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החודש: מזל

 מגלה מה
 פק1הא

השלה
 היה העולה שהמזל בשעה שנולד מי את

 קשור מזלו בר־מזל. לכנות אפשר במאזניים,
 אי־ האנשים. בלב מעורר שהוא בסימפסיה

 מתחבב הוא בחברתו, ליהנות שלא אפשר
ה ההופעה חוש-ההומור, ומייד. כולם על

 אחר בל עם בשלום לחיות רצונו וכן מושכת
ומבוקש. פופולארי לאדם אותו הופכים
 הם שבה השעה את יודעים אינם רבים

המיי והקסם החביבות אותה אבל נולדו,
המ משאר מאזניים אופק בעלי את חדים
השעה. על מושג לתת יכולים זלות

 במינו, מיוחד סוג זהו לסעות. אי״אפשר
 חביבות לא זו אם לראות רוצים ואם

 ומי - נסיון לעשות אפילו אפשר מזוייפת,
 נסו זו. בקסגוריה נכלל אינו בו עומד שלא

 בשעת שנולד בזה לפגוע או להכעיס להרגיז,
 כעס, של תהיה לא לעולם והתגובה מאזניים,
 להרע. או לנקום ורצון התפרצות תוקפנות,

 רצונו, על לוותר לפייס, ינסה הוא להיפך.
 לנתקם. ולא היחסים על לשמור להרגיע,

הפחדנים, מן אינו הוא דעתו, את יאמר הוא

 מוסים מתוחים תהיו שוב הקרוב בשבוע
 ינסו בסביבה אנשים ולהתפרץ. להתעצבן

 היותר בנקודות לפגוע
 לחו- יגרום וזה רגישות,

הק השבוע מנוחה. סר
 בעיקר מסובן נראה רוב

 לתאונות- הקשור בבל ^
ם. ך דרכי תו ה מ פ קו  ת

שקטה, יחסית שהיא
* ■1*  יוצא הוא הזה השבוע ^

 זו דווקא אבל דופן,
״ * *  להשגיח שצריך הסיבה —■־ג

נו אתם מתמיד. יותר
 לאכזב, עלולים ירידים בסבגות. לזלזל טים

סודיים. בעניינים עליהם תסמכו אל בייחוד
*ז ★ ★

 טובים אינם הכללית וההרגשה הרוח מצב
 מכבידה לחיות הופכת העבודה אלה, בימים

ואינ עצמה, על וחוזרת
 להתפנות מצליחים כם

 אתם שמהם לעיסוקים
 אינה הבריאות נהנים.
 ישנות מחלות טובה,

 עצמן, את מזכירות שוב
יו עצמכם על תקחו אל
מסוג שאתם ממה תר

הכס המצב לבצע. לים
 אולם מעט, ישתפר פי

 סיבה לא וזו קצר, לזמן
 להוצאות כניסה או לביזבוזים הזמן ולא

לכם. להזיק ירצו שונים אנשים לטווח־רחוק.
★ ★ ★

 מקובלים יותר שוב אתם האחרון בזמן
 הסביבה עם היחסים בחברה, ומבוקשים

א ובעבודה משתפרים
הערכה. ליתר זובים תם

ל נסיעה על מחשבות
 על שוב עולות לחו

 הקרוב בחורש הפרק,
 לבצע יובלו מכם חלק
לבי יזכו אחדים זאת.
 להפתעה או מחו״ל קור

ש צפוייה, לא מאור
ב אחרת. מארץ תגיע
 לבם תהיה מאור קרוב

 בתחום השתלמות על להחליט הזדמנות
קשים. יהיו 19וה־ 13ה״ ,8ה״ חרש. לימודים

9

 כעס, של אווירה לסבול יוכל לא אבל
 - נפגע הוא אם גם לפן, ועוייגות. מרירות

 היחסים את להחזיר וינסה זאת, יבלע הוא
 המאזניים את שמחזירים נפי מאוזן למצב
בהם. שהשתמשו לאחר מאוזן, למצב

 ויודע בדיוק בטוח שאינו למי זאת, ובכל
 טבלה כאן ניתנת נולד, הוא מתי בערך רק

 אינה זו המשוערת. השעה את שמראה
 לגבי מושג נותנת רק היא מדוייקת, סבלה

 יש מירבי לדיוק להגיע כדי העולה. האופק
 בספרים שמופיעות בטבלאות להיעזר
האסטרולוגים. משתמשים שבהם
 וחן, נועם קסם, בעל יפה, מאוד הוא
 הקלסיים בתווים ניחן אינו אם ואפילו

 מושכת הופעתו כיפים, כולם על המוסכמים
 של הוא משאיר שהוא והרושם תשומת-לב,

נאה. אדם
 השנים עם אן בצעירותו, ותמיר גנוה הוא
 נזהר, לא הוא ואם להשמין. נוסה הוא והגיל

ועגול. שמן ממש להיות יבול הוא
 מעוצב במאזניים האופק בעל של ראשו

 הפנים ויפים. עדינים תווי״הפנים יפה,
 מראה להם יש סגלגלות(אליפסיות) עצמם
 ענוג, העור אותו. המייחדים תווים אין רגיל,

 את ומעורר מרופד באילו כולו וקטיפתי, רך
וללטפו. בו לגעת הרצון

 העליונה השפה בציורים. כמו השפתיים
 השיער ותואמות. יפות והשיניים קצרה
 ופן פירקי-הירים מתולתל. להיות נוסה

 בפות-היריים, ועדינים. דקים הקרסוליים
 בצורה מעוצבות והציפורניים האצבעות

 גם ומלאת-חיים. קלה הליכתו ויפה. עדינה
הרושם את מעורר הוא לעבודה בלבתו

עולה האופק השעה המזל
מאזניים בוקר 06־09 מאזניים
מאזגיים בוקר 08-06 עקרב
מאזניים בוקר 10-08 קשת
מאזניים בוקר 12-10 גרי
מאזניים צהריים 19-12 דלי
מאזניים אחה״צ 16-19 דגים
מאזניים אחה"צ 18-16 סלה
מאזניים ערב 20־18 שור
מאזניים ערב 22-20 תאומים
מאזניים ערב 29־22 סרטן
מאזניים לילה 02-29 אריה
מאזניים בוקר 09-02 בתולה

 במקום בעיות צפויות בחודש 9וב־ 8ב־
 בגלל אלא מישהו בגלל לא זה העבודה.

 שתדרוש עצמה, העבודה
 זמן יותר להקדיש מכם

שתתעו יתכן מתמיד.
 שאי־אפשר בעיה רר

לז פיתרונה את לדחות
תצ - ספק אין אחר. מן

כל על להתגבר ליחו
ו אילא הקושי עיי טתהי

ב־ מהמאמץ. מאוד פים
■1"1 י ■ בחודש 13ה־ עד 11 י

להר שלא נוטים אתם
 לאיזור שקשור מה בכל ביהוד טוב, גיש

 מושכת. - הופעתכם הדם. ומחזור הבטן
★ ★ ★

 עם להיפגש מתכוגנים אתם הקרוב בשבוע
 באופן בנסיעות. ולהרבות חדשים אנשים

ל נוחה התקופה כללי
 אן זה, מסוג עניינים
 צפויות הקרוב בשבוע

 שיש סכנות מעס לא
 נסיה יש בהן. להתחשב

 מתאונות להיפגע חזקה
 שבן- מסוכן יותר ועור
 שיתף או חבר הזוג

 הנהגים. יהיו לעבודה
 בק- לפתוח הזדמנויות

יח לא חרשים שרים
ה את תמתנו - אפשר אם השבוע. סרו

 ילדכם. על סוב השגיחו - הורים התלהבות.
* •* *

 לאחרונה אתכם שהטרידו כספיים עניינים
 השבוע לדאגה. מקור מהווים אינם כבר

דרך על לחשוב תוכלו
בכספים, לטפל .חדשה
לבד, שתחשבו וכדאי

* * ■ / ״  איש אין - יועצים ללא ץ
3^> רעיו שימצא כמותכם ~ ■

במ וטובים. נכונים נות
 מתחילה העבודה קום

 אבל קלה, לא תקופה
 תצטרכו אתם חשובה,

 ולהציע יוזמה לקחת
שע וחידושים שינויים

 רפואית מבחינה מזמן. כבר חשבתם ליהם
נכונה. תזונה על הקפידו נוח. שבוע אינו זה

 אוהב הוא קשבת. אוזן מוצאים כשהם
 אינו אך האחרים, של בעיותיהם את לפתור

 מאור מעטים הוא. בבעיותיו שיתערבו מונן
 מהן ויידעו להתלבטויותיו שותפים יהוו

וחררותיו. היסוסיו חולשותיו,
 לבישול, בנישרון מצטיין אינו הוא לרוב

 הטוב המארח הוא מאזניים אופק בעל אבל
 ומים״ צר לחם רק ברשותו יש אם גם ביותר.

 סועדים באילו ההרגשה את יתן הוא לחץ,
 ונעים ומלודי, רך קולו סעודת-מלכים. אצלו

לו. להקשיב
 וונוס, ממוקמת שבו למזל לב לשים יש

 זה טוב, מיקומה אם מאזניים. מזל שליטת
 הקומה שלה, ההופעה אופיה, על ישפיע

 וססורן יופיטר של מיקומם והמישקל.
 קטן או גדול גוף על להשפיע הם גם יכולים

מימדים.
 בבית כוכבים יש אם לב לשים יש

האופק. בקירבת או הראשון
קומה. זקוף ראשון: בבית - שמש
במחשבות. ושקוע מקסים חינני, - ירח

ורזה. זריז נאה, צעיר, מראה - מרקורי
גומות״חן. לו ויש גבה-קומה - ונוס
 מרץ, כולו והוא אדום, השיער גוון ־ מרס

וחוצפה. שימחת״חיים
 מתחיל אף 28 גיל ולאחר גבוה, - יופיטר
להשמין.
 רזה גבוה, מצח בעל קומה, גבה - סטורן

וזריז.

 וחן, נועם קסם, בער יפה, מאוד הוא
 פניו רוד׳,ומ וו ורוק מחורתר, שיערו

וקטיפתי רו ענוג, עורו סגלגלו̂ת
ריקודים. למסיבת הולך שהוא

 מגברים שווה במידה מוקסם הוא
 למין מיוחדת חיבה מראה ואינו ומנשים,

 כל אך ופלרטן, חמוד חינני, מאוד הוא שלו.
הטוב. הטעם גבול את עובר אינו בטעם, זאת

 על האחרונה, המילה את לומר חייב הוא
 של טבע לו יש מוותר. ואינו מתעקש הוא כך

לפניו בעיותיהם את מעלים ואנשים שופט,

 ומצב- הדאגות רגועים. יותר תהיו השבוע
 ובחודש לחלוף מתחילים הידור הרוח

עצ את תמצאו הקרוב
 בחברים מוקפים מכם

והב וחרשים, ישנים
 סבלתם שממנה דידות

תחלוף. האחרון בזמן
 בני-מיש- מצד דרישות

 ולא הגיוניות, אינן פחה
להן, להיענות תוכלו ■ 1111■

 שתהיו חשוב זה הפעם
יו והחלטיים תקיפים

במ אותם ותעמידו תר
 מבטיחות חדשות היכרויות הנכון. קומם
 מתעוררות. יותר גדולות ותיקוות הרבה,

★ ★ ★
ה בגלל ביהוד לכם, קלה תקופה אינה זו

 ובדידות, עצב חשים אתם המכבידה. הרגשה
 שאינכם מפני לא וזה

 אלא באנשים מוקפים
לא סבלנות לכם שאין

 אינו מרץ חוסר חרים.
 בקצב לפעול לכם מתן

 למצב־ גורם וגם הרגיל
 רק זו ומדכא. אפור רוח

 תעבור והיא תקופה
ב זהירים שתהיו רצוי

, מתאו־ סכנה יש דרכים,
ואפי מפיגועים גם נות,

זהי היו - עקרב בנות זרים. מאנשים לו
 בחודש. 11וב־ 10ב־ ,9ב־ בעיקר ביותר, רות

★ ★ ★
 לנסיעות, מתאימים אינם בחורש 9וה־ 8ה-

 הת- אם גם לראיונות. או עבורה לפגישות
שתב לשיחה כוננתם

שהיתה, אי-הבנה היר
 יגבירו עור אלה ימים

 לשבוע המתינו - אותה
 כל את לבצע ברי הבא

ב הזה. מהסוג הרבדים
 יריעה תגיע בחודש סב

כס בענייני משמחת
 פתח שנפתח יתכן פים,

ה מהבעיות לצאת
בחו שהציקו עיקריות

 מאוד בחודש 15וה- 19ה- האחרונים. רשים
טוב. לא להרגיש עלולים ואתם נוחים, לא

רד
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 ובוטח. חזק ־ אוראנוס
 עיניים בעל מאוד, יפה גבוה, - נפטון
בהירות. קורנות או בחולות

 קרירה הבעה חיוורות, פנים - פלוטו
 לרוב בקירבו, מתרחש מה מגלה שאינה

 פוגע סרקאסטי, הומור בעל להיות נוסה
 וחסר- תמים שהוא רושם משאיר בדבריו,
כוונות.

 ומחוסרי־ עייפים תהיו בחודש 10וב־ 9ב־
 שתגיעו הסיכויים כל יש אז ודווקא מרץ,

 עם או הבוס עם לעימות
הש לו שיש אחר מישהו

 אתם שבו במקום פעה
 הזמן לא זה עובדים.
עקרונות. על להילחם

צוד אתם אם אפילו
 תקשיבו בינתיים קים,
 ואת לומר לו שיש למה

 בשבוע תאמרו דעתכם
 כספיים בעניינים אחר. ■22211*

זהירים, שתהיו כדאי
ם אתם שי לאפשרויות. מעבר להוציא מטי
 אלה. בימים מאוד חשובות בן־הזוג עם חות

★ * ★
 קשורות השבוע הצפויות העיקריות הבעיות

 את מצאתם למעשה, בעבורה. למעמדכם
ה אבל הנכון, הכיוון
 עלולים אתם שבוע
 לעשות או מילה לומר

 את לעכב שיכול מעשה
 וה- 9ה- התוכניות. כל
 מאוד יהיו בחורש 10

 מכן לאחר אך מעייפים,
נסי טוב. יותר תרגישו

מ להיות יכולות עות
 פגיעה לא אם - סוכנות

ל נזק לפחות בתאונה,
 הלב בענייני ביוקר. לעלות שיכול מכונית,

 כך. על חשב שמישהו מבלי הפתעה צפויה
* * *

 בקשר חשוב מידע לכם יתגלה בחודש 8ב־
הע במקום תחתיכם לחתור שמנסה למישהו

 החודש שכל דעו - בודה
 להיות תצטרכו הקרוב
 לאנשים בקשר זהירים
 נותנים אתם שבהם
בענ גם ומדובר אמון,
ם.מה־ יינים  עד 11אחרי

 לא עלולים אתם 13ה־
 כה בין טוב, להרגיש

 האחרונה בתקופה וכה
ברי ולא חזקים אינכם

 להשגיח תצטרכו אים,
 אינכם שלהם מאמצים לבצע ולא עצמכם על

פגישה. תיתכן - הרגש חיי בשטח רגילים.
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