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החודש: מזר

אריה
 המיספו

 האיש■ והמזר
מכוניתו של

הש נמצאת שבה בתקופה שנה, מדי
להתג אנשים מתחילים אריה, במזל מש
 ונאים איבות בעלי טובים, לחפצים עגע

 הדחף אן מתאפשר, זה תמיד לא יותר.
 עדיין ולחדש להחליף למכור, לקנות,
 להסתפק דווקא נאלצים לפעמים קיים.
הח שבו מזה פחות-ערן בנכס או בחפץ

 בצורך מרגישים עדיין אן קודם, זיקו
אריה. במזל דווקא ולהתחדש לחדש

ה בצריכת במיוחד מתבטא זה צורך
לק מרבים אנשים זו בתקופה מכוניות.

 המיספרים, בתורת מכוניות. ולמכור נות
מהמ להתעלם אי-אפשר הנומרולוגיה,

 לגבי אמור זה לספרות. שיש שמעות
 והאוטו שנושאים השם גרים, שבו הבית

נוסעים. שבו
משמ יש בלוחית״הרישוי לספרות גם
תה שמכונית כך על להקפיד חשוב עות.

 בדרך, בעיות תגרום שלא מזל; בעלת יה
 את תמרוס ושלא בעליה את תסכן שלא

עצביו.
 פשוט: היא בלוחית הספרות חישוב
 על המופיעות הספרות כל את מחברים

 הטיפ- היא הסופית והסיפרה השלט
 מיספר לוחית למשל, הקובעת. רה

 1+2+6(הספרות כל את מחברים .12639
 מחברים .21 לתוצאה ומגיעים +)3+9=3

.3ל״ ומגיעים 1ו- 2 הספרות את
 להתחשב צייד ייצור, שנת גם כשיש
 ואחר-כך הייצור, שנת ללא במיספר
 אחת אם הייצור. שנת את גם להוסיף

כד סימפטי, אופי נושאת לא מהספרות
 כששתי בזה. ולהתחשב כן על לדעת אי

 אחת אם סוב. מה מתאימות, הספרות
 בעל על לרעה, או לטובה מכריעה

מעדיף. הוא מה להחליט המכונית
 שסך־בל מכונית ♦

1 הנא הספרות
ולש אריה למזל המתייחסת מכונית

ייצו מאוד מכונית רוב פי על זוהי, מש.
ומפוא רחבה יוקרתית, מטופחת, גית,
 המחזיק אדם הוא המכונית בעל רת.

 בעל כאדם להופיע לו וחשוב מעצמו
 של מכונית זוהי מעמד. בעל או אמצעים
ואנשים רופאים מנהלי-בנקים, מנהלים,

מפורסמים.
 הוא למעמדו. מודע המכונית בעל
 הכביש. על מלך כמו אריה. כמו מרגיש

 למאמצים ומסוגלת סוב נוסעת המכונית
המ בעל רבה. אנרגיה צורכת אך רבים,
 לו וחשוב בה ומטפל אותה מטפח כונית

ייחודית. שתהיה
 כזו, מכונית הפוך. דבר קורה לעתים

 להיות יכולה היפוך, בו שיש דבר כל כמו
 זה הכביש. על ביותר המוזנחת המכונית

 רוצה היה המכונית בעל כאשר קורה
 להרשות יכול אינו אך יוקרתית, מכונית
ויי זרוקה מכונית מעדיף והוא לעצמו,
 יגיע המכונית שבעל ספק אץ חודית.

 משאת המפוארת, למכונית שהוא מתי
נפשו.

2 - הספרות סכום •

לא לאכול, מקום כשאין לבית. תחליף
 המצריכות עבודות לעבוד אף או הוב

במכו להשתמש אפשר ולימוד, כתיבה
 זוהי בית. לא שזה לשכוח וכמעט נית,

 רוב פי שעל מכונית מזל. בעלת מכונית
 לא בעיות, לה אין לתאונות. נקלעת לא

מוצל בה והנסיעות מקילקולים סובלת
והנ ביטחון של הרגשה נותנת היא חות.
 ולמ- לנסיעות נברא כאילו 3 מיספר אה.

 .+ שסכום לשאוף מאוד כדאי ולכן כוניות.
 * מכו- זוהי .3 יהיה הלוחית של הספרות

* כדי שונים אביזרים לה שמוסיפים נית
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* או- כשמוכרים גם יותר. נוחה שתהיה
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4 - הספרות סכום

 הק והעיסקות מפסידים לא לעולם תה
מוצלחות. בה שורות

 המון עוברת היא עממית. מכונית זוהי
 ולמכור. לקנות ממהרים אנשים ידיים.

 מהר. כך כל מהכביש יורדת לא היא
 כשהיא גם מתפקדת, היא רבות שנים
 בדרך נוחה. מכונית זוהי ישנה. מאוד

 לשוק שהולכות נשים בה נוהגות כלל
נוס לא אך מהגן, הילדים את ומביאות

 הנוהגים אנשים ארוכות. נסיעות עות
 כשהיא גם וחולמנים. מפוזרים קצת בה

 נוח, אופי תקבל היא מאוד מהר חדשה,
 לצרות גורמת אינה היא ופשוט. עממי

 למה ויודעים מפתיעה לא היא בכביש,
ממנה. לצפות

3 - הספרזת סכום •
 רבים. קילומטרים הגומעת מכונית

ומשמשת ארוכות נסיעות נוסעת היא

לוק ולרעה. לטובה מפתיעה מכונית
 יכולה היא אותה. כשקונים סיכון חים

 במהירות. נוסעת היא נהדרת. להיות
 טייס לא שהוא שוכח בה הנוהג לפעמים

 של סכנה בה יש מטוס. אינה ושהמכונית
 משהו נעימות. לא והפתעות תאונות

 להיות יכול אבל פתאום, להתקלקל יכול
לה או בורג לסובב צריך ורק שטות, שזו
נוסעת. שוב והיא חוט זיז

חדי פטנטים מחפש המכונית בעל
 * את ולהכיר להרכיב לפרק, ואוהב שים

 * להיזהר צריך מכוניתו. של קרביה כל
 | אלימות. בתקריות מסובך להיות שלא

 * של העצבים את מעמידה זו מכונית
לה ויכול מתפרץ, והוא במיבחן, בעליה
 בעל הסביבה. ואת עצמו את פתיע

 עושה עצמו את מוצא תמיד המכונית
)48 בעמוד (המשך
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הרבה יש אבל קשה, מאוד עובדים אתם *
להוכיח תוכלו עכשיו והתלהבות. יוזמה *

 ואת הכישרונות את
 ותזכו שלכם היכולת

 חברים מצד להערכה
הממו ומצד לעבודה

 העבודה למרות נים.
 והמשעממת הקשה
להתק עכשיו תוכלו

ה להיות עליכם דם.
ה את ולקחת יוזמים

ידי בידיים. עניינים
מחו״ל משמחת עה

כדאי להשמין, נוטים אתם בקרוב. תגיע *
וירקות. פירות באכילת להרבות לכם * * * 
*
* 
*

ס 2ו ר מ  - ב
ל 20 רי פ א ב

 - ביוני 21
לי 20 ביו

★ * *
לה ושמרים ופגישות נסיעות מתכננים אתם
 ד1 זהירים להיות עליכם חדשים. אנשים כיר

 עמים אתם הבטחותיכם.
 מה את נכון לא להעריך
 לבצע. מסוגלים שאתם

עצ אח תמצאן כך אחר
 שים, לא במצב מכם
כדי עמדתם לא שבו

 המערים תחנם בורכם.
 ר אחכם, מעסיק עדיי]

 העניין לצורך ההוצאות
מצ 12ווד 11וד רבות.
 בריאות. בעיות על ביעים
 הרופאים. הוראות על ותקפידו שחנותו כדאי

מרנשח. הצרחה לכם צפויה הרומנם׳ בתחום
* * ★

מגי אורחים משתפרת. האווירה בבית
 אל אולם אליהם, להתפנות ועליכם עים

מ קל יהיה זה חשש,
נר חושבים. שאתם

בטיולים. שתרבו אה
לבי אתכם יזמינו
 מתנות תקבלו לויים,
 שבוע צפוי הכל ובסך
 בקרבה- בעיקר נעים,

 אין ובבית. מישפחה
דב להסתיר הזמן זה

 בין מהמישפחה. רים
 תרגישו 14ל- 12ה-
 לאבד נסיה לכם יש

לכך. לב שימו בגפיים. ולהיפגע זהירות *

_ ו
־ אי 21 מ  ב

ני 20 ו בי

רבה. בעייפות

 קצת חשים אתם הכספי. במצב שיפור־מה
הכס שהדאנות למרות הכל. למרזח בודדים

 ששים אתם פחתו, פיות
 ומסתבר חשבון־נפש,

 להיפרד לכם קל שלא
 הייתם שאליהם מאוש־ס

מח אך קשורים. מאוד
 לבם שאין בדברים בר

 וצריך עליהם, שליטה
 התשה עימם. השלים

 בשישי טובה כל־בך לא
 שתסבלו יתכן ובשבת.
 השניחו בבטן. מבעיות

 מ׳ בבית. לאכול עדיף אוכלים. שאתם סר. על
 טובה. עיסקה יעשה השבוע ממניח שקונה

* * *
קש טוב. יותר להרגיש מתחילים אתם
מת האחרון, בחודש חזקים שהיו רים,

 טעם אין אך רופפים,
ב ולהחזיק להתעקש

 אין שכרגע נכון הם.
ומל משמעותי משהו
ב קצת חכו אבל היב,

 מאוד בקרוב סבלנות.
 קשר להתחיל עומד

ש או במינו מיוחד
 שהיה קשר יחודש

 עד ביותר משמעותי
 מספרים אינכם היום.

 מסתירים שאתם מה כל לכם לקרובים
 יותר. מאוחד יתגלה זה לכספים. בקשר

★ * *
 הופעחכם השני. המין יד על מבוקשים אתם

ולש אחכם להתייעץ באים ואנשים מושכת,
מת אתם ליבם. אח פוך

מצלי ואף לעזנר כוונים
 מתוך אבל בבך, חים

 להתפתח שמר ידידות
ולוהט. חוק מיני קשר

 ארד לפרשיות תצפו אל
הי נצלו אבל כות־טווח.

הא התקופה. את טב
 יצליחו שביניכם םמנ

ש מ־ בל עכשיו. מאוד
 להתקבל עומד א! נבחן

 מצוין. רושם יעשה ללימודים 1א לעבודה
בעצמכם. וטפלו חנ1נ נבוה־ם. שלו והסיכויים

האזנ״ם

בתונה
ג 22 או ס1ב  - ס
ר 22 ב מ ט פ ס ב

 בתקופה הסודיות מירב על לשמור סוב
 גם אבל באהבות, דווקא לאו מדובר זו.

 לעבודה תוכנית בהן.
בסוד. שישמרו כדאי

 מדי מוקדמת חשיפה
 לביטול לגרום יכולה

וה• 11ה־ העניין. כל
לנסי מתאימים 12

ולהי לפגישות עות,
 היו חדשות. כרויות

ל ותצליחו משכנעים
רצונותיכם. את השיג

הש שיתקבל מיכתב
הברי והקלה. שימחה לכם יגרום בוע
 מספיק. זהירים אינכם טובה. אינה אות

* * *
 חשוב. מקום עכשיו תופסים קאר״רה עדני

 זו אין להתקדם. כדי בידידים להעזר תוכלו
 מבקשים ואינכם בושה.
 שיש תשכחו אל סתם.
 בשורה להציע. מה לכם

 בספים בענייני טובה
 נסיעה לתכנן לכם תעוור

 שעד תוכנית לבצע או
 בבלתי־ נראתה עכשיו

 לשפר אפשר אפשרית.
לה או המנזרים תנאי את
 מה סופית להחלטה ניע

ה בין לרכוש ברצונכם
 שיניע! מיכתבים או שיחות בחודש. 17ל־ צו

 לאכזבה. לנחם עלולים אחרות מארצות
* ★ *

 למרות אתכם. מדאיגים כספים ענייני
 או כספכם את להשיג תוכלו שעכשיו

 זה חלקו, את לפחות
 קשה עבודה יצריך
 להע- ותצטרכו מאוד

נו אתם בידידים. זר
לאנשים, להאמין שים
ה- זאת. מנצלים והם

 להיות יוכלו 14וה- 13
 את להשיג כדי טובים

 הג- בעבודה כספכם.
להסתכ ממהרים כנן
ולהתעצבן. לריב סך,

ה את העזה. הרבה צריכים כדומנסיקה
מקורית. מאוד בדרך תפגשו שותפים

ר 21 ב מ צ  ־ בד
ר 19 א בינו

עקת

ר 2{ מב ב  ־ בנו
ר 20 ב מ צ בד

 גורמים נשואים שאינם הנד״ם של הזוג ס׳
הוגנת. לא בצורה מתנהגים הם לאכזבה. להם

 ולא איחם לשוחח חשוב
 מיעד תשחקו אל לוותר.

תאמ לא אם חק־־בבוד.
 בך על תעמדו ולא רו

 הצד את1 אחכם שיכבז־ן
 הם .יתנער! הם שלכם

 לחינוך זקוקים בהחלט
 רבה עייפות ולתיזכורת.

כ בחודש. ו2ב־1 ב־וו
פעי תתכננו שלא דאי
 פח״קט מאמצת. לות

ויכ שה.1ב לכם לנחם יכול בעבודה משותף
 במיבחן. עומד זה בפרוייקט הטוב שמכם רו.

* * *
מוש אנשים מרגיזים. די כספים ענייני

 פחות ונותנים לכם חייבים אתכם, כים
 בצורה מתנהגים או
ש כדאי ישרה. לא

 חשדנים. יותר תהיו
דור שלכם הבריאות

 אתם התייחסות. שת
עלו מישפחה בני או

ב להרגיש שלא לים
 הרוח מצב גם טוב.
ל 13ה״ בין כבד יהיה

מ אתם בחודש. צג
 המין על-ידי בוקשים

 לרומנטיקה. ראש לכם אין אך השני,
 בכם. שפגע למי להחזיר הזמן זה אגב,

* * *
 הפנויים חדשים. בד־זוג לכם יכירו ידידים

חרש. מרומאן ליהנות עכשיו יוכלו שביניכם
וב מושכים נראים אתם

 תשר מעוררים החלט
 שלא אי־אפשר מח־לב.

בעבו אליכם. לב לשים
שתביא! מכם מצפים דה

שמ מ׳ חדשים. רעיונות
להצ־ יזבל עבודה חפש

להוד ו2ב־ 1א ו נדו ליח __________
0 8 5 2  הוא 1שב למקום קבל ■0

111• י  שתסבלו ״תבן מעוניין. י
 ורצו בין בבטן, מבעיות

ותמ בעצמכם שתטפלו כדאי לחודש. ו7ל־
בריאים. והרנליס נכון מזון עדיד׳ בעיות נעו

ר 20 א  - בינו
בפברואר $ו
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