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החודש: מזל

קשת
 ז38ח״ז
 האוחזים שר

בקשת

מה פשוט אלא הפיתיון, את תבלע שהיא
 ובך אותה, יצחיק שזה בטוח שהוא סיבה

 כל את מוצא הוא אותה. לפתות יוכל הוא
 שנות של והנדושות העתיקות האימרות
ומשתמש האבק את מהן מסיר העשרים,

הגבר שר חיי־הםיץ
קשת במזל

 לכל כמו למין, הקשת״הגבר של הגישה
 הוא אם לב. גלויית מאוד היא אחר, דבר
 מסויימת, מישהי עם למיטה להיכנס רוצה
 מעצורים. או בושה ללא זאת לה אומר הוא

 לבקר אותה מזמין הוא אם זאת, לעומת
 או עבודותיו ספריו, את לה להראות בביתו,

 לשום ולא לזה, בדיוק מתכוון הוא - דבר כל
במין. הקשור דבר

 הישירה בגישתו רבות נשים מביך הוא
 ומבקר להן לועג כשהוא והלא״מתחשבת,

 שמרניות להיות נוטות הן אם בעיקר אותן,
 לו לסרב או עצמן על להגן נסיון שכל כך -

ומגוחך. טיפשי ייראה
וישירה, גלויה בצורה ניגש לא הוא אם

 מכיר לא ״אני מהסוג מישפט לו מוצא הוא
פד מאיזה אותך  שיגרתי מישפט או מקו
מאמין שהוא משום לא וזאת, אחר. וידוע

♦
לשבת תוכלו לא עובדים אתם שבו במקום *
גב מאחרי מתרחש משהו ושקטים. שאננים *

 יותר שתהיו וכדאי כם,
 לכל לב ותשימו עירניים

 אפילו דופן, יוצא דבר
חשוב. נראה אינו אם

ל יכולה שלכם טעות
 לממונים סיבה שמש

 שינוי על לכם להודיע
במ בתפקיד, דראסטי

יח בעיסוק'עצמו. קום
מ־ שהיו אישיים סים

עלו לאחרונה עורערים *
מצבכם כספית מבחינה לסיומם. להגיע לים *
מישפחה. מבני לעזרה תודות - משתפר *
* * * *

צורך יש לדאגה, לכם גורמים כספים ענייני 1
לא אותן. ולתכנן ההוצאות את מחדש לארגן *
לעצמי להרשות תוכלו *
הוצאות להוציא כם *
בריאו־ הכרחיות. שאינו *
מישפחה בני של תם *
לדאגה, גורמת קשישים *
שיקבלו לדאוג כדאי *
 ותשומת הטיפול את *

 זקוקים. הם שלה הלב
 שלישי עד ראשון הימים
 לביצוע מתאימים אינם

 ומכירה קניה עסקות,
 ודירה. מכונית כגון ערך, בעל רכוש של

ביטחון. חסרי חשים אתם הרגש בתחום
* ★ ★

 לא לקרות. יכול הבל הסביבה עם ביחסים
 של ידיעה או התנהגות על להסתמך תוכלו

בע אנשים של תגובתם
יו שצופן שבוע זהו בר.
וכ הפתעות, מדי תר

יו מובנים. להיות דאי
 על לסמוך חשוב תר

שפ מה בלומר עצמכם,
 שאינכם למי לספר חות

 אחוז במאה בטוחים
 עד 12מה- באמינותו.

חל תהיו בחודש ג4ה-
ר לחלות, ונוטים שים

 הפתעה מיותר. ממאמץ שתימנעו צוי
לאוזניכם. תגיע כספים בענייני משמחת

תזזומיס
אי 2ו מ  - ב

ני 20 ו בי

 של מבוטל לא מיספר לשבור יכול הרווק
 סתם זהו הזמן רוב אחת. שנה במשך לבבות

 יכול אינו הוא למעשה אבל בשבילו, כיף
 הרפתקה בכל להתנסות הדחף את לרסן

 דבר- ללמוד שיוכל לו נדמה אם אפשרית.
 אותה ללמד או כלשהי, מאשה חדש מה

 להשיג שלו האינטרס שניים, או אחד טריק
 עד ירפה לא הוא מאוד. חזק יהיה אותה

שלו. שתהיה
 מלאת לפני מתחתנים אינם הקשתים רוב

 בכל מתנסה הקשת זה, גיל עד שנה. 30 להם
 אינם אחרים של סיפורים אפשרית. חוויה

מכל בעצמו לטעום חייב הוא אותו. מספקים

 הצרכים על שלה הדיעה ומהשקפותיה.
 היא הבעיה מסובכת. ולא פשוטה הפיסיים
לסט רגיל הגבר אם ביחוד לכך, להתרגל
וכנועה. סגורה צנועה, אשה של ריאוטיפ

 סעיף גם אין שלה הפרטי בספר״החוקים
 את לקחת זכות לה שאין כתוב שבו אחד
 בדיוק זה התוצאה: במיטה. ולהוביל ההגה

 זכויות שיוויון יש לדעתה, עושה. שהיא מה
 לזכור כדאי אליה שמתחבר לגבר לכולם.

 חוויות מנסיונות, יהנה שהוא ספק אין זאת.
 שכן בלתי״שיגרתיות, מיניות והרפתקות

 והעניין החידוש את מחפשת עצמה היא
כמו בדיוק מכך נהנית היא בחיי־המין.

אצלה ללמוד ירצה מאוד
והיא וונ״ם, 11 או חדש טריק

אותו ללמד מוכנה תהיה 1 בהחלט

 ומה רוצה, הוא מה בדיוק יודעת היא בהן.
 יודעת, שהיא יודע שהוא בדבר שמשעשע

 לשיטה - הדעת על מתקבל לא שזה ולמרות
הצלחה. יש זו

 המיניים למזלות שייך לא קשת גבר
 יכול הוא דבר. לו חסר לא אבל במיוחד,

הקשת הצלחות. מעט לא לזכותו לזקוף

 תגזול המישפחה בני ושל שלכם הבריאות
למ להספיק כשעליכם זה כל יקר. זמן מכם

ההתחייבו כל את לא
עצמ על שלקחתם יות
 חדשים פרוייקטים כם.

ואי״ בעבודה מתחילים
אפ יש לדחותם. אפשר
 קיצור למצוא שרות
ישנו, כבר הרעיון דרך.

 לחרוג מעזים אינכם אך
 זה למעשה, השיגרה. מן

ל שיכול היחידי הדבר
זו. בתקופה לכם עזור

 מבוקשים. מאוד אתם הרומאנטי בשטח
 דופן. יוצאי לאנשים נטיה שביניכם לפנויים

* * ★
 ומחשבו* זמנכם רוב את מעסיקה העבודה

 אינם בלימודים שמתרכזים אלה תיכם.
א דבר לשום מתפנים

 גדאות השאיפות חר.
הגש בטווח סוף״סוף

 בחודש 15וה- 14ה״ מה.
לשי מתאימים אינם
 חשובים, בעניינים חות

 דיב- את לפרש עלולים
 מוטעית בצורה דיכם

 השבוע נזק. לכם ולגרום
 על תסתמכו שלא חשוב

 לפי שפועלים אנשים
 לגבי דרושה נוכחותכם בלבד, הוראותיבם

 הרחוק. לטווח האחרים של ההרגלים
* * ★

 יש אתכם. להטריד ממשיכים מגורים ענייני
 את מחדש לארגן או אחרת דירה לחפש רצון

גרים. אתם שבו המקום
 את מעט לדחות רצוי

 בלתי תקלות הדבר,
 לגרום יכולות צפויות

 כך על לחרטה לכם
בשי התחלתם שבכלל

בחו 11וה־ 10ה־ נויים.
 בעיות על מראים דש

 של או שלכם בריאות,
 יאלץ זה אך אחרים,
תוכניות. לשנות אתכם

תוכ מישפחה קרוב או ידיד של נסיעה עקב
בענייניכם. לטיפול להתפנות סוף־סוף, לו,

 מאשתו, דבר להסתיר נוהג לא הוא דבר.
 צריכה רק היא התורנית. בת-זוגו או חברתו
 אחת, פעם רק שחיים מאמין הוא לשאול.

 מוכנות להיות חייבות בחייו הנשים ולכן
ומעניינים. חדשים דברים ללמוד

 האשה של המיז חיי •
קשת במזל
 היא בתחום־המין. בעיות אין לקשתית

 דבר. בשום עצמה את מגבילה ולא נהנית
 בכל ופתיחות חופשית ברוח ניחנה היא

 שפעמוני- אומרת לא זאת במין. הקשור
 לה. וממתינים עבורה מצלצלים החתונה

 ליהנות מסוגלת היא הנכון. הוא ההיפך
למחרת. שמו את ולשכוח אחד לילה מגבר

 את ומשיגה אימפולסיבית, מאוד היא
בוח שהיא מי ועם היכן זמן, בכל הנאותיה

מהתנהגותה מזדעזעים שמרנים אנשים רת.

מפתי פגישות צפויות בחודש 11וב- 10ב-
ולהת גמישים להיות רצוי ומרגשות. עות

לאנ עצמכם את אים
 חשובה שחברתם שים
יכו ימים אותם לכם,
 לגבי רבות לקבוע לים

רחוק. היותר העתיד
 מצבכם כספים בענייני

שהתיי חשוב משתפר,
שמבי אנשים עם עצו
 עצותיהם בכספים, נים

 לסמוך וכדאי חשובות
ותל סטודנטים כך. על

 בעל עצמם את לבטא השבוע יתקשו מידים
 שנעשה. במה מעורבים ולא שקטים היו פה.

★ * ★
 ויחיה בעבודה. עמוסים יחיו 11וה־ 10ה־

ח אחר. מישהו של תפקידים למלא עליכם
שאח לב שתשימו שוב
רעיו את יגנבו לא רים

 מי יש בעבודה נותיכם.
 בנוצות להתקשט שמוכן

 משקיעים אתם לו. לא
 קוצרים ואחרים עבודה

 מפני רק התהילה, את
— לייינר מוכנים שאינכם

 לא אם אבל הכבוד. על
 זה הדבר, את תעצרו

 ג2ב־ להרגל. להם יהפך
 מפתיעות. רומאנטיוו; מחוויות תיהנו 13וב־
 אליכם. נמשכים מאוד - השני המין בני

* * *
 לתיקון לנצל בדאי בחודש 11וה- 10ה- את

ש אי-הבנה לבירור או שהתקלקלו יחסים
לאחרו עליכם השפיעה

 יבואו שהפעם נראה נה.
שח אלא לקראתכם,

ביטחון. שתפגינו שוב
יה בחודש 15וה־ 14ה־
 חשוב במיוחד, קשים יו

 מה בכל זהירים שתהיו
 אתם אומרים. שאתם
 לא בצורה לנהוג נוטים
 לתגובות ולהביא צפויה

 כל כלפיכם. קיצוניות
 יותר להיות זה לעשות שעליכם מה

רגיש. הכספי מצבכם וותרנים. מאופקים

* י
(ןשו!

מבר 2ג ב  ־ בנו
בדצכיבד 20

נו1־
ר 21 ב מ צ  - בד

ר 19 א נו בי

 לחדר־השינה שייכנס גבר כל הגבר״הקשת.
לבלתי־צפוי. שיתכונן כדאי שלה,
 מנוסה פחות הוא אם לה איכפת לא

 שהיא מה כל ללמדו תתנדב היא ממנה.
 לבן- ונותנת קנאית, מאהבת לא היא יודעת.

 שמתחשק מה לעשות החופש את שלה הזוג
אותו. שמדליק ומה לו

 מרגישים שלה המפותח חוש״הצדק את
בחדר-השינה. אפילו

 לפי יתרחשו שהדברים המצפה התמים,
 לה, יעיר אם מופתע. להיות עשוי רצונו,
 וקשה חריף, מענה-לשון לה שיש ימצא
מילולי. בוויכוח עליה לגבור

 אצלה: ביותר המרגיזות הנטיות אחת
 שהיו הרומאנים על בפרוטרוט לספר הרגלה

 נעים לא שזה חשה אינה היא בעבר. לה
 כדאי רגיש לגבר בו. לפגוע עלול או לשומע,

 להשתיק דרך ולמצוא עצמו, את להכין
 לו יגרמו המיותרים שדיבוריה לפני אותה,

ממנה. להתרחק

 ביחסים הפתעות. מעט לא צפויות בעבודה
שמב מה זהירים, שתהיו כדאי הסביבה עם

 לא בקלות לכם טיחים
 כדאי שיתקיים. בטוח

 בתוכניותיכם שתשתפו
 האנשים את רק לעתיד

 מכירים אתם שאותם
שמת מה ארוכות. שנים
 יכול גבכם מאחורי רחש
ועי־ מעמדכם, את לסכן
 את למנוע יכולה רנות

 ודגים עקרב בני הדבר.
 לא אך אליכם, נמשכים

 לתקופה המתאימים הפרטנרים שהם נראה
 מתאימים. היותר הם ודלי אריה תאומים, זו.

* * *
 באשר ביטחון חוסר קצת תחושו השבוע

 מיק- פגישות אולם המיקצועי. לעתידכם
 לכם לגרום יכולות ריות
לטו מצב-הרוח שינוי

 שאתם השינויים בה.
 אלה בימים מבצעים

 כמוצ- עצמם את יוכיחו
 כרגע אך מאוד. לחים
ב זאת. לראות קשה

 כדאי ופגישות שיחות
 ולא המאזינים שתהיו

 דבר כל שיודעים אלה
 כזו התנהגות יותר, טוב

 המעוניינים אגשים מעליכם להרחיק יכולה
 בעיות. צפויות עדיין כספים בענייני לעזור.

★ * ★
 בתוכניותיכם, חשוב מקום תופסת הקריירה

הש הסביבה. עם ופגישותיכם מחשבותיכם
 דרך לפתע תמצאו בוע

הש את להגשים חדשה
המיקצועיות. איפות

 לפי יקרה לא דבר שום
 שיבוא מה כל המתוכנן.

צפוי. בלתי באופן לפתע.
כמת עצמו את יוכיח
 כדאי 13וב־ 12ב־ אים.

פגי או לנסיעות לצאת
יה שעימם אנשים שות.

ישמ ממש מגע לכם יה
 הצלחות - הרומאנטי בשטח לכם. לעזור חו

ומתח. התרגשות יוסיפו חדשות והיכרויות

זוי
ר 20 א נו  - בי
אר 18 בפברו

 בפברואר 19
ס 20 ר מ ב


