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בנימי!•

 קיבלת ובוודאי היטב, אותה מפיר שאתה
חסרונותיה. למרות אותה

החודש: מזל

 את הנו
בן/בת־זוגו

 חברתך, בת־זוגך, את מכיר אתה האם
 מכירה היא האם סרטו! מזל בת - אשתך
 על- שחובר מיבחן־בזק להלן 1הטרטן אותך,

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

לא. -1 לפעמים; - 2 כן; - 3 הנקודות: את
שדך? הסרטנית את מכיר אתה

ממתקים! אוהבת היא
לעבר! חזקים סנטימנטים לה יש
 אפילו שבוע כל כסף לחסוך צורך לך יש

 בכך! מה של סכום על מדובר אם
 למין! אהבה בין להפריד מסוגלת היא
בסרטים! בוכה היא

 מגלה אינך כשאתה הראש לה כואב
 בלבד! תאוותני אלא ריגשי יחס כלפיה

 להיפוכונדריות! נוסה היא האם
 בזיכרון! דברים שומרת היא האם
לא מייד לאכול צורך מרגישה היא האם

יחסי־מין! קיום חר
 ההולדת יום תאריך את לשכוח תעז האם

שלה!
 ילד או תינוק למראה רגשנית נעשית היא

קטן!
לים! נמשכת היא האם
ריגשית! מבחינה בך תלויה מאוד היא

***************************************ס*****************************

 או עצבים התמוטטות תקבל היא האם
 עבודתך! את תאבד אם מדאגה תשתגע
בדיאטות״הר־ עסוקה תמיד היא האם

זיה!
 אחרות, נשים לעבר הצידה פוזל כשאתה

 ומקנאת! נפגעת מאוד היא
 טינה! נוטרת היא האם
 פרשות־ שתי לנהל קשה לה יהיה האם

במקביל! אהבה
 מדיכאונות! טובלת היא

או מהסובבים מושפע מצב־רוחה האם
תה!
נקודות: 30 ער 20 ♦

- האחת אפשרויות. שלוש כאן קיימות

 השביע על בביטחון לומר אפשר אחד דבר
יתרחשו יום מדי יהיה. לא משעמם הקריב:

 מתוכננות לא תקריות
מראש. משוערות ולא
רוב בחודש 2וב־ 1ב״

1 י 1*91
הע סביב הוא הריכוז
ש להאמין קשה בודה.

18911779 בכל-בך להיתקל אפשר /11119 19 4זחז13 ואי הבנות אי הרבה

להיל- אלא ברירה אין

להס או לפרוש לאיים
 אל עוסקים. אתם שבו מהפרוייקט תלק

 לכם. יאפשרו לא בוודאי זאת את דאגה,
* * *

 עובדה מקובלים. מאוד מרגישים אתם
 מקיפים וקרובים שכנים מכרים שחברים.

בחב ומעוניינים אתכם
 אינה תגובתכם רתכם.

 מאחר אותם מספקת
נצמ כהרגלכם, שאתם.

השיגר־ לתוכניות דים

 יתכן מחשבותיכם את מעסיקה הקריירה
 להצעה מיידית תשובה לתת מכם שידרשו

לד רצוי אולם מושכת
ה־ עד תשובה מתן חות

 שבו פרוייקט בחודש. 17
לדאגות. גורם התחלתם

 אינם ועיכובים תקלות
להתק לכם מאפשרים

 זה המתוכנן. בקצב דם
אפ ואי באשמתכם לא
 נסיעה זאת. למנוע שר

להי עלולה שתיכננתם
 זה תצטערו אל דחות,

 בגלל לנהיגה לב לשים יש בעיות. יחסוך
 בתאונות. להסתבך שלכם החמורה הנטיה

★ * *
 עליכם מקשה בתוככם שמצטבר הרב המתח

 שלקחתם הפרוייקטים את ולסיים לתפקד
 מ־ העצבים עצמכם. על

נו ואתם מאוד תוחים
 זעם להתפרצויות טים

נכו הלא האנשים על
להוריד תצטרכו נים.

 לא פעם אף - השניה עתה. רק נפגשתם
 ולעומק. מקרוב זוגתך את להכיר טרחת

אופיינית. סרטנית אינה היא - השלישית
נקודנת: 50 עד 31 •

 שאתם יתכן טוב. די אותה מכיר אתה
 רגיש, אדם שאתה או רב, זמן יחד חיים

 מיקרה, בכל הזולת. את וקולט המבין
להצליח. טוב סיכוי יש ביניכם ליחסים

נקודות: 60 עד 51 •
 את למלא ואנרגיה כוח די לך שיש פלא

 סרטנית עם נמצא שאתה מפני הזה, השאלון
ידו שאינם רבים נסתרים צדדים לה שיש
 נראה לפחות מותש. בוודאי אתה לך. עים

***********************************
 במקום לבם שהיו מריבות או התלבטויות

בחודש. 8ה־ או 7ה״ לקראת יחלפו העבודה
ל שתצטרכו ספק אין

ול גמישים יותר היות
 שנראה מה על וותר
 עד עקרוני כמעט לכם

 התעקשותבם עכשיו. ■■ ״!*י>
אי התוכניות ביצוע על
שב מכיוון במקום, נה

 מסוגלים אינכם זה רגע
ה התמונה את לראות
 מאוחר ובשלב כוללת

מדו במה תבחנו יותר
 מעייפים מאוד יהיו בחודש 2וה״ 1ה־ בר.

שוב. תחלו שלא כדי - שתנוחו וכדאי
* * *

 קשורות היו לאחרונה לכם שהיו הבעיות
הת בשני ולבריאות. הסביבה עם ליחסים

שי לחול עומד חומים
ש רצוי עדיין אך פור.

 3ב־ זהירים. מאוד תהיו
 אתם בחודש 5ה־ עד

ממח־ לסבול נוטים שוב

שרך? הסרטן את מכירה את
 עליך! להגן צורך חש הוא
 מדוכא! כשהוא שותק הוא

 במיוחד! פורה דמיון לו יש האם
 היפוכונדרי! הוא האם
 במיט- לגאון עצמו את מחשיב הוא האם

בח!
רכושני! הוא
 מיוחד! באופן לאמו קרוב הוא

 תשו- את לעצמו למשוך אוהב הוא האם
מת־הלב!

 או שהיה קשר לכל התייחס הוא האם
 יתירה! ברצינות קיים

אנטי־פמיניסט! הוא
אותו! לזעזע קל

 כספים! בענייני קמצן קצת הוא האם
 רחמים של התקפות מקבל הוא האם

עצמיים!
 למיש־ אותך לקרב לנסות מתעקש הוא
פחתו!
 מתיקה! דיברי אוהב הוא
 די חברותייך עם לפלרטט מנסה הוא
בגלוי!

 מסרבת כשאת מצב-רוח מקבל הוא האם
יחסים! עימו לקיים

נקודות: 30 עד 20 •
כו מיספר יש שלן שלסרטן להניח סביר

 דלי, תאומים, דוגמת במזלות״האוויר כבים
 אינו שהוא מסכימים שניכם אם מאזניים.

 במהותם שתתעניינו כדאי לסרטן, אופייני
אלה. מזלות של

נקודות: 50 עד 31 •
* טוב מספיק שלך הגבר את מכירה את

 ן מזה. ליהנות ואף יחד לחיות שתוכלו כדי
 * עדיין או מחייב קשר אליו קשורה אינך אם

♦ בקרוב. יקרה שזה סביר לו, נשואה אינן
* נקודות: 60 עד 51 #

* מזוכיסטי. משהו באישיותך שיש נראה
* אדם לרגליו. הדום להיות נהנית פשוט את
 * סרטן. מזל של חיובי הפחות הטיפוס הוא זה

 ן ולמסור אישיותך את לבשל מוכנה אינך אם
 * ממנו. להיפרד לך כדאי עצמך, את לו

************************************
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 האחרון בחודש שהשקעתם הקשה העבודה
 ש־ למרות השבוע. ולשבחים להערכה תזכה

 בעיצומה שרויים אתם
לפ קלה לא משימה של

חיו בהדים תיזכו חות
בת הסביבה. מצד ביים
 אתם הרומאנטי חום

 קשר מבולבלים. מאוד
שי להסתיים. עומד ישן
 הנושא על חשובה חה
ע בחודש. 7ב־ או 6ב־

 בביתכם תתנהל שזו דיף
 שבו זר. במקום ולא

 עומד חדש קשר ביטחון. לאבד עלולים אתם
 חושבים. אתם שעליו זה לא אך להתחיל

* * ★
 אתם מאוד, חשוב מקום תופסת העבודה

 אינכם להמשיך. אפשר אי שכך חשים
 מקומכם, את מוצאים

לע מה אין כרגע אך
 להשלים תצטרכו שות.
9 < המצב עם מה זמן עוד

של בטווח בך יאחר
■

1?

דראס שינויים לבצע ::■ ץךזן ן זאת למנוע תוכלו דים.
ן ̂ ׳־'׳׳ ״ - ׳

להתמו לא כדי עומס, ול־ יותר גמישים להיות י
הקשורית עסקות טיים. פעילות תתכננו לא אם . אי טט ת ו ל ח נראה ל זמ־ אפילו שינויים, בצע •

הזדמ יהיו השבוע ניים.
 למיפגשים. רבות נויות

ובילו ביקורים נסיעות.
 עליכם להחמיץ. חבל שונים. אנשים עם יים

 אומרים. שאתם במה זהירים מאוד להיות
* * *

 כל וקשים. מתוחים מאוד בחודש 2וה־ 1ה־
לג יכולה בסביבתכם יעיר שמישהו הערה

 החלטה לקבל לכם רום
פרו וחסרת קיצונית
 העבודה לגבי פורציות

האי החיים אפילו או
מ אכן התקופה שיים.

 ובעיות נוחה, לא אוד
 מדי צצות תיקשורת

 הרוח מצבי אולם יום,
משג שלכם ההפכפכים

וב הסביבה את עים
ב־ עצמכם. אתכם עיקר

 עם להתמודד תצטרכו שוב בחודש 7וב״ 6
העבודה. במקום שתצוץ חדשה בעיה

תאוח׳ס

 הבריאות שמצב
 ומצב זו בתקופה טוב

ל מתחת ממש הרוח
 בשקט. תכננו לעתיד התוכניות את אפס.
 מוצדקת. ואינה חזקה כספים להוציא נטיה

★ * ★
 מתוחים יהיו העצבים בחודש 3וב־ 2 ב־

 הבטחה מהרגיל. גבוהה שלכם והרגישות
מת אינה לכם שניתנה
מי דווקא וזאת קיימת.

 שלא סמכתם שעליו דיד
בשו שתוכנן מה יאכזב.

בעצ לבצע כדאי תפות
 כה בין עזרה. ללא מכם
טו יהיו התוצאות וכה
כס בענייני יותר. בות
זהי שתנהגו כדאי פים
 הזמן לא זה רבה. רות

 ההישגים עסקות. לבצע
 ידי על אולם לציון. ראויים הגעתם שאליהם

הפסדים. לסבול עלולים אתם פזיז מעשה

שמו
ט 22 ס ו ג ו א  - ב
ר 22 ב מ ט פ ס ב

 בעבודה ולנוח. בבית
 לעזרתכם יבוא מישהו

 מצד רומאנטי ליחס קשור זה בחודש. 7מה־
 למענכם. להיאבק גם שמוכן חדש מישהו

* * *
 בפני אתכם מעמידים בחודש 2וה״ ה״ג

 בפרוייקט או העבודה במקום חדשה בעיה
עצמכם. על שלקחתם

 רב בלהט תתווכחו אל
 לא כלל זה הפעם מדי,

צודקים. שאתם בטוח
 בחודש 5ה־ עד 3ה־

נוחים. יותר הרבה יהיו
 לביקור יבואו ידידים

 את מאוד וישפרו פתע
 ברומאנטיקה ההרגשה.

 הזוג שבן למה לב שימו
חו לפחות הוא משדר,

 לכם תהיה ולא דראסטי, שינוי על שב
בבקשותיו. להתחשב שוב אלא - ברירה

ר 2{ ב מ ב ו  ־ בנ
ר 20 ב מ צ ד ב

 מומ* אינן דירה לקניית
ב ביחוד השבוע, לצות

א בחודש, 7וב״ 5ב״ ג,
 קשה זה שברגע מהמאה לסבול עלולים תם

 לעניין. מודעים אתם אם אפילו להוכיחה,
* * *

 הם לפתע חברתכם. את מחפשים אנשים
 אתכם אילצו עצמם שהם בהבטחות נתלים

למ לכם כדאי להבטיח.
ל אלגאנטית דרך צוא

המ מאנשים התרחק
 לבצע אתכם אלצים
 להזיק שעלולים מעשים

 ביחוד הטוב. לשימכם
הברי העבודה. במקום

ה־ בין להציק שבה אות
ה איזור בחודש, 5ל־ 3

הק במיוחד רגיש בטן
אוכ שאתם מה על פידו

 סועדים. אתם שבו המקום על וביחוד לים
רומאנטית. חוויה צפויה בחודש 7וב־ 6ב־

ןני!1
ר ו9 א רו ב פ  ־ ב

ס 20 ר מ ב
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