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מרים
ננימיני

החודש: מזל

שרו המין ח״
 הוא מפותח, מיני בתיאבון ניחן האריה

רומא לטובת ונשמתו ליבו על לוותר מוכן
הג למיניהן. והרפתקות אהבה פרשיות נים,
 חשות הן טיבעי, באופן אליו נמשכות שים

 למזל אופייניות המאוד ובתכונות בגבריותו
עז. משיכה כח מהוות עצמן שהן אריה,

 חום השמש, הוא בו השולט שהכוכב מפני
וחיו חזקה בצורה ממנו מוקרנים וחיוניות

 תצפי אל לביתו(מאורתו), תוזמני אם בית.
 וכשהוא והמקובל, השיגרתי את למצוא
 כיסוי על יתרחש זה אהבים, לתנות יתחיל
 התפאורה יקר. פרווה שטיח על או קטיפה
 לייחס נוטה הוא לעיתים לו. חשובה מאוד

לחפצים. מוגזמת חשיבות
 לא לילה בעקבותיו מביא מוצלח לא יום

 עם ישיר קשר קשורה שלו המיניות מוצלח,
 שלו החיזור היום. במשך הצלחותיו מידת
 יקרה, סעודה באמצעות על-פי-רוב נעשה

 הוא כאשר יוקרתי. בידור מופע או שמפניה
 זאת. לעשות איך יודע הוא להרשים רוצה

 זה לתפריט, מחוץ לגמרי הם פיצה או פלאפל
שלו. הסיגנון לא

 למענה שטרח הטירחה כל לאחר ואם
 יידע הוא קשר, איתו לקיים תסרב היא

 לחשבונות שיכנס מבלי בכבוד להפסיד
 לו ויכאב בגאוותו יפגע שזה יתכן קטנוניים.

 להסתיר יידע הוא אכזבתו את אבל מעט,
 את שלא העובדה עם ישלים הוא היטב.

באבי כל-כך ויתנהג להשיג, יכול הוא כולן
לש תשקול אולי סרבנית שאותה עד רות,
דעתה. את נות

יבזבז הוא למישהי, נמשך מאוד כשהוא

 חיזור כדי תיד ענקיים סכומים בקלות
 הכספית. ליכולתו בהתאם כמובן, - אחריה

 עמוס ברולס־רויס שיגיע לצפות אי-אפשר
משכורת מרוויח הכל בסך הוא אם במתנות,

 קשר עמה שקיים לאחר כזו בהתנהגות שיך
ואינטימי. קרוב

 הוא בקשר, להתחיל מעוניין כשהאריה
היח בתחילת ואוהב עדין מתחשב, מאוד

ניסוי עד אהבים יתנה הוא
והיא - יקר שטיח עד או קטיפה

מכונית שד אחוו׳ במושב תתחיד דא
 בוודאי הוא הזמן עם מדינה. עובד של

 אך ומכניס, עצמאי משהו להקים יצליח
 להתחשב שלא יהיה אי״אפשר בינתיים
המוגבל. בתקציב

 זה אם ופרחים יקרות מתנות יקנה הוא
 מעוניין. הוא שבה זו את להשיג לו יעזור

 להרגיש זוגו לבת לגרום צורך יש לאריה
שיט- ממנו לצפות אי-אפשר אבל כמלכה.

מעכ אליכם, שבים והכוחות מתחדש המרץ
 מה כל ולסיים לחסל בצורך לחוש תוכלו שיו

 עצמו את הוכיח שלא
 זאת עם יחד כה. עד

 לבצע לכם כדאי עכשיו
 שהגי- ורעיונות תוכניות

 לשים חשוב מזמן. תם
ע שהשתלט לפיזור לב

ו משא שבעת כך ליכם,
 כדאי אנשים עם מתן
לה לאיש תתנו שלא
מהעי דעתכם את סיח
 בחודש 7וה־ 6ה״ קר.

נימו המיקצועי. עתידכם לגבי קובעים יהיו
 חשובים. עליכם לממונים לב ותשומת סים

* ★ ★
ההתענ מוקד להיות הופכות מגורים בעיות
 לדחות עוד אפשר אי הקרוב. בשבוע יינות

ש מה בכל הטיפול את
טי למשל- לדיור, קשור

חי הדורש בריהוט פול
ל מעבר פשוט או דוש.

נ מ־ היזהרו שונה. מקום # ■
אח על לסמוך הנטיה

 להיות תוכלו עכשיו רים,
 שא־ במה רק בטוחים

או הישגתם עצמכם תם
1323238$ כספים בעיות סיכמתם.

 אתכם. להטריד שבות
 לנהל דרך יש בחודש. 11וב־ 10ב־ 5ב־ בעיקר
 יעילה. יותר בצורה הכספים כל את ולארגן

★ ★ ★
 חוסר לעצמכם להרשות תוכלו לא השבוע

 תלויים דברים מדי יותר שיכחה, או ריכוז
 ת- מהירות בעירנותכם,

 הסתגלותכם פיסתכם,
מצ לקבל ונכונותכם

 עשו נוחים. שאינם בים
 שמות לשכוח לא מאמץ 9 * *̂ 8

שיחה, כדי תוך ומילים
לע עשוי הטוב הזיכרון

ם זור ת לכ ו נ ד ר חו  בי
חו־ בחודש. וב״סג 9ב־
היומ בחיי זהירות סר
 תאונות לגרום עלול יום

 וכדומה. כוויות חתכים, ומרגיזות, קטנות
חשובות. להיות הופכות מיקריות היכרויות

 - ומרגיע מתייצב משתפר, הכספי מצבכם
 להתמיד ביכולתכם תלוי מאוד הרבה עכשיו

פ שאליו בכיוון או בקו
 עכשיו תאבדו אל ניתם.

התחל שבו המרץ את
 עבודות על להסתער תם
ל שאותן משימות או

אנ עצמכם. על קחתם
 להעריך מתחילים שים
ולאט־ ,יכולתכם את

מ עליכם שומעים לאט
לע ומבקשים לאוזן פה
עס לבצע איתכם, בוד

ה לעצמכם. שרחשתם בידע להיעזר או קות
 העצמי. ביטחונכם על לשמור - עכשיו עיקר

★ * ★
ה שימחת פוחת, נתונים הייתם שבו הלחץ
 חזקים מרגישים ואתם אליכם שבה חיים

עבו יותר. ומאוששים
ב ואחראית קשה דה

ו 6ב- לכם מצפה יותר
 ת- אל אך בחודש, זב

 יותר עצמכם על קחו
 מסוגלים שאתם ממה

 שמילה ספק אין לבצע,
 ואתם מילה היא שלכם

א בהבטחות, עומדים
 לסכן לכם כדאי לא בל

 • ה־ למען בריאותכם את
 8ה־ ולהתקדם. עצמכם את להוכיח שאיפה

 גדולה. מתיחות על מראים - בחודש 9וה־
* ★ ★

 לאחרונה. ומדוכאים עצובים מאוד אתם
 גורמת שאינה שמועה עוד שומעים יום מדי

הידי שימחה. או עידוד
ב אליכם המגיעות עות

 חולים לקרובים קשר
מדאי מאוד סובלים או

 חשים ואתם אתכם, גות
ר למרות אונים. חוסר
 ונכונותכם הטוב צונכם

מז להקריב הכל, לתת
וכוחותי־ כספכם מנכם,

 המצב שאת נראה כם,
לש אפשר אי הבסיסי

שאיכ מי שיש תיווכחו בחודש 7וב־ 6ב־ נות.
ממנו. עזרה להצעת תסרבו אל מכם, לו פת

632217111

 בימים חשוב מקום תופסים החברה חיי
 במיפגשים, עצמכם את מוצאים אתם אלה,

צי אירועים מסיבות,
 בכל מעורבות בוריים,

 ידידים של בעיות מיני
קשו הייתם שאליהם

 ה- הרחוק. בעבר רים
מהב והיציאה איוורור

היומיו ומהדאגות ית
ל דרושים מאוד מיות

מגו ענייני עכשיו. כם
ב אתכם מטרידים ריס ■*

 הסתבכויות בגלל עיקר
 רצון לכם יש הזוג. בן של או שלכם כספיות

 מהשיגרה. לצאת ואף - עצמכם את לקדם
* ★ ♦

 תלוי זה במפה. מסתמן הכספי במצב שיפור
עבו עצמכם על לקחת בנכונותכם מעט לא

מ שונות או נוספות דות
עוס אתם שבהן אלו
ל קשה קצת עתה. קים

היתרו מהם כרגע צפות
נ יותר או הכספיים נות
הר לטווח הרווח כון

שהז ספק אין אך חוק,
 6ב־ קיימת. כזו דמנות

 לפרוץ עלול בחודש 7וב־
^136^ העבו־ במקום סיכסוך .2■ 

 שמצטבר מה כל - דה
 9ב״ אחת בבת יתפרץ נאמר ולא אצלכם
 מצבכם. את ישפר לא זה אולם - לחודש

* * *
מ להתקיים עומדות או שהתקיימו נסיעות

 הרגשה יש עכשיו המוראל, את לכם עלות
 ל- עומדים שהעניינים

 את היטב נצלו השתפר.
ש המשופר הרוח מצב
לא צריך עליכם, ירד
 כדי הכוחות כל את סוף

ה את ולשאת להמשיך,
 שגם הקרובים, חודשים

מב קלים. יהיו לא הם
מצבכם כספית חינה

י * * *  הוכחה ומשתפר, הולך פ-ו*-^
 בתאריכים תהיה לכך

 הצעה או כסף, סכום צפוי בחודש. 7וה״ 6ה־
זכיה. אפילו או נוספת, עבודה או להלוואה

לד אוהב הוא השקטים, מן אינו האריה
 מעשה בזמן גם אליו, כשמדברים ושמח בר

 בקול להתפעל לדבר, מעדיף הוא האהבה
 זה ומחמאות. משבחים ולהינות לשבח רם,

המקו מעל ואנרגיה כוח ויתן יעורר ילהיט,
בל.

שלה האהבה חיי
 אחד, לערב מהיר כיבוש שמבקש גבר
מתכ הוא אם במהירות, זאת שישכח כדאי

 מי העניין. לצורך אריה מזל בת לו למצוא נן
 את לתכנן צריך אליה להתקרב שרוצה

נאו סביבה קרב. שמתכננים כפי המיבצע
 בצורה חיזור כן וכמו הכרחי, תנאי היא תה

כש להצלחה סיכוי אין אחרת מכובדת,
בלביאה. מדובר
 במושב אתה להתחיל שינסה אמיץ, גבר

צרות. לעצמו מחפש מכונית, של האחורי
 לא היא זוג, בן לעצמה בחרה היא אם
 היא והגבלות. איסורים כל עצמה על תקבל
 ומוכנה פתיחות בעלת סובלנית, מאוד

הרפתקה. בכל להתנסות
 זה לעשות יכול שגבר ביותר הגרוע הדבר

 בחדר- שלה הטכניקות על ביקורת למתוח
 לצמיתות ממנה אותו ירחיק זה - המיטות

ייסלח. לא וגם

 שהוא תגלה היא קצר זמן תוך אך סים,
ונלהב. חם מזג בעל וסוער, פראי

 בלתי התנהגותו לידו. משעמם לא לעולם
מוז הזיות מפתח הוא ומפתיעה. שיגרתית

 בתנאי להגשים, רוצה היה הוא שאותן רות,
 מידה, באותה שתתלהב זוג בת שימצא
 והז- מדמיונותיה וכהנה כהנה עוד ותוסיף
יותיה.

 שלה הגבר מנוסה, היא כמה עד משנה לא
 כשהוא ורגיש עדין מתחשב, להיות חייב

 היא חדש. רומאנטי בקשר עימה מתחיל
 ולומדת לחידושים צמאה ללמוד, מוכנה

מאוד. מהר
 נהנית היא גם כך אריה, במזל הגבר כמו
 כמו בשרה, על רכים חומרים של מהמגע
 אותה לדמות אפשר ופרווה. משי קטיפה,

 לשמור צריך גדולה. לחתולת־שעשועים
 לפנק לה, לדאוג יש ונעים, חם לה שיהיה
 בשביעות- ״תגרגר" היא ואז ולאהבה, אותה
רצון.

מע היא מינית מבחינה אזהרה: מילת
 גבר אותו ואם אחד, לגבר נאמנות דיפה
 היא במישחקי״האהבה, היטב מתפקד אינו

 צרכיה, על שיענה אחר, גבר לה תחפש פשוט
 עיקרון שום לה אין וציפיותיה. דרישותיה

 שאינו מישהו לזרוק תוכל לא היא שלפיו
 לה. מחוצה או במיטה אם לדרישותיה, עונה

פחדנית. אינה היא - שבטוח מה

 מישהו ידיעתכם, ללא לכם קורה טוב משהו
 על רבה ברצינות חושב מעוניינים אתם שבו

לי ומתאימה נוחה דרך
יציבים, קשרים צירת

 חשוב ובטוחים. קבועים
 לא הזו שבתקופה מאוד

 - ותמשיכו לחץ. תפעילו
איכפ־ האי בהתנהגות

 7וה־ 6ה־ חוץ. כלפי תית
קובעים, די יהיו בחודש

 שקבעתם פגישות אם
 לכך - לאו או יתקיימו

קוב יותר חשיבות. אין
 תוב־ ובלתי זהירים היו כן ועל תגובתכם. עת

כספים. בענייני נעימה הפתעה צפויה ענים.

ה מצבי הקצוות, בין לנוע ממשיכים אתם
 זקוקים ואתם במהירות, מתחלפים רוח

הסבי מצד רב לעידוד
 והרחוקה. הקרובה בה
 או לעזוב הזמן לא זה

 מעבר על לחשוב אפילו
 אחר. עבודה למקום

שתש כדאי בינתיים
הבט שיש. מה על מרו
 מושמעות והצעות חות

 הרוב על אלה, בימים
 אתם לסמוך. אפשר אי

 לריב להתרגש, ממהרים
 זה חברים, על או הזוג בני על ולהתפרץ

מעייפים. 7וה- 6ה״ בשליטתכם. אינו כמעט
★ ★ *

 בע או בבחינות השגים על נעימות בשורות
 עכשיו יגיעו השנה במשך שהגשתם בודות

 יעודד מאד זה לאזניכם,
ממה לכם שאין ויתברר ■■*־״־׳*ך-״ד׳

לה! במה או לדאוג
1 £§ ; לא בחודש 5ה־ בייש. מ

83■ £ ^ £ על מאבק צפוי קל. יהיה ^
בעבודה, עקרוני עניין 'י

 טעם אין הפעם אולם
 יווצר ובכך שתוותרו

 עומס בריא לא תקדים
■0 x 1 ־8  ומקשה •מכביד העבודה *'

 שבה העייפות עליכם,
אדו נורה להדליק צריכה 9וב־ 8ב־ תחושו

ה להיבדק. ואף - לנשום לנוח, הזמן הגיע מ
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