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מרים
בנימיני

ל ש: מז החוד

אריה
 השריד־ הצד
 המזל- שר

 ננרר האם
? נזה צו ■ש

 אינו לעולם אריה במזל השלילי הטיפוס
 במזלות קורה שזה כפי ממש, רע או שלילי

האחרים.
 לב בעצם, יש, האריות שלכל מפני זאת

 תפוסים במזל) (החלשים אריות אותם חם.
 פירסום גדולה, על ואשליות בחלומות
 אם אפילו עצום. בקנה־מידה והצלחה

 לארמון. להפכו ינסו הם וקטן צר חדרם
 בטוחים הם להם. חשוב החיצוני הרושם
 ביותר. החשוב הדבר זהו הבכורה שזכות

 מכאן אך חולף. לא לעולם לתהילה צימאונם
 כן לשם ולהתאמץ לעבוד הצורך ועד

גדול. המרחק
 פשוטים, לבני״אנוש מיועדת העבודה

 היתה העצלנות אם מכך. פטורים ,,האלים"
 היו האריות אזי האלים, של התכונות לאחת

האולימפוס. על מזמן יושבים
 גבוה, למעמד להגיע צורך מרגישים הם

אם אפילו תמומש, שמישאלתם ומצפים

 להגיע כדי הנדרש על לענות יכולים אינם
 רק לשועלים, ראש להיות מעדיפים הם לכך.

לאריות. זנב לא
 רחוק להגיע מנסים תמיד הם למעשה,

 נסיון, חוסר בגלל ומחמיצים מדי, ומהר מדי
מנוחה. וחוסר עצלנות

לדיברי״חנו־ האהבה הגדולה: חולשתם
המחמאות במחלקי המלאה ואמונתם פה,

 או לעבודה עמיתים אלה אם - למיניהם
 מכרים. אפילו או קרובים ידידים, סתם

 בן־זוג יבחרו הם שלהם לחיי״הנישואים
 זו בדרך משלהם. נחות במעמד הנמצא

 אחד אדם שלפחות לעצמם, להבטיח יוכלו
בהם. ותלוי למרותם נתון יהיה

 מקרינים שהם שמה לתפוס להם קשה
 כשבא ושחצנות. כיהירות לעיתים נראה
 להם נותנים הם אורחים, להזמין להם

 מבקריהם את ומרשימים כבוד־מלכים,
 אפילו קרובות שלעיתים מרשים, באירוח

 לא הם לעצמם. להרשות יכולים אינם
 לשם לחובות ולהיכנס כסף ללוות יהססו

הרושם. למען עושים לא מה שכן כך,

 הוא זה שטיפוס כך על להוסיף אפשר
 אין ושיקוליו רצונותיו ביותר, לא״מעשי

למציאות. רב קשר להם
 או חיוביים אינם שהאריות לציין חשוב
 של השילוב בהם יש לרוב לגמרי, שליליים
לעיתים, תקנה חסר הוא אולם השניים.

 עשיית כספים, ביזבוז על כשמדובר ביחוד
ול להתבלט הבלתי״נשלט והצורך רושם

השתלט.
 חסוד ליבם והגאווה, היהירות כל עם

 לזולת, רבה עזרה מגישים והם ורחום,
 להם הזקוקים ולחלשים לילדים בעיקר

 אך חוש-הומור, להם יש לרוב כמשענת.
 פעם שלא אהבת״הדיבור, אליו מתלווה

הסביבה. את מאוד מעייף
 אם אפילו האריה, עם להסתדר מאוד קל

 לשאת יש חלש. היותר לטיפוס שייך הוא
 המפורטים והסבריו נאומיו את בסבלנות

 הדרישות עם להסכים וכן והארוכים,
 לבצע שחייבים אומר לא זה אך המרובות,

 אותו סותרים לא אם אומר. שהוא מה כל
אם לבדוק טורח אינו הוא לו, מסרבים או

 ברת׳ אגו ■והוה,
 ועצרנות נסבו
 תקנה-בסו חסות
נחמו בחוו הכר

 תמיד הוא דרישותיו. את מילאו אכן
 את שממלאים להאמין ומעדיף אופטימי

מישאלותיו.
 את להעביר כישרון לו יש בעבודה

לאח נעימות והפחות השחורות העבודות
 חשובים בעניינים עוסק כשהוא רים,

 דרגה למישרה, למנות מי את למשל באמת:
 לנהל צריך אם כלשהו. יוקרתי תפקיד או

 שש הוא אנשים, ולשכנע כך לשם מילחמה
 לשכנע או אותו להרגיע קשה קרב. אלי

היחידי. הקובע לא שהוא אותו
 ואויב נאמן ידיד הוא האריה לסיכום:

 מהיוהרה להתעלם כדאי לעיתים חזק.
 העצלות, ומהתקפות הבלתי־נסבל והאגו
לב-זהב. הוא ליבו הכל שבסך כיוון
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 בהצעות מוצפים עצמכם את תמצאו לפתע
עבו של מיגוון על מדובר ומושכות, מעשיות

חלטורות, אפילו או דות

 - במרס 2(
באפריל 20

 להנאה, נועדו כאילו בחודש 13וה־ 12ה-
 זו תקופה התחומים. כל על למעשה ומדובר

לבילו מתאימה מאד
בי מופעי טיולים יים
הז זהו ושעשועים. דור
לו מה יש שלילדים מן

להתח צריך הפעם מר,
בדעתם. כל קודם שב

מזל את לנסות הנטיה
חז הגרלה במשחקי כם
ה פסולה. אינה ואף קה

 לזכות טובים סיכויים
 אם קטן בסכום לפחות

 קשה לכם, הולך באהבה, הגדול. בפרס לא
ממכם. להתעלם או לחיזוריכם לסרב מאוד

★ זי *
 אתם קשים, ודי מעייפים יהיו 13וה־ 12ה־

 המשימות כל את לבצע להספיק חייבים
ע שהוטלו או שלקחתם

ית קל, לא הדבר ליכם.
 לבצע תוכלו שלא כן

 בני מצד עזרה ללא זאת
ענ ידידים. או מישפחה

מט מאוד מגורים ייני
כית למצוא יש רידים,

הלוח לבעיות דחוף רון
ה בכל והדחופות. צות

 אינה זו לכספים קשור
 ביותר, הגרועה התקופה

 מהפכנית, בצורה מצבכם השתנה שלפתע לא
 שונים. מגורמים לעזרה תיזכו השבוע אבל

★ ** ־
 אתם מנוחה, וחוסר מתח של תקופה לאחר

 בשנה שמדובר מכיוון אך להירגע, מתחילים
 אז קשה, די הכל שבה

 מאוד בערבון זה כל
 ג6ה־ עד 14ב- מוגבל.

להר לא עלולים אתם
לס לפחות או טוב גיש
לב לדאוג מהצורך בול

 בני של בריאות עיות
ח היכרויות מישפחה.

נסי טיולים וכן דשות
מ מאוד ופגישות עות

ל ומשפיעים עודדים
ח רומאנטיים קשרים הרוח. מצב על טובה
מחייבים. לא אך עכשיו, מתפתחים דשים

 להרוויח אפשר שמהן
נ רווח פעמי חד באופן

עו אתם ומשמח. אה
ו בעבודתכם חיל שים

 כל מצד להערכה זוכים
יתב זה בדבר. הנוגעים

וי־ נוספת בהכנסה טא
המגיע. לפי לכם שולם

 לכם משמשים ידידים
ידי וללא יושר, מליצי

 שלכם. האינטרסים את מקדמים עתכם
עכשיו. מוצלחות מאוד יהיו כספיות עסקות

1סוס1
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!זדזזשז■

 13וב״ 12ב־ לאוזניכם יגיעו טובות בשורות
 לקשרים או לחו״ל בנסיעה קשור זה בחודש,

שמ אחרות, ארצות עם
 בצד תועלת תפיקו הם

בת השתלמות הנאה.
 עוסקים אתם שבו חום

י כך ועל לכם, דרושה
יש ואף איתכם שוחחו
 בעבודה למענכם. תדלו
 הצלחות, קוצרים אתם
המ ההתחלה, רק וזוהי

סוח וההתלהבות רץ
ב לעיתים אתכם פים

שא לפני לחשוב תצטרכו מוגזמת, צורה
 כשימחה. אפילו או בכעס, מתפרצים תם

* * *
 ממשיכה מישפחה בני ושל שלכם בריאות
 כבד, הרוח מצב אתכם, ולהעציב להדאיג

 טיול או חופשה ואפילו
 לנער מצליחים אינם

ע שירד מהכובד אתכם
מצב בעבודה גם ליכם.

 מדי יותר קל, אינו כם
 לחתור מנסים אנשים

 עושים חלק תחתיכם,
ו גלויה די בצורה זאת

ה את משחקים אחרים
מסכ ממש אך ידידים

ומע־ מקומכם את נים
 ותזכירו שתלחמו, חשוב תוותרו, אל מדכם.

שתרמתם. מה כל את בכם שקשור מי לכל

גחונו11
ט ס גו או  - ב

ר. ב מ ס פ ס ב
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 השני המין בני אתכם, מקיפה הרומאנטיקה
עי קצת להם לתת צריך בסביבה, נמצאים

ול יוזמה לקחת או דוד
וה ההיסוסים את קדם

 הם אם אפילו גישושים,
א הצדדים. שני נחלת

 ממיג- לשנות תוכלו תם
 להיפגש ולצאת הגכם

 לבקש ואף ידידים עם
ה בהרחבת עזרתם את

שלכם. החברתי מעגל
עלו העבר מן פרשות

התקופה. על להעיב לות
ניצ שרק לאלה, שתתנו לכך הצדקה כל אין
 לכם. להכאיב להמשיך טוב״ליבכם את לו

★ ★ ★
ב 13וה־ 12ה״ משתפרים. בעבודה היחסים

למ אף תצטרכו מאמצים, אומנם יהיו חודש
אח של תפקידים לא

הע מן הנעדרים רים
תי זאת בכל אך בודה.

הדב ומן מההערכה הנו
 והברורים הגלויים רים

ע אודות לכם שייאמרו
ל הזמן לא זה בודתכם.
לנ או לכעוס, היאבק,

 אתם לעיתים טינה, טור
כ את נכון לא מפרשים
ב עמיתים של וונותיהם

 מבני מישהו של או שלכם הבריאות עבודה.
 ישתנו. התוכניות דאגה. מעוררת המישפחה

★ ★ ★
 סוג מכל הנאה וכל טיולים בילויים נסיעות,

 לשבוע וביחוד לתקופה מתאימות שהוא
 את לנצל עליכם הקרוב.

סוף־ שבהם ימים אותם
 להירגע לכם נותנים סוף

 עכשיו לרווחה. ולנשום
האינ את לקדם תוכלו

בעבודה, שלכם טרסים
שב אנשים עם קשרים

 אחרות מארצות אים
 שם ששוהים אפילו או

 - ענייניכם את יקדמו
 כל עם לכם יעזרו הם

 או משמחת פגישה צפויה 13וב־ 12ב־ הלב.
משתפרים. הכספים ענייני חדשה. היכרות

******^ ■ייוזי^זי״ייייינאייזייי״״״״״ז* '׳*'׳*̂' א^̂י *י׳̂׳
 * עלו־ מישפחה קרובי של או שלכם הבריאות

 לכך לב לשים יש אלה, בימים להידרדר לה
 מאחר עירניים ולהיות

במפתיע. לבוא יכול וזה
 הקשורה טובה בשורה
 תגיע מגורים לענייני

־12ב־ לאוזניכם ב  13או
 שתצליחו יתכן בחודש,
להש או לקנות למכור,

 לכם שגרמה דירה כיר
 בתחום טרדות. מעט לא

מצ אינכם הרומאנטי
רצו־ את להשיג ליחים

 בפני עצמכם את לשריין ותצטרכו נותיכם
השבוע. לכם להיגרם שיכולות האכזבות כל

 - בדצמבר 2ו
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עקת
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שמ התיסכול את לחוש ממשיכים אתם
 בכל האחרונים החודשים את אפיין

 שאי נראה התחומים,
 מהמקום לרדת אפשר
 זה דרכים. פרשת הקרוי

 לעבודה, לכל: מתייחס
 לרומאנטי־ ,ללימודים

 ול- לכספים ואפילו קה
 צורך חשים אתם דיור.

 אין למעשה אך בשינוי,
 להגשים באפשרותכם

 ועדיף השאיפות את
טו לתקופה שתמתיגו

 לעשות עליכם יהיה השבוע יותר. בה
עמיתים. או זוג בני חברים, למען ויתורים

. 0 .

קשת
32.

 מעייפת שקועים אתם שבה הקשה העבודה
 מבלים אתם אם אפילו אתכם, ומחלישה

 לנוח תוכלו לא בחופשה
 כדי יימצא משהו כראוי.

ה למנוחתכם. להפריע
 גורמים והעצבנות מתח
 במצב הידרדרות לכם

 שעליכם מפני הבריאות,
מ וגם לאחרים לדאוג

עו עליכם שמוטל שום
יר אורחים מדי. רב מס
 אולם אצלכם, לבלות צו

 לסרב תצטרכו הפעם
 שכבר מה על עוד להוסיף כדאי לא להם,
מסוכנות. :16וב־ 14ב־ נסיעות עליכם. מוטל
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