
**4444**♦
־*נ

ג
**
***
****־********************♦***♦***********♦*****************♦********************+***

<********************הורוסהוס *> ****+ **> 4•*************♦***•**♦****♦*** .*•*

מרים
כנימ•!׳

החודש: מזל
ארי־ה

מימוןהדדי
 אשתך, זוגן, בת את מכיר אתה האם
 מכירה היא האם אריה! מזל בת חברתך

האריה! אותן,
האס על־ידי שחובר בזק מיבחן להלן

ה על ענו קינג. טרי הבריטית טרולוגית
 את תשובה כל ליד ורישמו בכנות שאלות

לא. - 1 לפעמים; - 2 כן; - 3 הנקודות:

הלביאה? את מכיר אתה •
 פעמית, חד מינית הרפתקה לך תהיה אם

צרות. לד תעשה היא
 שלה הצורך בגלל רב בממון לך עולה היא
גבוהה. ברמה לחיות
לרקוד. אוהבת היא
 מחמאות באמצעות ליבה את להמיט קל

ודיברי-חנופה.
עצלנית. קצת היא
ממים. מפחדת היא

רבות. דרישות לה יש
גאוותנית. היא
 היא מינית, מבחינה אותה תספק לא אם
זאת. לן תאמר
 ולמאורעות יקרות למתנות מצפה היא

מיוחדים.
 היא במיוחד, יקרים נכסים כל אין אם גם
לה. שיש במה מרוצה תהיה

הופעתם. לפי אנשים שופטת היא
לקור. רגישה היא

 או מתוכנן בתקציב לחיות לה קשה
קניות. לרשימת להיצמד
 או מצליחות שהן בחברות מקנאה היא

ממנה. עשירות

נדיבה. היא
 מעברים כלומר: מגוונת, קריירה לה יש

 שונים. ומקומות לתפקידים תכופים
 עבודת־בית. מתעבת היא
 לגביד. שאפתנית היא

מתכוונת! היא האם אומרת"לא", כשהיא
ת:1ד1נק 30־20

 שלך הלביאה עם שלך היחסים אם
 לסלוח אפשר יהיה אולי יחסית, חדשים
או מעודד לא זה אבל הזו. העלובה לתוצאה

 שאתה נראה בעתיד. יחסיכם לגבי מבטיח
שהיא. מכפי אחרת דמות לה מייחס
 אופיינית אינה שהיא גם יתכן אופן, בכל

 מגלה אינה שאותן תכונות ויש אריה למזל
 נראה כך, אם בחברתך. נמצאת כשהיא
 שור, גדי, האדמה ממזלות מושפעת שהיא

בתולה.
נקודות: 50־31

 מעריך אתה האידיאלית. התוצאה זוהי
הל של החיוביות התכונות כל את ומוקיר

 יתכן לחולשותיה. סובלני ואתה שלך ביאה
או ובמהירות טוב אנשים מכיר שאתה

 נראה רב. זמן כבר אותה מכיר שאתה
 עם למדי טוב להתמודד מסוגל שאתה

בי היחסים ומערכת הקטנות חולשותיה
מבטיחה. בהחלט ניכם

נקודות: 60־51
 זוגתך את מכיר אתה להערצה. ראוי אתה

 יתכן אחריה. כרוך ועדיין ולפנים, לפני
 רק או מחשבתך בדרך סלחן מאוד שאתה
שלמענו אתגר בפניך אופן, בכל בליבך.

 שווה שהיא וכנראה להשקיע, מוכן תהיה
זאת.

 מבירה את האם •
שלך? האריה את

אנרגיה. לו חסרה
 יקרים בגדים לובשת כשאת אוהב הוא

פרווה. או סאטן משי, מבד
מיו חשיבות לעבודתך מייחס לא הוא
חדת.

להרשים. ואוהב מוחצן הוא
נכונים. הלא לאנשים מתחבר תמיד הוא

**

♦ במיטה. שואג הוא
 1 נקודת הם מחמאות ודיברי חנופה
* שלו. החולשה

 * בחיים. הטובים מהדברים נהנה הוא
 בך. לשלוט מנסה הוא
 סנוב. הוא
סובלנות. חסר הוא
 * עת בכל במיטבך להיראות חייבת את
5 למענו.

 להתנצל. לו קשה
פלרטטן. הוא
 ♦ ביחסיכם. המין על רב דגש שם הוא
 טוב. מארח הוא
עצמו. כלפי סלחן הוא
מעמדו. לגבי שאיפות לו יש

* שלך. הפטרון להיות אוהב הוא

: נקודות: 30־20
 1 לשפוט מסוגלת אינך כלל שאת יתכן
 1 אינו שלך שהאריה או אנשים, של אופיים
 ן את מבטל הזה האריה מזלו. את מאפיין

 ן למזל להשתייך מכדי מדי ורגיש צנוע עצמו,
 1 כדאי אותו, לשייך לך קשה אם אריה.

 1 יש שלו שבמפת״הלידה בחשבון שתקחי
 1 או סרטן עקרב, המים: מיסודות הרבה
דגים.

נקודות: 50־31
 אחד עם הוא שלך שהקשר רק לא

 אלא אריה, במזל חביבים היותר הטיפוסים
 ביחד. טוב מסתדרים שאתם נראה גם

 ולכן כל״כך, חשוף להיות נהנה אינו האריה
 שיפתיעו אצלו תכונות כמה שיישמרו כדאי
 שיחסיכם נראה אופן בכל פעם. מדי אותך

טובים.

נקודות: 60־51
 להסכים מוכנה את כיצד להבין קשה
 את אולי שלו. וההרגלים הכללים לפי לחיות

 החסר את שישלים לבן־זוג שזקוק הטיפוס
 עצמך, את למצוא שתנסי כדאי באישיותו.

 עם התקשרות עצמך על שתקחי קודם
 מכירה שאת טוב אופן, בכל כזה. טיפוס
 שמצפה למה מודעת בהחלט ושאת אותו,
המשותפים. בחייכם לכם
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 של שפע קלים. יהיו לא גוזודש וה״סג 29ה״
 עצמכם על שלקחתם והתחייבויות עיסוקים

 ויגרמו יחלישו יעייפו,
מ״ בתוכניות. לעיכובים

קל, יותר באוגוסט 1ה״
ומל מפתיעים אירועים

ל אומנם כדאי היבים,
חד בידידויות היזהר
גלויים, להיות לא שות.

מדי. ודברנים פתוחים
 להיות יכולה ההשפעה

 הראשון מהרושם שונה
 כספית מבחינה שיווצר.

 זמנית זו אך אכזבה, השבוע לכם צפויה
 כך. על תפוצו הבא בשבוע וכבר בלבד,

* ★ ★
 אם גם השבוע, אתכם יעסיקו מגורים ענייני

 מבצעים עצמכם את תמצאו רוצים, אינכם
 בצורת או במקום שינוי

 ומצב־ מאחר המגורים.
 לא בינתיים הכספי כם

 שתתרחקו רצוי משתנה,
 ומכל הראווה, מחלונות

 אתכם שתחייב עיסקה
 לא שבהם בתנאים

ה בעתיד לעמוד תוכלו
 או מישפחה בני רחוק.

 לעידוד זקוקים קרובים
 מישפחה קרובי שלכם,

 שתטפלו זקוקים בריאות מבעיות שסובלים
 בגלוי. זאת אומרים אינם הם אבל - בהם

■# * ♦
 עם ומיפגשים טיולים ביקורים נסיעות,
 אכזבה, לכם גורמים וידידים קרובים

מתאי אינן התוכניות
 ואינכם למציאות מות

בכך, להודות מוכנים
 טופחת שהמציאות עד

 29ב- פניכם. על לכם
נו אתם בחודש 30וב־

ח קשרים להרוס טים
מ או בעבודה שובים

 זהירים היו לה, חוצה
 - אומרים שאתם במה

 לדיבורים ההשלכות
 משחוש- חמורות להיות עלולות מיותרים

בקרוב. צפויות מאוד מרגשות פגישות בים.

 30ב־ או 29ב־ שתקיימו שיחה או נסיעה
 לא אם בעיה, או אכזבה לגרום עלולה ביולי

מראש. היטב תתכננו
 דבר להשאיר כדאי לא
כס ענייני המיקרה. ליד
 לכם לגרום יכולים פים

 מאוחר בשלב לדאגה
מתנה אתם כרגע יותר,

 לא שקצת בצורה גים
 אתם - לכם אופיינית
 כמעט כספים מוציאים

 מבלי וזאת חשבון, ללא
 לכך מתכוונים שאתם

 אתכם מושכים באוגוסט 3וה־ 2ה״ מראש.
 בעיות. לעורר שיכולים - כספיים לסיכונים

★ * *
 להוציא נוטים אתם ביולי 30וב* 29ב״

 או מוצדקת שאינה מטרה על כספים
 הכספי מצבכם כדאית,
וכ מעודד לא באמת

 כל לפני שתחשבו דאי
באו 2וב- ב-ג הוצאה.

 ליהנות תוכלו גוסט
 עם מיקריות מפגישות
 שיגיעו ידיעות ידידים,
עקי בדרכים אליכם

 שימחה לכם יגרמו פות
בע קשור זה - עצומה
 להתקדמותכם קיפין

 שתיקה על לשמור כדאי בינתיים בעבודה,
 אליכם. שתגיע אינפורמציה לכל בקשר

* * *
 שאתם רק לא נוחה, לא מאוד תקופה זוהי

 ממחלות וסובלים חזקים אינכם עצמכם
 אנשים סביבכם שונות,
 שתעזרו מכם מצפים

אותם. ותעודדו להם
 אינם מישפחה קרובי

שמ־ נראה ולא בריאים,
 מישהו עוד יש לבדכם

בעניי לשלוט שמסוגל
הגיונית, כה בצורה נים

 29ה־ ומרגיעה. מפוכחת
 4ה־ וגם בחודש 30ה־

ה יהיו באוגוסט 5וה־
 אלא ברירה אין אולם קשים, היותר ימים
הזו. התקופה את גם ולעבור כוחות לגייס

סי,-<■<:!(<,•<<

 על תקחו שלא כדאי בחודש 30וב״ 29ב-
 נראה וכה כה בין מאמצות, משימות עצמכם

 העצבים קשה. שיהיה
למ זקוקים המתוחים

 זו תופעה כי אם נוחה,
באוגו 1ב״ כבר חולפת

 הרומאנטי בתחום סט.
ל נתונים אתם שוב

 מן קשרים התלבטויות,
 את להזכיר שבים העבר

 נעים לא לכם עצמם,
 ולכן ולפגוע, להעליב

 לפגוע מעדיפים אתם
 יחסכם מהו ברורות לומר מאשר בעצמכם
שלמה. לתיסבוכת לגרום עלול זה האמיתי.

תווזג״ס
1^1

* * *

 מחשבותיכם את מעסיק המיקצועי העתיד
 אינן לכם שמציעים ההצעות אלה, בימים
 שאתם מה על עונות

 כדאי בינתיים מחפשים.
 זהירות יתר שתגהגו
 עם לכם שיש במגעים

ה עליכם. הממונים  לא ז
חש עימם ליישב הזמן

 שתתרכזו כדאי בונות,
 לקדם שיכול במה רק

התנה כל לכם. ולעזור
 מצידכם תוקפנית גות

ות בומרנג, כמו תהיה
 אינם באוגוסט 2וה־ 1ה־ עצמכם. בכם פגע

להירגע. ולנסות להתרוצץ, לא כדאי נוחים,

 מתאימות לה מחוצה או בארץ נסיעות
הקשתים. לרוב השנה שקורה כפי לתקופה.

 מתרחש לא דבר שום
 קשיים עיכובים, ללא

 לפחות אולם ותקלות,
 יותר קצת זו, בתקופה

המיכ־ על להתגבר קל
 זאת בכל ולבצע שולים

 אלה שתוכנן. מה כל
בחופ מבלים שאינם

בעבו וממשיכים שות
 עלולים השיגרתית דה

 או הבוס עם להסתבך
 בחודש. 30ב־ או 29ב- כלשהי סמכות עם

מוצדקת. אינה הפעם שנאמרת הביקורת

* י י
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 מגייסים אתם קל, יהיה לא הקרוב השבוע
 בעצבים לשלוט כדי כוחותיכם כל את

 בתקופה מאוד הרגישים
 אינם מישפחה בני זו.

 לטפל ועליכם בריאים
הכס ובבעיותיהם בהם
דור ירושה ענייני פיות.
הד טיפולכם את שים
 מתוך אפילו הזנחה חוף,

 לגרום עלולה ידיעה אי
 שתדאגו כדאי הפסדים,

בת מעודכנים. להיות
 עלול הרומאנטי חום

 תבואו שלא חשוב פיתאומי, משבר להיות
 הקצב. את להכתיב לו תנו הזוג לבן בדרישות

★ ★ *־
 אתכם ולקדם לכם לעזור מעוניינים ידידים
 העיכובים שואפים. אתם שאליה למטרה

 שאיפיינו והאכזבות
 האחרונה התקופה את

 כעת לחלוף, מתחילים
 ביתר לפעול תוכלו
 שלא אפשר אי קלות.

 זה שלמרות להזכיר
 יהיה קל, יותר שעכשיו

 לעשות זאת בכל עליכם
ולהת ויתורים מיספר

לבק עצמכם את אים
 של לדרישות או שות

 לכעוס סבלנות, לאבד נוטים אתם הסביבה.
בעבודה. השותפים או הזוג בני על בעיקר

 המוטלות וההתחייבויות העבודה עומס
 ומתישים מחלישים - זו בתקופה עליכם

 אלא ברירה אין אתכם,
שמל־ מאחר להמשיך,

 שיעשה מי אין בדכם
מני בצורה העבודה את
 הבעיה הדעת. את חה

א  מאבדים שאתם הי
הברי ומצבכם כוחות
 כדאי טוב. אינו אותי
רפואית, לביקורת לגשת
 לב שמים שאינכם יתכן

שקורה, למה מודעים או
 הקריירה בתחום מסוכן. להיות עלול וזה

לכם. משתלם מאוד וזה - משקיעים אתם
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