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בתולה
ן י □ ב ■ ו  ה

ן י ב ת ו ו ע ב ג
חרו כאנשים מוכרים בתולה מזל בני

 איכפתיים. מאוד עידני, מזג בעלי צים,
יכו אינם לעולם אישית. להם נוגע הכל
בסבי כשמשהו לסדר-היום לעבור לים

 שהם כפי או כשורה פועל אינו בתם
מבינים.

 נכון שיפוט ישר, שכל הגיון, להם יש
 בניתוחים הרחוק. לטווח לראות ויכולת

נשמ הדברים עושים, שהם השיכליים
 מקדימים הם אבסורדיים. לעיתים עים

 וכשהם מוביל, דבר כל לאן לראות
מסבי או ומזהירים דעתם את מביעים

 הם רוב פי על להם. להאמין כדאי רים
צודקים.

 מטורפים שהם לחשוב יכולים אחרים
״שיגעון", בחזקת היא שלהם והראייה

 עצמה את מוכיחה שהמציאות אלא
 ויש לתאר. שאפשר ממה מדהימה כיותר

זאת. לחזות הכישרון להם
באח מטפלים בתולה בני

 עובדים הם תמיד כמעט רים.
צו להם יש שרות. בתפקידי

ד תו להביא לעזור, לשרת, י
הכו להם מאין לזולת. עלת
 להם שנותן הגורם ומהו חות
 מעורבים להיות היכולת את
 של שאלה זוהי הזמן. כל

 שאין אדם אנרגיה. מקורות
 על לקחת מסוגל אינו כוח, לו

 עצמו למען מאמצים, עצמו
£בדרך לזולתו. פחות ועוד

4  4 *
 5 חזק, מיבנה״גוף להם אין אם גם כלל,

 1 מקורות להם יש כאילו פעילים, הם
ן אגרגיה. של בלתי-נדלים

 1 זהו עצבים. על עובד הכל לפעמים
 1 ל- להם קשה פעם ולא עצבני, די מזל

 1 הרגישים העצבים בגלל החיים את שאת
 | שקורה. ממה להתעלם היכולת וחוסר
| מקורות על המלמד איזור יש היד בכף
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שו מה בין הק
ת ליצרי גבעו

ניים?־ מה מי ו
בעת מציינת גי

בינוני?־ בגובה ונוס

7׳ק״7א/

 שלו היכולת על האדם, של האנרגיה
 איזור במין. העניין על לזולת, להתייחס

 פועל מי לו, שאיכפת זה מיהו המלמד
לו. הנוגע עניין למען או האחרים למען

 חלקים. לשני לאורכה מחולקת היד
 והאחר, המעשי, לצד מתייחס האחד

 , לא- הקשורה הגיבעה התת-הכרתי. לצד
 * גבעות, לשתי למעשה מתחלקת גודל

 הכוונה אחת. כגיבעה נראית היא כי אם
 זו ונוס. גיבעת שנקראת לגיבעה היא

 היא האגודל. יוצא שממנה הגיבעה
 גיבעת הקרוי עליון, לחלק מתחלקת
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4 בבית האווירה קל. יהיה לא השבוע גם 1
חקרו הסביבה עם היחסים גם קשה. די *
כאילו קלים. אינם בה ______ *
עול עליכם שהטילו *
האח לשאתו. שקשה ■ *
ו עליכם, נופלת דיות ^ ■ *
לא שאם חשים אתם *
מישהו משהו, תעשו *
ץ * ן ^ ■0 יינזק. לכס קרוב ^¥
* ^1 1 תתערבו. שלא כדאי 1
שקורה למה לב שימו *
בט- במקום־העבודה, ,
שקשור מה בכל יוחד *
עליכם מעמיסים ההנהלה. עם ביחסים *
בפתח. רומנטית הפתעה נוספת. עבודה *
* * * ד
שלק אלא מדכא. ד כיוס יתחיל בחודש 6ה־ *
מרגשת תהייה עליכם תעבור הערב ראת *
יותר קשה ובלח־־צפויה. *
 בחר 1 סודו ובעיקר 8בד *
בדי מרגישים אתם דש. $
¥ תיאלצו ב1ש עצב.1 חת *
* 
♦ 
*
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 לבדיקות לרופא לגשת
ברי בש״ג׳ ולהתעמק

 מסוכן, אינו המצב אות.
 הכללית ההרגשה אבל

 בנר קשה. ח תהיה
 מחרם קזם־העםדה

 הספק. וחרשים אתכם
 כספים ענייני נוספות. ששת להקדיש תיאלצו
ישתפר. הבל בקחב אך ססובכיס. הופכים

★ * 4־
 אגשים עם בעיקר מישפחתיות, בעיות

 לעיכובים לכם לגרום עלולות מבוגרים,
 האחריות גורליים.

 לא מדי. כבדה נעשית
ב בעול לשאת תוכלו

זקו ותהיו עצמכם,
 העבודה לעזרה. קים

 ידרשו עליכם, תכביד
ו כרגיל, לתפקד מכם

 בלתי- כמעט יהיה זה
 1וב-ג 10ב־ אפשרי.
 להגיע עלולה בחודש

עצו ידיעה לאוזניכם
דבר. לעשות תוכלו לא ומזעזעת. בה *
יותר. להתחשב כדאי הרומנטי בתחום *

אי 2ו מ  - ב
ביוני 20

 מישהו ומישפחה. בית ענייני סביב סזבב הכל
 הכל ר.1ולעז לטפל ועליכם טיב מרגיש 1א־נ

ה מבני אחד אף יסתדר.
ה בסכנה. נמצא לא בית

 מתר בני־הזוג עם יחסים
 בחר !1ר 9וד בין חים
 מסכימים אינם הם דש.

יצ אך שבחרתם. לדרך
 !להתאים להתרגל טרכו

ה התחום עצמם. את
והילך, משתפר כספי

לב הזמן זה אין עכשיו
 זה בבית. שיפוצים צע

 החשמל או הטלפון מהמתוכנן. יקר תר1י יהיה
 עצמכם. על שיסד! להתקלקל, עלולים

* * *
 8ה- בחודש. 6ב- מבוגרים להורים דאגה

 מהר- ליהנות לכס מאפשרים שוב 9וה״
נוע רומנטית פתקה

 עליכם הפעם אבל זת,
מתחש יותר להיות

 בשותפים פגיעה בים.
 בשמכם לחבל עלולה
ח 11וב- 10ב״ הטוב.

 להיות שתקפידו שוב
תסב בעבודה. בסדר

 טובה, לא מהרגשה לו
 בעי־ או בגב בעיות
 להזניח. אסור ־גייס.

 כרגע להבטחות. להאמין תמהרו אל
עצמכם. על רק לסמוך יכולים אתם

★ ־4 ★
 שחיים ההולדת, יום את חננו לא ששד ם׳

 בתקופה שנה כל קורה זה כבד. במצב־חח
 שיחלוף להניח יניחן זו,

א ינם־ויהזלדח. לאחר
ב־ לצעיו־ם דואגים תם

 מתכוננים הם מישפחה.
לפ שעלול צעד לבצע

הרחוק. לטווח בהם סע
איתם. שתשוחח! כדאי

 זה זאת, ׳ב־ס לא אם ונם
 ענייני עליהם. ישפיע
 ד לנחם עלולים כספים

 הד זה אין צרורות. צרות
 והוצאות להתחייבויות ולהיכנס להסתכן מן

ג.1־־הז1לב להתייחס תשכחו אל כלשהן.
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ה את להגדיל אפשרות או סכוס״כסף
 נסיעה ההרגשה. את לכם ישפדו הכנסות

ב 9ב- או 8ב- קצרה
מש בעלת היא חודש
 משאתם גדולה מעות

 שלא תשוב חושבים.
ת אל אותה. תידחו

 כרגע בדרישות. בואו
נוחה, בעמדה אינכם

ה או הביקורת, ואת
ש כדאי הסתייגויות

אחרת. בפעם תעלו
הי או מיקרית פגישה

יעוד תאומים או קשת מזל בן עם כרות
 הרומנטי. בתחום בעיקר ויעזרו דו

* * *
 נראים עבודה ענייני להסתדר. מתחיל הכל

שהשחי דברים כמה יש יותר. טובים עכשיו
 בינת״ס. להם יפה קה

א שרק דברים הם אלה
 עצמכם לבין ביניכם תם

 לשתף כדאי נלא יודעים,
 אתם בכספים איש. בהם

המ שיפור לפני עומדים
•ב ופגישות שיחות צב.
 והצעות רעיונות לכם אז

ומשמ מעודדות מאוד
 הרומנטי בתחום חות.
 מעורבים שתהיו נראה
 שחיד כדאי אחת. ובשנה בעת קשרים בשני
 דברים. להתגלות עשויים 1 ובדו ב־סו הרו.

* * *
 סדר- בראש עכשיו עומדת הקאריירה
 בקשר מתלבטים אתם העדיפיות.

א בהמשך. לדרככם
להתרגז, ממהרים תם

 וזה ולריב, להסתכסך
לכם. לקלקל עלול
תצטר להתקדם כדי

ו להתאפק עכשיו כו
דעת את להביע לא

נכו היא אם גם כם,
 על שמשפיע מי נה.

 סובל אינו עתידכם
 9וה־ 8ה־ ביקורת.

מס חדשות הזדמנויות לכם מבטיחים ו
הרומנטיים. בחיים וגם בעבודה עירות

ר 2ו ב מ צ  ־ בד
אר סו בינו
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 * ששוהה מישהו עם קשר או לחדל נסיעה
 * הזם־ הקשיים על להתגבר לכם תעזור שם

* פתאום. קורה הכל נ״ם.
יפגע* שעשיתם מעשה

פרופורציה.* ללא בכם
יר* להיות מוכרחים אתם

* מ1לנק ולא גמישים. תר
,מ1מש קיצוניים, בצעחם

* לנחם יכולה שהסביבה
שעלי•* לשינוייםגוררים,

ב־* שרטה. לכם אין הם
* 1א ללימודים הקשור כל

* הצלחה. צפויה לבחינות
 ושוב* תעבור. היא אך ,9וב־ 8ב־ קשה עייפות
חברתית.; ומקובלים אהובים להיות תחזרו

* * * *

 ;6ב״ לקאריידה בקשר משמחת בשורה
 ■ מבחינתכם, כלום יקרה לא אם בחודש.

י וב- עליכם שדנים דעו
 המיקצועי. עתידכם
את לקדם חושבים

 כרגע, הכל, אבל כם,
 לפני מתחת מתרחש
הדב בקרוב השטח.

 ולס״ לכם יוודעו רים
 ה- הקרובה. ביבתכם

 נעימים. יהיו 9וה״ 8
ו אנשים עם פגישות

 יג- חדשות היכרויות
 ישפיעו ובעקיפין התקופה, את לכם וונו
;עתידכם. את וינעימו הרחוק, הטווח על

•4 14 4 ,
 ׳ לא־ שקשורה ידעה 1א שיחת־טלפון סיכתב.

; למשהו וציפיה תיקווה יעוררו רחוקה רץ י ש
ל יתכן* לעזור. באמת מ

;ה־ וברגע נוסע. שבן־הזוג
להצטרף* שכלו אחרון
שק* עם קשרים אליו. ה

; להבהיל עלולים ד ה ל ו
יותר* מאוחר אבל ניז.

אין; בשלום. מזה תצאו
ב־* 8ב־17ב־ נ.1לדא סה

* לפרוץ עלול חודש 8!1*1  ד
■  * למריבה. שיתפתח כוח. ■1"י ■ 1״

* זה כ׳ לטובתכם. לא זה
 להתפ־; ססהרים אתס בםקום־העבודה. קורה

* עתידכם. על להשפיע עלול וזה ולהתרגז, רץ

■ רזו חו
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