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מרים
בניחיני

החודש: מזל

א םים1ת

 אתם האם
 אח מנירם
 בו/בת
זוגכם?

 מזל בת זוגן בת את מכיר אתה האם
 להלן התאומים! אותן מכירה היא תאומים!

 האסטרולוגית על״ידי שחובר בזק מיבחן
 השאלות על בכנות ענו קינג. טרי הבריטית

 כן, - 3 הנקודות: את תשובה כל ליד ורישמו
לא. - 1 לפעמים, - 2

 את מכיר אתה ♦
חברתך שתך/ תאומים? בת א

 מיכתבים. לכתוב נהנית היא
 (קוויקי). מהיר לסקס מתנגדת היא
 רוח. למצבי נוטה היא
 טובה. מרכילות נהנית היא
מדברת. כשהיא בידיה נעזרת היא

 השפעה מין על לדיבורים יש לעיתים
גופני. למגע מאשר עליה חזקה יותר

 של שלמה קבוצה להביס צריך היית האם
 שלכם! ביחסים שהתחלת לפני מעריצים

 בתקופה מתחשבת יותר היתה היא האם
 עכשיו! מאשר אחריה חיזרת שבה

 מאוחר. קמה היא מטיבעה
 רומנטית! מאווירה נהנית היא האם
 עצמה. על לדבר אוהבת היא

 להירגע! לה קשה האם
 הרבה! קוראת היא האם
 האישי תענוגה למען מתלבשת היא האם

הזוג! לבן הנאה לגרום מאשר יותר

 תיקווה. לכם יש עדיין וחדש, טרי ביניכם
 יותר בנושא להעמיק עליך להכירה כדי

ברצינות.
 השייך כגבר עצמו את רואה הוא האם
אחת! לאשה

 בתנועותיו! זריז הוא האם
 ולהירגע לשכוח להשתחרר, לו קשה האם
 לישון! בלכתו

נקודות 50 עד 31 +

 בידור! של חדשות צורות אוהב הוא האם
 רבה! מנוחה צייד הוא האם
שינויים! אוהב הוא האם

נקודות 30 עד 20 >

 תכונות שלד לאשה לה אין למזלך,
 נראה מזה, חוץ באישיותה. רבות נסתרות

 אופן בכל למדי, טוב אותה מכיר שאתה
 יחסים איתה לקיים כדי טוב מספיק

 באישיותה, מידי יותר תנבור אל מוצלחים.
תסתבן. שלא כדי
נקודות 60 עד 51 •

 אותה. משעממת שביתיות מוצאת היא
 מה אותך שואלת היא הפעמים ברוב

מרגיש! אתה מה ולא חושב, אתה
 בוויכוחים! עצמה את סותרת היא האם
 חברן עם לערב להשאירה תחשוש האם

ביותר! הטוב
לטייל. אוהבת היא

 בכדורי־שינה להשתמש נוהגת שהיא קורה
להירדם! שתוכל כדי הרגעה או
נקודות 30 עד 20 •

 בת־ אודות ללמוד מה הרבה לך שיש או
תאו למזל אופיינית אינה שהיא או זוגך,
 כוכבים מיספר במפה לה שיש נראה מים.

אי על משפיעים ואלה האדמה, במזלות
 לב לשים צייד אותה, לאפיין כדי שיותה.
הקשר אם בתולה. או גדי שור, למזלות
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 תשמח שלך שהתאומים להאמין קשה
 אותה מכיר שאתה מפני וזאת זו, לתוצאה

 אוהב אינו תאומים במזל אחד ואף מדי טוב
 תעשה וקריא. גלוי חשוף, כל־כך להיות
 לעצמך, שלך הידע את תשמור אם בשכל
 מדי יותר שאתה נראה כי ובעתיד, בהווה

 כמובנת אותה מקבל אפילו או שבע־רצון
מסוכן. מצב וזהו מאליה,

 בעלך חברך את מכירה את האם +
התאומים? זוגן־ בן או

 לפני אמיתי ז׳ואן דון היה הוא האם
אותו! שהיכרת
נשואות! לנשים חולשה לו היתה האם
המיניים! בהישגיו מתגאה הוא האם
 כל על קצת שיודעים מאלה הוא האם

נושא!
לו! מקנאת שאת שונא הוא האם
תיקווה! חסר בזבזן הוא האם
ביקורתי! הוא האם
 מין על מגרות שיחות מעדיף הוא האם

הפעולה! ■מעצם
רב-צדדי! הוא האם
פלרטטן! הוא האם
לתחו מתקשרים המיקצועים חייו האם

רבים! מים
עצמו! על לדבר מרבה הוא האם
גרוע! זיכרונו האם
מישחקי־אהבה! אוהב הוא האם

 זמן במחיצתו נמצאת שאינן נקווה הבה
 או כלל, אותו מכירה שאינן נראה ממושך.

 להיות יכול שלו. למזל אופייני אינו שהוא
 במפת האדמה מזלות של השפעה שיש

 אותו, להבין מאוד רוצה את אם שלו. הלידה
 גדי או בתולה שור, מזל את לראות לך כדאי

אליו. קשורים
נקודות 50 עד 31 ♦

 האידיאלית, התוצאה שזוהי רק לא
האידי הזוג בת תהיי שאת להניח סביר
 שלא זמן כל שלן, התאומים לגבר אלית
אותו מבינה את באישיותו. לחטט תנסי

 שיחות מעדיו הוא
 מעצם מין עד

,  והיא המעשה
ת אינה ד ג נ  מת

ס ק ס ר ל י ה מ
 נינוח יהיה אליו שיחסך כדי טוב מספיק
ונעים.

נקודות 60 עד 51 ♦
 את מכירה כנראה את התוצאה לפי

 לא בוודאי הוא למדי. טוב שלך התאומים
 שאת ספק אין לכן עצמו, על לדבר מפסיק
 טובה כל״כן ידיעה אבל, אותו, מבינה
 אתם ואם ושביעות־רצון. לשיעמום תוביל
 מעמד, יחזיקו ביניכם שהיחסים רוצים
שינויים. כמה בהם להכניס כדאי

טרה
ס 2ו ר מ  - ב

ל 20 אפרי ב

 בחודש 30ה״ עד 27 לתאריכים שמתוכנן מה
 בצורה להתרחש או לפועל לצאת שלא יכול

מהמצופה. שונה מאוד
מפוז תהיו שלא חשוב
 ושאננים שכחנים רים,
 שבהם ימים אלה מדי,

 עיר- על לשמור חשוב
לנה מתייחס זה נות.
שעבוד מי או׳לכל גים
הי בסכנות. קשורה תו

 די יהיו חדשות כרויות
ומ מרעננות מפתיעות,

או נראות וכבר רגשות,
 שיעסיקו ומלהיבות סוערות פרשיות תו

 משתפר. הכספי מצבכם הקרוב. בזמן אתכם
. . .

 לגבי קובעים מאוד יהיו הקרובים הימים
ב רבה במידה תלוי הדבר הכספי, מצבכם

ל נסיה יש התנהגותכם,
 שאותן להוצאות היכנס
 להרשות יכולים אינכם

 או לזלזל וכן לעצמכם
 בעניינים טיפול לדחות

ר עם מגעים רישמיים.
לה יכולים שונות שויות

ב חשובים מאוד יות
הת הקרובים, שבועיים

ב שמבין מי עם ייעצות
הפ למנוע יכולה עניין

ל להרשות יכולים אינכם שאותו כספי סד
ם יעודד - אנשים של ביקור עצמכם תכ  א

* ★ *
של הימים לא בהחלט אלה 29ה- עד 27ה״

 ה- בני לכם שיכינו ואכזבות רב מתח כם.
ל עמיתים או מישפחה

 להשפיע יכולים עבודה
ה השבועיים על מאוד

ל שיכול מה קרובים.
ש• כסף סכום זהו עודד
 לא ממקור להגיע עשוי

ן 1■ | | ן |  ג- סכום לפחות או צפוי, ■ |
■11ד ■ מצ אתם שלו דולמזה ״ '

 והג- בידור קצת פים.
 בין לכם מזומנים אות

באה בחודש. 3ל־ 1ה״
 אנשים לשתף הזמן לא זה זהירים, היו בה

מתאימים. עקרב או גדי בני בסודותיכם.
28

1סוס
ני 2ז  - ביו

לי 20 ביו

 ומועקה כבדות ומרגישים עייפים מאוד אתם
 ההרגשה שבת עד מקורן. את להסביר שקשה

אס מבחינה מוצדקת
 לאחר אולם טרולוגית,

להתעו קצת תוכלו מכן
 כי אם חוזר המרץ דד.
ל עליכם הכוחות. לא
ל לגשת וגם לישון נוח,

 ולברר רפואית בדיקה
 קצת הבטן מצבכם את

 שלא סיבה ואין מציקה
 שיקלו בתרופות להיעזר
 זמן זהו בעבודה עליכם.

 פירסומת לעשות מבלי אבל להתחיל. טוב
 אחרים. של קינאתם לעורר לא כדי לעצמכם

* * ★
ה בחודשים שרכשתם ידידים עם היחסים
הב בשבועיים חשוב מקום יתפסו אחרונים

ביכול תזלזלו אל אים.
 את לעכב או לעזור תם

 תלוי זה התקדמותכם.
 - בהתנהגותכם מאוד

להק מכם מצפים הם
ו זמן יותר להם דיש

 ותמורת לב, תשומת
ול לעזור יסכימו זאת
 בשאיפותי- אתכם קדם
 עזרה תקבלו אל אן כם,

 המובן כדבר מחברים
 ידידים שהם מאלה לא גם - אגב מאליו.
 נוחים. יהיו לא 3וה*ג 30ה״ ותיקים. מאוד

★ * ★
בי רבות אתכם מעסיק המיקצועי עתידכם

 27ה־ בין יווצר ורגיש עדין מצב אלה, מים
ש כדאי בחודש. 29ל־

במ מזהירים יותר תהיו
 או הממונים עם געים

 שמעלי- הסמכויות עם
 לקבל קשה קצת כם.
מבק שאתם מה את

 הבאים בשבועיים שים,
מיכשו־ הרבה די צפויים

בר תלויים שאינם לים
 אלא מישהו, של רע צון

מיוחדות' נסיבות עקב
וה 30ה־ בחשבון. מראש נלקחו שלא ובעיות

רומאנטית. חוויה מצפה ונעימים. נוחים - גג

מאזנ״ם

(ה1ת1
ט 22 ס ו ג או  - ב
ר 22 ב מ ט פ ס ב

 נסיעות הוא אלה בימים מאוד חשוב נושא
 שגרים אנשים עם קשרים לפחות או •לחו״ל,

 עם עבודה קשרי שם. .
 יכולים אחרות ארצות
תוכנ להגשמת להביא

שוא אתם שאותן יות
 זמן כבר להגשים פים

י בחודש 29ה- ממושך.
או לאכזבה, לגרום כול
מהש תבהלו אל לם

 בעול שמגיעות, מועות
 יכול הכל ימים מיספר

עבו הצעת להשתנות.
 בחודש, 2ב־ או 1ב* צפויה מעניינת דה

 תשובה. שנותנים לפגי כך על לחשוב כדאי
★ ★ ★

ומבו בסביבתכם מקובלים היותכם למרות
 נהנים ממש שאנשים ולמרות בחברה, קשים

 קשה עכשיו, מחברתכם
 או שלכם בריאות. לכם.

 גורמת מישפחה, בני של
ובשו גדולה, דאגה לכם
 עלולות נעימות לא רות

לע ואי־אפשר להגיע
 לשנות כדי הרבה שות
 בשבועיים המצב. את

 עסוקים תהיו הבאים
 בבעיות גם השאר בין

 מצבכם כרגע כספיות,
 בבנק, חשבונכם על השגיחו נוח לא מאוד

 להפסדים. לגרום יכולות רציניות שגיאות כי
* * ★

 אך בחודש, 29ל־ 27ה- בין באוויר מתיחות
 מהשיגרה קצת להתרחק צריך - פתרון יש

מ והבית, העבודה של
 30ה־ וכה כה ובין אחר
עיי על מראים 3וה־ג
 לכם לגרום שעלולה פות

 כדאי טוב. לא להרגיש
תנוחו, לחופשה, שתצאו
ו חדשה חברה תכירו
בחו 2וה- ה־ג תיהנו.

 רוח מצב על מראים דש
 על טוב, יותר הרבה

מש רומאנטית פגישה
רחו מארצות מעודדות ידיעות ועל מחת
לקצה. מהקצה ההרגשה את ישנה זה קות.

ר 25 מב ב  ־ בנו
ר 20 ב מ צ בד

 בימים אתכם מטריד מאוד העבודה נושא
 לע־ בקשר לעשות מה להחליט צריך אלה.

 אין המיקצועי, תידכם
 זמן לכם שמצפה ספק

 להשקיע צריך קל, לא
לב כדי רבים מאמצים

 ההתחייבויות כל את צע
היח עליכם. המוטלות

בעבו שותפים עם סים
עכשיו, רגישים מאוד דה
במ להסתבך נטיה ויש

 עניינים בגלל ריבות
 שותפות חשיבות. חסרי

 הזמן לא עכשיו אבל בחשבון. באה חדשה
 סופית. החלשה להחליט או לחתום המתאים

★ ★ ★
 אי־אפשר אין. וקיום והבטחות הבטחות

ה את לקחת עליכם ידידים, על לסמוך
 ולבצע לידיים עניינים

 צריך בעצמכם. דבר כל
 שונה כיוון על לחשוב

הע על מדובר לחלוטין,
 גם מכוון זה אבל בודה,

 אתם אחרים. לתחומים
עצ על לקחת חוששים

 וכבני סיכונים, מכם
 לכל הנמשכים דלי מזל
 איג- שיגרתי, שאינו מה
עצמ את מוכיחים כם
להת תוכלו בחודש 2וב- 1ב־ לאחרונה. כם

 מובטחת. ההצלחה - חדשה בשותפות חיל
* * ★

צו ישי רבות, אתכם מעסיק המגורים תחום
 את מחדש לארגן אולי שינויים. לבצע רך

 למקום לעבור הדירה.
 חפצים לרכוש או שמה

חדשים. רהיטים או
ב זה כספית מבחינה

 ואם מתאפשר, החלט
 תוכלו להחליט תמהרו

 או למצוא להצליח אף
 שאתם מה את לבצע
ה השבועיים - רוצים

מתאי מאוד קרובים
אלה. לעיסוקים מים

 2ב־ או 1ב״ להציק שבות בריאות בעיות
לבדיקה. וגשו עצמכם על השגיחו - בחודש

ר 20 א נו  - בי
בפברואר $ו

ר 1$ א  בפברו
ס 20 ר מ ב


