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מרים
י נ י מ י נ ג

החודש: מזל

תאומים:
הזיווג

האידיאלי
עבורה האידיאלי בן־הזוג •

אפש תאומים לבת לה יש בדרד־בלל
 לקוות לה וכדאי מעטות לא נחירה רויות
 המזלות בני יימצאו הללו האפשרויות שבין

 הקשרים אחרים מזלות עם ודלי. מאזניים
 - ודלי מאזניים קצר. יותר לטווח לרוב הם

 על לשמור יכול וזה דומה לחיים גישתם
 וגדי עקרב המזלות בני רב. לזמן הקשר
 אך תאומים, מזל מבת מאוד שונים אמנם

באפ יש עימם וגם מאוד חיונית השפעתם
 וזאת טווח, ארוך קשר על לשמור שרותה
לחייה. מביאים שהם היציבות בגלל בעיקר
 ובעניין ביותר מעשית אינה תאומים בת

 לכן המזל, אותו בן הגבר את מזכירה היא זה
 אבל עליה, שישגיח מעשי גבר לה דרוש

מס זה בולט. באופן ייעשה לא שזה בתנאי
 להתייחס אותה לשבנע או להרגיע קשה פיק

 שידאג לאדם זקוקה היא לאהבה. ברצינות
 תרגילי צח, אוויר לה דרוש לבריאותה.

להי יבולה בריאותה נכונה. ותזונה ספורט
 לחץ. של סוג כל בהשפעת מאוד מהר דרדר

ידי ללא זאת לעשות כדאי עליה כשמגינים
 הזמן כל שמישהו שההרגשה מכיוון עתה,
 קלסט־ של להרגשה לה גורמת אחריה עוקב

לכן. נוטה מאוד היא וכה כה ונין רופוביה.
 למאהב, דק לא זקוקה היא להגנה נוסף

זוגה בן לשוחח. תוכל שעימו לידיד גם אלא

 להיות שלה המוח שעל בכן יכיר האידיאלי
אינטלק לאתגרים זקוקה היא פעיל, תמיד

 כל מתפתחת שהיא ולהרגשה טואליים
רוחנית. מבחינה הזמן

 תריסר חצי לעצמה לשמור תשמח היא
 שבו תחום בכל החסר את שישלימו גברים
 הדרישות. את מספק אינו חברה או בעלה
ובל החיים, של התבלין הוא עבורה הגיוון
 לרצות שקשה מבינה היא אי-אפשר. עדיו

 וקשה לה דומה שלה הגבר גם אם אך אותה,
 היא ממנו, לה איכפת ומספיק לרצותו
 את רנה בקלות עצמה על לקבל עשויה

לעניין. הקשורים ואי־הנוחיות המיגנלות
מת לא שלה שהגבר מחליטה היא אם
 המיידיים לצרכיה נו תשתמש היא אים,

נקי ללא לה, המתאים ברגע אותו ותעזוב
מצפון. פות

 להיות צריך האידיאלי הגבר בקיצור:
 שיהיה מזה פחות לא אבל במיניות, מבורך
ואינטלקטו ריגשית אותה לעורר מסוגל
אלית.

ת בת־החג • עבורו האידיאלי
 לאש כפרפר נמשך תאומים במזל הגבר

 קסם מלאות מורכבות, מטיבען שהן לאלו
 המין בנות את אומד או מעריך הוא וחן.

 שהמטרה לומר אפשר עליו במהירות. השני
האמצעים. את מקדשת

להש תצטרך שלו האידיאלית הזוג בת
מע יותר ולהיות שלו מצבי־הרוח עם לים

 את עצמו על לקחת חייב מישהו ממנו. שית
 הקרקע. על ולהשאר הזה העולם ענייני

 לו שגורמות יומיומיות, חובות על מדובר
 או ומים חשמל חשבונות, תשלומי - לפהק

 זקוק הוא לשבת. בסופרסל קניות עריכת
 אם יירתע ולא מעודדת מרגשת, זוג לבת
 וגם ישר, הגיון ובעלת פיקחית תהיה היא
 גבוהים יהיו הישגיה אם לו איכפת יהיה לא

משלו.
 חוסר קהות, לפתח עליה כך על נוסף
 לפלרטט שלו הצורך לגבי וסלחנות רגישות

 מוקף שהוא קורה אומנם אחת. כל עם
 יכולה בקושי שחברתו כל״כך רבות בנשים

 המסיבה משתגמר אך ראשו, בקצה להבחין
 הוא שאותה העדר כל מתוך היא זו תהיה

 מערי- את שיצער דבר - הביתה עימו יקח
 רב מאמץ משקיע באמת הוא שנן צותיו,

השני. המין בנות את אליו למשוך כדי
ממנו קחו שלו, מההופעה חלק הן נשים

חיו ללא ליזה כמונה יהיה והוא הנשים את
המפורסם. כה

 מתאימות ודלי מאזניים ילידות כללית,
 המזלות לשלו, דומה לחיים גישתן יותר. לו

 לא וזו לביתם במיוחד קשורים אינם האלה
 אפילו סביבה, לשנות עבורם בעיה תהיה

מאוד. קצרה בהתראה
למ אפשר יותר המעשיים המזלות מבין

 לא •אלה אווריריות שתכונות רבים צוא
 וגם המעטה, בלשון וזאת בעיניהם, חן ישאו

 לסבול יכולים אינם שאלה מה - ההיפך
שלו. האידיאל להיות יכול

 מסויימת, להדרכה זקוק שהוא למרות
שכו תחושה לו לתת או עליו ללחוץ אסור

 זוגו בת אם עליו. משתלטים או עליו פים
 ומנדנדת מציקה לחצנית, להיות תתחיל

בן״רגע. ייעלם הוא
 אצלו, מחושב די עניין זהו חיבה הענקת

פעו את לחשב מסוגל הוא ידו. על ונשלט
 כדאי־ די להיות מסוגל הוא מראש. לותיו

 אם למשל: אופורטוניסט. שנקרא מה ניק,
 את לקדם או משהו להשיג שיוכל יחשוב

 עם קשרים קשירת על״ידי שאיפותיו
ובטיבעיות. בקלות זאת יעשה הוא מישהו,

 הסכסית האשה את יפגוש אם אפילו
 אין אם מקסימה, שתהיה נמה ועד ביותר,

 יהיה לא - ריגשית מבחינה להציע מה לה
אצלו. סיכוי כל לה

 נסיעה סביב מתח היווצרות ג4ה- עד 10ב-
 14מה־ תקלות, מדי יותר היו כבר שסביבה

נוח, יותר יהיה בחודש
נסי לקיים והאפשרות

קש או נורמאלית עה
אנ עם יותר טובים רים
 בארצות השוכנים שים

 יותר הרבה יהיו אחרות
ובחי לימודים טובים.

עכ חשובים מאוד נות
ההצל כאן גם אך שיו,
ואילך. 14מה- היא חה

בל התקדמות בעבודה
להס עלולים יחסים - ובאהבה צפויה. תי

 חדשים. קשרים נוצרים כבר אולי תיים,
* * *

 תוכנית כספי, עניין סביב נעימה לא אכזבה
 אמור שהיה כסף סכום או בטוחה שהיתה
ב יתקיימו לא להגיע

ל חייבים אך זה. שלב
לה ולא כך על הילחם

העי למרות ידיים, רים
 כסף סכום והדחיה כוב

 הבלתי- בזמן אך יבוא,
 שבו בתאריך ולא צפוי

 הבריאות לו. ציפיתם
בע לגרום עלולה שוב
 לגשת יש השבוע, יות

 להתעלם ולא לבדיקות
 לעזור יכולות קצרות נסיעות שקורה. ממה
 לקבועים. להפכם אף או קשרים להדק לכם

* * *
 בעבודה - רב יהיה המתח שבו שבוע זהו

 מעל הורידו מתינות, ביתר שתנהגו כדאי
 כדי מהעול חלק עצמכם
התמוט של מצב למנוע
 לא מאוד חשוב טות.
 דרמא- שינויים לבצע
שהנטיה למרות תיים,

י ל י ד ד י

 עומס בגלל גם קשים יהיו 12ה־ עד 10ה־
מחלו צרותיהם, מכך פחות לא אך העבודה

אנ של וענייניהם תיהם
שמ מי יש אחרים. שים
ולי לכם להפריע נסה
 הפעם אך קשיים. צור
 ממקום מאדם, יבוא זה

 לא כלל שעליו ומכיוון
 שערה מילחמה חשבתם.

 תוותרו אל מאוד. תועיל
 ובעיקר זכויותיכם על

מ תבהלו שלא חשוב
ר כוחות לכם יש איש.

 כניסתכם ועצם חושבים. שאתם מכפי בים
נגדכם. הפועלים את להרתיע עלולה למאבק

 מדהימים, דברים מתרחשים גבכם מאחרי
ה שכן לכך, דעתכם את שתתנו הראוי מן

 לא מאוד תהיה הפתעה
בעבו קורה זה נעימה.

י האישיים, ובחיים דה
ב מדי ששקעתם תכן

ה ובענייניכם עצמכם
ש למרות אך אישיים,
סמ בכם רואים אנשים

ל דואג אחד כל כות,
קו עצמו של אינטרסים

 תוכלו לא כן ועל כל. דם
 שתמיד כך על לסמוך
 לעזרתכם יבואו ידידים לרצונכם. יצייתו
 חדשה. מהיכרות ליהנות תוכלו גם ואולי

* * *
בחו 12ל־ 10ה־ בין ביחוד מאוד. רב המתח

 השבוע, שרוב כך ,16ה־ עד 14ב־ גם אך דש.
קל. יהיה לא מסתבר,

 צפויות ובעבודה בבית
ב אנשים אי״הבנות.

 בדרישות אליכם אים
ואתם מופרזות, מאוד
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בשיא להתנהג כדאי *
מא האפשרי, האיפוק *
 מעמדכם את לקדם תוכלו שבו הזמן וזה חר י
בעבודתכם. הערכה ואף הכרה ולהשיג ,

העצ על בעיקר השפיע
 מצבכם בכספים בים.

 וגם מובטחת, וההתקדמות רצון משביע
חדשה. תקופה מתחילה - ברומאנטיקה

 לא בחודש 12ל״ 10ה־ בין שיהיו מיפגשים
 שתהיו כדאי המקוות. התוצאות את יביאו

 דווקא ולאו המאזינים
מה טוב שיודעים אלה

 עלולה זו תכונה אחרים,
ל לכם ולגרום להרגיז
 ברגע התכניות שיבוש

או בנסיעות האחרון.
מסוכנים, די ימים תם
הד את כך על לתת ויש
הסתבכויות. ולמנוע עת

 שיפור נראה בכספים
 חלק להחזיר ותוכלו מה

מכ או רהיט לרכוש אפילו ואולי מהחובות
 רומאנטיים. - 15וה- 14ה־ לבית. חיוני שיר

* * *
 לציפיה לגרום עלולה מעניינת כספית הצעה

 להצעת קשור להיות יכול זה אכזבה, שסופה
 לעיסקה גם אך עבודה

מכני כמאוד שנראית
ב להתייחס כדאי סה.

 זה אם ביחוד חשדנות,
 13ל־ 10ה־ בין קורה

 עליכם בעבודה בחודש.
 היחסים את מעט לשפר

שא נראה הסביבה, עם
הסבי את מביכים תם
 שאינה בהתנהגות בה

קשו כשזו להם. מוכרת
 מישפחה בני של בריאותם מצב אליכם. רה

 טוב. אינו מצבכם גם אך - אתכם מטריד
★ ★ ★

 היחסים מבחינת דרמאתי מאוד שבוע זהו
 לסיים חשבתם וכה כה בין אם הסביבה, עם

ע מקום לעזוב יחסים,
 תפנית לעשות או בודה

ש תחום בכל חשובה
 להרשות תוכלו אז הוא,

 שבא מה לומר לעצמכם
 חשוב אם אבל לכם.
הקיים, על לשמור לכם

זהי מאוד שתהיו כדאי
ד להעיר לא ונסו רים
דעת לפי אם אפילו בר,
 בתחום מתבקש. זה כם

 מיוחדת, מאוד תקופה מתחילה הרומאנטי
יתחילו. חדשים וקשרים מהבדידות תצאו
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ל זמנכם רוב את שתופסת העבודה. מלבד
 האיפוק מוזר, מה דבר לכם קורה אחרונה,

ה והשליטה המעצורים
מ שכה החזקה, עצמית
 בדרך אתכם אפיינת

ובול חזקים אינם כלל,
 כאילו והעניינים טים,

א משליטתכם. יוצאים
 ממה יותר אומרים תם

מסביב ואנשים שכדאי
 את לפתע שומעים כם
 לומר לכם שהיה מה כל

 להתפתח עלולים נגדם.
התקו תום לאחר אך ואי־הבנות, סיכסוכים

 נקי. בשטח לפעול להתחיל יהיה אפשר פה
* * *

 והת- יותר קל להיות הופך שלכם הרוח מצב
 המוזרות ונעימה. אופטימית יותר נהגותכם
 צפויים. הלא והמעשים

 מאוד בולטים יהיו אלה
 שבה הסביבה השבוע,

 חיים או עובדים אתם
 אתכם לקבל תצטרך

ההמ כושר שאתם. כפי
 ויכולת המקוריות צאה,

 כל - וההנהגה האירגון
הש יבלטו מאוד אלה
 יהיו 13וה־ 12ה- בוע.

 וכדאי מעייפים, מאוד
 בשטח בשינה. ולהרבות לנוח להשתדל

 ומרגשות. נעימות הפתעות - הרומאנטי
* ★ *

 פוחתת. המישפחה ובקרב בבית המתיחות
 הבעיות לרוב פיתרון איזשהו יימצא השבוע

מיר שכל־כך הלוחצות,
לאחרונה. חייכם את רו

 לוותר מוכנים כולם
 משתנה והאווירה קצת

 קל יהיה לא עדיין לטוב.
עוב אתם שבו במקום

 מנסה מישהו שוב דים.
ההתקדמות. את לעצור

 בצורה לא אפילו אולי
 להתנהג עליכם מכוונת.
ת מאוד בצורה  טקטי

 להרוס או לבנות אפשר וכעת מאחר וזהירה,
והתנהגותכם. בדבריכם ורק אך תלוי כשזה
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