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החודש: מזר

דלי
 רהתקו־נ קשה

 קשה אליהם,
 בהה להחזיק

 להיפרד ואיו
בקלות מהם

 הוא מחברתם, ותהנה באנשים שתתעניין
 להבין חייבת היא אסיר־תודה. יהיה

 שלא יכול אינו פשוט שהוא מההתחלה
 יכול שהוא מה כל עושה הוא מעורב. להיות
 ממרחק תמיד אן והחברים, החברה למען

 המיקרים וברוב רגיש, מאוד הוא מסויים.
 נותן שאינו משום רב, ערן בעלת שלו העזרה

 שיפוטו, על להשפיע האישיים לריגשותיו
 להיעשות חייב שהשיפוט יודע כלל ובדרן
הגיונית. בדרן

 זוגו בת שלו, החזקה המעורבות בגלל
 קרובות שלעיתים לעובדה להתרגל חייבת

 הכי שהיא בשעה דווקא בנמצא אינו הוא
 זה לו שלנדנד במהרה תגלה היא לו. זקוקה

 יכולה שהיא היחיד הדבר תועלת. חסר די
 בעיה יש לה שגם לו להראות זה לעשות

 תשומת- את יפנה הוא אז תיקון. הדורשת
אליה. גם ליבו

 של במישחקים אותו לקנות אי־אפשר
 את מעריד הוא יעזור. לא זה ברוגז,

 אישיות לה יש אם וביחוד באשה, העצמאות
 שתיתלה מישהי מחפש אינו הוא משלה.

 שילחש גבר שמחפשת אשה לכן עליו,
 וישא ונעימים מתוקים דיברי־פינוק באוזנה

 פניה את להפנות צריכה כפיים על אותה
 צריכה דלי אותו של זוגו בת אחרת. למטרה
 להיות חייב זה אן אינטליגנטית להיות
 ישאר לא הוא שלעולם או - אמיתי

ברשותה.
אותה •

 יותר עוד דלי, מזל לבני להתקרב קל לא
בלתי כמעט ומשימה אותם ללכוד קשה

חזק קשר על עמם לשמור זה אפשרית, *
זהי את עושים איד זאת ובכל זמן. לאורן *

אותו
 דלי מזל בן ללכוד שמתכננת אשה

להיכנס מוכנה שתהיה כדאי

 שנראה למה אותה להגביל שיתפתה גבר
 היא יתאכזב. - בחיים האשה תפקיד לו

 המין של בבעיות עצמה את מעסיקה
 להתפוצצות- ,בעולם לרעב דואגת האנושי,

הטיבעיים. המקורות לזיהום או האוכלוסין
 אחר. או זה בנושא עסוקה היא כלל בדרן

 לא היא להינתק. או מזה ליהנות צריך הוא
להשתנות. תוכל

 ברגעים הפרעות להרבה לצפות עליו
 זו איתה. לבד להיות לו שיוצא הספורים

 או אליה, מטלפנים שחברים רגילה תופעה
 נואשת קריאה לאיזו לענות רצה שהיא
 הגבר אם בצרה. ידידה או מידיד לעזרה

 פשוט היא בעדה, לעצור יתפתה שלה
 שתשכיח לוודאי וקרוב אנוכי, שהוא תחליט

מדעתה. אותו
המשתוקק שהגבר אפשרות קיימת

 זה שהוא המוטעה הרושם תחת יימצא
 אן אחריה. והחיזור הרדיפה את המבצע

 כשהיא מעצורים. שום אין דלי מזל לבת
 משוחררת היא כשלהו, בגבר מעוניינת

 רעיונות לעצמה מאמצת ולא לגמרי,
 הממתינה הפאסיבית, האשה לגבי מיושנים
 חש בחייה הגבר אם לחיזורים. בציפיה

 על שיחשוב כדאי קרה, או אדישה שהיא
נוספת. פעם הקשר

 תשומת״ על״ידי אותה להשיג אי״אפשר
 חלק זהו ודיברי־חנופה. פינוקים לב,

 חשה שאינה אומר לא זה אן מטיבעה,
 כל אין מוזנח שהוא לו נדמה אם לעומק.

 שיוכל היחידי הדבר לה. וינדנד שיציק טעם
 לתשומת- זקוק הוא שגם להוכיח זה לעשות

נואש. באופן לב
דהיפרר? איך ♦

 וגם הדלי את להשיג שמצליחים קורה
 קורה מה אן עימו. קשר .על לשמור

 את להפסיק ורוצים נמאס כשפיתאום
 המתאימה הדרך או השיטות מהן הקשרי

 לסיים איד להסתבןז מבלי מהדלי להיפרד
 למזל קשורים את או כשאתה הרומאן את

דליי
 יחסית. קלה משימה זוהי ממנו להיפרד

 אינו שבו במקום נשאר אינו פעם אף הדלי
כנות, מעריך הוא וראשונה ובראש רצוי.

 חפציה את תארוז היא
 שהוא רם׳ ־זמן הרבה
אותה לגוש יחליט

 שהוא חוששת היא אם וגילוי־לב. יושר
 טאקט קצת עם אז בה, מאוהב מאוד

 המצב את יקלוט הוא עדינים רמזים ומיספר
 אילו כן נוהג היה שהוא סביר שלא (למרות

הפוד). היה המצב
 קלס־ של בטקטיקות שתשתמש רצוי

 ותדרוש אותו תגביל היא כלומר, טרופוביה.
 הוא ומתי מי עם הולד, הוא לאן לדעת
 והוא כזו התנהגות של שבועות כמה יחזור.

 אם אפילו איתה, להישאר מסוגל יהיה לא
אותו. מושכת עדיין היא

 שתאמץ כדאי פועלת, אינה זו שיטה אם
 שלא וכמובן דבר, לכל שמרנית גישה לעצמה
 המון כל את הביתה להביא לו תרשה

 לעזרה הזקוקים והידידים החברים
 לנתק צריכה היא עת. בכל אותו ומקיפים

 רק אותו ולשמור שלו, המכרים מכל אותו
לעצמה.

 גברים גם לנקוט יכולים מדיניות באותה
 מזל בת של מחברתה עצמם לפטור הרוצים

 בשטח, עובדות לקבוע צייד הוא דלי.
 וש- בבית האשה שמקום לה ולהודיע
 תפקיד יהיה והלאה מעתה שלה התפקיד

חב במיסגרת זה אם ועקרת־הבית. האם
 קינאה בצירוף רכושנית, התנהגות רות,

עצמם. את יוכיחו החרות, והגבלת
 את כבד, מצב־רוח לה יגרמו אלה שיטות

 יעבור ולא הדלת, לכיוון תפנה היא מבטה
 ותאמר: לידו תשב שתבוא, עד רב זמן

 עימד לשוחח שרציתי משהו יש ״יקירי,
עליו..."
 נוטה היא כי לכן, תגיע לא אף שהיא יתכן
 כשהיא קרובות. לעיתים דעתה את לשנות

 היא בקשר, או בה עניין מאבד שהוא חשה
 יחליט שהוא לפני הרבה חפציה את תארוז
 קשה לא כידוע, החוצה. אותה לזרוק

 נשארים לא לעולם הם מדלי. להיפרד
רצויים. אינם שבו במקום
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בדישתה, *
מקבלת היא עימו יחד כי חבילה. לעיסקת 1
 היקר לחבר המצטרפת העולם, מחצית את *
מאוד לעשות, מה להשיג. הצליחה שהיא £
האנושי. מהגזע לו איכפת *
כן לידי עצמה את להביא יכולה היא אם *
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והקשורים מזמן לא שהחלו חדשים קשרים *
השבוע יגרמו עתידית לקריירה או לעבודה *

א אם בעיקר לאכזבה,
כל בקשר קשורים תם

שת כדאי לחו״ל. שהו
 שמנסים לנד ערים היו

בדב אתנם להאשים
 קשר כל לכם שאין רים

בול זו תופעה אליהם.
 הקשור בכל מאוד טת

מוצי אחרים לכספים,
ל מכם ותובעים אים

מו- שאתם לפני שלם.
בני-מיש- הם אם ואפילו מכספכם, ציאים *
זכויותיכם. מהן היטב לבדוק עליכם פחה, *
* * * *
ב דאגה לכם לגרום עלולים מישפחה בני *
ולמ* לבריאותם לב לשים צרין זו, תקופה י
הדברים הנפשי. צבם *
ואי־אפשר גלויים אינם *
 שנראה במה להסתפק *
נטיה השטח. פני על רק י
השבוע. צפויה לתאונות *
 בחודש. 17מה־ בעיקר *
שקורה למה לב שימו י
הימי.־ ובעיקר בדרכים, *
 בני־הזוג עם מלריב עו *
ה מצב נסיעה. בעת 1
דורש שלכם בריאות *
בתחום בחודש. 13ל־ 11ה־ בין התייחסות י
מיקרית. לפגישה השבוע צפו הרומאנטי. *
* * * *
קונפליקטים, נוצרים שוב העבודה במקום ¥
אליכם, ישירות קשורים אינם הם למעשה *
המופ- הרגישות אולם *
מת אתם שנה רזת ׳ *
3 י י שקורה למה ייחסים *1/
עלי משפיעה סביבכם *
לעצב לכם וגורמת כם *

 בולט זה וחרדה. נות
 וכן 17ב- ,16ב־ בעיקר

 מה כל בחודש. 19ב״
 נראה בנסיעות שקשור

ה־ עד 11ב* בעיקר טוב
שמתכונן מי בחודש. 13

סיכוי לו יש אלה בתאריכים בנהיגה למיבחן *
משתפר. מצבכם הכספי בתחום לעבור. *
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 יתר השבוע להקדיש יצטרכו לילדים הורים
 להתעלם אי־אפשר לילדים. ותשומת־לב זמן

 לפגוע העלולות מסכנות
 בולטת תופעה זו בהם.

 שאפשר ומה השבוע,
 הראוי מן בשבוע לדחות

 הכספים מצב שיידחה.
ל הודות וזאת משתפר,

שא בלתי״שיגרתי צעד
לבצע, מתכוננים תם

להי אסור אופן בשום
 שותף של לרעיונות שמע

מתכוו הם בךהזוג, או
 להפסדים. לגרום יבולים אך לעזור נים

 חוגגים. ממש אתם וברומאנטיקה באהבה
* * *

 מיום ומבוקשים מקובלים נעשים אתם
 בימים ביותר חשוב בעבודה מעמדכם ליום.
 נראה ובאמת אלה,

 מי יש מצליחים. שאתם
 בהצלחתכם, צרה שעינו

 לשתף הזמן לא זה ולכן
 בתוכניותיכם. אנשים
 ב- מלהתפאר הימנעו

 והקפידו הצלחותיכם
 מירבית. סודיות על

 אתם אריה מזל כבני
 מדי יותר לשתף נוטים

מנ אלה אבל אנשים
 קינאה. מתון הטוב בשימכם לפגוע סים
 נוספת. התייחסות דורש הבריאות מצב

* * *
 המזל סוף לקראת שנולדו מביניכם אלה

 תזלזלו אל בריאות, מבעיות לסבול עלולים
 נותנים אתם שוב בכד,
 לאחרים עצמכם את

 בני מנוצלים. ומרגישים
 מגלים אינם מישפחה

ה־ עד 12 ה־ התחשבות.
 מעייפים קשים, יהיו 14
ל רצוי מדכאים, ודי

 ולהיפגש מהבית צאת
ב נסיעות חברים. עם

בת מסוכנות די דרכים
 בהן אין ואם זו. קופה

הרו בתחום בשבוע. לדחותן כדאי הכרח,
ביטחון. תאבדו אל הצלחה. לכם יש מאנטי

 יתכן השבוע, אתכם יעסיקו עבודה ענייני
 למעשה אן מדי• יותר עצמכם על שלקחתם

זאת, לדחות אפשר אי
 מוכנים כן אם אלא

ח באמת וזה - לוותר
דור מגורים ענייני בל.

 יותר מיידי, טיפול שים
ל גרמו הבנות אי מדי

התוכ בביצוע עיכוב
בחו 17מה־ אולם ניות,

מב קל יותר יהיה דש
 אתם בעבודה זו. חינה

ח בתפקיד מתחילים
 שתצליחו ספק אין לחשוש, ממה אין דש,

 בטוחים. יותר תרגישו - שחשוב ומה בכך,
* * *

 ה־ בין אתכם יעסיקו וקריירה עבודה ענייני
 או הבוס עם עימות יתכן בחודש. 13ל־ 11

 אינכם הפעם הממונים.
דרי על לוותר צריכים

 ש־ כדאי אולם שותיכם,
 חדשה בגישה תנקטו
 תוכניות מוכרת. ובלתי

 ובעבר מזמן שתיכננתם
 תוכלו דמיוניות נראו

 מעמדכם כעת. להגשים
 והפעם משהיה, טוב

 שאתם למה לב ישימו
ה מציעים. או אומרים

 תקחו אל ומעייפים, קשים די יהיו 18וה־ ל!
 להספיק. שתוכלו מכפי יותר עצמכם על

* * *
 אלה, בימים דבר לתכנן כדאי לא כמעט

 למה לב שימו מהמצופה, שונה קורה הכל
 שבו במקום שמתרחש

 לנעול כדאי גרים, אתם
ול הדלתות את היטב

ב יהיה שהכל הקפיד
וגני פריצות מפני טוח
 עלולות נסיעות בות.

 להדחות או להתעכב
שטו אי־הבנה בגלל
למ שאפשר יתכן תית,

 כך על״ידי זה את נוע
 שענייניכם שתדאגו

 שתתקבל ידיעה אמינות. בידיים יטופלו
מנוגדים. רגשות בכם תעורר אחרת מארץ
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ר 20 ב נ צ ד ב

 טוב הסביבה מצד זוכים אתם שלו היחס
והתייח להתחשבות רגילים אינכם ונעים,

 זה תמימה. כל־כך סות
 ולהשקיט להרגיע צריך

 בכס לעורר ולא אתכם
לכוונות, באשר חשדות
 לבוא רוצים אנשים

שלם. בלב לקראתכם
 נצלו הרומאנטי בתחום

 - התקופה את היטב
קש לחזק ברצונכם אם
 להתחיל או קיימים רים

 תהיה לא זו בחדשים,
 אבל לבקש. רגילים אינכם זו. בתקופה בעיה
כוונותיכם. את השני לצד שתבהירו רצוי

★ *ו *
 אי- לכם גורמים קריירה או עבודה ענייני
 להתחבר נוטים אתם במיוחד השבוע שקט,

 נכונים. הלא לאנשים
 בקשר דבר תחליטו אל

 דחוף. לא זה לעתיד
ע שמופעלים והלחצים

 יכולים עכשיו ליכם
ה השיפוט את לשבש

 לנסיעה תוכניות נכון.
 הפרק, על עולות ל לחו־
 יהיה כך שלשם יתכן

השתל לעבור עליכם
 יוסיף זה אך קצרה, מות
 טוב יותר לתפקד לכם ויעזור ביטחון לכם

חשובה. פגישה צפויה הצורך. בשעת
* * *

 יותר זו. בתקופה לבעיות גורמת הבריאות
 גם נחים אינכם לכם, דרושים ושינה מנוחה

 אתם שבו המתח בגלל
 אתם עכשיו שרויים.

 ונוטים זהירות מאבדים
 שעד סודות -לגלות
 עליהם שמרתם עכשיו
 זו לנטיה לב שימו היטב.

שפ מה לומר והקפידו
כ כספים בענייני חות.

זהי יותר שתהיו דאי : . ,
 8 6 5 2 6 3 8  לסבול נוטים אתם רים. 1

על־ אפילו מהפסדים,
 ללכת עלול יקר רכוש בטוחה. לא נהיגה ידי

בתשומת־לב. זאת למנוע ואפשר לאיבוד,

ר 20 א ו נ י  ־ ב
ר 18 א רו ב פ ב
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