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,.ובניה■! וחיים
ש: מזל החוד

קנסת
מיבחן

היכרות
 או אשתך - בת״זוגך את מכיר אתה האם
 את מכירה את האם הקשתית! - חברתך
 על־ שחובר מיבחןבזק, להלן הקשתי בן״זוגך

 ענו קינג. טרי הבריטית האסטרולוגית ידי
תשו כל ליד ורישמו השאלות, על בכנות

 1ו״ ל״לפעמים' 2 ל״כן", 3 הנקודות: את בה
ל״לא".

הקשתית: חברתך #
לבית! מחוץ להיות אוהבת היא .1
מסורבלת! ודי מגושמת היא .2
טאקט! חסרת היא .3
דברנית! היא .4
פורמאליים! אירועים שונאת היא .5
ושמרני! מיושן שאתה חושבת היא .6
כספים! בענייני תקנה חסרת היא .7
להסתכן! אוהבת היא .8
חופש! אוהבת היא .9

מסודרת! ולא בלגניסטית היא .10
 ולא הנוחיות למען מתלבשת היא .11
היופי! למען
המנהיגות! את לוקחת היא .12
עליה! מאוס הבישול .13

אותה! מדכאת שלך ןזקינאה .14
 לאחת בקלות להיהפך יכולה היא .15

אצ מבקרים הגברים כשחבריך מהחברה,
ה ל

ולגדף! להשמיץ רגילה היא .16
ולהדהימה! להפתיעה קשה .17
 יותר מעט תהיה שהיא רוצה היית .18

נשית!
 המכאיבה האמת כל את אומרת היא .19
בפרצוף! ישר

 יותר להתייחס שעליה חושב אתה .20
ברצינות!

התשובות: סיכום
אופיי קשתית היא אשתך אם - 30" 1
 נקודות. יותר להרבה להגיע צריך היית נית■

 אותה מכיר ואינך רגיש לא לגמרי שאתה או
 השפעות יש שלה במפת״הלידה או באמת,
 מצב״הנקודות אחרים. מזלות של חזקות
 מושפעת שאשתך מראה אליו שהגעת
 עקרב סרטן, היינו: ממזלות־המים, בעיקר
ודגים.
 חברה בת־זוג, לעצמך מצאת - 50־31

 מכיר שאתה לציין ויש מאהבת, וכמובן
 היא שהיא. כפי אותה ומקבל היטב אותה

 נולדה. שבו למזל ונאמנה טהורה קשתית
בע שתינשאו נראה נישאתם, לא עוד אם

 המשותף, עתידכם למען אבל הקרוב. תיד
השאלון. את לקרוא לה תתן שלא רצוי

 לקשתית קשור באמת אתה - 60־51
 של השליליות מהתכונות יותר בה שיש

 הזו, האשה רע. כל״כך הכל לא אבל המזל.
 כשתרצה תתנגד לא לעולם שהיא, כפי

 היא הרגיש, הטיפוס שאינך נקווה לצאת.
 הרגשות של קיומם עצם את לבטל יכולה

בשפע. בך המצויים
הקשת חברך •

אותו! ללכוד קשה האם .1
בספורט! מתעניין הוא .2
פורמאליים! אירועים מתעב הוא .3
טאקט! חסר הוא .4
. גברי! הוא האם .5
 רומאנטית מסעודה משתעמם הוא .6

לשניים!
כספים! בענייני תקנה חסר הוא .7
להמר! אוהב הוא .8

 ולא חדשים נסיונות אוהב הוא .9
במיטה! מקובלים

 הופכת היית אם אותך זורק היה הוא .10
לגביו! רכושנית

 התעניינותו תחומי את משנה הוא .11
קרובות! לעיתים

 אפשר הנשי המוח שאת מוצא הוא .12
שלמה! כתיסבוכת להגדיר

מסיבות! שונא הוא .13
 עם ולבלות לשתות הולך הוא .14

החבריה!
 ימי- מיוחדים, אירועים שוכח הוא .15

וכוי! הולדת
מהזדקנות! פוחד הוא .16

נשואות! לנשים נמשך הוא .17
חסר־סדר! בלגניסט הוא .18
* בלבושו! מרושל הוא .19
אותו! מושכים אתגרים .20

התשובות: סיכום
 רגיש, מעשי, מאוד הזה הטיפוס - 30־ 1

הקשתים". באגודת אמיתי ל״חבר ונחשב

תת  ■ותו רו נ
 - נקודות 5מ־ם
 מכירה שאת סימן
 אבר !.,,מצו אותו
ו  שאת זה אי

אותו* סובלת
 אחרת אחרים. ממזלות השפעות שיש מובן

גרו כל״כך תשובות לתת יכולה היית לא
 ותכונות השפעות בו שיש להניח סביר עות.

וגדי. בתולה שור מזלות״האדמה: של
 רק לא לך שמצאת מזל לך יש ־ 50־31

 לך לשמש היכול תומך, חבר גם אלא מאהב,
 יהיו לא פעם אף שלכם היחסים מישענת.

 כדי מזה יותר צריך סקס. על רק מושתתים
 מבינה שאת נראה מרוצים. תהיו ששניכם

 נכון, איתו תנהגי אם מושלמת. בצורה אותו
נפלא. זוג תהיו

 הקשת את מכירה שאת זה איך ־ 60־51
 בסך איתו! נשארת ועדיין טוב כל״כך שלך
 יכולה את אם ממנו. להיפטר קשה לא הכל

 אולי שבו, והרדידות לאי-נאמנותו להסכים
 לאחל יש - כן ואם ביניכם. להסכם הגעתם

יבוא. אכן שהוא ולקוות מזל, רק לכם

סחו
ס 21 ר מ  - ב
ל 20 אפרי ב

 המעצורים יותר, נוח מעתה יהיה בעבודה
 האחרונה בתקופה שהפריעו והעיכובים

עכ לחלוף. מתחילים
 הכל להתחיל אפשר שיו

 לגמרי לשנות או מחדש
 אתם שבו התחום את

 מי עם שיחה עוסקים.
 כך על השפעה לו שיש

בחו 4ב״ או 3ב־ תהיה
 עליכם יהיה עדיין דש.

ב זהירים מאוד להיות
 עמיתים לידידים, קשר

 יש לעבודה, שותפים או
 בשימכם ולפגוע תחתיכם לחתור שמנסה מי

 חברתיות. מפגישות תיהנו 6וב״ 5ב- הטוב.
* * *

לירו או למישפחה הקשורים כספים ענייני
 היא הבעיה אלה, בימים אתכם יעסיקו שות

 אינו הכספי שמצבכם
לע והנסיונות כעת טוב,
 מועילות אינן לכם זור

 תתעלמו אל בינתיים.
 הקיימות מהאפשרויות

 את יוכיחו הן זה. בשלב
ה הרחוק. בעתיד עצמן

 טובה, אינה בריאות
 לב לשים ויש ועיקר כלל
ב 7וב־ 6ב־ בעיקר לכך

ל שקשור ובמה חודש.
 אליכם למשוך מצליחים אתם - אהבה
 אליכם. נמשכים השני המין בני רבות. עיניים

* * *
 למתת מתוחים. הסביבה עם היחסים
 ולהבין לוותר משתדלים מצידבם שאתם

 והעמדה הדרישות את
 אתם שעימם אלה של

 לא זה חיים, או עובדים
מתעו פעם בכל מועיל.

ומס חדשה בעיה ררת
 של שההתנהגות תבר

ויתר שלמענם אנשים
 כפויית היא רבות תם

 אתם בעבודה, שובה.
 רבה להערכה זוכים
 וחשוב הממונים, מצד

 קשים, יהיו 8וה- 7ה- הטוב. השם על לשמור
ישתפר. המצב אך טובה לא כללית הרגשה

תאוחיס

11 1ו0
ני ;  - ביו

לי 21 ביו
21
כ

 התחייבויות המון עליכם שמוטלות למרות
 מאוד, עסוקים עצמכם את מוצאים ואתם

 יש טובה: היא ההרגשה
הב מכל לעמלכם שכר

הכס מהבחינה חינות.
להש עומד מצבכם פית

 את לקחת וכדאי תפר,
ב הכרוכים הסיכונים

החד הפרוייקטים כך.
 על לוקחים שאתם שים

 אלא יצליחו, עצמכם
 של השקעה דורש שזה
 6וב־ 5ב־ רב: ומרץ זמן

 לבריאות. לב בתשומת להתייחס יש בחודש
 מאוד. חשוב זמן זוזו - הרומנטי בשטח

* * *
 מה בכל חשובים יהיו בחודש 4וה- 3ה-

 הקפידו דבר, תידחו אל לעבודה, שקשור
 ההבטחות כל את למלא

שלקח וההתחייבויות
 אתם עצמכם. על תם

 מבלי למיבחן עומדים
 כך. על יודעים שאתם

 ב- תיזכו פעולה לשיתוף
נכו יש בחודש, 6וב־ 5

 לתת הסביבה מצד נות
 הקרדיט, כל את לכם

 עם היחסים על הקפידו
 אתם שעימם האנשים

 צפויה רומאנטית מבחינה במגע. באים
 קצר. לטווח בהרפתקות בעיקר הצלחה,

* * *
 מהבית לצאת שתרבו חשוב אלה בימים

 להתעלם אי־אפשר - אנשים, עם ולהיפגש
 שבה הקשה מהתקופה

אפ אולם מצויים, אתם
 ידידים עליה. להקל שר

 יתלהבו חדשים ומכרים
מחברתכם, ויהנו מכם

מ־ ההתנגדות למרות
 בקשרים לפתוח צידכם

מהמועקה. מעט ולהסיר
משמ רומנטיות פגישות

 צפויות ומפתיעות חות
בחודש. 4ב־ או 3ב־

 7ה־ או 6ה־ בין צפויה נעימה לא בעיה
הדירה. את לשפץ להתחיל אפשר בחודש.

.נו111(11
ט ס ו ג או  ־ ב

ר ב מ ט פ ס ב
22"
22

מאזנ״ס

 השבוע, אתכם יעסיקו שוב מגורים ענייני
 שאתם מה את למצוא סיכוי יותר יש עכשיו

כס מבחינה מחפשים.
ל עומד מצבכם פית

ניכרת. בצורה השתפר
בג לפעול להעז עליכם

 יפתיעו התוצאות דול,
 לברר צורך יש לטובה.

ה לחשבונות קורה מה
בבנק, לכם שיש חיסכון
 בקשר בדיקה דרושה

 אדם על-ידי לניהולם
את מטעה או שטועה

 תקופה מתחילה הרומאנטית מהבחינה כם.
 מרגשות. פגישות וצפויות מלהיבה מאוד

* * ★
 בימים מעלה עולה שלכם הפופולאריות

 ובני הערכה. ליתר זוכים אתם בעבודה אלה,
א נמשכים השני חמין
תמ מגנט. כאל ליכם
ל מנסים שרבים צאו
 להיפגש אתכם אלץ

בקש ולהתחיל עימם
שעכ אלא חדשים. רים
 לשים יותר חשוב שיו
 קשרים פיתוח על דגש

 הספורטאים קיימים.
 בהצלחה. יזכו שביניכם

 מצבכם כספים בענייני
 ומעט הוצאות הרבה יש מעודד, לא לגמרי

 עסקות. לבצע כדאי לא הכנסה. מקורות
* * *

 התקופה את שאיפיינה הכבדה המועקה
ממנה. להשתחרר וקשה מורגשת האחרונה

 בחודש 9ה- לקראת
טוב. יותר תרגישו

 נתונים אתם בינתיים
רבות, להתלבטויות

 שנדמה משום בעיקר
 שאתם מה שבבל

 דואג מישהו מתחילים
 ויתנהל יתעכב שהכל
 יותר איטי בקצב

 המתסכל מהמתוכנן.
 שליטה לכם שאין הוא

 התקדמות. אין עדיין כספים בענייני כך. על
ביותר. הקשים הימים הם בחודש 8וה- 7ה״

0ש 1
מבר 2< ב  - בנו

ר 20 מב צ בד

ר 21 ב מ צ  ־ בד
ר 19 א נו בי

 יכולות שונים בתחומים שלכם השאיפות
 עם לשוחח עליכם אלה. בימים להתגשם

בדבר. הנוגעים האנשים
 תיזכו לחשוש. ממה אין

ש ממה הערכה ליתר
 4ה־ ,3ה־ חושבים. אתם

 יהיו בחודש 8ה״ וכן
 רא- לפגישות, מתאימים

 ישיבות או שיחות יונות,
 7ה־ או 6ה־ חשובות.

 לטובה יפתיעו בחודש
לכספים. הנוגע בכל

משמחת, ידיעה צפויה
 ידידים. דרך או הטלפון באמצעות יגיע זה

 להשתפר. מתחיל מצבכם החברתי בשטח
★ * ♦

 בזכות הוא אלה בימים חשים שאתם המרץ
 הזמן עכשיו הגעתם. שאליה ההחלטה

שיסיי בחברים להיעזר
דרכ בתחילת לכם עו

 4וה- 3ה- החדשה. כם
צפו מעייפים, די יהיו
שיכו בעיות כמה יות
וח לחרדה לגרום לות
שעשי המעשה על רטה
ב 5מה״ כבר אך תם,

 שאתם יתברר חודש
 הנכון במקום נמצאים

 לבם. המתאימה ובדרך
 הזמן לא שזה אלא משתפר, הכספי מצבכם
 שיש. מה על שימרו לחברים, כספים להלוות

* ' ★ ♦
 ההתקדמות על מושם הדגש אלה בימים

 נסיעה צפויה בקרוב בלימודים. או בקריירה
חשו קשרים לפחות או

 השוהים אנשים עם בים
 כל בחו״ל. עובדים או
עכשיו, עד הלך שלא מה

ו נוספת, דחיפה יקבל
יתחי־ העניינים סוף סוף

ור חיובי בכיוון לזוז לו
 ליתר תזכו בעבודה צוי.

 תוכלו עכשיו הערכה,
 אלא בדרישות, לבוא

בתקי שתנהגו שחשוב
 מול לעמוד קשה הרומאנטי בשטח פות.

ם שאתם הרב הקסם סביבכם. מקדמי

ר 20 א נו  - בי
בפברואר 1$

אר 19  בפברו
ס 20 ר מ ב
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