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מרים
בניחיני

החודש: מזל

ארי
 יחסים

 הווים בין
אדיה וילדי

 מזל בני ילדים לתאר עלבון, כמעט זה
 והחזקה הברורה אישיותם כילדים. אריה

 התנהגותם, היוולדם. מיום ממש בולטת
 הקרובה לסביבה והתייחסותם רגישותם

 לעצמם, נאמנים הם גיל בכל משתנות. אינן
 נחת לגרום כדי להתכופף מוכנים ואינם

חבריהם. או מוריהם להוריהם,
 וגאווה מצפון אחריות, נדיבות, טוב־לב,

 שנמצא הגרעין את מרכיבות אלה תכונות -
 את לגלות כדי אן הקטן, האריה של בתוכו

בכ אליו להתנהג יש בפנים, שמסתתר מה
 שהוא ולזכור בדרישותיו, לזלזל לא בוד,

היוולדו. מיום השליט
 של מקור להיות יכול אריה במזל ילד
 צעיר מגיל אותו. המכבדים להורים הנאה

 והקוג־ ההומור בחוש להבחין אפשר כבר
 בבירור, להבחין אפשר מאוחר יותר דסות.

 אותו מושכת סיכון בה שיש הרפתקה שכל
 משונים הקטן האריה של צעצועיו במיוחד.
עתי חרב במתנה לקבל ישמח הוא לעיתים,

 ערבית שברייה מחנאות, ציוד אמיתית, קה
גבריותו. את המדגישים וצעצועים

של למישחקים היא גם נמשכת הבת
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 היא אותה. מעניינות כל״כך לא בובות בנים.
 כל את ולהוציא לצחוק להשתולל, מעדיפה

 בהם שיש במישחקים שבתוכה, הרב המרץ
וסיכון. הרפתקה של קורטוב

 כיש- מגלים זה במזל הבנות והן הבנים הן
 לאפשר חשוב האמנות. בשטחי רבים רונות
במ ולהקפיד כישרונותיהם, את לפתח להם
שהתחילו. במה שיתמידו יוחד

ית חוסר״ההתמדה. הוא הגדול חסרונם
של הגבוהה ביכולת נעוצה לכך שהסיבה כן

הוא למלאכת-יד, לחוג הולך קטן אריה הם.

ולמו לספורט לריקוד, נמשך הוא דראמה,
 הוא האמנותיים התחומים בשאר גם סיקה.
ב לעסוק מעדיף הוא אך כישרונות, מגלה
 שייך לא הוא תנועה. הרבה שמצריך משהו

 זמן אחד במקום לשבת המסוגלים לילדים
ממושך.

ה של ימינו יד להיות יוכל הוא בכיתה
 איך יידע שהמורה בתנאי רק וזאת מורה,
 עמית כאל אליו מתייחסים אם אליו. לגשת

 עצמו על לקחת מוכן הוא קטן, ילד כאל ולא
טיבעי שבאופן מכיוון לכיתה. האחריות את

 ומבצע מלמד, שהמורה מה את מייד תופס
 ובכישרון. במקוריות במהירות, הדבר את

 המחמאות עצומה, התפעלות מעורר זה דבר
 מלטפות ומהמורה מהילדים מקבל שהוא

 את מאבד המאושר האריה ואז האגו, את
 חדש משהו לו מחפש קצר זמן ותוך העניין
בו. לעסוק

 השחקן להיות עליו הכיתה של בהצגות
 ה־ בכישרונו לו שישתווה מי אין הראשי,

 מצחיקה, דמות לשחק צריך אם דרמאתי.
 דק ובהומור כזו ברצינות אותה משחק הוא

 ההופעה, מעצם רק מצחוק מתגלגל שהקהל
ל כישרון מלבד לטכסט. שהאזין לפני עוד

 הוא דבר, ישק פיו ועל הכיתה של המלך הוא
 המורה, כלפי בהגינות תנהג שהכיתה ידאג
לילדים. הוגן יהיה שהמורה בתנאי וזאת

 ומחלק מגבוה כולם על שמביט מורה
 מיסכן יהיה ובשתלטנות בתקיפות פקודות
 הכיתה כל את ימריד האריה כי ואומלל,

והלועגים. הרועשים בראש ויהיה נגדו,
יל על להשתלט מסוגל אריה במזל ילד

תל למסור אפשר בכיתה יותר. סגורים דים
 הצעיר. האריה של לחסותו חלשים מידים

 את ולהדריך לאחרים להסביר אוהב הוא
החלשים.

אינו אך טיבעית, באינטליגנציה ניחן הוא

 להיות לו חשוב הלימודים. על לדגור אוהב
 עימו. להסתדר קל - לו ניתן זה ואם המרכז,

 החברה. לפני בייחוד שלו, באגו לפגוע אסור
 המנהיגות תכונות את לעודד שיש כמובן

 שלכל אותו ללמד זאת עם יחד אך שלו,
 ששחצנות לו כשמסבירים זכויות. יש אחד

 לו שמוסיפות תכונות לא הן והתבלטות
ל ומשתדל ההסבר את מקבל הוא כבוד,

השתנות.
 סוגים שני קיימים זה מזל של הילדים בין

ה המוחצן, השובב האריה הוא האחד, -
 השני הסוג וההרפתקן. ההומור בעל שליט

 אלה תכונות והביישן. הרציני הסגור, הוא
 אריה, מזל לבן בדרך־כלל טיבעיות אינן
 דוכא שהוא ברור הרי כזה, אריה מגלים ואם

מדי. שתלטנים הורים על״ידי
קר יחס וחיבה. חום להרבה זקוק האריה

 אריה:כול :לד
 של מקור להיות
להורים הנאה

 ומתוסכל. ביטחון לחסר אותו הופך ונוקשה
 מיהו, לאט־לאט מגלה הוא מבוגר בגיל רק

 קשה נפגעת, כשגאוותו כישדונותיו. ומהם
מהפגיעה. לרפאו

 מכל יותר רב לכסף־כיס זקוקים אריות
 די להם שיש להרגיש אוהבים הם אחר. אחד
 הם לחבריהם. ולחלק לעצמם לקנות כדי

הח של פטרונים להרגיש ואוהבים נדיבים
האחרו הפרוטות את לתת ויסכימו לשים,

 עצמית, ביקורת ללמדם שיש נכון לחבר. נות
להם. זרות וקמצנות חסכנות אך

 למין האריות מודעים מאוד צעיר מגיל
 והוריהם ביום, פעמיים מתאהבים הם השני.

 מאוד. סוער התבגרות לגיל לצפות יכולים
 יודעים הם להם, חשובה החיצונית ההופעה

 עליהם בגדים ואיזה להם מתאים מה
 צרות, לעצמם לחסוך הרוצים הורים ללבוש.

 בגד איזה להחליט לאריות שיתנו כדאי
 אחר. או זה בגד ללבוש יום ובאיזה לקנות,

 שאינה בתילבושת להופיע שעליו אריה ילד
בכבודו. שפגעו ישכח לא בעיניו, מוצאת-חן
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 בהתחדשות שוב מרגישים אתם באחרונה <
 אפשר זו בתקופה ושימחת״החיים. המרץ י

ולחופ־ לטיולים לצאת
בבי ולהרבות שות

לכל. זמן תמצאו לויים.
 יגרום בילוי כל הפעם

 אפשר אמיתית. להנאה
לח או נסיעות לתכנן

מכו של רכישה על שוב
לאנשי־עס־ חדשה. נית
 מוצלח שבוע יהיה קים

 לאחרים וגם במיוחד,
בס־ הצלחות צפויות

 עומדים חדשים רומאנטיים יחסים פיות. *
ארוכה. ידידות בעקבות בקרוב, להתחיל י
^ ★ * *
ה העמדה. כשטח עתידם לתכנן 1ינכל שורים *
בצעדים תלדה הרחוק בעתיד שלכם התפתחות *
סחליטים אתם שעליהם *
ה שהמצב למרוח עכשיו. *
ומעורר עריכם וכפה חדש *
זמן תוך חששות, בכם *
 לשיורה. יהפוך הוא קצר *
ה צפויזת קצרות וסיעות י
חד הכרויוח בהן1 שבוע י
המתעקשים לשורים ש!ת. ,
 זו בתקופה בבית להישאר *
לקבלת להתכוון כדאי 1
ל עתידים אלה אורחים. *
 מוקדמת. הודעה כל ללא כמעט בקרוב הניע י
חייכם. אח לכם ינעימו ותיקים ירידים בין שיחות ,
* ★ * *
בקרוב זיכרונם. את לחדד תאומים בני על ^
יודעים. שהם השפות בכל להשתמש ייאלצו *

 עתידים מחו״ל אורחים
 לכם נדמה ואם להגיע,

מ באורחים שתסתסקו
שטעי־ הרי אחת, ארץ
 המישפחה בחיי תם.

השבוע. רב מתח יודגש
לטיולים. לצאת רצוי

 מומלץ לאנשי־עסקים
 על מלחתום להימנע

ה חשובים מיסמכים
הם מכן לאחר שבוע. ,
 גדול חגיגי אירוע שקט. בלב לחתום יוכלו *
הקרוב. בזמן צפוי מאוד, ממנו שתהנו י
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 התרא־חם לא רב שזמן ידידים עם פגישות צפויות
 אז נסיעה, כדי תוך להתרחש עשוי זה עימם

סי־מישפ־ עם בחופשה
הפ המרמים קרובים. חה

ל להתכונן יכולים ורים
 במיוחד רומאנטי שמע
 שלכם החברתיים החיים

 ״עצרו ומתוכם נעימי□ יהיו
הת מעניינים קשרי־חיבה

 לשינויים מתאימה קופה
 בקשרים רבים. בתחוסיס

־1 היחסים יתהדק! קיימים
ב טוב יהיה מצב־הרוה

 האחרונה. השנה בבר לכם שהיה מזה הרבה
 רבה להניעה לבם חנחם הטבע לחיק יציאה

* * *
 הרף בלי אתכם יעסיקו מיקצועיים עניינים

 חדשות עבודה הצעות השבוע. בתחילת
להתלבטו לכם יגדמו

 עדיף לא״מעטות. יות
המו בדברים להחזיק

 שינויים לבצע ולא כרים
 בתקופה מרחיקי־לכת

 צפויה לחו״ל נסיעה זו.
 שתהיה וייתכן בקרוב,

ותת בתפקיד משולבת
 נוסף, אדם בחברת בצע

 משולמות כשההוצאות
 על־ או החברה על־ידי

 לקחת כדאי כספיים בעניינים הזוג. בן ידי
 הצפויות. ההזדמנויות את לנצל ואף יוזמה

* * *
 איחכם ״צרו בחרל השנהים וקרובים ידידים
 ישפר זה ן.1ח־טלפ1כשיח אז במיכתבים קשר

 מצב־הרות אח ויעורר
 השמחים מן שאיוו שרבם
.האחרונה בתקופה ביותר
חופ להם שמתסוים אלה
השמע. מישפחתיוז שה
א! בשבוע זאת שידחו טוב

 הבריאותי המצב שמע״ס.
מיוחדת. השוחה דורש
 ממאמצים להימנע כדאי
 במסירותכם להגזים ולא

 עשויים אורחים לעבודה.
 ■קשו עליכם. עצמם יטילו ארה לביקור. להניע

בח״כס נוסף למתח ו׳נרסו התקופה על ד1מא

ל נכונות המראים בידידים מוקפים אתם
 בחייכם התערבותם עצם אך לעזרתכם, בוא

לכם. מפריעה הפרטיים
ב להם שתסבירו כדאי

שתוכ מירבית עדינות
 בכוחות להסתדר לו

כס הוצאות עצמכם.
 צפויות גדולות פיות

 שנראה למרות השבוע.
להי אי-אפשר כאילי

כספים, מלהוציא מנע
 עשויה העניין של דחיה

רב. כסף לבם לחסוך
 עומדים כחליל השוהים קרובים או ידידים

 אותם. לארח קל לא כרגע בביתכם. לבקר
* * ♦

 מחודשות פגישות רומאנטי מאוד שמע צפר
קש לחידוש ולהבא ׳תסכם. את לשוות עשויות

 כמקום־הע־ שנזחקו. רי□
 מתיחות, ק״מח ער״ן מרה

 עלקיחס- להילחם עליכם
הבי את לאבר לא1 בם

 שהובטחו הבטחות טחון.
 עלולות קנ״סו, ולא לכם

 □כיוון לאכזבה, לגרוס
לתפקיד קשזרות שאלה

■ ־ י.................חווח־ אל למלא. שעליכם
 מצירכם וכונה דשה רו

 סתכנגים המזל מבוי חלק מקוות. לתוצאות תביא
סמוה תחששו אל לחדל. נסיעה באחרווה

*  *  *

 רבים. שינויים עימו מביא אוגוסט חודש
 או ארובות בנסיעות מבלה המזל מבני חלק

 אחרים כאשר קצרות,
 עתידם את מתכננים

ומר המיקצועי בשטח
 הקבוע שהמצב גישים

 כבר נמצאים הם שבו
 קשרים עליהם. נמאס

ע בחו״ל ידידים עם
 לרעיונות להביא שויים

חשב לא כלל שעליהם
 שרעיונות יתכן תם.
 מפי לשינוי יביאו אלה

 רומאנטיות פגישות הקרוב. בעתיד תיע
השבוע. צפויות חוסר-ביטחון תגלו שבהן
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 זז. בתקופה עריכם מוטלזח שועת התחייבויות
 חשבונות לשלם לוזסכוגותיבם, רדאנג עליכם

 של בספים לענייני ולדאוג
 האחרים בני־הסישפחה

 ערר בלחי־נעימה בשורה
הש במשך להתקבל לה

מצב־ על ולהכביד מע.
שע ׳מדים שלכם. הרוח

 בעבר הסתכסכתס מם
שזב!ל להתקרב עלולים

 זמן זהו הקשרים. הרשאת
להי־1 סלחנזח לנלזח טוב
חדשים. מחיסכים מנע

 המין בד מאוד. מבוקשים תהיו הרומאנטי בשטח
 בקירבתכם. להיות !ישאפו אחכם יערים השר

* * *
לש רב עניין יוסיפו בלתי-צפויים אירועים

הק תפקיד לכם יוצע העבודה בשטח בוע.
ש למרות בנסיעה. שור

 להתלבטויות, יביא זה
ב לו להיענות כדאי
 הרומאנטי בשטח חיוב.
 בבני־זוג נזכרים אתם

 התראיתם לא שעימם
ממו תקופה במשך
 שוב לחדש בדאי שכת,

ה הפעם הקשרים. את
מ שונים יהיו יחסים

 הקודמת. בפעם אשר
לר תוכלו במפתיע לידכם שיגיעו בכספים

 הישן. את לשפץ או לביתכם חדש רהיט כוש
* ★ *

עצ על שלקחתם המשימות את לסיים עליכם
 ב־ בחך יהיה שהדבר לכם ח־ארחם לא מכם

אך בעיות, הרבה כל־כך
להש חובל! קצר זמן תוך

לחופשה. ולצאת תחרר
 מכר עם מיקרית פרשה

שיחה לידי תביא נתיק
זה למעשה מאוד. חששה ________

ח ■ !7■ ץ  יחסים רחירוש פחה •פחח ך
מבי־ לאלה שהתערערו.

 קהל עם העובדים רכס
פופולא השבוע צפרה

 להביא העשויה רבה, ריות
 קידום יותר, חר1מא בשלב מש״! לקידום אנחבם

רוחכם מצב אח ישפרו הברורים !׳תחנותיו זה

ר 20 א נו  ־ בי
ר ו8 א בפברו
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