להיפסק חייבים שהחיזורים כלשהי

 המחזר להיות חייב הבעל הנישואין. טקס
הא בחיי-היומיום גם והמרגש הרומנטי

תא- לשכוח לו אסור והשיגרתיים. פורים

 * הוא אותו, משעממות שיגרתיות עבודות
 * בהן. יגע לא ולבסוף ליום מיום אותן ידחה

 * נולד כאילו הוא חדש, משהו יש אם אן
 * ומתחיל במרץ מתמלא מתלהב, הוא מחדש.

 שעה איזה חשוב לא - מייד בעבודה
זאת. היא היממה משעות

 לנדנד או ממנו לבקש עליו, ללחוץ אסור
 הוא מהבית. אותו ומבריח מרחיק זה לו.

 האשה אם לו. כשיבוא דבר כל יעשה
 להזהיר חייבת היא לנסיעה, לצאת חושבת

 הוראות צריך הוא מראש. רב זמן אותו
 הכלב עם הילדים, עם לעשות מה ברורות,

 או במיסעדה לאכול יעדיף הוא החתול. או
 בבית לבד להישאר לא רק שלו, האמא אצל

האוכל. את לעצמו ולהכין
 ממנו. שדורשים אוהב לא במאזניים גבר

 יפתיע הוא במנוחה, אותו עוזבים אם
ורומנטי. יפה במשהו
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 משמנה. סביבכם שהאווירה מדגישו השבוע
 בהיי והאכזבות חוסר״הסבלמת אי-השקש,

 אלה בל - הרגש
מ״ להיעלם. ממחילים

 יומר קל יהיה עכשיו
 במקום המהומים. בכל
אנ עובדים, אתם שבו
חברו יותר יהיו שים

 לקבל תתכוננו תיים.
לבי למסיבות, הזמנות
וטיו לנסיעות קורים,

 להיענות כדאי לים.
לש הזמן לא זה בחיוב,

 הזדמנויות לכם מצבות בחוץ בבית. בת
 בני-זוג. לחסדי - הרומנטי בשטח חדשות

* * ★
ברי מבחינה לכם שקורה למה לב שימו

 להתעלם נוהגים על־פי-רוב שור בני אותית.
 לדעת, נוח שלא ממה

 בכל לטפל עדיף והפעם
ש לפני חריגה תופעה

 למימדים מתפתחת היא
 בשטח יותר. גדולים

 לכם. קל לא העבודה
העבו בכל לעמוד קשה
 ולהספיק שהצטברו דות

תצ בזמן. הכל לסיים
 מצבכם להתאמץ. טרכו

 לכם מאפשר לא הכספי
 עבודה. לביצוע שקשור מה בכל לזלזל

 הצלחה. - הרומנטי בתחום המצב. שתשפר
* * *

 בגלל בעיקר נוחים, אינם בחודש 3וה* 2ה״
 למנוחה זמן למצוא תצטרכו גדולה. עייפות

 עצמכם על להעמיס ולא
 לבלות עדיף מדי. יותר
לא, אם לבית. מחוץ

 לארח להתכונן תצטרכו
שיבו אנשים בביתכם

 ואלה לביקור־פתע, או
 האורחים בדיוק לא

 אילו מזמינים, שהייתם
קו אתכם שואלים היו
 הרד בתחום לכן. דם

 תקופה מתחילה מנטי
עומ ומבולבלים מסובכים יחסים מעניינת.

מסובך. פחות קשר ויתחיל להסתיים, דים

 שכנים. אצל
תוך הכרויות,

נ תאומי[
־ אי 21 מ  ב

י 20 נ ו ב׳

 תוכניות. לשנות נאלצים אתם אלה בימים
 מבני־ מישהו של בעייה בגלל בעיקר

 זו בהזדמנות המישפחה.
סי את לתכנן כדאי -

 עכשיו מחדש. הבית דור
ש לדברים לדאוג הזמן

 איזו לרכוש טוב הוזנחו.
 לבית חדשה רכישה

 יותר אווירה ולהכניס
בחודש. 6מה־ רעננה.

 תוכלו קל. יותר יהיה
נסיעה. איזו לכם לארגן
 ביקור אפילו או טיול.
 צפויות שביניכם, לרווקים

שיגרתי. ביקור או נסיעה
. . .

 סביבתכם את משנים אתם אלה בימים
 ולא חדשים אנשים פוגשים המוכרת,
 בנוח. כל־כך מרגישים

 אנשים הרבה דאגה, אל
 לכם לעזור מעוניינים

 הבעיות את לפתור
את מטרידות שכל-כך

לוו תצטרכו הפעם כם.
 והגאווה, הכבוד על תר

לא לתת שינוי, ולשם
 מה לכם לייעץ חרים

 זהו רוב, פי על לעשות.
 נסו הבלעדי. תפקידכם

 צפויה הכספי בתחום השני. הצד את פעם
 הדרוש. בזמן יתקבל כסף סכום הפתעה,

* * *
 אתכם. ומדאיגים מטרידים כספיים עניינים

 שזה מאחר לדאוג. לא לכם להציע אי־אפשר
כש שני טבע כמעט
בתולה. במזל מדובר

זו, שבתקופה לב שימו
 שאין שנדמה פעם בכל

 משהו מהמחסור, מוצא
 מחזיר מישהו או מגיע,

 דווקא שקיבל. הלוואה
 על לסמוך תוכלו החודש
 בכל - הטוב מזלכם
הפיננסי. לתחום הקשור

 די יהיו בחודש 3וה־ 2ה־
 עלולים אתם כוונה בלי כמעט מוזרים.

להתערב. לא נסו סיכסוך. באיזה להסתבך

ט 22 ס ו ג או  - ב
ר 22 ב מ ט פ ס ב

 קשור או שחזר אדם עם מרגשת פגישה
 4ב־ או 3ב- תהיה אחרת, בארץ איכשהו

 להיות תצטרכו בחודש.
בד וברורים החלטיים

 אומרים שאתם ברים
מגלים. שאתם וביחס

לעבר, שקשור מה בכל
 לא קל יותר יהיה

 פרשיות מחדש לפתוח
וקשות. מסובבות שהיו
שאו לאנשים לב שימו

מזמן, לא הכרתם תם
 את להדק הזמן זה

 8ה־ עמדתכם. מהי ולהבהיר הקשרים
 פליטת-פה. בגלל נוח, לא מאוד בחודש

* * ★
 טובים. אינם הכללית וההרגשה מצב־הרוח

 בדי להסתגר ומעדיפים עייפים מאוד אתם
א דווקא זה אמותיכם.  ל

 זאת ובכל השבוע. ניתן
מהס לבקש תצטרכו

 התחשבות יותר ביבה
 אי־ לבם שקעוה ברגע
 להכנס נוטים אתם תם.

 ברורה שאינה לשתיקה
 יש ולכולם לסביבה
 כועסים. שאתם הרגשה
 לוותר יסכימו אנשים
 אם לקראתכם, ולבוא
 אינם שלכם שהקשיים הרגשה להם תתנו

 נוחים. אינם בחודש 3וה־ 2ה־ איש. באשמת
* ★ *

 לא שעימם ידידים קל. יותר יהיה השבוע
 שיחת״שלפון, קשר, ייצרו רב זמן התראיתט

 אף או מיקרית פגישה
 אלה בל ביקור-פתע.

 בתחום משמחים. יהיו
 מרגש די יהיה הרומנטי

 לא ושבת. שישי בימים
 6ב״ פגישות לקבוע רצוי
 במעט בחודש. 7וב-

 צפוי לא שמשהו בטוח
 שהפגישה או - יקרה

שתאמ או תתקיים, לא
 שלא שיובנו דברים רו

 קשורה בחודש 8ב־ שתקבלו ידיעה כהלכה.
אחר. מישהו של אף או שלבם לנסיעה

עקת

 למלא התכוננו מאוד. קשה עובדים אתם
 יהיה אומנם זה אחר. מישהו של תפקיד

מש לא וכאילו מיקרי
 כדאי היה אבל מעותי

ברצינות. לזה להתייחס
 גדולה חשיבות לזה יש

יודעים. שאתם מכפי
 תוכלו הרומנטי בתחום
מדהי להפתעות לצפות

 שחשבתם קשרים מות.
ית להסתיים שעומדים

 יהיה והקשר חדשו.
 מאוד וחשוב משמעותי

 בין כלולה לחו־ל משותפת נסיעה לעתידכם.
 לידיעתכם. הגיעו לא עוד שעדיין הדברים

. . .
להת עומד ומשמעותי חשוב מאוד שינוי
 החודשים את שאיפיינו הקשיים בל רחש.

לח עומדים האחרונים
 7וה- 6שה־ יתכן לוף.
 אבל נוחים. יהיו לא

 עומד הכל כללי, באופן
ה בתחום להשתנות.

 עומדים אתם קריירה
 בתפקיד קידום לפני

 גם יתבטא זה ובמעמד.
 מן אנשים עם בקשרים

 ידידים עם וכן העבר,
 הכרתם. מקרוב שזה

 הרומנטי בתחום עשירים. יהיו חיי־החברה
 יוזמה. לגלות הזמן זה מבוקשים. תהיו

★ ★ ★
 הפרק על עומדים חשובים נושאים שני

 להחליט תצטרכו כל קודם אלה. בימים
 לגבי חשובה החלטה

 רבים אנשים הקריירה.
 אם זו. בהחלטה תלויים

מתלבטים, עדיין אתם
 7ל־ או 6ל־ המתינו
 רעיון איזשהו בחודש.

 יגיע ואז לפתע ינצנץ
 בתחום הנכון. הפיתרון

 אינו מצבכם הפינאנסי
 מוצאים אתם פשוט.

מנהלי□ עצמכם את
 אל אחרים, אנשי□ של כספיים ענייני□

בכך. ג□ לעמוד בוודאי תצליחו אתם דאגה.

אר 20  - ביגו
ר 18 א רו ב פ ב
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ס 20 ר מ ב
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