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מרים
בנימיו׳

דש:1הח מזל

 מאזניים
 את הבו

זוגו בן/בת
 שרק או זוגפם, בני את מכירים אתם האם

 מיבחן להלן מוכרים* שהם לכם נדמה
 טרי הבריטית האסטרולוגית בידי שחובר

 כל ליד ורישמו השאלות על בכנות ענו קינג.
 לפעמים, - 2 כן, - 3 הנקודות: את תשובה

לא. -1

 לסביבתה. רגישה היא
 מיותר. רגש היא שקינאה חושבת היא

 ומפחידה מדכאת אם להיות המחשבה
אותה.
 שמושת- שיחסים וחושבת מאמינה היא

זמן. ביזבוז הם בלבד מיני בסיס על תים
 מאשר יותר הרגש על־ידי נשלטת היא
השכל. על־ידי

נקודות: 30 עד 20 •
 ומציאותית מעשית שמרנית, זוגד בת

 אם אמיתית. בת־מאזניים להיות מכדי מדי
 שתפנה כדאי מספיק, זמן אותה הכרת

 אלה גדי. או בתולה שור, - למזלות״האדמה
 הינכם אם דיוק. ביתר אותה יאפיינו כנראה

 מבין שאינן כנראה יחסיכם, בתחילת רק
 את לפניך מגלה היא שאין או עדיין, אותה

האמיתית. דמותה
נקודות: 50 עד 31 •

 אוהבות נשים ★ וגסים מחוספסים גנו־ם
 סטוט אוהב הוא ★ עדין!רומאנטי סקס
 היא ★ חבוותיו כר עם רחתחיר וגם

וגיותו וגשוע היא שהקינאה חושבת

אשתך/את מכיר אתה האם
מאזניים? מזל בת חברתך.
 דוחים ותוקפנים מחוספסים גסים גברים

אותה.
 אפשרי בלתי דבר הם אהבה ללא חיים
לגביה.

 רוחה. מצב על מאוד משפיעה מוסיקה
 לרקוד. אוהבת היא

 לא. לומר לה קשה
 אשה. מהיותה נהנית היא
 אותה. מדליקים וסאטן משי בדי

 רומאנטי. להיות חייב סקס לדעתה
 ג׳נטל- להיות חייבים הגברים כל לדעתה

מנים.
 להחליט. מאוד לה קשה
 ומרפים אותה מייאשים ומחלוקת ריב

ידיה. את
 בה. מקנאות אחרות נשים
 משמעותיים. תאריכים מיד זוכרת היא
מפורסמת. להיות רוצה היתה היא

 הנציגות אחת עם בקשר נמצא אתה
 בידיך יש מאזניים. במזל נחמדות היותר
 נראה אותו. לאבד שלא השתדל ולכן אוצר,

 אתה שכן ממושך, זמן ביחד חיים שאתם
 הינך אז אמלא, אותה. ולהבין להכיר מיטיב
 האלה שהיחסים ונראה הנכונה, בדרך

ארוכי״טווח. להיות יכולים
נקודות: 60 עד 51 ♦

 בנות מאותן אחת את לך שמצאת נראה
לעוב מודע גם ואתה קלות״הדעת, מאזניים

היטב. זו דה
חברך/ את נזכירה את האם
מאזניים? מזר בן בעלך
 להחליט. לו קשה
״לא". לומר לו קשה

לצבעים. עין לו יש
אותו. לרמות קל

 שאת קורה אהבה, עושים אתם כאשר
 כבר!״ תגמור ״קדימה, לומר: רוצה

 ספורט. שונא הוא
עצלן. הוא
 נשים. המון של גבר הוא
 מסובכים. חיי״אהבה לו היו

רומאנטי. הוא
 לאנשים. גרועה אבחנה לו יש

עליו. חושבים אנשים מה לו איכפת

דיפלומט. הוא
 חברותייך. עם להתחיל מנסה הוא
 ולשתות. לאכול אוהב הוא
במין. המוביל להיות מעדיף הוא
נקודות:30 עד 20

המאז על מאוד מעט יודעת שאת נראה
 תקופה אותו מכירה שאת או שלך, ניים

 אופייני אינו שהוא גם יתכן בלבד. קצרה
הס כזה במיקרה יותר. סביר וזה שלו, למזל
 תוכלי ששם נראה האדמה, במזלות תכלי

 גם וכך אותו, שמאפיינים דברים למצוא
יותר. שוב להכירו תוכלי

נקודות: 50 עד 31•
 בן- של לחברתו נקלעת מזל, לך היה

 האשה היא ואת ונחמד, טיפוסי מאזניים
 להעריך היכולה זו - לעצמו יחפש שהוא
 לכם יש חדשים, יחסיכם אם כראוי. אותו

 מכירה את אם להמשיך. טובים סיכויים
 מאושרים בוודאי אתם ממושך, זמן אותו

ביחד.
נקודות: 60 ער 51 •

 לרקוד. אוהב הוא
 פלרטטן. הוא
מוויכוחים. מתרחק הוא

 הטובים לנתונים שבנוסף גבר, לך מצאת
 התכונות מירב את בחובו טומן מזלו, של

 שאת נראה זאת, למרות זה. מזל של הרעות
 מאוד להיות צריכה את איתו. מתמודדת

 בחלומות שקוע שלך שהגבר משום מעשית,
 את עצמו. לגבי סלחן מאוד גם והוא טובים,
 תתני אל אך - אימהי טיפוס להיות חייבת

 יקום פשוט הוא אחרת זאת, לגלות לו
ויסתלק.
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 בימים חשוב מקום תופסת הרומאנטיקה
ראו השני המין בגי אצל הצלחותיבם אלה,

 לא עדיין אם לציון, יות
 שלא בדאי הרגשתם,

התקופה. את תחמיצו
 לבם אל זאת עם יחד

המ הסבגה את לשכוח
הק בבל עליכם רחפת

דרבים, לתאונות שור
 מחלות ואולי פציעות

האח השבוע זהו בכלל,
 שבה התקופה בתוך רון
 צריך טוב. חשתם לא

 4ב״ נמהרת. מהתנהגות ולהימנע לב לשים
 סודיות. על שתשמרו כדאי בחודש 5וב״

* ★ ♦
 לס־ ל!דם1אתם( במיטבה, אינה שלבם הבריאזח

ל שסע ס  קיומן. על שכחתם שכבר מחופשת ה
 במערכת, הפרעות מיני בל

 אנשים של נם או שלכם
לבה תססו אל סביבכם.

 להחמיר עלול עוד זה לה,
 שזה דעו רק המצב, את

 לברר בדאי אך זמני. עניין
 עבודה המון רופא. אצל

 במקום רק לא לבם מצפה
 בבית. נם אלא העבודה

למ אחכם. יעודדו ירדים
 רגיל, לא יזם שזהז רזח

 ההתלב־ שתקבלז. מהחיזוק מאוד תיהנו איכשהו
 מווחחכס. את מטרידות לאנשים בקשר ח1םוי

* * *
הת הגיעה לא עדיין כי אם קל, יותר קצת
 רק תיהנו שממנה והשקטה הרגועה קופה

כ חודשים. כמה בעוד
 את להפגין תוכלו רגע

 ו- זריזותכם כישוריכם,
שב היצירה כישרונות

 בעבודה בורכתם. הם
 בשורה לאוזניכם תגיע

ומרגי משמחת מאוד
 אתם האהבה בחיי עה.
להשתו מתחילים שוב
 לא דבר הפעם אך לל,

 אולי מלב אתכם, יעצור
הבריאות, על השגיחו זאת ובכל
בתאונות. להיפגע הנטיה על
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החגים.
ובמיוחד

שתצטר יתכן עכשיו, לכם מציקים מנורים ענ״ו׳
 בגלל אולי שונה, בצורה הדירה אח לארנן כו

 מישפחה בני של ביקור
 לנחם עלולה שנוכחותם

 והתפתחות הסדר להפרת
 וסיכסוכים מריבות של

 רק זה המישפחה. בתוך
לשינויים, ובונות של עו״ן

 הזוג בן יותר. קל יהיה והכל
לקראתכם. הולך דווקא

 קשר ללא חאנים אתם אך
שיפו בשטח. למציאות

 מעט •דלדלו בדירה צים
 מצב בכך. לעמוד תצליחו אולם התקציב, את

 מחמיר. שלכם הדיאטה ומצב משתפר הבריאות
* * ★

 לה ומחוצה בעבודה אגשים עם פגישות
 חשוב אלה, בימים אתכם מעסיקות מאוד
 מהיכרו- קשרים לפתח

 מאוחר מיקריות, יות
תוע לכם יביא זה יותר
 הכספי מצבכם לת.

תי אל אולם משתפר,
 גדולות להוצאות כנסו
 לא שאותה הוצאה מדי,

 עלולה בחשבון לקחתם
 בתקציב מחדש לפגוע

תוכ לבצע מכם ולמנוע
 תיכננתם שאותה נית
 מעליה נהנים אתם ברומאנטיקה רב. זמן

 תיכנון. ללא לכם קורה זה - בפופולאריות
* ★ ★

האווי אח מעכירים כספיים עו״נים על סיכסזכים
 במה להתערב לא זו בתקופה לפחות וסו רה,

ש •תכן סביבכם, שקורה
 לנכר קשור מהבעיה חלק

זכויז־ על לוותר נזתכם
 מדי מאוחר זה אולם תיכם,
 וכדאי בעניין, לפעול מכדי

ה העצבים. על שתשמח
 משתפרת שלכם בריאות

להירנע, שתתחילו וכדאי
 בני של בחאותם אזלם

 מעוררת ער״ן מישפחה
חז לתאונות הומיה דאנה.

 רומאנטית פגישה עליכם. נם ומשפיעה מאוד קה
מההפתעה. תיהנו התרגשות. תעורר מיקרית
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או הבריאות. עמו ויחד משתפר הרוח מצב
 זאת חשים לא עדיין המזל בסוף שנולדו תם

הא אך ברורה, בצורה
מהה נהנים כבר חרים
 להתפנק הנטיה קלה.
 מדי וטעים עשיר במזון

 ה- על רק לא משפיעה
 מצב על גם אלא מישקל
 עצמכם את רסנו הרוח,
הרומאנ בתחום בזמן.

מבוק מאוד אתם טי
 כדאי לא אולי שים,

 שאינו מי על שתתעקשו
 כך כל ההזדמנויות למענכם, להשתנות מוכן

 קשר. ליצור המנסים רבים ויש - טובות
★ * *

וב האבחנה בכושר הסביבה את מפתיעים אתם
 ב־ אנשים שאליהם המסובכים המצבים ניחוח

 ברוע נקלעים. סב־בחכם
 לעומק לראות התכונה

 את ומסכנת בולטת מאוד
 הבריאות מתננדיכם, כל

 המישוד בני של או שלכם
 בעיה להוות עלולה תה

 יותר תתכננו אל השסע,
 עלולות אלה תוכניות. מדי

 הדל. מהסיבה להשתנות
מ כדאי הרומאנטי בחחזם

 — סודיזת על לשמור אוד
 יש אך זאת, לעשות מיוחדת סיבה אין למעשה

 לכס. לקלקל ועלול לכם, ידוע שאינו מה דבר
* ★ ★

 לתפוס חוזרים נותק עימם שהקשר ידידים
 יותר קל יהיה עכשיו בחייכם, מרכזי מקום

החברתית, מהבחינה
וה מבוקשת, חברתכם
עלי שהעיקה בדידות

 השנה רוב במשך כם
מה. לזמן אתכם עוזבת

 פטורים אינכם אתם גם
 להי- בקשר מהאזהרה

 שכן בתאונות, פגעות
 גם מסכן הכוכבים מצב

בת השאיפות אתכם.
 עשויות המיקצועי חום

 בתחום לכם שיש הטוב השם להתגשם.
תוכיחו. זאת ואת הצדקה לו יש המיקצועי

 בימים מאוד חשוב להיות הופך המיקצוע׳ התחום
 יתכן מקבלים. שאתם בהצעות תזחלו אל אלה.

שמצי כספים או שהשכר
אחכם, מספקים אינם עים

 שבה תקופה זזה׳ אולם
 לבנות הזדמנות לכם תהיה

 ענייני כרנע עתידכם. את
 במקום בהחלט הם הכסף
להג יותר כשחושב השני,
הסיק־ השאיפות אח שים

ב טעזת איזו יש צועיות.
 שלכם היסודית תפיסה

זהי היו כן וער הבעיה, את
 המוכרים העבודה במקומות אפילו ועירנ״ם רים

 בקרוב. צפויה לחדר נסיעה מאליהם. והמובנים
★ ★ ★

 כאשר ובדיוק מוקדמת הכנה ללא לפתע,
 מאוד ידיעה לכם תגיע תקווה, איבדתם
 וזו - ומשמחת מפתיעה
 לחו״ל לנסיעה קשורה

 שתביא להשתלמות או
ה כזו. לנסיעה אתכם
ל חייב הקרוב חודש
 בכל היטב מנוצל היות

התוכ להגשמת הקשור
של המיקצועיות ניות
 בספטמבר 30ה־ כם.
 קצת באוקטובר 1וה״

 ה- אך ומעייפים, קשים
 שקורה למה לב שימו כך. על מפצים 3וה״ 2

 מבוקשים. מאוד אתם הרגש, בתחום סביב
* * *

 שלכם. השבוע בדיוק לא זהו לכס. קשה קצת
 לתופעה לב שימו דאנה. לכם נורמת הבריאות

 שכדאי יתכן דופן, יוצאת
לחפא, בהקדם לגשת

 מראה כולו הקרוב החודש
 אצל או אצלכם בעיה על

 וראה בסישפחה. מישהו
 או וטיפול, שהתייחסות

למ עשויים בדיקות, אולי
ב־ הדבר. של החמרה נוע

 עייפות בחודש 3וב־ 2
 דווקא לא! אך ותשישות,

ל ל  קורה היה זה הצום, ס
 או 4ב־ צפוי נעים כך כל לא עימות וכה. כה בין
לוותר. תוכלו לא ברירה. אין הפעם בחודש, 5ב־

זל׳
ר 20 א נו  - בי
ר 18 א בפברו

 בפברואר ו9
ס 20 ר מ ב




