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 קשר בכל נקלע. מצב לאיזה להבין רב זמן לו
 מבטיחים הם - הרבה יש וכאלה - חדש
 מצא שסוף־סוף חש ובן־הזוג ומלואו, עולם

 הפגישה שעד אלא שחיפש. הקשר את
 בכלל. אם רב, זמן להמתין יכול הוא השניה

 אחרי בן־זוגו את שונא כמעט התאומים
בו. שולט שהוא וחש אותו שכבש

 המין ח״
השנה שר

 חיי״המין של עתידם על הכתבה המשך
האח המזלות ששת בני של 1986 בשנת
רונים:
שור

המ העקרב, זה. במזל השולטת היא ונוס
 שני ממולה. ניצב חיי־המין, את סמל

 השור, את שמנערים רק לא יחד גם הדברים
 אלא השטחים, בשאר לאדישות הנוטה
 שטח בכל והתנהגותו. אישיותו את משנים

 אחראי נאמן, יציב, שהשור לומר אפשר אחר
ותגו דבריו מהלכיו, את לצפות ואפשר
 משתנה. שור אותו בחיי״המין אן בותיו.
 מזל של המין) חיי את השמיני(מסמל הבית

 מעורר כבר וזה - במזל״קשת נמצא שור
 - והחופש העצמאות שוחר המזל תמיהה.

ולשורו לו מה
 בשותף להסתפק נוטה אינו שהשור אלא

 נהפך הוא חיי־המין, על כשמדובר אחד.
 ומחייב קרוב קשר ליצור פוחד להרפתקן,

 בעת ״עוגות" שיותר ממה לטעום ומעדיף
 שהיא רכושנות, שאותה יתכן אחת. ובעונה
 להיות לו גורמת מובהקת, שורית תכונה
 כיבוש וכל תענוגות, ושל כיבושים של אספן
לחיים. ענייו ומוסיף ביטחון הרגשת לו נותן

סרט

 קשת למזל נכנס סטורן 1986 בשנת
כי לשורים מבטיח לא זה השמיני). (הבית
קלי עסיסיות, הרפתקות או קלים בושים

 לשנות השורים יאלצו הפעם ומשמחות. לות
 ולנסות נאמנות על לשמור התנהגותם, את

שימ אותם ויחיד. אחד בבן־זוג להסתפק
 על ויחושו דבש, ילקקו לא במינהגיהם שיכו

והאכזבה. הדחיה שעם את בשרם
תאומים
 אבל אותם, ומושכים מעניינים חיי״המין

 של חייהם מתרכזים זה נושא סביב לא לרוב
ח בכל להתנסות מוכנים הם בני־תאומים.

השמיני הבית ותחום. שטח בכל שהיא וויה

 שהמין וברור זה, במזל השולט הוא הרגש
 תהיה לא - בשני האחד ישולבו והרגש

 מוזר משהו זאת, ובכל ביניהם. הפרדה
 שקשור מה ובכל מזל-סרטן, לבני קורה
ה בני־הזוג. לבחירת ובעיקר המין, לחיי-

 המוזר, המזל דלי: במזל הוא השמיני בית
 מקובלות לא מוזרות, שדרכיו הבלתי-צפוי,

 שבעצמו - סרטן של השילוב להבנה. וקשות
 ושיגעונות ובשיגיונות רב בדמיון ניחן

 מעניין משהו יוצר דלי מזל עם - למכביר
ומקורי.

 יוצאי-דופן. הם סרשן מזל של הזוג בני
 או שחור, והוא לבנה שהיא למצוא אפשר

עם לעדה שיין הוא קשישה. והיא צעיר הוא

ים ר ו יחושו הש

 שאי-אפשר כן בגדי, הוא תאומים מזל של
 ונסחפים רגשניים חמים, יהיו שהם לצפות
 את מבטאים אינם הם ריגשותיהם. אחרי

 משכנע, נאום יתנו אם וגם ריגשותיהם,
 שהם בטוח לא - בן־הזוג את ויפארו יהללו

 לעיתים האמיתיים. ריגשותיהם את ביטאו
 להם, חשוב הכיבוש קיימים. לא כלל אלה

 שיותר מה וכמובן בן־הזוג, על השלישה וכן
טוב. יותר - נפשות

 השמיני הבית - גדי למזל חשוב השילטון
 את להם הגורם זה והוא - תאומים של

 זאת עושים הם הזוג. בבן לשלוט השאיפה
 מתוחכם שלא מי ומשונות: שונות בדרכים
ויקח למלכודת, שנכנס יחוש לא אף כמותם

אכזבה של טעמה
המועדים ,1 והסרטנים

לפגוש יוכלו לסטיות,
מעניינים טיפוסים

 אחת, מעדה והיא אחת ותרבות מנטליות
 בלתי-ניתן והפער שונה, שתפיטת־עולמה

 בין מדבר ודלי סרטן של הצירוף לגישור.
 אך הסוגים, מכל מיניות סטיות על השאר

כף. על מצביעה המפה אם רק
 בתחילה להם. שובה תהיה 1986 שנת
 השמיני), (הבית דלי במזל יימצא יופיטר

 מעניינים טיפוסים לפגוש להם ויאפשר
)39 בעמוד (המשך /
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אנשים מכבידה, די אווירה סביבכם יש *

4 1
 מצרות טובלים קשורים אתם שאליהם

 משפיע והדבר שונות,
ש הבריאות עליכם. גם

 ורצוי שובה, אינה לכם
ו רופא אצל להיבדק

ל הטיבה את למצוא
בש טובה. הלא הרגשה

 זוכים אתם העבודה טח
 וליחט לשיתוף־פעולה

 כעת מהטביבה. טוב
 את לקדם לנסות תוכלו

קי זה אם שאיפותיכם,
 אחרת. עבודה מציאת או תפקיד שינוי דום,

 השבוע. אתכם מפנק אינו הרומנטי התחום
★ * *

 אלה, בימים מאוד מודגש החברתי הצד
ויב להודיע, מבלי בביתכם יבקרו אנשים

לבי לצאת אתכם ריחו
 העקשנים, אפילו קורים.

מוכ אינם שבדרך־כלל
 ביתם, את לעזוב נים

 נהנים עצמם את ימצאו
 ונד מביקורים מנסיעות,
ב חדשות. היכרויות

מ אתם הרומנטי תחום
 10מה־ אבל בוקשים,

 לאוזניכם יגיעו בחודש
 קשות שישפיעו שמועות

 להגיע שתצטרכו יתכן חדש. קשר יצירת על
 ניתוק. או זמנית פרידה בדבר קשה להחלטה

★ ★ *
 עלולים אתם מאכזב, די נראה הרביעי יום

 זה וכל השפעה, בעל אדם עם להטתכטן
חשי חטר עניין בגלל
בחו 12וה־ 11ה- בות.
נוחים, לא מאוד דש

 העבודה בתחום ביחוד
מתאו טכנה קיימת -

 שתרגישו יתכן או נות,
למ תתנו אל טוב. לא

 עליכם להעמיס מונים
בטו שאינכם תפקיד

מ לבצע. שתוכלו חים
 תוכלו לא יותר אוחר

 הרומנטי בתחום מהתיטבוכת. להשתחרר
בה. להצליח ואף - יוזמה לקחת תוכלו
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 בתחום בעיה בפניכם יעמיד בחודש 6ה־
 לחתום או עסקות לעשות תתפתו אל הכספי,

 באותו חשוב מיסמך על
 טובים 8וה־ 7ה־ יום.

היכ פגישות, לנסיעות,
בש החלטות. או רויות

על. להשגיח עליכם בת
 יסתבכו שלא הילדים,

בהו־ שמקורן בתאונות
ב־ או 11ב־ סר״זהירות.

עצ די תהיו בחודש 12
 לגרום יכול וזח בנים,

 אד עם קשה לסיכסוך
 ביותר הטוב אוהבים. אתם שאותם

 ולהתרגש. להתרגז מבלי לעבור לימים לתת
★ * ★

 להרים עדיף שלכם, היום אינו הרביעי יום
 אין שבו עניין על להיאבק לנטות ולא ידיים

הפ לנצח. סיכוי לכם
 הכספי בתחום תעה

בחו 8ב־ או 7ב- צפויה
 או מבוגרים הורים דש,

ע אחרים בני־מישפחה
ולהז להדאיג לולים
 בגלל לעזרתכם דקק
 טוב. לא בריאות מצב

מסו מאוד 12וה- 11ה-
ת אל עבורכם, כנים

 זה אם נסיעות ארגנו
 הבית, הוא רגיש יותר מקום הכרחי. אינו
 חדים. ממכשירים להיפגע יכולים אתם שם

* * ★
הש במיוחד אתכם יעסיק הכספי התחום

ומסו בטוחים כבר שנראו בעניינים בוע.
לפ לצוץ עלולים דרים,

שתצ מיכשולים. תע
 להסתדר ללמוד טרכו
להת טעם אין אתם,
 אנשים עם לשוחח רוצץ,
הגזי את לשנות ת1ולנס
 ראשכם את יפעילו רה,

חדשים, רעיונות ומיצאו
א בחודש 12וב־ 11 ב־

 להסתכסך עלולים תם
השכ עם או אחים עם

 על אבל צודקים. שאתם יתכן שלכם. נים
אובייקטיבי. אדם עם תתייעצו התגובה

מאזנ״ט
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 משותפות עסקות לכם המציעים ידידים
 זה ביותר, קשה בצורה פ1אתכ לסבך עלולים

ל המתאים השבוע לא
לט בתוכניות אמון תת
הידי אם גם רחוק, ווח

 שנים לכם מוכרים דים
 הרומנטי בשטח רבות.
 אתם מצליחים, אתם

 ומושכים קסם שופעים
וב השני, המין בני את
 שאתם נראה זאת כל

הפגי את ליזום חייבים
 או השני הימים שות.

 הכספית מהבחינה קלים, יהיו לא השלישי
 בלבד. זמנית תהיה זו אך אכזבה, צפויה

♦ * *
 את חוגגים אתם שעכשיו העובדה למרות

 הקרוב בשבוע דווקא שלכם. ימי־ההולדת
 קשיים. מעט לא צפויים
 6ה־ על בעיקר מדובר

ל תצטרכו שבו בחודש,
 ו־ מקומכם על הילחם

 9ה־ בעבודה. מעטדכם
 נראים בחודש 10וח־

מ ומרגיזים מעייפים
 הכותרת גולת אבל אוד,
 בחודש 12וה־ 11ח־ הם

 בכר קורה חמה ליקוי -
 קל. יהיה לא וזה זלכם,
מכ פלוטו, בכם, השולט הכוכב זאו־ג מלבד

 נגדכם. שכולם להרגשה וגורם ונוס, על ביד
* ★ ★

 לימים להפוך תוכלו בחודש 8וה- 7ה- את
 תלוי הדבר הפעם אך ומוצלחים, טובים

 אתם שבו במקום בכם.
להת עשויה עובדים

 שאי״אפשר בעיה עורר
 מבלי אותו? לפתור יהיה

אנ איתכם. להתייעץ
 מושכים חדשים שים

 תשוטת-וז- את אליהם
 מהיכן לבדוק כדאי לב.
שעי בני״זוג באים. הם
מעור די היחסים מם

 את לנצל עלולים ערים
מח בגלל להתרכך תמהרו אל טוב-ליבכם.

שובת-הנאה. להרוויח שמתפקידה מאה,
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 ־ בדצמבר 2ו
בינואר ז9

 עם איכשהו קשורים יהיו בחודש 8וה״ 7ה־
 עשויים שאתם או לחדל. הנוסעים אנשים

מפתיעה. הצעה לקבל
רחו לנסיעה הקשורה

להת תמהרו אל קה.
 צפויים זאת בכל להב

התוכ בי אם עיכובים,
 מאוחר לפועל תצא נית

 העבודה בתחום יותר.
 זהירים להיות תצטרכו

פליטת־ טאקט. ובעלי
 - במקומה שאינה פה

 נזק לכם לגרום יכולה
 תאבדו אל נגדכם, לפעול מנסה מישהו רב.
 עושים. שאתם במה והמשיכו הביטחון את

* * ★
 ממצב מאוד שיושפע בציר נמצאים אתם

 יתבטא זה השבוע. נוח שאינו הכוכבים,
 המיקצו- בתחום בעיקר

 יקויימו לא הבטחות עי,
מא שעמדו והאנשים

מ להתנער ינסו חוריהן
ו השני הימים אחריות.
 נוחים, יהיו לא השלישי

 ואנשים רב יהיה המתח
 לעזרה ציפיתם שמהם
 בתחום אתכם. יאכזבו

 נוח, לא שבוע הרומנטי
 שבת הימים מלבד

 זזים שאינם מביניכם אותם וראשון.
 ספורטיבית. לפעילות שיפנו טוב ממקומם,

* * *
 ובכל מייד. לא כי אם לחדל נסיעה צפויה

 לקשור להתחיל תוכלו אלה בימים זאת
 לכם שיסייעו קשרים
 את לבצע יותר מאוחר

כס עניינים התוכנית.
אנ לרוגז, יגרמו פיים
מנ אליכם קרובים שים
טי עליכם להטיל סים
 כספיים בעניינים פול

מתמצ אינכם שבהם
 הרומנטי בתחום אים.

 מה את לבטא תוכלו לא
תיוו מרגישים. שאתם

 את לחשוף תרצו שבה מוזרה, סיטואציה צר
זאת. יאפשרו לא התנאים אך ריגשותיכם,
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