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ש: מזל החוד

םואז־וייןם

 הירוות אחו■ סתיו: שר מזר הוא מאזניים
 הבשלות, הבגוות, מגיעות והנעורים

הזולת עם והשיוויון הסקרנות

 עמודשידוה
וחזק נוקשה

 לשני לחלק נהוג המזלות גלגל את
 מזל עד טלה ,ממזל הראשון, החצי חלקים.
 לחצי דגים. ועד ממאזניים והשני בתולה,
 הראשונים, המזלות שייכים הראשון

 בחצי המצטבר הנטיון יותר. הילדותיים
 השוכנים המזלות בני את הופך הראשון

יותר. ומסוכנים למורכבים השני בחלק
 כפגישה הראשון החלק את לתאר נהוג

היוולדו: מיום העולם עם האדם של
 את להכיר לומד הוא התינוק. הוא טלה

 מבין לא ועדיין ורצונותיו, צרכיו את עצמו,
 נוספים דברים או אנשים קיימים שמלבדו

אליהם.. להתייחס שיש
 לאחר והרכוש. הכסף מזל הוא שור

 דואג הוא עצמו, את והכיר למד שהאדם
 שנתיים בן ילד אומר שלי' ״זה לרכושו.

 לחלקם מבלי צעצועיו, על בקנאות ושומר
 נלמדת הרכוש חשיבות אחרים. ילדים עם

שור. במזל
והחשיבה. התיקשורת מזל זהו תאומים

להתייחס לומד שאדם הראשונה הפעם זוהי *
להפעיל ומתחיל ואחיותיו, לאחיו לסביבה, *
בכוח, יקח לא להשיג שירצה מה הראש. את *
אחרות בדרכים זאת להשיג ילמד הוא *
, . -------------------- .................. ........— ------- מוחו. את כן לשם ויפעיל *
* *

אינטלק אינו אוורירי, מזל תאומים,
 כאן קשורים והחשיבה התיקשורת טואלי.

הגלגל. של הראשונה במחצית היומיום, לחיי
 כאן ומישפחתו. לביתו מתייחס סרטן

 הורים, המישפחה, חשיבות את האדם לומד
עצמו. והבית קרובים
 השואף היצירתי, המזל הוא אריה

 צורך מרגיש האדם כאן ולהשתלט. להתבלט
 הוא ובמה כישוריו מהם לומד להתבטא,

 על עולה הוא במה עצמו, את להבליט יכול
 כדי להפעיל שיוכל הכוחות ומהם האחרים
את ולהשליט כוח להפגין עצמו, להבליט

האחרים. על רצוגו
 המוחלט הניגוד הוא השרות, מזל בתולה,

 לפני מתבטל רצונו, על מוותר האדם לאריה.
 נחבא צנוע, לעצמו, דבר דורש אינו הזולת,
 חש אינו אן והפגמים החסרונות את ורואה

לשנותם. שמסוגל
הגלגל: של השני החצי

הראשון. המזל הוא מאזניים
 והקיץ האביב לאחר השינוי. נקודת כאן
 למזל מגיע שהאדם עד הסתיו. מתחיל

 מיהו יודע הוא זהותו, את בנה הוא מאזניים,
שהוא. כפי עצמו עם ומשלים צרכיו ומהם

 דבר כל לשניים. מתחלק עצמו המאזניים
 יש העולם כלפי אבל צדדיו, משני רואה הוא

 למזלות משתייך אינו אחת. זהות לו
 כשני לעיתים עצמם את הרואים הכפולים,

 מאזניים אחת. באישיות השוכנים אנשים
 את לקבל שמוכן המזלות מבין הראשון הוא

 מחפש מזל כל כן, לפני שהוא. כמות הזולת
 ימצא אם רק יווצר והקשר בזולת, עצמו את

 השני. אצל גם מאישיותו מוכרים חלקים
 הוא עצמו, את למצוא צורך אין למאזניים

 את ומקבל אחרים, עולמות להכיר סקרן
 אינו שיוויון. של הרגשה לו ונותן הזולת
 הוא להשתלט. מעוניין ואינו עצמו את מבטל
 ושלום. הדדיות של בסיס על יחסים רוצה

 אפשר מוגדרת עצמית זהות של בסיס על
שלום. לבנות
 איש להיבלע פוחדים אינם הצדדים שני

 הצדק מזל הוא מאזניים רעהו. על-ידי איש
 לוותר המזל בן מוכן השלום למען והשלום,

חולשותיו. על הזולת את ולקבל
 זה. למזל שייכים ושופטים עורכי״דין

 משני הבעיה את לראות שלהם היכולת
 לערב מבלי אובייקטיבי ולהישאר צדדיה

 נכון שיפוט להם מאפשרת ריגשותיהם
משוא־פנים. ללא וצודק,

 אותו לקבל לזולת, להקשיב היכולת בגלל
 עצמם את מוצאים מהם רבים שהוא, כפי

פסיכו האחרים. של לצרותיהם מאזינים
 - ואחיות רופאים סוציאלים, עובדים לוגים,
 העובדה למרות מאזניים. במזל מהם רבים

 מחפשת מאזניים, מזל שליטת שוונוס,
 נותן במאזניים סטורן כוכב ופינוק, נוחיות

 אפילו יותר נוקשים להיות הכוח את להם
 מה מעצמם דורשים הם עצמם. כלפי

 והאישיות הקסם ולמרות מזולתם, שידרשו
 נוקשה עמוד־שידרה נמצא בפנים הנעימה,

וחזק,
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 אי-אפשר מוזרים. יהיו בחודש 17וה״ 16ה-
 שגם נראה רעים, או כטובים אותם להגדיר

לקרות. יכול זה וגם זה
 צפויה הרומנטי בשטח
ומרג מפתיעה פגישה

ע שנותקו יחסים שת.
להתחדש, לפתע שויים

להת יכול חדש קשר
א היסחפות מתוך חיל
 ואי״הת- הרגשות חר

ש בסיכונים חשבות
שמת מה כל יוצר. הוא
 יחזיק מתחדש או חיל

 בהתאם להתייחס וכדאי קצר, זמן מעמד
תתאכזבו. לבל גדולות ציפיות לתלות ולא

* * *

 בריאות בעיות קלים, יהיו לא 18ה־ עד 16ה־
 להיות ונוטה כבד ומצב־הרוח להציק שבות

קרו או הורים מדוכא.
 זקוקים מבוגרים בים

ועז תשומת־לב ליותר
 תמצאו השבוע גם רה.
מ עסוקים עצמכם את
לעצ למצוא יכולת בלי

 אם גם פנוי, זמן די מכם
י קשורה אינה העבודה

עו שאתם למה שירות
 אורחים יום־יום. שים
 הודעה ללא לפתע יגיעו

 הרומאנ־ בשטח לסרב. תוכלו ולא מוקדמת, *
 מרגשות. פגישות צפויות שבו שבוע זהו טי ~

★ * ★
 למנוחה, זמן למצוא תצליחו הקרוב בשבוע
 כמו נסיעה. או טיול חופשה, לבילוי ובעיקר

 אורחים לארח תזכו כן
מא יגיעו חלקם רבים,
 נראה לא רחוקות. רצות

 או יעייף כזה שביקור
 וה- 18ה- הפעם. יפריע

ל וכדאי מעייפים 19
 נראית ולנוח. השתדל

 בדרכים להיפגע נטיה
 של מבעיות לסבול או

ל־ שהתקלקלה מכונית
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שעבודתו מי בל היזהרו. הדרך. באמצע פתע *
קשיים. ללא להתבטא יוכל בנתיבה קשורה *
*
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 בכל או הטבע בחיק לבלות תיכננתם אם גם
 יהיה שלא נראה מהביוב מעט מרוחק מקום

 משום זאת. לבצע קל
ב להישאר תצטרכו מה
 אחד של בעיה בגלל בית

ב אם המישפחה. מבני
לצאת, תצליחו זאת כל

 שייתלוו לוודאי קרוב
שחבר־ אנשים אליכם

יגר והם קלה. אינה תם
 יאפשרו ולא לעבודה מו

למנו זמן למצוא לכם
 בחודש 20ה־ עד חה.

 נוטים אתם הבריאות על מאד השגיחו
 מאמץ. מעודף שנובעות מבעיות לסבול

* * *
 אנשים עם ופגישות בנסיעות תרבו השבוע
 ש־ בנסיעות רב. זמן התראיתם לא שעימם
ז שתהיו כדאי תבצעו
 חזקה נטיה יש הירים,
דר בתאונות להיפגע

צפו לחו״ל נסיעה כים.
מביני אלה בקרוב, יה
להר יכולים שאינם כם

 בכל יהנו לעצמם, שות
 מתנה, או מביקור זאת

משמ בשורה אפילו או
אח מארץ שתגיע חת
 החברתי במישור רת.

 והרעיונות האירגון יכולת את להוכיח תוכלו
 לקידומכם. להביא שיכולים המקוריים,

* ★ *
 בימים רבות אתכם מעסיקים כספים ענייני
 עבורכם לארגן לאחרים לתת טוב לא אלה,

 מפני לא החשבונות. את
ל להאמין שאי־אפשר

מאב שאתם אלא הם,
ונכנ השליטה את דים
 שממנה לתיסבוכת סים
בת לצאת. קשה יהיה
 נוטים אתם זו קופה

מ עצבניים יותר להיות
לע סבלנות ואין תמיד,

שבדרך־ בעניינים סוק
ע מכבידים אינם כלל

 אפשרות אין עכשיו דווקא זאת, ובכ*ל ליכם.
האחריות. את עצמכם על מלקחת להשתחרר
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 ובעיקר מישפחה, בני עם לכם שהיו הבעיות
 הזמן את שאיפיינו התכופים הסיכסוכים

לח מתחילים האחרון,
יו תרגישו עכשיו לוף.
 החלטה עקב חזקים תר

וע שקיבלתם, חשובה
לק טוב לשמור. יש ליה
 דגש ולשים מרחק חת
ידידים. עם קשרים על

 רבות יעזרו אלה
בענ הקרובה. בתקופה

תקו מתחילה הלב ייני
 תהיו עכשיו חדשה, פה

 מוכנים אינכם שלרוב אפילו היוזמים, אתם
 בטוח. על רק הולכים ואתם להסתכן,

* * ★
ל מוצאים אינכם משתפר, אינו מצב־הרוח

 אתם בפנים לכם. נוח שבו מקום עצמכם
 וכועסים מנוחה חסרי

א שעימם האנשים על
בע היחסים חיים. תם

 אינם ובמישפחה בודה
 שבו הרב והמתח טובים,

 גם עובר שתיים אתם
ה בענייני לסביבתכם.

לת נכנסים אתם לב
 התלבטויות של קופה

שהח קשרים קלות. לא
עכ עומדים מזמן לא לו

 האהבה והצהרות ההבטחות כל למיבחן. שיו
 שליטה. לאבד לכם גרמו וכמעט נעימות היו

* * *
 אפשר זאת בכל קלה, שאינה תקופה בתוך

 יפ- בחודש 17וה- 16ה״ הנאות. כמה למצוא
 עם מחדש אתכם גישו

חשובים, שהיו אגשים
שית נראה לא כי אם

לפע רציני. קשר פתח
דב על לחזור טוב מים
משמ להם שהיתה רים

 22ה- עד ג8ה־ עות.
 מדגישים שוב בחודש

ס שמהם הבעיות את
 מדובר לאחרונה, בלתם

 וכן ענייני-בריאות על
בהתחיי להיזכר עליכם כספיות. בעיות על

לשכוח. העדפתם שאותן הכספיות בויות

ר 2ו ב מ צ  ־ בד
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ה מצד להערכה זוכים אתם אלה בימים
 אם ואפילו היטב מבוצעת עבודתכם סביבה,

 בהצלחת- שמקנא מי יש
 את לקלוט קשה לא כם

 וההנאה הרצון שביעות
 מתוצאות לסביבה שיש

שביצע הקשה העבודה
מ יהיו 17וה־ 16ה־ תם.

 אתם אם בעיקר תוחים,
בק בבית אותם מבלים

ל רצוי המישפחה. רב
 יש אבל לנסיעות, צאת

כס לאבד לא להשגיח
תצ השבוע יקרים. חפצים או ארנקים פים,

 הסביבה. עם במגעים זהירים להיות טרכו
* * *

 גדולה מתיחות על מראה השבוע תחילת
 הגונה, מריבה צפויה הזוג, בני לבין ביניכם

בה תשתמשו אם אלא
 מבלי והקר, הבריא גיון

שיו זעם רגשות לערב
 חסרת להתפרצות בילו

 17וה- 16ה- מעצורים.
 או לנסיעה מתאימים

 תיכ־ לא אם וגם טיול,
ידי עם להפגש ננתם
 באופן יקרה זה דים

 מ- את וישנה פיתאומי
הר לטובה. צב-הרוח

 שיגרתית ובלתי מיוחדת רומאנטית פתקה
 בחודש. 23וה- 21ה- הימים בין צפויה

* ★ ★
הסבי עם להתמודד לכם קל לא אלה בימים

 הבעיות את להבין מוכן לא שאיש נדמה בה.
למצב־ לכם שגורמות

 מישפחה בני כבד. רוח
 ואינכם בתביעות באים

להם. לסרב מסוגלים
 תוכלו הבא מהשבוע

 בעניינים שוב לשלוט
 לדחות שכדאי כך אלה.

 הטוב בקשותיהם. את
ל זה עבורכם ביותר
נסיעה. או לטיול צאת

 בתקופה בו שהאמנתם מאדם אכזבה צפויה
מגלים. שאתם במה זהירים היו האחרונה.

ר 20 א  - בינו
בפברואר $ו

ר 19 א  בפברו
ס 20 ר מ ב
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