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שור
מרים

בוימיני
ש:1הח מזל ד

בתודה
שד הניקוות
 ושר הבחורה

הגזרות יתר
 לבני ביותר האופייניות התכונות אחת

 זה מזל בן הביקורתיות. היא בתולה מזל
 בסביבה בעולם, דבר כל על מעיר תמיד

 מכיר. לא שהוא לאנשים וגם הקרובה,
 צודקים. רוב פי על המזל בני על דבריהם

 השאלה בחוסר״דיוק, להאשימם אי־אפשר
 אם אפילו מעירים, תמיד הם מדוע היא

 הביקורתיות מפותחת כמה עד עימם! הצדק
 מזל עוד יש האם המזלות! שאר אצל

 מזל יש האם זו! בתכונה לבתולה המשתווה
מופיעה! אינה זו תכונה שבו

מלה
 את ביקורתיים, אנשים לכנותם קשה

 אינם כמעט להווה לשכוח, נוהגים הם העבר
 הוא בעיקר אותם שמעסיק ומה לב, שמים

 פעם! שיקרה מה את לבקר יכול ומי העתיד.
 לו. נראה לא כשמשהו מייד מעיר טלה בן

 את ולהטיח ולפגוע, לכעוס גם יכול הוא
 את שאמר אחרי אן טאקט. בחוסר האמת
 מתכוון אינו גם הוא שוכח. הוא דברו

דבריו. את ללב ויקח ייפגע יזכור, שמישהו

 זמן כל במיוחד. ביקורתי אינו שור גם
 לא דבר ושום ושלווה, שקט חש שהוא
 לו איכפת לא ולנוחיותו, למנוחתו מפריע
 לפי מתנהלים לא הדברים אם גם כל־כך,

 על יאיים משהו אם אבל עקרונותיו.
 הוא הקבועים, וסידרי־חייו הרגליו נוחיותו,

 וללא בגסות להעיר בזעם, להתפרץ עלול
 כל את מעליו יפרוק שלא ועד התחשבות.

ישתוק. לא הוא שנים, במשך לו שהפריע מה
תאומים

 מאוד שהוא לומר ניתן תאומים בן על
 בן של מזו שונה הביקורת אמנם ביקורתי.

 אינו הוא לא־פחות. פוגעת זו גם אן בתולה,
 בשטחים מתעניין בדרן־כלל, שבע־רצון

 להפסיד ולא הכל, להספיק רוצה רבים,
 גם ביממה, שעות 24מ־ שיותר ומכיוון דבר.
 מספיק לא הוא למצוא, מצליח אינו הוא

 הוא וכן אותו, שמעניין מה כל את לעשות
 לו. חסר שמשהו תמידית בהרגשה נשאר

 ופחות- זריזים פחות לאנשים ולועג ציני הוא
 אלא טינה, נוטר אינו הוא ממנו. מוכשרים

העניין. כל את שוכח ואחר־כן מעיר
סרטן

 רגיש הוא ללב. דבר כל לוקח סרטן בן
 בסביבתו הקורים דברים לכן מאוד. ופגיע

 לפגוע אמורים לא הם כאשר גם לו. חשובים
 מוצא הוא נפגע. זאת בכל הוא אישית, בו

 למה מבין ולא דבר, בכל כמעט חסרונות
 כשהוא הלב. כל עם הכל לעשות אי־אפשר

 הוא חוסר־יחס או בעבודה, זילזול רואה
 לו כשמעירים שוכח. ולא סולח לא נעלב,

 בתוך מתכנס הוא מעשיו, את ומבקרים
 לשפוד יוכל שבה להזדמנות ומחכה עצמו,

 זו להזדמנות אם גם עליו, שמעיק מה כל
 היום ובבוא ימתין הוא שנים. לחכות עליו

בליבו. אשר את יוציא
אריה

 מאוד הוא העיר. שלו האדם עם יחד יצחק
לפגוע. ירצה לא אופן ובשום וטאקטי, זהיר

בחולה
 הביקורת, את המציא ממש בתולה בן
 רואה לפירטי״פרטים, החיים את פורט הוא

 להתעלם מסוגל אינו בסדר. שאינו דבר כל
 דורש השלמות, את אוהב הוא דבר. משום

 אם גם לעצמו, מוותר לא הוא רבות. מעצמו
 לעיתים ולכן חסר־מנוחה, הוא לו. קשה

אלה של שלוותם את מערער הוא קרובות

 או זו להתנהגות המניעים את להבין וירצה
 ימציא או ימצא הוא לפעמים אחרת.

 מנת על קיימים, אינם שכלל חסרונות
עליונות. ולהראות הזולת, את להשפיל

קשת
 אך הביקורת, לשם ביקורתי אינו קשת בן
 אינו שהוא קורה בו, הקיימת הכפילות בגלל
 אומר הוא הערותיו. או תגובותיו, על שולט

 להיעלב יכול שמישהו חושב ולא דבר, כל
 לעיתים נראית מהאמת חלק מהאמת.
 לא הוא אם אף ביותר, ופוגעת אכזרית
לכך. התכוון

גד•
דו הוא בעיקר. עצמו כלפי ביקורתי גדי

 בדרך- להישגים. להגיע ורוצה מעצמו רש
 הוא ולכן אותו מספקות אינן התוצאות כלל

מער שלעיתים עצמית, בביקורת ממשיך
 את מבקר הוא העצמי. ביטחונו את ערת
 שתנהג הקרובה מסביבתו גם ודורש עצמו

כמותו.
דלי
 הוא במיוחד, ביקורתי אינו דלי בן

 מעוניין ואינו אדם אוהב מאוד, הומאני
 את מקבל הוא בזולתו. חסרונות למצוא

 לשני לעזור מנסה ואפילו בהבנה, החולשות
 יראה כאשר ויכעס יעיר הוא עליהן. להתגבר

 יראה אם או צודקת, שאינה התנהגות
 את לברור ינסה לא אז למישהו. עוול שנעשה
 להיות יידע הוא ישתמש. שבהן המילים
ומעליב. עוקצני

דגים
 שמזלו בגלל גם מאוד ביקורתי דגים בן

 שעל-פי-רוב בגלל וגם בתולה, למזל קוטבי
 שום להתלונן, רגיל הוא מרוצה. אינו הוא
 שבן היא, לכך הסיבה דיו. טוב לא דבר

ובחלומות. באשליות לחיות רגיל דגים
 דבר ששום נוכח הוא מתפכח, הוא וכאשר
בחלום. שהיה כפי ומוצלח יפה לא בפועל

 וכאשר מהמציאות, יפה תמיד החלום
 מתאכזב הוא פניו, על טופחת המציאות

נקלע. שאליו המצב את ומבקר
*******************************************************************************************************************************¥**********

 טוב הוא ביקורתי. אינו אריה מזל בן
 כפי אדם כל כמעט לקבל ומוכן וסלחן,
 בעצמו, שקוע די הוא בדרד־כלל שהוא.

 אם גם אותו. מעניינים פחות והאחרים
 כך על יעיר הוא מישהו, אצל חיסרון ימצא

ובעצמו התחשבות, ומלאת עדינה, בבדיחה

 נכנס ממש הוא לעיתים בקירבתו. שחיים
בנבו לדיכאון כולם את ומכניס לנשמה,

השחורות. אותיו

מאזניים
 פגמים למצוא מעוניין אינו מאזניים בן

 והנוח, הטוב הצד את מחפש הוא בזולת.
 להיכנס לו נוח לא מהפגמים. עין ומעלים
 אינו איש־שלום, הוא השני. עם לעימות

 בסדר, אינו דבר״מה כאשר וגם ביקורתי,
 כד, לא שזה עצמו את לשכנע מנסה הוא

שונה. יהיה זה אחרת בפעם ואולי

עקרם
 וחודרת מעמיקה עקרב בן של ביקורתו

 פגמים מוצא אינו הוא הנשמה. לעומק
 לב ששם למשל, בתולה בן כמו חיצוניים,

 ינסה העקרב בסדר. שאינה לתילבושת
הזולת, של מחשבתו דרך אחרי להתחקות
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ל 20 אפרי ב

 בני על השבוע יישרה רציני מצב־רוח
 תשומת־ יותר הדורשים עניינים טלה. מזל

 ימצאו ושיקול־דעת לב
 להתייעץ כדאי פיתרון.

 עם או בן־הזוג, עם
 על לעבודה עמיתים
 - המטרידות הבעיות

 תשובה תימצא אצלם
 והבילבול הפיזור נכונה.

 ריכוז וכושר ייעלמו,
תר התוצאות - יעלה
 למרות בעבודה. אינה
 יוקדש זמנכם שרוב

 כדאי, יהיה המאמץ הקאריירה, לקידום
קידומכם. לפני עומדים שאתם מכיוון

♦ * ז>
 ולפתע ,מתעלסת וחוקת לשיער, תוסיות
 ח״ מדי. ובוהות מעט היו שהציפיות מתברר
 לחמם מוסיפים האהבה

 הק־1 ה־דידים הלב. את
 יותר מלם חרשים חבים

 אינם אך חשנמת־לב.
 ויתנת. איוה בשז! לועסים

 הקשר בריאותיות בעיות
 עלולות למחזור־הדס חת

 לתת יש אותבם, להעסיק
 ולא על־בך, הדעת אח

 בלתי־ בתופשת לזלזל
 מיבחב א! ידיעה ונידות.

 ביקורי אפילו או ץ־לארץ,1מח
אף ואולי והתלהבות, שימחה

תקופה
חרשים.

שבה
חלק

1סוס

ני ;  - ביו
לי 2> ביו
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 יוסיפו קרובים.
להפתעה. יורטו

 להימנע נסו השבוע, יגבר הביזבוז יצר
 מתוכננות קניות גם אימפולסיביות. מקניות

וביקו זהירות דורשות
 כספים על גם רת.

 בדרץ אליכם שיגיעו
 לכם כדאי יחסית, קלה

 תוד במיוחד. להשגיח
 שכל יתברר, קצר זמן

 חשובה תהיה פרוטה
 בנסיעה הקרוב. בעתיד
 עומדים שאתם קצרה
 עלולה השבוע, לבצע

 לא תקרית להיות
 קודר. במצב״רוח לשקוע לכם אל אד נעימה,

עליו. סומכים שאתם אדם עם התייעצו

תאומיו1_
־ אי 21 מ  ב

ני 20 ו בי

 בדברים להתחיל צורך חשים
 מקום אח משנים המזל מסי

 בלא ונתקלים המערים
 בך עקב בעיות מעט

 מישפחה בני אצל מערים
בסיב־ להיומר עלולים
ומריבות. חיכוכים סוכיס
 י בידידים להעזר . ועדיף

 לימודים מעורבים. שאינם
רבה, הנאה רמ!1י חדשים
 להכיר החשק אח ויחדשו
 צפויות חדשים אושים

ומרשי מש״וות היכרויות
 החדשזח הידידחח את להדק חובלו כעת מות.

 מייתר, סביזבה להימוע יש — הכספי בתחום
* * *

 צפויות ובלתי״מתוכננות גדולות הוצאות
הביזבוז. יצר על להשתלט יש השבוע.
 תהיה רבה עבודה
 השבוע, עליכם מוטלת

 הצעה שתקבלו יתכן
 לעבודה בקשר מעניינת
 ללימודים או אחרת,
 בן־הזוג מקדם. בשטח

 מזו שונה לדרך מתכונן
 לכם כדאי לכם. הרצויה

 ולא הרעיון את לקבל
 דאגה לרצונו. להתנגד

 קרוב־ של לבריאות
קצר, זמן תוך אך להציק, עלולה מישפחה

 טוב. בכי יסתדר העניין בכד, שיטפל לאחר
* * *

 לאחרונה אתכם שהעסיקה רבן־הזוו הדאנה
 חובלו ואתם בסדר, שוב עצמו חש הוא תחלזף.

להי־ לעצמכם להרשות
באח שצצו אהבות ע1ר

 הייתם לא שלוביהן רונה,
 אחכם יפתיעו בטוחים,

 קשרים לגבי אך לטובה, ■
 ההפתעה יותר, ישנים

 ולבן ועימה, פחות תהיה י
 עם להתפשר לדעת חשוב
 של בבנייה ולהתרכז הישן

 בספים ענייני החרש.
 מאור אחכם סטריד־ם

 בעשא סיכונים לקחת השבוע לא זה זו בתקופה
בידיים עצמכם את שתיקחו הזמן הניע זה,

מאזנ״ס
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 המהלכים את לתכנן כדאי שבה תקופה
 לכם גורם מזמן לא שהחל קשר הבאים.

ולע במחשבות לשקוע
 כדאי חשבון־נפש. שות

 שחל לשינוי להתרגל
השו היחס בגלל בכם,

חשים. אתם אותו נה
 יש שלכם התוכניות את

מוחל בסודיות לשמור
 מפליטות ולהימנע טת
 אינו מצב״הרוח פה.
 ובסביבתכם הגובה על

 הטוב רב. מתח הקרובה
 ולהמתין ולהתבודד, להתרחק הוא ביותר

 באמנות. עיסקו תעבור. הזו שהתקופה
★ ★ *

 בסביבחכם שנוצרו חרשים לתנאים הסחנלות
 הסילחמוח זו, בתקופה עליכם מקשים הקרובה.
 מנהלים שאתם הקשות

אלי הקרובים האנשים נגד
 לכם נורמות ביותר. כם

 מעליכם ומרחיקות בעיוח
 ביותר. רכם החשובים אח

 עם חברתיים מיפושים
 אתכם •פצו טובים •דירים

 הזסן זה חברתית. מבחינה
 עמדה לעצמכם לבסס
 שבעתיד אנשים בקרב
 קובעים מאוד יהיו הקרוב

 וזמן להתחיל. עומד חדש קשר עבורכם.
 יוזמה. וקחו תחכו אל בבס. רק תלוי ההתחלה

* * *
 מנוחתכם את מטרידים מיקצועיים עניינים

 שאיפותיכם את לקדם תוכלו זו. בתקופה
דב ישנם אד מהעבר׳

שלוחצים, אחרים רים
ההתקד את ומעכבים

 בין להפריד יש מות.
 לוותר חבל התחומים.

 לשינוי האפשרות על
 מצד העבודה. במקום

 שקשור מה בל שני,
מציק, כל״כך לבן־הזוג
 מוצאים אינכם שכמעט
 את שישביע פיתרון

 בלחץ חשים אתם כספים בענייני רצונכם.
הבעיות. ייפתרו בקרוב סיבה. ללא ופוחדים

 עליכם באחרונה. תיש מאוד הבריאות מצב
פחות. לעבוד ולוסות עצמכם על יותר להשניח

 פחות להשקיע לפתוח 1א
 רבר תפסידו לא מאמצים.

 אח מאור מעריכים בך גם
 יכעס לא ואיש מסיחחכס,

 מעט לעצמכם חרש! אם
 לנסיעה הומור, פיסק.

 כנראה תוצע לחוץ־לארץ
ל אחכם ותביא השסע.

 סה אין קשוח התלבטויות
׳רי בה.1חש במתן למהר

 קחב סאדם שתקבלו שת
 ולציפיה להתלהבות לכם
מדי יותר להתאמץ ולא

.יוז^י<■1^ז.גי■ז

 שם. השוהה
עליכם מהנה

ינומו
לנוח

עקת

משח
ר מב ב  - בנו
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 טובה, להרגשה גורמת מהשיגרה היציאה
 כספיות בעיית של לסבך אתכם מכניסה אד

 אליכם קשורות שאינן
 מה לגרר כדאי ישירות.

 חסכונות עם קורה
 אלה כל ביטוח, וכספי

 מירב את דורשים
בי שלכם הלב תשומת

 שידאיג דבר אלה. מים
 בתחילת מאוד אתכם

 לטובה יסתדר השבוע,
 שתגיע ידיעה בהמשכו.

 את עליכם תקל בקרוב
 שבה הדרך את להמשיך ותוכלו ההרגשה

 מייתרים. ועיכובים תקלות ללא התחלתם
* * *

 ולנסות מעצמכם סעט לצאת עליכם אלה סמים
 הזוחתם שאותם חרשים קשרים שוב לפתח

 תקופה לבן־הזע באחרונה.
 מוטל ועליכם טובה לא

לשרתו. לסא התפקיד
 רצזעתיכם על מעט זלוזחר
קטוה■ ה1מח למענו. המוכם

 עשויה אחרת הפתעה או
מצב־ לשיפור לו לעזור
תים, מזר בני רבם.1 הרוח,

לזולת, להעוק האוהבים
 כפולה הנאה זו תהיה

 העמדה כסקזס ומכופלת
 חשוכה טלפון שיחת בשבחים. לבסוף תזכו

השסע. תניע בחרל. הומצאים מקחבי־מישפחר,
29
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