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טדה
מיבחן

 בעצמה הדלת את לפתוח מעדיפה היא
 לחכות מבלי שלה הסיגריה את ולהצית
 למענה. זאת יעשו אחר גבר או שאתה
 מסויימים. לאירגונים משתייכת היא
 להתבלט. ואוהבת מוחצנת היא
 חברת על גברים חברת מעדיפה היא
נשים.
 מובנות. בלתי כעס התפרצויות לה יש

 ביקורת. לקבל לה קשה
 ביחסים הדומיננטית להיות חותרת היא
שלכם.

 רוצה שהיתה כפי אותה מכיר אתה היא.
 ובהחלט רבות, מבטיחים יחסיכם שתכירה.

 עתה זה אם רציני. למשהו להתפתח יכולים
 העתיד לקראת לשמוח תוכלו נפגשתם,
המשותף.
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שאתה ונראה מאוד, אופיינית טליה היא

נקודות 30 - 20

הדדי
 לא מאוד טליה היא חברתן או אשתך
 שלה מהכוכבים שחלק יתכן אופיינית.
 תאומים דלי - האוויר במזלות ממוקמים
 לה יתאימו אלה מזלות בני ואולי - מאזניים

יותר.
מכיר אינך פשוט שאתה ייתכן אבל

 אשתן, זוגן, בת את מכיר אתה האם
 אותן מכירה היא טלה! מזל בת חברתן
 על-ידי שחובר מיבחן־בזק להלן הטלהו

 ענו קינג. טרי הבריטית האסטרולוגית
 תשובה כל ליד ורישמו השאלות על בכנות

לא. -1 לפעמים; - 2 כן; - 3 הנקודות. את
 אחת תילבושת לה שתהיה מעדיפה היא

זולות. שלוש מאשר יקרה
 לא כשאתה עלין כועסת שהיא קורה
להתווכח. מסכים

אליה. נדבקים חלשים אנשים
ראוותניות. ממתנות מתרשמת היא

בלבד. עקרת־בית להיות קשה לה יהיה
מארגן. טיפוס היא

 חברים שני עימן להביא תוכל האם
מראש! לה להודיע מבלי לארוחה

אימפולסיבית. היא
 בתחום בהצלחתן חשוב חלק לה יש

הקריירה.
 במיטה, המובילה להיות מעדיפה היא

מכן. מתלהבת ואף
 והיא עבודה בענייני עסוק אתה אם

 או בבית לבלות תעדיף היא לבד, נשארת
ם. בחברת לבלות לצאת ידידי

 וחסרת- תשושה שהיא תודה היא האם
כוחן

יא ס ה ו נ י ט
ח ו י קש ד מ  ל
רהישאו ואוהבת

טוב. כנהג עצמו את מחשיב הוא
התחש וחסר גם מחוספס, שהוא קורה

מעשי־האהבהז בעת בות
עמוקים. רגשות להביע לו קשה
ממותרות. נהנה הוא

 מעוניין שהוא בזמן לאהוב, לן בא כשלא
נפגען הוא האם -

בו. כשנוגעים רגיש לא הוא
 בלתי עבודות״הבית את משאיר הוא

גמורות.
 לעיתים שלו האגו את לרומם צריו הוא

קרובות.
 ספציפי תחום או מספורט נהנה הוא

בספורט.
קבוע. באופן חברותיין עם מפלרטט הוא
 חבריין עם מפלרטטת שאת חושב הוא

לעבודה.
כלשהו. באירגון חבר הוא
קנאי. אופי לו יש
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 והוא מיסתווית,
רוצה הוא מה יודע

 לן. קשה בהחלט שזה אפילו זאת, מקבל
 טיפוס היא לב: שתשים כדאי אופן, בכל

 מיסתורית להישאר אוהבת למדי, קשוח
 בשאלון טובה תוצאה לה היתה אם משהו.

 רב זמן יחד נמצאים שאתם נראה זה, כמו
 כדבר השני את האחד לראות ומתחילים

מאליו. מובן
בן הגבר את מכירה את האם #

 שהוא או בעלך, את מבירה אינך שכלל או
 במפת שיש אפשרי אופייני. טלה אינו

 או עקרב סרטן, - המים ממזלות שלו הלידה
 ללמוד לן יעזור הזה השאלון אולי דגים.

יותר. טוב אותו ולהכיר עליו

50- נקודות 31

שותפך? בערך, תברר. טרה מזר
מן

אותה.
מדי.

מאוחר שיהיה לפני שתתפכח, כדאי

נקודות50 ־ 31
ראותה מנקודת לפחות מצויין, ניקוד זהו

 שגיאה לו כשמזכירים מתרעם הוא
העבר.
ש בזמן שלו מההופעה עניין עושה הוא

מתלבש. הוא
 יום־ את קבוע באופן לשכוח נוהג הוא

הולדתן.
 אותך. לקרוא לו קשה
 עליו. מצווה כשאת מתעצבן הוא

 מגיע כשהוא מהעבודה להתנתק לו קשה
הביתה.

 הטלה את מכירה את טובה. תוצאה זוהי
 אותו. שתכירי מעוניין שהוא כפי טוב שלן
 התמונה לחקור, להעמיק צריכה לא את

 נראה שניכם. עבור חיובית ומאוד ברורה
 לו יש טובים, יחסים של בסיס לכם שיש

 רוצה הוא מה יודע הוא חזקה. אישיות
 צריכה ואת זה, את להשיג ויכול מהחיים
ולעודדו. בו לתמוך
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 אותו מכירה שאת לכן מודע הוא האם
 לראות מעדיפים הטליים רוב טובן כל-כן

מת הם אחרת אשה, לכל כאתגר עצמם את
 טלה הוא מיקרה, בכל להשתעמם. חילים
להת תצטרכי זה ועם ולרע, לטוב אמיתי
ולהשלים. מודד
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רן מפתיעים. יהיו בחודש 26וה־ 25ה״  ד
 אינפורמציה אליכם תגיע טובים חברים

 לקדם שיכולה חשובה,
 לא היום שעד שאיפות

 זה להשיגן. הצלחתם
רבים, בתחומים קשור

 בתחום מאוד בולט אך
 גם צפויות הקריירה.
 ולאו חדשות, היכרויות

 התקשרות לשם דווקא
ה המעגל רומאנטית,

 ובמשך יתרחב חברתי
 החדשים המכרים הזמן

 בחודש 29ה- בחייכם. מעניין לשינוי יגרמו
 מקבלים. שאתם החלטות לגבי משמעותי

* * *
 וקצת עייפות להרגיש מתחילים אתם

 אנשים להכיר שינויים. לבצע רוצים בדידות.
 השיג־ מן ולחרוג חדשים

 כל־כך לא זה אבל רה.
 אתם פעם בכל - פשוט

 תוכניות לשנות נאלצים
הברי האחרון. ברגע
 גדול לחלק גורמת אות

 חודש זהו מהעיכובים,
 מהבחינה רגיש קצת
 חברים זאת. ובכל הזו.
 להתרחק לכם יתנו לא

 אתכם ויאלצו מהחברה
 30ה־ מהנים. חברתיים באירועים להשתתף

בדרכים. הנמצאים לאלה מסוכנים 31וה־

 ־ ביוני 21
ביולי 20
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* ★ *
התלב קשים, יהיו בחודש 28ה- עד 26ה״

 שהתעוררה מסויימת לבעיה בקשר טויות
קלות, יהיו לא בעבודה

 להילחם עליכם ויהיה
דרישו או ברצונותיהם

לע עמיתים של תיהם
 שתצטרכו יתכן בודה.
ב במקום, שינוי לבצע

 שעליה בדרן או תפקיד
 לעזרתם פנו החלטתם.

 והתייעצו ידידים של
 יוכלו שהם נראה עימם,
 מוצלח פיתרון למצוא

 התאכזבתם שמהם אנשים לבעיות. ונכון
האמיתי. פרצופם את לבל סוף־סוף הראו

 העניינים. במרכז להמצא ממשיכה הקריירה
להיעשות. חייב השינוי - לכם יעזור לא

 זמן כבר כן על מדובר
 זה שצריך מה כל רב,

האח הדחיפה את לתת
לדרך. ולצאת - רונה

 מעזים ■שאינכם נראה
 אבל - סיכונים לקחת
 תעשו לא אם חבל יהיה
 אלה שימים מכיוון זאת.

 וקובעים מאוד חשובים
להצ שלכם היכולת את
 לחו־ל נסיעה מאוד. ליח

 מתחילה שוב - באהבה הפרק. על עולה
 כן. על לחשוב כדאי ומרגשת חדשה תקופה

* * *
 רומאנטיות, פגישות צפויות בחודש 25ב-

 28ה־ עד 26ה- אן ומפתיעות. משמחות
 מצב נוחים, לא מאוד
הכל וההרגשה הרוח
הברי קשים, יהיו לית
אח של או שלכם אות
 לדאגה, שוב תגרום רים

 נכונה, התנהגות לא זו
 בריאותכם את להזניח

 שקורה, ממה ולהתעלם
 שיגשו כדאי מכם רבים
ל בקשר בדיקה לבצע
 בחודש 29ה־ הלב. מצב
 לצאת רעיון בדעתכם יעלה לפתע רגיש, יום

 לחלוטין. חדש לתחום לפנות או לנסיעה
★ * ★

 מוכרחים מדי, כבד קצת עליכם המוטל העול
 ממה ולהשתחרר להתפנות דרך למצוא

עצמכם. על שלקחתם
 שלא רק לא כזה בקצב
תמ אלא לעזור, תוכלו

 זמן תוך עצמכם את צאו
 לתפקד מפסיקים קצר

 במיטה לשכב ונאלצים
הרו בתחום ולהבריא.

 להתחיל עומדת מאנטי
 עכשיו מעניינת, תקופה

 בעיקר אליכם נמשכים
ודגים. עקרב מזל בני

 כספים נעימה, הפתעה צפויה הכספי בתחום
למיניהן. הגרלות או מירושות להגיע עשויים
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ב רבות אתכם יעסיק הרומאנטי התחום
 מלבד הקרוב. בשבוע ובמיוחד זו, תקופה

בחודש, 28וה- 27ה־
 אפשר השבוע בשאר
חוגגים. שאתם לומר

 קשורים שהיו אנשים
ו לפתע חוזרים בעבר

חשוב, מקום תופסים
תשו מקבלים אינם הם
ית ולפתע שלילית בה

 חברתם שבעצם ברר
 גם ומבוקשת. נעימה

 עומדים חדשים קשרים
נסיעה בעת בעיקר יהיו ההיכרויות להתחיל,

מצפים. הייתם לא שבהם במקומות או -
★ * *

 שבוע לכם צפוי וקשה מאומץ חודש לאחר
 שתוכלו אומר לא זה הנאות. יותר קצת עם

ה מהעבודה להשתחרר
 עליכם. שהוטלה נוספת

 השבוע שגם ספק אין
לע רבות שעות תקדישו

 העבודה לצד אן בודה,
וה נוספים, דברים יש

 אהבות. על מדובר פעם
 מביעים זוג שבני רק לא

ו התנהגותם על חרטה
ש אלא בכם, פגיעתם

 במיקרה תפגשו עכשיו
בעבר מעוניינים מאד הייתם שבו מישהו עם

להשיגו. אפשרית בלתי משימה היתה וזו -
* * *

 ומאכזבים, נוחים לא מאוד 28ה* עד 26ה-
 מיש' שבני יתכן בבית, בעיות צפויות שוב

ו בריאים אינם פתה
 נוכחותכם את מבקשים

פשוט, לא זה בקירבתם,
תצ כן שלשם מכיוון
 תוכניות לשנות טרכו

נסי לעכב או בעבודה
 היוצרים מתוכננת. עה

 יהנו שביניכם והאמנים
הש חשובים מהשגים

להת מאוד כדאי בוע,
הרעיונות, לפיתוח מסר

 כספי, סיכון עצמן. בעד ידברו התוצאות
כמוצלח. עצמו את יוכיח - אחר או עיסקי

 לפתע מאוד, חשובים נעשים החברה חיי
 ודורשי בידידים מוקפים עצמכם את תמצאו

 הזמן לא זה - טובתכם
 כבר כדאי בבית. לשבת

ת א  נסיעותיכם לתכנן:
 הקרוב החודש הבאות.
אנ להכיר לכם יאפשר

 אין חדש, מסוג שים
 דווקא להידבק צורך
 לתת צריך ולמוכר, לישן

חדש. למשהו הזדמנות
 המיקצועי בתחום גם

 על לחשוב עכשיו כדאי
 מסוכנים להיות יכולים 31ה־ עד 29ה־ שינוי.

 שתיזהרו. כדאי אחרים. ובמקומות בדרכים
* * ★

 אתם אם לכם. חשובים בחודש 26וה- 25ה-
 ענייניכם את ולקדם מה דבר להשיג רוצים
ידי עם להיפגש עליכם

 המין בגי עם או דים
ל לבוא שמובנים השני,

בטו אינכם עזרתכם.
 ה־ לעתיד בקשר חים

נפ עכשיו אן מיקצועי,
 טובה, תקופה שוב תחת
 את למצוא תוכלו שבה

 והמועיל הנעים המקום
כ לא כספית. מבחינה

ההח את לדחות דאי
בקש קשור הקרוב שעתידכם יתכן לטות,

 טוב. סימן זה - קורה זה אם חו־ל. עם רים
* * *

 ולבצע להעז ואף יוזמה, לקחת חשוב מאוד
מלעשות. נזהרים הייתם כלל שבדרך דברים

 להראות כדאי בעבודה
אפ ואם מעורבות, יותר

 הפיקוד את לקחת - שר
וב בתקיפות ולהתנהג

 אתם עכשיו החלטיות.
 התפתחות לפני עומדים

לכס הקשור בכל טובה
 השאר קשורבין זה פים,

הכיוון את בבחירתכם
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 המיקצועי. בשטח הנכון
ו להסס הזמן לא זה

 31 ב־ או 30ב־ שתבצעו נסיעות לחשוש.
שתיזהרו. כדאי - מסוכנות להיות יכולות
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