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י1בנימימרים
החודש: מזל

ססחיו  הם החיי
 ספורט, לש סוג

 משתעמם והוא
הו ה מ ד ו ב ע ב

וחדגונית אמרה הצדדים
 החיוביים
 והצדדים

השליליים
 כן וחולשותיו, סגולותיו אדם שלכל כפי

 החיוביים המאפיינים את יש מזל לכל
ל וחסרונות חולשות פחות והשליליים.

 לעיתים לשלילי. מהם ויותר החיובי, טיפוס
 וכל לאחד, המעלות שכל קורה רחוקות

 רגילים כולנו היומיום בחיי לשני. החסרונות
 מהם כך, אם שניהם. של השילוב את לפגוש

קשת! מזל של והרעים הטובים הצדדים
הקשת של הטוב הצד #

 חופשי, עצמאי, אופקים, רחב הוא
 הוא לחיים ונמהר. שאפתן ישר, אופטימי,
 בקלות עובר כשהוא ספורט, כאל מתייחס

 כעין הם החיים להרפתקה. מהרפתקה
רגע. מכל כמעט נהנה הוא שבו קירקס,

 הוא ודמוקרטי, מבין מאוד, אמיץ הוא
 על נמנים חבריו האנשים. בין שיוויון בעד

 וכל המינים כל האוכלוסיה. שכנות כל
זה. במינחר נכללים הסוגים
 ולהתווכח. לשוחח לדבר, נהנה הוא

 להצליח זונה ולרוב וישר, חרוץ הוא בעבודה
 הרב בכסף גם מתבטא זה ידיו. במעשה

מרוויח. שהוא
 ומשתעמם השיגרה את סובל אינו הוא
ובמהירות. בקלות
 את המשנה קשת לראות הוא שכיח דבר

וחדש. שונה דבר־מה ולומד מיקצועו
 הציור. בעיקר אותו, מושבת האמנות

 משתגע, כמעט הוא משתנה, לא כשכלום
 בעד הוא השני. המין לגבי דבר אותו

 מעלה ואינו וההצלחה, הנצחון הכיבוש,
 שלו חוש״הצדק אחרת. אפשרות בדעתו
 אם והקשת החץ עם יילחם הוא מפותח,

 מוכן הוא ואז צודקת, שהסיבה יידע
ביותר. המסוכן האויב מול להתייצב
 להכניס מבלי מכונת־הימורים ליד לעבור

 שייך אינו הוא לטינעו. מנוגד זה - מטבע
 אוהב הוא אותו. שיקשרו מוכן אינו לאיש,

 אומרת לא זאת לשקר. לו וקשה האמת, את
 לו, כדאי לא זה אבל לפעמים, מנסה שאינו

האמת. את לבסוף ויאמר יסתבך תמיד הוא
הקשת של החדש הצד <

דבר. בכל להפריז נוטה החלש הקשת

 ללא כספים זורק מתחשב. לא רברבן,
ה הפלייבוי דמות חסר־מנוחה, חשבון,
 תשרוף קשת אותו של כעס התפרצות ריקני.
 שניה תוך אך בדרכו, העומד דבר כל ותכלה

 אינו שוכח. ומייד מתקרר הוא - חולף הכל
 שגרם מהאדם מתעלם אלא טינה שומר

אותו. ומוחק להתפרצות
 נאמנות הרגע. את חי החלש הקשת
 התחשבות כל בו אין לטיבעו. זרים ומסירות
 האחרים של או שלו הטוב לשם בסביבה.

בעיניו. ערך אין
 המקורבים לידו. או עימו לחיות קל לא
אישי, לחופש שלו מהצורך סובלים אליו

 והופך פרופורציה מאבד שהוא משום וזאת
 את מסכן שמישהו ברגע ושחצן. גס להיות .

ונעלם. בורח הוא חירותו,
 אותו. לאהוב שלא קשה הכל, למרות

אליו. האנשים את מושך שלו חוש־ההומור
 - אריה מזל על מדברים היינו אילו
 אפשר היה אז ני - למשל החזק, הטיפוס
 כבדרן משמש הוא מעניינת: תופעה לראות

משתמש הוא זה בתפקיד אך החצר ליצן או

א ו ו ה הנ  ט
 להתפהן_מהו

 שהנשים וחושב
ממנו נחותות

 מסוגל הוא כזה, אינו הקשת לצרכיו. בקהל
 לא אך החברה, של והמצחיק הבדרן להיות

 עימו. ולא עליו שצוחקים ירגיש במהרה
 איכפת כך בל לא ואז זאת, מגלה שהוא קורה

שצוחקים. העיקר לו,
 נהנים כולם אם ומתעמק, מחפש אינו הוא

היום. לסדר ולעבור להבליג מוכן הוא
 מת שהוא יידעו שכולם לו שחשוב למרות

 - גברית חברה מעדיף הוא למעשה נשים, על
 בטוח הוא בתוכו מיניים. יחסים לאו־דווקא

 כל הרי מלאשה. יותר גבוהה רמה שלגבר
 הרגש, על-ידי נשלטת שהאשה יודע אחד

 הוא כך לפחות - ההגיון על-ידי והגבר
 גם שקיימים להסכים לו קשה חושב.

שונים. מיקרים
 של שילוב הוא קשת שכל לזכור, חשוב

 הבל ולמרות והשלילי, החיובי הצדדים, שני
 לא בך שפוגע קשת בחברתו. להמצא נעים

 שליידות לשכוח אסור אבל לכך, מתכוון
 של מהתענוגות אחד זהו פעם מדי אבן

הקשתים.

טוב. אינו השיפוט אבל משתפר, הרוח מצב *
ונוטים זהירות חסרי להיות הופכים אתם *

קיצו בדרכים לבחור
בע בהתנהגותכם. ניות

 תוספת מרגישים בודה
 זהו ואנרגיה, יוזמה של

 לקבל תוכלו שבו שבוע
ומוש חדשות הצעות

חדשה, עבודה בות:
תפ או מעניין פרוייקט

להי יש אבל חדש. קיד
ול מדי מלהתלהב מנע

מהחסרונות, התעלם
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 בבעיות לטפל ויש טובה, אינה הבריאות
 נוטים אתם כספים בענייני המתעוררות.

הת ולשכוח להתרשל
ל תשלומים חייבויות.

 טלפון. חשמל, ביטוח,
רשיו חידוש או מיסיס

 אינם אלה כל - נות
 כספי בזיכרונכם. עולים

התייח דורשים ירושות
הרומאנ ובדיקה. סות

 המין בני חוגגת, טיקה
 ומחזרים, משדרים השני

 להחליש חייבים ואתם
 תצטרכו 21ה־ עד 19ב־ רוצים. אתם במי

 מישפחה. בני של לבעיות מזמנכם להקדיש
* ★ ★

 בשיפור. תשים אתם העבודה במקום
 השבועות את שאיפיינה המתוחה, האווירה

ל מתחילה האחרונים,
 המצב כך לא חלוף.
 ובני הזוג בני בבית.

דור אחרים מישפחה
 להם להקדיש מכם שים
לב. ותשומת זמן יותר

 והדרישות התביעות
 אך ומעייפות, מכבידות

 יכולים אינכם זה ברגע
מהאחריות. להשתחרר

 לקראתם לבוא עליכם
 תשנה מיקרית פגישה הבנה. יותר ולגלות

וחשוב. יקר שהיה אדם על דעתכם את

 שתי הן אלה - בריאות ובעיות עבודה עומס
 איך לתאר קשה השבוע. העיקריות הנקודות

 להספיק בכלל תוכלו
 בעבודה הכל. את לבצע
 להיתקל עלולים אתם

מע או לפתע.במחסום
תת אל צפוי. בלתי צור

 ותוך יחלוף, זה רגשו.
לק לחזור תוכלו שבוע

אי הבריאות הרגיל. צב
המצב, על מקילה נה

 טוב חשים אינכם אתם
 מבעיות לסבול ונוטים

 חשובות פגישות או נסיעות וחדשות. ישנות
 בחודש. 23וה־ 22ה־ בין לקיים כדאי לא

* ★ *
 לכם גורמים בעבודה ודאגות מתיחות

 אינו זה למעשה, ולאי-שקט. שינה לנדודי
 פני שעל למרות מוצדק,
 בבל מתעוררות השטח

 שנראות בעיות יום
 מע- למעשה קשות,
 והאנשים טוב מדבם

את מעריכים סביבכם
כ עבודתכם. ואת כם

 מתעוררים זו תקופה
 כל חדשים. רעיונות

 עכשיו, שיתחיל דבר
 בעתיד. עצמו את יוכיח

 ומעייפים. קשים ימים יהיו 18וה־ 17ה-
 אפשר! זה בהוצאות. חיסבו - בספים בעיות

* * ★
 כדי היטב נצלו בחודש 18וה־ 17ה־ את

 לכם יגרמו אנשים עם פגישות ליהנות.
נסיעות. וכן להנאה,

 ממקור שתתקבל מתנה
 לשיפור תגרום צפוי לא

 בחודש 19ה״ הרוח. מצב
 כמה של תחילה מסמל
 ושבת שישי קשים. ימים
 בעיקר מדכאים, יהיו

 לאדם געגועים בגלל
 נאלצתם שממנו קרוב,

 ידידים אולם להפרד.
 ינסו לעבודה ועמיתים

 לרומאנ־ בקשר מהבדידות. אתכם להוציא
מובטחת. הצלחה יוזמה, שתקחו כדאי טיקה,

11

 שיש יתכן אתכם, יעסיקו שוב מגורים ענייני
לבית. חשוב אביזר לרכוש או לשפץ צורך

שחוש מביניכם אלה
 לדירה מעבר על בים

למ עכשיו יוכלו אחרת,
מחפ שהם מה את צוא

 העבודה במקום שים.
 זהירים להיות עליכם

בק יתר מאופטימיות
 שעימם לאנשים שר

 דבר כל עובדים. אתם
 קשור והוא עושים שהם

בדיקה. טעון - אליכם
 ב- או 17ב־ להגיע עשויות מלהיבות הונעות

 להחליש. או להשיב תמהרו אל בחודש, 18
* ★ *

 בדרך לכם אופיינית אינה האימפולסיביות
 את מפתיעים די אתם זו בתקופה אך כלל.

 אתם לפתע הסביבה.
מג סלחנים, יותר נהיים

 החבוי ההומור את לים
 לאנשים וגורמים בכם

 על נוספת פעם לתהות
שב האמנים קנקנכם.

להיש להגיע יוכלו כם
 בתקופה מרשימים גים
 העקרבים, דבר אותו זו.

 בימים העיקרי שעניינם
 - הרומאנטיקה זו אלה

 שיערתם שלא אנשים לכם. הולך פשוט
 במרץ. מחזרים - לכיוונכם שמביטים

* ★ ★
 גם מדכאים, די יהיו בחודש 18וה״ 17ה*

 לאוזניכם שיגיעו נעימות לא בשורות בגלל
ה הבריאות בגלל וגם

 הם יותר נעימים לקויה.
בחודש, 21ה־ עד 19ה-

 ידידים בחברת שהות
 מישפחה ובני קרובים
הבע את מכם תשביח

 אתכם שמטרידות יות
 22ה- אולם אלה. בימים

 קשים יהיו 23ה־ וכן
 תצטרכו נעימים, ולא

ו זכותכם, על לעמוד
 בענייני הביטחון. את לאבד לא חשוב

בהוצאות. חיסכו שוב, אינו המצב כספים

עקת
1 * 3 2 8 5 6 $ * !!

 טוב, חשים אינכם שלכם, התקופה אינה זו
 שעליהם אנשים קודרת. סביבכם והאווירה

לאכז גורמים סמכתם
 וחוסר יציבות אי בה,

 הרגשה זו - קביעות
 לא לשאת. לכם שקשה

 נגרמות חרדות מעט
אלה. תחושות בשל לכם

 להתמודד מוכנים גדיים
 חשוב לא דבר, כל עם
 או - קשה הוא אם

 אך אפשרי. בלתי אפילו
 שעומד מה של ידיעה אי

 נסיעה ביטחון. חוסר להם גורמת לקרות
 מומלצים. אינם בארץ טיול או לחו־ל

* * *
 עכשיו הקריירה. בעניין לזוז מתחיל משהו

 למעשה חדשות, אפשרויות בפניכם נפתחות
 לשאיפות תשובה יש

 בגדר נראו עכשיו שעד
 שיכול מה יש אך חלום.
 את להפסיד לכם לגרום

בעי מדובר ההזדמנות.
ל להעז הפחד על קר

 שאינו בדבר התחיל
 שתכש- יתכן לא מוכר.

 שאומץ זיכרו פשוט לו,
 חלק הם וסיכונים לב

 מהתכונות נפרד בלתי
 בל״כך לא בחודש ג8וה־ 17ה־ דלי. בני של

 אחרת. ייראה הכל 19מה־ אך - טובים
* * *

 מקורות יוזמה, לקחת הזדמנות יש בקריירה
 להשקיע עליכם ומרץ, כוח של נדלים בלתי

 והרבה קשה עבודה
כ זה אך מאמץ, מאוד
 הולך האהבה בחיי דאי.
 השני המין בני לכם,

ומעוניי־ נמשכים מאוד
כ אך רציני, בקשר נים
 שזוהי שתזכרו דאי

קצרה. יחסית תקופה
ל להרוס כדאי ולא

 חשובים קשרים מענה
בע עצמם את שהוכיחו

 מישהו בחודש, 2ב־ג או 22ב־ צפוי עימות בר.
חשובה. בפגישה אתכם לשתף שלא ינסה
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