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 בהרבה שונה אינו שור במזל ילד
 - העגל בעוד אן מזל׳ אותו בן מהמבוגר

 בכל שלא מבין אינו עדיין - הצעיר השור
 המסתתר כל את לגלות חייבים הזדמנות

למוד־נסיון. כבר הוא המבוגר בפנים,
 זו הילד אצל ביותר הבולטת התכונה
 בגלל במיוחד בולט שהדבר יתכן העקשנות.

 במזל לילד הורה כל בדרך־כלל. הנוח אופיו,
 מזג, טוב שהוא צאצאו על להעיד יוכל שור

 מציק או מנדנד אינו בענייניו, עסוק שקט,
 בין במיוחד, מושכת אישיות הוא לאחרים.

 ניחן הוא רוב על״פי הופעתו. בגלל השאר
 או בהירות, ועיניים נאים בתווי״פנים

כהות. הן כאשר אור קורנות
 לו, וגורמות התורפה נקודת הן הלחיים

 הדודים והתמרמרות. כעס הקטן, לשור
 - השמנמנות לחייו על חסים אינם והדודות

 לצבוט לו שבא היחיד שהוא נדמה אחד לכל
 או, תפוחות לחמניות המזכירות בלחיים

תפוחי-עץ. צמד
 הנאה נהנה למבוגר, בדומה הצעיר, השור

 הוא מכל יותר אבל משובח, ממזון מרובה
לדברי״מתיקה. נמשך

 קרובות לעיתים טועים ומורים הורים
 אינו החיצוני הרושם אופיו. של בשיפוט

אומנם הוא בתוכו. שקורה מה את משקף

 ויודע ותוסס סוער הוא בפנים אך ונוח, שקט
 טורח אינו לפעמים רוצה. הוא מה בדיוק

 דברים לגבי עמדתו מהי לאחרים להבהיר
 לדוגמה: מאליהם. מובנים אחרים שבעיני

 לא אחד ואף לטיול לצאת החליט הכיתה כל
 מודיע היציאה לפני רק התנגדות, הביע
מש אינו שהוא בשלוות״נפש הקטן העגל
כו מתרגזים לשכנעו, מנסים כולם תתף.
 הזה קשה-העורף את אן ומאיימים, עסים

 בלעדיו לצאת עדיף ממקומו. יזיזו לא
 האחרון יהיה שהוא מכיוון לו, ולוותר

שיישבר.
 נעים אהוד, בדרך״כלל הוא הילדים בין

 להתווכח ממהר אינו הוא בחברתו, להמצא
 ומעורר אליו חודר שנאמר מה כל ולריב.

אי תגובותיו חוץ כלפי אך לחשוב, אותו
 את קלט הוא אם ברור תמיד ולא טיות

הנאמר.
את לחלק מתלהב אינו הצעיר השור
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 עקשנים ןאי אבל

ם י ל ו ד מהם ג
 במישחקים בולט הדבר אחרים. עם רכושו
 - אישיים מחפצים להיפרד נאלצים שבהם
 מה לתת לו קל לא וכדומה. בולים גולות,
 מסוגל הוא מפסיד הוא וכאשר לו, ששייך

 מוקדמת. התרעה וללא לפתע להתפרץ
 על ויערער שלו על לוותר יסרב הוא בכעסו
 כל את יהרוס שפשוט או התוצאות, צדקת

המישחק.

 מזל בני ילדים של הורים שבו גיל מגיע
 את מייחד מה עצמם את שואלים שור

 הם למה נכון יותר או מהשאר, ילדיהם
 את לבחון כדאי בדרד־כלל, מוכשריסז

 המוסיקה על־פי״רוב המוסיקלי. כושרים
 וכדאי האלה, הילדים את מושכים והזימרה
 הם שאותו בכלי לנגן ללמוד להם לאפשר

 שההורים בכלי ינגנו שהם סיכוי אין בחרו.
 חבל אחר משהו רוצים כשהם עליו, החליטו

 שהתיס- עוד מה וזמן. כוחות כן על לבזבז
הנגינה. את עליהם להשניא עלול כול

 יש ובריאים, חזקים כלל בדרך השורים
 מתגברים הם ולרוב מוצק מיבנה״גוף להם

אך שפעת. או ילדים מחלת כל על במהירות

 אפשר הגרון. הוא בגופם הרגיש המקום
 להם ש״כואב מתלוננים כשהם להם להאמין
 בלתי- לבעיות לגרום עלולה והזנחה הגרון",
מיותרים. וסיבוכים נעימות

 אמת דוברי בדרן*כלל הצעירים השורים
 את שמתאימים לילדים משתייכים ולא

 לא הם להם. הנוחה למציאות האמת
 והער- המתוחכמים לטיפוסים משתייכים

מת הם דבר־מה, אומרים כשהם מומיים.
 צריף להם מאמין שאינו זה לכף. כוונים
 את לרכוש יוכל לא שלעולם - לדעת

 העלבון. את לו ישכחו לא הם - ידידותם
 להם יניחו לא ועקשנותם הטוב זיכרונם

ולוותר. להתפשר

מקום או מיקצוע שינוי על הירהורים *
בחודשים השבוע. אתכם יעסיקו עבודה *
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ל״ הגעת© האחרונים
 נוטים ואתם מסקנות

חד החלטות לקבל
 הרגליכם למדות שות.

כמ ולפעול להחליט
אחת, ובעונה בעת עט

 זמן עוד לחבות כדאי
מהשי ולהימנע מה,

 אפילו החשובים. נויים
הש או בית קניית

 חשובה כספית קעה
 מבן לאחד בשבוע. לפחות לדחות רצוי 1
ולטובתכם. קל יותר הרבה יהיה המצב ן
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 הזדמנויות טובה, בהרגשה יתחיל השבוע
 לביטחון יוסיפו תחומים מיני בכל חדשות
 וזרים ידידים העצמי.

 חיי־ ,עזרתם את יציעו
 ופגישות יפרחו החברה

יו חדשים אנשים עם
ולהר להתלהבות סיפו

תקופה שמתחילה גשה *
הבריאות יותר. שקטה *
הכל וההרגשה תקינה *
טובה. יותר הרבה לית *
כעת שמתחילים קשרים *
בסודיות, לשמור רצוי *
מה לכל להאמין כדאי לא תשתלם. הזהירות *
להתאכזב. ולא - השטח פני על שנראה *
* . * *
על לשמור להמשיך חייבים תאומים בני *
עלו חסרי-מחשבה דיבורים מוצא־פיהם, * * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*

אנ חרטה. לעורר לים
ידידו שנראים שים

 להיתפס עלולים תיים
אינ ולהפיץ לקינאה

 מדוייקת לא פורמציה
ע ולכן בכם, הקשורה

 לספר ולא להתאפק דיף
 - בעבודה דבר. שום

 אחריות עליכם תוטל
 הכיוון אך - נוספת

והפרוייק־ חיובי הוא
רומנטית מבחינה יוגשמו. שהתעכבו שים *

 מגיע לאחרונה .משדרים״ שאתם מה
 אין לכן חשבתם. לא כלל שעליהם לאנשים

 ייוצרו אם להתפלא
 וכלל חדשים קשרים

 ידידים מתוכננים. לא
ו ביתכם את פוקדים
 עסקות להציע עשויים

לח כדאי משותפות.
ואו ההצעות על שוב

 אפשר אם לקבלן, אף לי
בש תשובות לדחות

 מאוד הדבר - בוע
ש השקעות ישתלם.

 להרגשה וגורמות פרי נושאות השקעת□
 בעתיד. גם והשקיעו הוסיפו יותר. בטוחה

. . .
ל עוברים שאתם והקשיים המשברים

ול אתכם להפחיד צריכים לא אחרונה
 הביטחון את הוריד

 אתם למעשה בעצמכם.
הנ לכיוון מתקדמים

 קשה זה ברגע אך כון,
ל המצב את להבין

 זו סבלנות אמיתו.
אופיי שאינה תכונה

 זו דווקא אך לכם, נית
 בימים ביותר נחוצה
 מעוניי- ידידים אלה.

 ורובם בטובתכם, נים
 וקרובים שכנים בחברתכם. רוצים ככולם

 לבעיותיכם. הבנה האחרון בזמן גילו לא
* * ★

שק מה בכל השבוע יורגש לטובה שינוי
 בניה על לחשוב אפשר שוב לכספים. שור

 מעבר או חדש בית של
הח עקב אחרת. לעיר
העבודה. מקום לפת

 - לחוץ־לארץ נסיעות
וגור הפרק על עומדות

 הרבה למצב־רוח מות
 הפתעות גם טוב. יותר

 לקרות עומדות מוזרות
 שיגיעו יתכן השבוע.

 ללא - מחויל אורחים
טיו מוקדמת. הודעה

 לפתע יהפכו להם התכוננתם לא שכלל לי□
ולשמוח. לבלות השתדלו משמחת. לעובדה
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ו עליכם מוטלות רבות התחייבויות
 לוותר רצוי הכללית. ההרגשה על מכבידות

בתקו חיי-חברה על
 לנוח ולנסות זו פה

 העצבים את ולהרגיע
הכס המצב המתוחים.

 ולחו- לדאגה גורם פי
ה למעשה, סר-שקט.

והבע גרוע, אינו מצב
 ברגע שמתעוררות יות
בלבד. זמניות הן זה

 תופתעו קצר זמן תוך
בי זה. בתחום לטובה

 יביאו דלי מזל בני עם משותפים לויים
 תבלו. השבוע. בסוף הרפתקנית לרוח

. . .
 יש התקופה. את מאפיינת התרוממות־רוח

חד קשרים להתחדש. עומד שהכל הרגשה
 עניין מבטיחים שים

 נקודת־השק־ ואף שונה
 החיים. על אחרת פה

 מעוררת לחדל נסיעה
להח קשה התלבטויות,

 לא. אם לבצעה אם ליט
 וכוחות זמן לבזבז חבל

תתב הנסיעה כך. על
 כדאי ספק ללא צע

 של שיתופם על לחשוב
 רחו־ בתוכניות בני־הזוג

 במקום עליכם המעיקות לבעיות קות־טווח.
 בכובד־ראש. להתייחס כדאי לא העבודה,

* * *
 עליכם מושלת עובדים אתם שבו במקום
 מלמלא משתמטים אחרים רבה, עבודה

ו התחייבויותיהם את
 למלא נאלצים אתם

ה למרות מקומם. את
 אינכם הרבה עייפות

למנוחה, זמן מוצאים
 שקט אין בבית ואפילו

ויוצ באים אנשים -
 מלאות והידיים אים

 שמישהו יתכן עבודה.
י לא מבני״המישפחה

 והטיפול בטוב חוש
קצ נסיעה המכבידה. להרגשה יוסיף בו
עליה. תוותרו אל השבוע. צפויה רה
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חשו ידידים בעלייה, שלכם הפופולריות
הבי בביתכם. להתארח יבוא לכם בים

 לביטחון יוסיפו קורים
טובה. ולהרגשה העצמי

 אי- יתכנו זאת, ובכל
ה ובין ביניכם הבנות

 רגישות אתכם. סובבים
 להיות עלולה מופרזת
 מסיקים אתם הגורם.

מדי. מהירות מסקנות
 משביע הכספי המצב
 להרשות תוכלו רצון.

דברי־ לרכוש לעצמכם
 מזל בני ע□ קשרי□ הבית. לקישוט נוי

 בעצתם. לשמוע כדאי עניין. יוסיפו טלה
. . .

ה ענייני סביב להתרכז תיאלצו השבוע
 שונות תקלות צפויות הדירה. או כית
אבי של קילקול כגון

 בעיות חשמליים, זרים
 אביזרים של קנייה או

 חוסר- לבית; חשובים
 ה־ בקרב יורגש שקט

 יימצא ולא מישפחה
 למניחה. רב זמן לכם

 אליכם יפנו ידידים
 ואתם, עזרה בבקשות
מסוג אינכם כדרככם,

 לבקשת לסרב לים
לטיו ליציאה מתאים אינו הזמן עזרה.

זהירים. היו חופשה. לתיכנון או לים
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 * בלי־ להתחיל או לתכנן מצויינת תקופה
 * מיו־ נפשית עירנות יש כי חדשים. מודים

 שמטרתן נסיעות חדת.
קרו או ידידים ביקור

 זו הנאה. יוסיפו בים
 לאלה מתאימה תקופה

 את להחליף שמעוניינים
ישת זה - המכונית

 מזל הבחינות. מכל לם
 לעסקות יתלווה רב

עס בענייני זה. מסוג
דב לתכנן אפשר קי□
להת ואף מחדש רים

 עומדים אתם ארוכות־טווח. בתוכניות חיל
חיובית. והתפתחות בעבודה קידום לפני

ןנין1
 - בפברואר ו9

במרס 20

הטלפון. דרך שתתחיל הפתעה, צפוייה ;
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