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 תכונות אותן בל חוץ כלפי יבצבצו
 המזלות, משאר האריה את המייחדות
 המיוחד את נמצא תמיד אריה על כשמדובר

 סוף־סוף האחרים. מן אותו והמבדיל לו
 שעת ואם ״המלך", שהוא לשכוח אסור

 לצפות אפשר אי - באריה אכן הלידה
 הכלים אל נחבא ביישן, יהיה שהאדם

 יימצא שבהן השעות מהן זאת ובכל ושקט.
ומזל! מזל לכל באריה העולה האופק

 קולו חשיבות. ומקרינה גאווה כבוד, אומרת
 חזק קול שאגת״האריה. את ומזכיר עשיר
 רציני הטון מרשים, ומאוד נעים רועם

 וההבעה רחב עגול מאונך, הפרצוף ומלודי.
 שמתחת החריצים וזוהר. חמימות קורנת

 ומת־ מודגשים מאוד לפה ומתחת לאף
 את יותר עוד מבליט זה מטה. כלפי עקלים
 גדולות האוזניים שבטבע. לאריה הדמיון

מלאת אנרגטית, הליכתו ארוך. האוזן ובדל

 העולה האופק שבה בשעה שנולד מי
 ירצה לא גם ובוודאי יוכל לא באריה, נמצא

 מזל של ההשפעה כאשר זו. עובדה להסתיר
מייד שהיא. מפה בכל בולטת תהיה אריה

העולה האופק השעה המזל
אריה בבוקר 4־6 אריה
אריה בבוקר 2*4 בתולה
אריה בלילה 2-24 מאזכייס
אריה בלילה 22-24 עקרב
אריה בערב 20-22 קשת
אריה בערב 18־20 גדי
אריה אחה״צ 16-18 דלי
אריה אחה׳־צ 14-16 דגים
אריה צהריים 12-14 טלה
אריה בבוקר 10-12 שור
אריה בבוקר 8 ־10 תאומים
אריה בבוקר 6 -8 סרטן

 יהיו העיניים כל שאכנס, ברגע כולם. את
 בטוח להיות יכול אתה - אליי מופנות
 להביט שלא יוכל לא אחד שאף שאדאג
אליי".
 ובעל רגזן להיות יכול באריה האופק בעל

 פית- לפתע אבל נוראות. כעס התפרצויות
 חיוך ומחייך הרוגז את מפסיק הוא אום

 אך בי, ״פגעת טינה: ינטור לא לעולם רחב,
לך." אסלח

 השמש ממוקמת שבו למזל לב לשים צריך
 הכוכבים עם קשריה אם אריה. בשליטת
 על משפיע זה לא, או טובים האחרים
 יש פן כמו וההתנהגות. האישיות ההופעה,

האופק על שנמצאים בכוכבים להתחשב

ש..אך־ מצהיר הוא
תונו רא נעם

יי 11בלעד לחיות

מתרגז ואחר־כו
מתייר לפתע אבל
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 צורת קדימה. מובלט והחזה גדול גוף
 רחב העליון כשהחלק (קונוס) חרוטית הגוף

 והכתפיים צרות הירכיים התחתון. מהחלק
 שטוח להיות ונוטה עגול ראש רחבות.
 בצבע קרובות ולעיתים שיער שפע מאחור.

 את מזכיר השיער גלים. ובצורת זהוב
 נוטה הוא ודווקא האריה. של הרעמה

 באמצע וממוקמת עגולה הקרחת להקריח,
 אפילו לפעמים שמש. צורת כעין ולה הראש
 רחב, ההיכר, סימן הוא החיוך גמורה. קרחת
 השפה מאירות. פנים שנקרא מה קורן, נדיב,

 פנימה, מכונסת ומעט דקה כאילו העליונה
 השפתיים קצוות ורחבה. בולטת והתחתונה

הופעתו חשיבות. בארשת מטה כלפי נוטות

 מבטן שחקן מימיקאי, הוא והתלהבות. מרץ
 ביותר, הסתמי ולוא דיבור, כל ומלידה.

הנאמר. את המבטאת בהבעה מלווה
 את להפסיד וחבל אחריו לעקוב מרתק
 על במהירות במהירות המתחלפות ההבעות

 כל על לומר מה לו יש שתמיד לזכור אם פניו.
 שאף לתאר אפשר בקיצור, לא ולעולם דבר
 מישפטים לצידו. משעמם יהיה לא פעם

 באריה: כשהאופק שנולד לזה אופייניים
 כל״כך ״ליבי מספיק", אותי אוהב לא ״אתה
 לחיות (תוכלי) תוכל לא פעם אף גדול,

 במרכז אהיה שאני תרצה תמיד בלעדיי,
 ״תסתכל(תסתכלי) ופעולותיו", מחשבותיך

שם אדהים שאני בטוח נראה! אני איך עליי,

 בעל על ישפיעו הם הראשון. בבית או העולה
כך: האופק

 ירח הקפה. בצבע שחום עור גוון - שמש
 מלאות עמים קומה, זקוף - הראשון בבית

 עור גוון - הראשון בבית מרקורי הבעה.
 מנומשות פנים - הראשון בבית ונוס כהה.

מרובות. נקודות״חן או
 ג׳ינג׳י. להיות נוטה - הראשון בבית מרס
 ובריא. אצילי גבוה - הראשון בבית יופיטר
וכחוש. גרמי גוף - הראשון בבית סטורן

 ושיער גבוה - הראשון בבית אוראנוס
 - הראשון בבית נפטון החול. בצבע בהיר
 בבית פלוטו חולמניות. ועיניו קומה נמוך

 נוטר ערמומי, מבט קומה, נמוך - הראשון
ומסוכן. טינה
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 קיימת ברור, אינו מצבכם העבודה במקום
 מסתירים העמיתים אחד או שהבוס הרגשה

 אי״אפשר חשוב. מידע
הב על כרגע לסמוך
בעבר. שניתנו טחות
 במקום להתעניין כדאי

לוו קרוב שונה, עבודה
 וחצי חודש שתוך דאי

ב עצמכם את תמצאו
 חייבים תהיו שבו מצב

 ואולי תפקיד לשנות
 בקרב מיקצוע. אפילו

נתק אתם המישפחה
 שתגיע אינפורמציה תיקשורת, בבעיות לים

הזוג. בן עם הביטחון תערער מיקרית בדרך
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 אולם להשתפר. עומד מצבכם הכספי בתחום
 כדאי ראשית. גורמים. בכמה להתחשב יש

ל מלהיכנס להימנע
 שתעשו מה כל שותפות.

 זו בתקופה בשותפות
ש־ חשוב שנית. ייכשל.
של השיפוט על תסמכו

המת הזמן לא זה כם,
ה להתייעצויות. אים

מכ הפנימית הרגשה
 הדרך את לכם תיבה

 מביניכם אלה הנכונה.
לעצ מצאו לא שעדיין

 שכנים בידידים. להיעזר יוכלו זוג בני מם
הזדמנות. כל נצלו ואחיות. באחים ואפילו

תי 21  - בי
ביול• 20

 כפי בשקט בבית לשבת תוכלו לא השבוע
 יוציאו וקרובים ידידים רגילים. שאתם
 ותמצאו מהבית אתכם

 בנסיעות, עצמכם את
שאי וביקורים טיולים

 יש מראש. מתוכננים נם
 בדרך, לתקלות להתכונן

 בבית. לשבת חבל אבל
 גורמת שוב לחדל נסיעה

ההחל אם להתלבטות.
 כדאי חיובית, היא טה

מאו תאריך על לחשוב
ב באוגוסט. 15 מה־ חר

 ביולי 31 ב־ הצלחות. צפויות הרומאנטי שטח
כספיים. בעניינים לטפל צריך באוגוסט 1וב־

 לאלה ביחוד להשתפר, מתחיל הרוח מצב
 אתם עדיין אולם המזל. בתחילת שנולדו

שא בבעיות נתקלים
ב מהן. להתעלם סור

 מישהו העבודה שטח
ה מאחורי נגדכם פועל

 להתרחק כדאי לכן גב,
 מגיע אם רכילות, מכל

ו חשוב מידע אליכם
 אינו שזה יתכן מדהים,

 שמעוניין מי יש נכון.
 ביטחונכם את לערער
 ש־ סיבה ואין העצמי

 יהיו באוגוסט ה־* עד 2ה־ פעולה. תשתפו
שיפור. יחול בחודש 5מה־ מדכאים. מאוד

 בחייבם, שינויים לבצע מתעקשים אתם
ו המגורים לתחום הקשור בכל ביחוד

 אתם שבה הסביבה
 לא שזה אלא חיים.
 לביצוע המתאים רזמן

 אינכם אם שינויים.
 כדאי מהמצב, מרוצים

ותגי מסקנות שתסיקו
 את אבל להחלטות, עו

לתא תשאירו הביצוע
בענ יותר. מתאים ריך
 אפשר דירה החלפת יין

 5מה- כבר לפעול יהיה
 בתחום זהירים. להיות שיש אלא בחודש.
 סודיות. על לשמור להמשיך כדאי האהבה
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הע עכשיו, לכס נוח יותר העבודה במקום

תת אל מאוד. טובה מבצעים שאתם בודה
מש אינו איש אם פלאו

 זה בפניכם, אתכם בח
 עקרב מזל שבני ידוע

ה קינאת את מעוררים
 הכישרו־ בגלל סביבה

 ה־ והביצוע הרבים נות
 31ה־ והקפדני. מדוייק

 באוגוסט 1וה־ ביולי
 למי בעיקר נוחים. אינם

נשי מבעיות שסובלים
 בעיות ואלרגיה, מה

 לתכנן שכדאי כך לכם. יציקו בריאותיות
הרגש. חיי בתחום טובה תקופה שקט. בילוי

 התמונה הרומאנטית שמהבחינה זה למרות
 בשאר זו, בתקופה מבטיחה יותר נראית

אי הדברים התחומים
ה ומצב מסתדרים נם

ומדכא. כבד שלכם רוח
ח אינם מישפחה בני

 עליכם ויהיה טוב שים
ול התוכניות את לשנות
 30ב־ לעזרתם. היחלץ

 עימותים צפויים 31וב־
 עדיף - בעבודה קשים

תבט־ אם כי להגיב, לא
 לכם שיש מה כל את או

 מה בזמן, להיעצר לשכוח עלולים אתם לומר,
יותר. מאוחר ולחרטה לנזק לכם שיגרום

ר 22 סונ אויז  ־ ב
אר 20בנובמב־ר 22  - בינו

אר 18 בפברו

 קלים, יהיו לא באוגוסט וה־ג ביולי 31ה״
וב בנסיעות מרבים אתם עכשיו כי אם

ו ידידים עם פגישות
 ימים באותם - קרובים

 ומצובר- עייפים תהיו
במ לבלות ועדיף חים.
רא בימים שקט. קום
 מהישג תיהנו ושני שון

 קיימת אולם כספי,
 מכמה להתעלם נטייה

שיכו חשובות נקודות
יותר מאוחר בשלב לות

אל להפסדים, לגרום *
את שבדקתם מבלי תתחייבו או תחתמו *
להתלהבות. תביא חדשה היכרות העניין. *
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 קל, יהא לא באוגוסט 2 ה־ עד ביולי 31 ה־
 עם נעימים לע עימותים בגלל בעיקר

העיק הבעיה הסביבה.
הע למקום קשורה רית

 כאילו נראה זה בודה.
 מהסמכות לקצץ מנסים

 לכם ניתנה עכשיו שעד
 יש מאליו. המובן כדבר

מסביב וקינאה תחרות
 להשיב הזמן וזה כם,

 לשבת כדאי מילחמה.
 לשעה ולהמתין מהצד
לפ כדי מתאימה יותר

 כזה. זמן יימצא לא הקרוב ובחודש עול,
מדאיגה. מישפחה בני ושל שלכם הבריאות
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 מידיעה להתאכזב עלולים אתם ביולי 30ב־
 שבו עבודה למקום בקשר אליכם שתגיע

 ייתכן מעוניינים. אתם
שאינ מרגישים שאתם

ב להמשיך יכולים כם
 ואתם הרגילה מתכונת

 במקום נחנקים ממש
 אבל עובדים. אתם שבו

המוצ האפשרויות כל
 אלה בימים לכם עות
הדרישות, על עונות לא

בסי נתקלים וכשאתם
מצלי כשאינבם או רוב

במ בדכדוך. שוקעים אתם להתקבל, חים
חדשה. מהתקשרות תיהנו העבודה קום

4׳
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בדצנ-בד 20

 ליום. מיום משתפרים הסביבה עם היחסים
ה את לידכם מחזירים אתם בעבודה
 שבזמן והכוח שליטה
להתלב גרמו האחרון
 כדאי עדיין אבל טויות.
 מה בבל זהירים להיות
כות או אומרים שאתם

 הנאמרות מילים בים.
ל עלולות מחשבה ללא

ב נגדכם כנשק שמש
 יותר. מאוחרת תקופה
 אתם הרומאנטי בתחום

 אי־ ,מבוקשים מאוד
 כן כמו אבל מהופעתכם, להתעלם אפשר

 העיקרית. מהבעיה להתעלם גם אי״אפשר
* * ★

 עיקריות, סיבות משתי קלה אינה זו תקופה
 מוטלת העבודה במקום ועבודה. בריאות

אח מדי יותר עליכם
 מעמיסים אנשים ריות.

 שהם תפקידים עליכם
 לבצע מעוניינים אינם
עצ את מוצאים ואתם
מי שעל בתפקיד מכם
לבצע. מוטל אחר שהו

טובה, אינה הבריאות
 בעבר שהציקו בעיות

 מיד לגשת ויש מטרידות
הרו בתחום לרופא.

המ בני עם בעיקר הצלחה, צפויה מאנטי
בחודש. 5וה״ 2ה־ ובין ובתולה. סרטן זלות
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