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בתולה

 כל- שלמדת ייתכן איך כן, ואם - אמיתית
 בפירוש אתה בעיניה אודותיה! מעט רן

 אליך תתייחס לא היא כד ואם גמור, טיפש
 לשער רק אפשר איתן. ללכת תסכים ולא

 אינה שהיא או קצר, זמן מכירים שאתם
 כדאי נכון, זה אם למזלה. אופיינית

 ממזלות מושפעת אינה אם שתתעניין
 מבת קלה יותר הרבה היא - וקשת תאומים

 לה להיות חייבות לכן טיפוסית, בתולה
אחרים. ממזלות חזקות השפעות

5 0 - 3 נקודות: 1
 שרק או זוגכם, בני את מכירים אתם האם

 מיבחן להלן לכם! מוכרים שהם לכם נדמה
 הבריטית האסטרולוגית על־ידי שחובר בזק
 ורישמו השאלות על בכנות ענו קינג. טרי
 - 2 ל״כן; 3 הנקודות: את תשובה כל ליד

לא. -1 לפעמים;
האשד■ את מכיר אתה האם •

בתולה? מזל בת שלצידך,

 בתולה מזל בת עם עניין לך שיש נראה
 זאת ועושה מזלה את היטב המאפיינת

 מאוד מעט רק בה יש חיובית. בצורה
 אותה מכיר אתה זה. מזל של מהמיגרעות

 ספק. ללא מעריכה שהיא דבר יחסית, טוב
 שבכל החסרונות את מקבל שאתה נראה
 עכשיו, רק אותה הכרת אם בה. מצויים זאת

מבטיח. נראה ביניכם הקשר

 מלוכלד והסכו״ם בחוץ אוכלים כשאתם
למלצר. מייד אותו תחזיר היא

כלכלי. ביטחון לחוש חייבת היא
 חזרת כרגע אם אתן, להתעלס תסרב היא
אח מלוכלכת עבודה או המכונית מתיקון

ומזיע. מלוכלך ואתה רת,
נודניקית. היא
ביקורתית. היא
חוגגת. שהמתירנות חושבת היא
היפוכונדרית. קצת היא
מדי. עמוס שלה התרופות ארון
 לפצל במינהגה אותך מעצבנת היא

שערותיה.
דאגנית. היא
במי אהבה לעשות בנוח לא תרגיש היא

כהלכה. מוצעת שאינה טה
 להתעלס תרצה אם אותה להביא תוכל

הריצפה. על איתה
טיפשים. האנשים שרוב לחשוב נוטה היא

מיוחדות. אלרגיות לה יש
הת לא אם איתן להתעלס תסרב היא
קלחת.

וחדה. חותכת לשון לה יש
היטב. מאורגנת היא

6 0 - 5 נקודות 1
 טובים, אינם לרוב קיצוניים מצבים

 יש שלך שלבתולה נראה הצער ולמרבה
 אם המזל. את המאפיינים מהחסרונות יותר
 כנראה יש טוב, כל״כך אותה מכיר אתה

 גם אולי שלך. באישיות מזוכיסטי משהו
 ואפילו לב אומץ צייד בתולה. מזל אתה

 עם להסתדר כדי לחיים קלילה התייחסות
כמותה. אחת

 שלה הגבר את מכירה את •
בתורה? מזד בן

נקודות: 30 - 20
בתולה בת בחברה שנמצאת יתכן לא

 במיקצוע. מזל חסר שהוא מרגיש הוא
 גופני. לכושר חזקה מודעות לו יש

 מאשר הוא-עצמו להיות מעדיף הוא
בונד. ג׳יימס כמו דמות

 מהומה מדי יותר שעושים חושב הוא
המין. סביב

 פעוטים. עניינים בגלל מתרגז הוא
 לכסף. ביחסו זהיר הוא
 בעור. מפריחות סובל הוא
 חודש. אפילו מין בלי לחיות יכול הוא
 אינו כששיעיד במין עניין מאבד הוא
חפוף.
 בגלל בנוכחותו תבכי אם אותך יביך זה
 דמעות. ומזיל מרגש ספר או סרט

לידו. זכר ממין לחבר זקוק הוא

 ותשטתי אלכהול השפעת תחת תהיי אם
 להתנצל צורד ירגיש הוא האם חבריו, ליד

בפניהם!
המ כאלה או זרוקים בגדים מתעב הוא
האחרונה! האופנה את סמלים
לפ ירגיש אם חברים, עם ערב יבטל הוא

 הצטננות. של הראשונים בסימניה תע
 נאמנותו. על לסמוד אפשר

 משבח. מאשר יותר מבקר הוא
 אותו. מביכים הומוסכסואלים

 במישחקי-המין. מדי הגייני קצת הוא
 של ושגיאות חסרונות בן־רגע תופס הוא

אחרים.
 אי- נכנס שהוא לפני פעם כל מתקלח הוא

למיטה. תך
•2 0-

 כדאי אותו, להבין קשה אם אחרים.
 הוא שמהם המים למזלות שתתייחסי

דגים. או עקרב סרטן, אלה כנראה - מושפע
•5 0 - 3 נקודנת; 1

הטיפוסים לאחד קשורה שאת נראה
 מכירה ואת בתולה, במזל נחמדים היותר
 והבנה. קירבה שוררת ביניכם היטב. אותו

 להניח סביר קבוע, בסיס על לא יחסיכם אם
בקרוב. קבועה למיסגרת שתגיעו

נקודות: 60 - 51•
 מי - לך נאמן שהוא בטוחה שאת מובן

ללכת ויסכים איתו להסתדר יוכל עוד

נקודות: 30
 תהיה שמישהי לתאר או להאמין קשה

 היא אם במיוחד אבחנה, חסרת כך כדי עד
 שהוא כמובן אפשרי בתולה. מזל לבן קשורה

גורמים עליו טיפוסי,ומשפיעים בתולה לא

 נראה כזו. אחת למצוא קשה בוודאי איתו!
 אחד אל שנקשרת מפני מזל חסרת שאת

 למרות המזל. של שליליים היותר הטיפוסים
 נשארת זאת בכל את זאת, יודעת שאת
 את מה יודעת שאת בטוחה את איתו.
 את האם - אחת פעם רק הרי חיים עושה!

אלה! בחיים אומללה כל־כך להיות מסכימה

ס 2ו ר מ  ־ ב
ל 20 רי פ א ב

 הבנה בחוסר נתקלים אתם העבודה במקום
 אם אפילו רצונותיכם. או לתוכניותיכם

 מה דבר לכם הובטח
יקיי לא שעכשיו יתכן

 ירגישו ולא אותו מו
עצ את להסביר צייד

ההרג להתנצל. או מם
 מקום שבכל היא שה

נות ולא אתכם עוצרים
ש בקצב להתקדם נים

כתמיד, שהוא, לכם,
 שנגרם התיסכול מהיר.

להת אתכם מביא לכם
הברי על משפיע אך הסביבה, על פרצויות

 לבדיקות. או לרופא לגשת עליכם אות.
★ ★ ★

 למלא עליכם מעייפים, ד׳ •הין וחמישי רביעי
 קשורות אלו קרובים, או לידידים התחייבויות
 או המעורערת בבריאותם

 הרוחצת אחרת בבעיה
 הנוכחית התקופה עליהם.
 אתם נעימה, יותר הרבה

 השני המי! בני אח מושכים
 ד מתקשים זמן ובאותו
 הזוג בן הוא ם׳ החליט

 מה ידכם. על המועדף
 קצת שכרגע הוא. שבחר

הקבוע הזוג מבן
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 עור שמסביבכם והפיצויים
 סוערת בהרפתקה להתנסות אתכם משרדים
 לחסוך. נסו קשה, עדיין כספים בענייני ומרגשת.

* * *
 יש עכשיו, אתכם מעסיקים מגורים ענייני
 לייפות או המגורים תנאי את לשפר צייד

שמ ברור המקום, את
להשתנות. חייב שהו
זקו עדיין מישפחה בני

 דווקא לעזרתכם, קים
ברי אינם המבוגרים

ם ם אי ת א  תצטרכו ו
 ה- ולעזור. בהם לטפל

ד 13ה״ עד 11 או  מ
 עלולים אתם מעייפים,

 בעיה טוב, להרגיש לא
הת דורשת בריאותית

בבע להתערב נוטים אתם וטיפול. ייחסות
חרטה. לעורר עלול וזה אחרים של יות

ו_ [,ואו!! 11
־ אי 21 מ  ב

י 20 נ ו י ב

 זקתבים, שכנים מכרים בחבחם, מזקפים אתם
 עכשיו להתרחק, או להסתגר לכם נותנים לא

 עם יחסים לפתח 1תוכל
 לכם לעזור שיכולים אלה

של הקדירה את לקדם
 אתם השנה כל במשך בם.

 שפונה ם׳ לבל שזרים
שתי הזמן הניע אליכם.

א באחרים. מעם עזר!
 ללא הכל לבנות אפשר
ש כדאי בנסיעות עזרה.
 להיפנע נטיה זהירים, תהיו

 15ל־ עד 13מה־ קיימת
 נראים ימים אותם וכה כה בין אך בחודש.

ה .מעייפים ק טי אנ מ ח ת ב חיו כ ת. הי שו  חד
* ★ ★

 שוב אתכם, להדאיג חייבים כספים ענייני
 כספים להוציא נגררים או נסחפים אתם

א כמעט שבון. לל  ח
 היו האריות שכל יתכן

 של ילדיו להיות צריכים
 שזה עד אד רוטשילד,

ב לעצור חייבים יקרה
 הבאה השנה בחצי זמן.

 קשיים עדיין צפויים
ל כדאי ולא כלכליים

 ילדים עליהם. הוסיף
צרי אריה בני להורים

נסי השגחה. יותר כים
 שם השוהים אנשים עם קשרים או לחו״ל עה

 דאגה. והרבה נפש לעוגמת לכם גורמת
★ ★ ★

 מאוד קשה אתכם, מפנק 1א־נ הבא השבוע נם
 ומציקה חוזרת ושוב הבעיות. כל עם להתמודד

 את המאפיינת בעיה אותה
הבת־ — האחחן הזמן
 שלכם הבתאוח עם אות.

מ מישפחה קחב• של או
 והבעיה בסדר, א־ע שהו

ת בכ  ואי ומדאיגה מסו
 סמן אותה לפחוד אפשר

בחו 15ה־ עד 1ה־נ קצר.
ם יהי! דש  מאוד קשי

 לכם יש .1הז מהבחינה
מ במקום פרטי מאבק הע

 יוצאים אתם נבנע־ם, האחרים אם אפילו — דה
ק אב מ ם ולא ל תיכם. על מוותרי עקרונו

תאזנ״ם

 אתם ומדכא, עליכם מכביד בעבודה הלחץ
 מדי גדולה וברצינות בכבדות מתייחסים

 שבזמן קטנה בעיה לכל
ם אחר ת שי היי  בקו

 כדאי אליה. מתייחסים
 תקופה שזוהי שתזכרו

ומחלי מדכאת קשה,
 כוחות לכם אין שה.

העבודה, עם להתמודד
 האישיים החיים עם
 שמצפים האנשים ועם

בעיו את לפתור מכם
 נוטים את כרגע תיהם.

 זה - טובה אינה והבריאות מדוכאים להיות
 לכם. אופייניות שאינן להתפרצויות מביא

* * *
 בחודשים מאשר טוב יותר הרבה חשים אתם

 מוצאים אתם מבס, מרוצים בעמדה האחחנים.
 לפתור מקוריות דרכים
 שם, המתעוררות בעיות
 תוממם. לכם יש והפעם
 מן ידידים לבד, אינכם
 מקום לתפוס שבים העבר

 חדשים ומכרים בחייכם
 ובכל בחברתכם. מעע״וים

 מחשמל סכנה ק״סת זאת
 חשמליים. ממכשירים או
 13ה־ מן בעיקר נראה זה
 אתם שאז בחודש, ו5ל־

 שתחלוף. בריאותית. מבעיה לסבול עלולים
 לחסוך. כדאי — קשה זם! זהו כספית מבחינה

★ * ★
 מכל מפתיעים יהיו בחודש 10וה- 9ה-

 טלפון שיחת או מיקרית פגישה הבחינות.
התלה יעוררו מפתיעה

 כל ציפיות, והמון בות
 וכדאי קצר לזמן טוב זה

פרופורציות. על לשמור
 ל- 11ה־ בין נוח פחות

 שלא יתכן בחודש, 13
שתצ או טוב תרגישו

 במישהו לטפל טרכו
בריא. חש שאינו אחר

להי עליכם בעבודה
 יש דיעותיכם, על אבק

 מה כל לומר עליכם תחתיכם. שחותר מי
המטרות. את לקדם עשוי זה שהצטבר,

 אל זו, בתקופה להניע עשויות עבודה הצעות
 בביטחון ולהופיע בחיוב להיענות כדאי תחששו,

ע יהיה שב! מקום לכל
 תחום להתראיין. ליכם
וב אתכם, מושך חרש
 להקדיש חצטרב! קרוב

ולהת להשתלם כדי זמן
ת ח מחו ט ש שך ב מו  ה

 שתופיעו חשוב אתכם.
 כתמיד זהו דבר, כיודע•
ב שלכם. המקור כרטיס

 צפויה בחודש ו2וב־ וו
 עד ו3ה־ נעימה, הפתעה

 ידידים של ק־ואתם עם בעיות על מראים ו5ה־
, ר ב ע ש אי ל ו כד י ה ת ם ש רי הי . ז ד מאו

עמע
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ר 20 א ו נ י  ־ ב
ר 18 א ו ר ב פ ב

ר 2( ב מ ב ו נ בדצמבר 20 ־ ב

 מדכא. ודי כבד להיות ממשיך הרוח מצב
 תמיד שגורם מה כל לכלום. מרץ אין

 אחכם, ומעורר שימחה
 צריך ועייף. רדום כרגע

 התקופה עם להשלים
 ויהיה תחלוף זו בקרוב,

 כדאי לא יותר. קל שוב
 עצמכם על שתעמיסו

תר  עלול זה מדי, יו
ם. לפגוע כ ת או רי ב  ב

ם ו ח ת י ב ט נ א מ ו ר  ה
ם ת ם, די א  מתוסכלי

 גם אתכם שמושך מה
 מוזר, מצב - אחת ובעונה בעת אתכם דוחה

 שבאישיותכם. למוזרויות מאוד מתאים אך
^ ̂

סו או 9מ צפויה נעימה הפתעה  סכום בחודש. מ
ההתשה. אח מאוד ישפרו נהדרת מתנה או כסף

 שנקבע מיפנש או נסיעה
 נם זהיר, תיכנון מצתכים
 לסמוך תוכל! לא בנסיעות

השותפים או הזוג בני על
אתכם, מסכנים אלה —

בעצמכם. שתנהנו עדיף
 הס קשים היותר הימים

בחודש ו5ל־ עד !3מה־
להסת שמתם אתם —

 או מישפחה בגי עם כסך
הרומאנטי בתחום הזוג. בני

 אתם הקשיים למרות הצלחות, קוצרים אתם
מאבק. אחרי רק כ׳ אס רצונוחיכם, את משיגים

ר 19 א רו ב פ  ב
ס 20 ר מ ב
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