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החודש: גזל

השינה
בי !

המזלות
 אבל לאדם. מאדם שונה לשינה היחס

 את לראות אפשר המזלות 12 בין גם
 הרבה לישון אחר או זה מזל של הנטייה

הש את לשכוח כמובן אסור מעט. או
האחרים. המזלות פעות

 לישון, האוהבים אלה הם מי כן, אם
 ביז- על להם שחבל למזלות שייפים ומי
בשינה! הכרוך הזמן בוז
םים1תא •

 הם הרי לישון. סבלנות להם אין
 ולנצל זמן בכל מקום בכל להיות חייבים

בהחלט היא שינה תום. עד החיים את

 ללכת מאחרים הם עבורם. זמן ביזבוז
שגב תקופה יש קום. ומשכימים לישון

 ותחולת 20ה־ בשנות זה, מזל בני רים
 מאוד מהר אבל בבקרים. ישנים ,30ה־

ומפ בכך הכרוך ההפסד את מבינים הם
נוהגם. את סיקים

ן ט ר ס ♦
 רע אם למענם. נבראה כאילו השינה

מתכר למיטה, הולכים מיד הם להם
 לרחם. שחזרו ומרגישים בשמיכה, בלים

 די- ובתוך עולמם בתוך שוקעים הם אז
 אוהבים הם מהכל. ושוכחים מיונותיהם

 נכנסים מיד הם ישנים וכשאינם לישון
 שיש נכון ומדוכא. קודר למצב-רוח

 המיט- וזהו נרגעים הם שבו נוסף מקום
 יותר עוד והחלומות השינה אך בת,

חשובים.
אריה •

 אנשים מה בשביל מבין לא בכלל הוא
 הוא פעיל. הזמן כל שהוא לא זה ישנים.

 של במצב אבל הבטלה, שעות את צריך
 ונותן הנשמה כל עם עובד הוא ערות.
 במנוחה, עצמו לאזן צריך הוא לפג הכל.
 לאנשים המצאה לו נראית זו לישון, אבל

 הוא לישון מוכרח הוא כבר ואם חולים.
 אוהב הוא בלילה היום. שעות את מעדיף
 חברים, עם במסיבות לבלות ער, להיות

 הוא וכך והרפתקות, חיזורים הרבה עם
מאושר.

בתזרה •
 ובשעות לישון צריך סדר. יש אצלו
 כל-כך אינה המציאות אבל קבועות.
מה אבל נכון, זה - מוסכמות יש פשוטה.

 לתאומים זה. בר■ ■נורים לא הסרטנים
סדר יש הבתולה ואצר סבלנות, אין
 להירדם, מאוד קשה ולבתולה לעשות

 קטן הכי רעש כל לישון. קשה יותר ועוד
 אותו והופך אותו מעצבן אותו, מעיר

 בתולה מזל עם שחי מי קפיץ. כמו מתוח
עבודת- פולחן, מין היא שהשינה יודע

 מיד הוא כי סביבו לזוז אסור קודש.
 נעזר הוא רוב על־פי ומקטר. מתעורר

 דבר כל או אלכוהול בכדורי-שינה,
- ולהירגע. אי-השקט את לשכוח העוזר

מאזניים •
 הרי יופי, שגת כל קודם נחוצה להם

זה מזל אבל להם. חשוב כל-כך היופי

אוה אינם הם שינה. מאוד הרבה צורך
 וקשיים. אי״סדר רעש, מתח, בים

 עם להיות אפשרות להם נותנת השינה
 רוצים שהם איך להתנהג לחשוב, עצמם,

 הם שינה ללא מהם. שמצפים כפי ולא
נעי ולא מרוגזים למרי־נפש, נהפכים

 שסוגרים למי שייך לא מאזניים בן מים•
שמי עד לישון. בוא ואומרים הערב, את

 זמן שהגיע עבורו יחליט לא אחר שהו
ויסבול. ער יהיה הוא השינה

•עקרב
 צריך גם הוא הרבה. לישון יכול הוא

 לישון עצמו, עם להיות לו חשוב פרטיות.
 את לעכל ובקיצור, לתכנן, לחשוב, לבד,

 יהנה לפחות אז לבד, לא הוא אם החיים.
 יישן אז המין. בתחום אחרת מפעילות

 לישון יעדיף תמיד הוא אבל יותר, טוב
לבד.

קשת •
 כל-כך הוא שינה. המון צורך הקשת

 כל את משקיע הוא היום. במשך פעיל
שכש כך עושה, שהוא דבר בכל הנשמה

 אינו אם תחתיו. נופל הוא הערב מגיע
 הוא בלתי-נסבל. כמעט הוא די, ישן

)33 בעמוד (המשך

וווו!
ס 21 ר מ  - ג
ל 20 רי פ א ב

 יגוו- חדשות והיכרויות פגישות נסיעות,
ת לכם נו משת מצב-הרוח התקופה. א

דב מיספר יש אך פר,
 את שמצריכים רים

ס ענייני עירנותכם. כ
 השגחה דורשים פים

 נושים אתם וזהירות.
שיבי עיסקות לבצע

 ומוכנים לחרטה, או
 להוציא או להתחייב

 לא- למטרות כספים
ם נכונות. הרומ בתחו

בד נפגשים אתם נטי
 יביאו חדשות היכרויות מהעבר. מויות

 יוצאי־דופן. קשרים של להתפתחות
★ * ★

נ אמנם הכספיים. לעניתיכם שתדאע חשוב
 אתם עדיין אבל שונים, מסקורוו! כספים עו

חש בלי להזציא נוטים
 מסנב־ ת1ובאופם־מ־ בון
 החסנם׳ התחנם נח.

 עכש־נ מבטיח. מאוד
 בין להתלבט תצטרכו
 המין סי קשרים. מ־ספר

 כקשר. מעונ״נים השני
 להרחיב מנכנים אתם ונם
 שזה אלא המשל. את

 בקשר לכם לעלות יכול
 כמה פי החשוב ק״ם,
 מהי־ אלו לבדוק עליכם בשמח. שקורץ ממה
 טפלים. מקשרים יותר לכם חשובים חסים

־* * *
 לכם מצפה ליום. מיום משתפר מצבכם

 1שה- אלא השטחים. ברוב מהנה שבוע
 מראים בחודש 2וה־
 כללית חולשה על

 בריאותית והרגשה
 בעבודה לא-טובה.
ב מתחזק. מעמדכם

 יש בחודש 4וב- ג
המ בכל לצפות למה
 אתם הרומנטי. שא

בקלילות, מתנהגים
להת מתנגדים ולא

 קשרים במיספר נסות
מה עדיין הכספים אחת. ובעונה בעת
לחסוך. ועליכם זו בתקופה בעייה ווים
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 לבד. להיות חצים טוב, לא מרגישים אתם
 בם־טה לשכב עצמכם, בתוך להסחנד

 יותר יש בעמדה ולישון.
•תכן מאבקים. מדי

 אבל צודקים, שאתם
 להילחם לכם נמאס בבר
 התנהנזתכם דבר. בל על

נתוק־ מחפרצח עדיין
יחלוף זה אך פניח,

 ח״־הרנש את בקרנב.
 אם להסתיר. בדאי

 יהרוס זה יתגלה. משה!
מצ שאתם םכפי יותר

 היא זו תקופה בסבלנות. להתאזר עליכם פים.
 כחסיד. ותלבלבו תפרחו ובקרוב בלבד זמנית

* * ★
 תוזמנו זמנכם. את מנעימים ידידים

חבר ולבילויים לפגישות למסיבות,
ם תיים. ת  עומדים א

 ומתעו- נסיעות לפני
 מהתקדמותכם דדים

 מעריכים בקאריירה.
 שאתם מה את מאוד

ומתנהגים עושים
 מלכים. כאל אליכם

 3ב- מאוד בולש זה
 פחות בחודש. ה-$ עד
 בחודש. 6וב־ 5ב־ נוח
 מעייפות, תסבלו אז

 לקויה. בריאות אף ואולי חוסר-מרץ
 ובמנוחה. בשינה יותר להרבות עליכם

* * *
 חשנמוד במרכז עכשיו עומדת הקאר״רה

 עצמכם את להציע מתביישים אתם הלב.
 המתאימים לתפקידים

 עבים אתם 1עכשי לכס.
הסביבה. מצד להערכה

 בצזרה נעשית עמדתכם
 אחד שאף טנבה. כך בל
 להתקרב מנסה אינו

 פרשה שלכם. לרמה
 בנד מחפחחח מוזרה

 ר תוכלו קעדהעמדה.
 דרך רצונכם את השיג
שית חברה, או חבר

 שעובד מישהו דעזרו. הם בדרכם ערבו
בהצעות. השבוע ימא רב זמן כבר איתכם

,נו11111ו!

א ס1ג1ב  ־ ס
ר ב מ ס פ ס ב

22
22

מאזניים

 אתכם יעמידו ביוני 1וה- במאי 31ה-
 יתכן הרומנטי. בתחום בעייה לפני

 לצאת לכם שיזדמן
 או חופשה לבילוי

 אך משותפת, לנסיעה
רצי מיגבלה קיימת

להת שתצטרכו נית,
 אורחים בה. חשב
שא או מחו״ל יגיעו

תטעו. עצמכם תם
 מאוד להשמין הנטיה
 ידיעה השבוע. חזקה

להת תעזור מוקדמת
כס לאבד עלולים אתם היצר. על גבר

 ושלישי. שני בימים . בעיקר פים.
* * ★

 יגיעו טובות כל־כך לא בשוחת קשה. קצת
 יקר. מאדם לפרידה קשורות אלה השמע.

 טובה. אינה הבריאות
בעצמ שתטפלו וכראי

ק מהבעייה חלק כם.
 !לזילזול להזנחה. שור

 של בעצות שנהנתם
 בתחום הפתעה מנמחים.
 חוזר מישהו החמנם׳.

 ומעלה חייכם לתוך
בעבו המורל. אח מאוד

 חובלו לא בע״ה. יש דה
 הקר בפעילות להמשיך

 יותר שמאוחר שינוי. לפני שמדים אתם רמת.
 •נצח. הצדק בסוף כחיובי. 1עצמ את יוכיח

* * *
 הרומנטית. מהבחינה לכם הולך מאוד

 יום מכל ליהנות תוכלו שבו שבוע זהו
 למין שקשור במה

 המצב כך לא השני.
 כאן הכספי. במישור

 גם בעיות. חסרות לא
קשיים, יהיו השבוע

 קל יותר שכבר אלא
 מי שהיה. ממה

 נגדכם לפעול שמנסה
יצליח. לא בעבודה
מעבודתכם, מרוצים

 לוודא חייבים ואתם
להת ער יהיה עליכם שממונה שמי

ינצח. הצדק דבר של בסופו פתחויות.

ר 2{ מב ב  ־ בנו
ר 20 ב מ צ בד

ר 21 ב מ צ  ־ בד
ר 19 א בינו

 יתכן ביזוי. וב־ו במאי 3ב־ו בבית סתיחזת
 להתחשב יצחכים מדי, ינחר חרשים שאחם

מ׳ של ברצשתיהם קצת
 בעמדה איתכם. שחיים
מ־ אתס חסה. המצב
 אח להאשים מהרים

בד שמתחתיכם אלה
 אינכם אתם שבהם ברים

 קצת תעשו מצליחים.
שה ותור! חשמךנפש

 במםונים קשורה יהבע
החמנט׳ בתחום עליכם.
מנזר. קצת שבוע מצפה

 זה בתזלה או תאזמים בבני מחבר אם אך
 הקרוב. בזמן יגיע מחדל מיכתב יסתדר.

* ★ *
 תצליחו להגיע. עומד מלהיב מאוד שבוע
 ובכל והאהבה החברה בתחומי מאוד
 אחר. יצירתי תחום
 להאמין לכם כדאי
 לכם. שמשדרים למה

מוקס מאוד אנשים
 ומחפשים מכם, מים
הספור חברתכם. את

 יגיעו שביניכם טאים
 שכמותם להישגים,

בע להם. היו לא עוד
לח ממשיכים בודה

בי אך תחתיכם, תור
 מי את שתיידעו כדאי תגיבו. אל נתיים

 המיקצועי. עתידכם על השפעה לו שיש
* * ★

 לסכן לה1על ביוני 2ד במאי 31ה־ בין נסיעה
במ בסדר שהכל שתנודעו חשוב אתכם.

יוצ שאתם לפני כונית
 צפויה בבית לדרך. אים

 מכם דורשים מריבה.
בלחי־אפשר־ דרישנת

 לבצע הזמן זה אין יות.
 שזה למרזת שינויים,

 כספית כך. נראה אנל׳
כ׳ אם נוח, כך כל לא

 שתזכז ״תכן השבוע
 בסכום לא אך בהגרלה,

 שמר בקרוב נמה.
 ישנה שמאוד חדש. רומנטי קשר להתחיל

לחיים. טעם הרבה ניוסיף ההתשה. את

ר 20 א נו  - בי
בפברואר $ו

ר 19 א  בפברו
ס 20 ר מ ב
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