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תיוביות
 מאוד השורים הרבה, סבלנותם למרות
 המנוגדות דיעות סובלים אינם עקשנים,
 הם תמיד. צודקים שהם ובטוחים לשלהם

 וכד שינוי, לכל ומתנגדים עקשנים רכושנים,
 כשיגרה, תקועים עצמם את מוצאים הם

 שהדבר מבלי ושוב, שוב עצמה על החוזרת
להם. יציק או יפריע
 קצת בעצמם, מרוכזים כבדים, הם

 אותם. מאפיין ספונטאניות חוסר קמצנים.
 כבדים עצלים, להיות נוטים הם לעיתים

מח ואינם מתפנקים הם ואוהבי־מותרות.
עצמם. עם מירים

 זוהי עבורם, ביותר הקשים הדברים אחד
ועשיר. מתוק טוב, לאוכל היתרה אהבתם

 הם אם אלא לתת, ממעטים השורים
 לכסף הקשור בכל תמורה. שיקבלו בטוחים

 על רק אותו לבזבז ששווה מאמינים הם
 למצוא עבורם בלתי־אפשרי כמעט עצמם.
רגש גם היא שאהבה מכיוון אמיתי, אושר

 חסר-מזל מיסכן כשאיזשהו נתינה. של
 בלב לקראתם בא השני המין בן ותמים
 ובודקים בחשדנות מגינים השורים פתוח,

 הם בדבר. תלויה אינה זו אהבה אם
 יחסו. וכן טהורים, אינם שמניעיו חוששים

 לאחר יובנו לא האמיתיות כוונותיו אם
 הראשונה, פגישתם של השלישית השעה

 לא אותן. לדעת תוקף בכל ידרוש הוא
 לכישלון, נחרץ דינם קשריהם שרוב מפתיע

התחילו. שהם לפני עוד וזאת
 מסוגלים בכלל הם האם השאלה: נשאלת

 שכן. נראה מוצלחיסז לחיי״נישואין להגיע
 נוחים שבעי״רצון, הסגעשים בן־לילה כמעט

 מובן כדבר בן־זוגם את לקבל ונכונים
 את לאמץ נוטים הם משום־מה מאליו.
 האפשר ככל מהירה חזרה של הרעיון

 הם השורית בעקשנותם המוכרת. לשיגרה
 אין ועכשיו עשו, שלהם את שהם מאמינים

 שפעמים מפתיע כלל זה אין לטרוח. סיבה
 את מסיים עצמו את מוצא שור מזל בן רבות
לבד. חייו

 הבלתי- הצד את להכיר לן נזדמן אם
 עימו, להשלים יכול ואינך השור של נעים
 את עימו לסיים איד לדעת עליך יהיה

 בכל ניחן שור כל שלא תשכח אל הקשר.
 קיימות אם וגם לעיל, המוזכרים החסרונות

 שהצדדים יתכן - הנ״ל התכונות אצלו
 חי אתה אם אד כד• על מפצים הטובים

 יהיה השלילי, השור של במחיצתו(מחיצתה)
 לו ולהבהיר הקשר את לנתק מאוד קשה

נגמר. שהכל
קצר. שיעור דרוש אולי לכן
שור? מזל עם הרומאן את לסיים איד

 היא הסיבה קל. לא זה שור ממזל להיפטר
לשימצה. והידועה בו הטבועה העקשנות

 פרק שור עם היית אם זה. רק לא זה אבל
 טוב, חבר שחיפשת נראה אז כלשהו, זמן

 לא זה חבר, עם יחסים ולסיים ויציב נאמן
ביותר. הקלים מהדברים

 משהו לעשות שור להביא קשה אופן, בכל
 הכל היחסים בתחילת בכד. רוצה אינו אם

 יבואו מייד הרומאן, התפתחות עם פשוט.
 עצמו. על לקבל צייד שבן־הזוג איסורים,

 אך במין, מדי מתירני להיות לו אסור למשל,
 אסור שירצה. עת בכל לשור לו לסרב לא גם
 לא כשזה לחסיד לא גם אך כסף לבזבז לו

 צנוע לא גם אם גאוותן, תהיה אל במקום.
שתקן לא גם אך מדי גלוי תהיה אל מדי.

 איסורים אחת אלף עוד וכו', וכו' מדי.
־־־ והגבלות.
 לדעת אוהב שהשוד תשכח אל בעיקר

 להיות חייב הכל עומד. הוא היכן בדיוק
 ביותר שהטוב לו תגיד אם לעיניו. וגלוי ברור
 במהרה, זאת יבין הוא מרחק לשמור הוא

 יותר רחוק שיותר שמה תדגיש אם ביחוד
 אפילו יכול הוא יתפוס. הוא זאת את טוב.

 בן אם זה, מסוג לרעיון אסיר־תודה להיות
באף. אותו מושך לא הזוג

 שור מזל בן את לשלוח המהירה הדרך
 תהפוך תדמית. לשנות היא והלאה ממך

 התנהגות בעל מוכר, לא אחר, למישהו לפתע
תוק בחן. זאת עשה אך חדשים• והרגלים

 תוקפנות. אחריה תגרור למשל, פנות,
 ערבים לבלות רגילים אתם אם לדוגמא:
 באכילה ועוסקים לבית מחוץ נעימים
 לבד, אותו לשלוח שינוי לשם כדאי ושתיה,

 יוצאים כשאתם ובולט צעקני בגד ללבוש או
כהנה ועוד כלשהו. חברתי למיפגש יחדיו

 תהיה זאת ביטחונו. את שיערערו רעיונות
להתנתק. ביותר הקלה הדרך

 כן, אם ממנוז להיפרד כדאי האם אבל
 ראוי. תחליף שישמש מישהו מצאת ודאי

 מבת- להיפטר מנסה והוא בגבר, מדובר אם
 יותר קצת להיות יכול זה בת״השור, זוגו

 ייעשה זה אם הערכה בה יעורר זה קשה.
 צריך זאת בכל אולי אבל ויפה. נקיה בדרך
 לפני אותה ולהכין ברורה בצורה לה לרמוז

המכה. את עליה שמנחיתים
 סרב מינית, מבחינה אותה לרצות לא נסה
 - תתעקש היא ואם מתבשיליה, לאכול
 של שבוע תיאבונך. את שתאבד כדאי פשוט

ממד. יימאס ולה כזו, התנהגות
 להיות צריכים שור מזל בן הגבר אל

 סחור״סחור. ללכת לא וברורים. החלטיים
 שאת רואה את הרומאן ובסיום קורה אם

 רוצי - תתמהמהי אל אליו, מתגעגעת עדיין
 ברומאנטי- עניין של בסופו כי אותו, לתפוס

לאט. זז לא בהחלט הוא קה
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ב לא זו הפרק, על עולות לנסיעה תוכניות
 משמעותית בוודאי אך ארוכה, נסיעה הכרח

לע הנוגע בכל וחשובה
ור ארוכה נסיעה תיד.

לד כדאי יותר חוקה
 פעם ולבדוק מעט חות

התוכניות, את נוספת
ר תהיה התועלת שכן
 הדברים אם יותר בה

איטי. יותר בקצב ייעשו
 עדיין התאונות סכנת

 הפגיעות וכן חלפה, לא
ופציעות, כוויות מפני

התא וזהירות. לב תשומת מחוסר שקורות
 בחודש. 21ה״ עד 18ה* הם המסוכנים ריכים

* * *
□ בעיית  15וה־ 14ה״ מציקה, עדיין הכספי

ת מדלדלים שוב תם ודווקא התקציב. א  באו
מת ימים  אפשרות קיי

ת לבסס  הכסף ענייני א
ברי יותר דרך ולמצוא

ח ונכונה אה ת להבטי  א
 במקום הכלכלי, העתיד

באו להוצאות להיכנס
 להתייעץ עדיף ימים תם
 ולפעול דבר מביני עם
 17וב־ 16ב־ עצתם. לפי
לנ תוכניות יצוצו שוב

א לחדל. סיעה  שזה אל
 הכספיות. הבעיות בגלל המתאים. הזמן לא

ם עם קשרים שי  לטובה. יפתיעו - שם האנ
* ★ *

דב קורים בעבודה גבוה, במתח חיים אתם
מתנה אנשים לשליטתכם, מעבר שהם רים

ו חוגגת לא בצורה גים
י אינכם ואתם מרגיזה,

 לפחות להתערב, כולים
העצב ישיר. באופן לא
ל גורמת הפנימית נות

 במקומות התפרצויות
 ומפתיעה הלא-נכונים,

 הקרובה הסביבה את
 - הבריאות והרחוקה.

א במיוחד, טובה אינה
כל חולשה חשים תם

 ידידים שינה. מחוסר הנובעת עייפות לית,
מצב־הרוח. את ומשפרים קשרים יוצרים

 - במאי 2ו
ביוני 20

 - ביוני 21
ביולי 20

ם ת ם א צאי ת מו ם עצמכם א  בעניינים עסוקי
קו לא כלל שבדרך ם העסי  עד היום. עד אתכ

 חשובה שהקריירה כמה
שמקדי כמה ועד עכשיו

 מתברר לכך. זמן שים
יו דחופים עניינים שיש
ה־ בני אצל בבית. תר

 יותר עוד אבל מישפחה
הפ אחרים. במקומות

תם עם ם א  את מוצאי
בעניי מטפלים עצמכם

מעור או ציבוריים. ני□
ח של בבעיותיהם בים

ם ברים קי קו בריאו מבחינה לעזרתכם. הז
 מתמיד. רגיש הבטן איזור רגיש. שבוע - תית

* * *
 הלב תשומת במרכז נמצאת עדיין העבודה

 לתוכניות זמן יותר להקדיש עליכם שלכם,
ה לעתידכם הקשורות

שאינ נראה אד רחוק,
עניי לכך. מתפנים כם
 מאלצים אחרים נים

מזמנ להקדיש אתכם
 כמעט וזה היקר, כם

י לסרב. אפשרי בלתי
 שיגיעו מיכתב או דיעה

 שימחה, יגרמו מחו״ל
 בקרוב, נסיעה תיתכן

 מאוד. לכם נחוצה וזו
 עצמכם אתם אם - לכם הילד ובלימודים

 רבים. לשבחים תזכו מלמדים, או מרצים
★ * ★

ב 15וב־ 14ב־ יתגבר ועוד רב המתח בבית
ד רצוי חודש,  חופשה, או לנסיעה לצאת מאו

 או בארץ להיות יכול זה
השא לה. מחוצה אפילו

 ובמיסגרת בבית רות
 - הלוחצת המישפחתית

מינה המריבות. את מז
ם כסוכי וההתמרמ הסי

ה על המוצדקת רות
ה־ לבני שיש דרישות

 16ה־ כלפיכם. מישפחה
ם 17וה־ מני אפ לכם מז

ליה להתבדר, שרויות
ת מאוד שישפר מישהו לפגוש ובעיקר נות  א

מחייבת. ולא קצרה החוויה א□ ג□ ההרגשה.
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חאזנייס
11• "1.1 ■11

 שלכם הקשרים לעתיד בקשר התלבטויות
 עליכם עכשיו. מחשבותיכם את מעסיקות

 וכדאי להחלטה, להגיע
לקש נוסף סיכוי לתת
 חשובים שעדיין רים

 היכרויות לכם. ויקרים
השבוע. צפויות חדשות
 להיות כדאי זה ובעניין
ל להיתפס לא זהירים,

הי ולבדוק התלהבות
 החיצוני הרושם אם טב

שמס לאישיות מתאים
וה 14ה״ בפנים. תתרת

 בענייני בדרכים. בנסיעות מסוכנים די לב
 לוחצות. בעיות לפתור יש עדיין - כספים

* * *
ם ת חס נהנים א את הסביבה, מצד טוב מי  לז

 הראשונית והתגובה כל־כך, רגילים אינכם
ן חשדנית. היא' שלכם  א
ת מ א הא נ שאנשים הי

 ומחברתכם מכם הנים
ד ומעריכים ע את מאו
הברי מנושא בודתכם.

ת  להתעלם אי־אפשר או
 את□ השבוע וגם -

שנגר מבעיות סובלים
 מעניין לפתע. לכם מות

 עכשיו הבעיות שרוב
ת אינן  הרגילות. המחלו
חה זהירות, חוסר של תוצאה אלא  או הזנ

כלל. בדרך לכם אופייני שאינו עירנות, חוסר

עוןת
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 כזו כמות עצמכם על להעמיס תמשיכו אם
 האחרונים, בשבועות שהיה כפי עבודה של

 תוך עצמכם את תמצאו
 ואת במיטה, קצר זמן

ל יכולים אינכם זאת
 מאחר לעצמכם. הרשות

 אתכם שיחליף מי שאין
א ובמקומות בעבודה

חיו אתם שבהם חרים־
 אתם זאת, ובכל ניים.

 את קצת להאט חייבים
להת שלא כדי הקצב
 מתגבר המתח מוטט.

 משמחת ידיעה בחודש, 15וה- 14ה״ סביב
בחודש. 17ב״ או 16ב״ צפויה כספים בענייני

ומכבי מעייפים מתישים. מאוד 15וה״ 14ה־
 לגרום עלול יתר מאמץ לנוח, השתדלו דים.

בריאות, לבעיות לכם
 יכולים אינכם שאותן
 אין אבל מראש, לצפות

להר* תוכלו שלא ספק
ב* לשכב לעצמכם שות

טה  - לתפקד לא או מי
ב מאוד נחוצים אתם
מ ענייני ובעבודה. בית

להע ממשיכי□ גורים
ק ם סי הזמן, רוב אתכ

ה מכירה.  מעבר או קני
 ביתר להתבצע יכול זה כל - שכור למקום

הבה ענייני הבא. מהשבוע קלות  מלבלבים. א
* * *

 ה- לעתיד בקשר מאוד קובע בחודש ג3ה־
בידי להיעזר תוכלו 15וב״ 14ב־ מיקצועי,

 יוכלו אלה קרובים, דים
הש ללא עניינים להזיז
 מיוחד, מאמץ של קעה

 כדאי בחודש 15ב־ אך
עלו הם - לידם שתהיו

ו מדי, יותר לומר לים
ר הפחות הדברים את

מ 17וה״ 16ה־ צויים.
 בפגישה נוחים. לא אוד
אינ שעימם אנשים אם
 בלשון וזאת נהנים, כם

 שנוצר המצב על לשוחח תצטרכו המעטה,
 בדרישות. שבאים מישפחה בני לבין ביניכם

* ★ ★
ם :5וה־ 14ה־ מנ שוב נוחים, כך כל לא ימי

ם ם לעכב סי תכ ם בעבודה, א מרץ. חשים את
ה להזיז ויכולת תנופה

 בעל מישהו אך - רי□
ת  מונע והשפעה סמכו

ת מכם ברי אין זאת. א
א רה  בשקט לחכות אל

ד טוב. יותר לזמן  מאו
להסתכסך. מומלץ לא
 מה את לומר בכלל או

 ההיפך חושבים. שאתם
ברשויות, לנהוג יש -

בממוני□ או בסמכויות
 - לכספים הקשור בכל משי. של בכפפות
נעימה. הפתעה וצפויה רצון. משביע מצבכם
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