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החודש: מזל

ה תול ב
 המזלות

 ■קורת
והבתולות

 מזל של הבולטים מהמאפיינים אחד
 כאנשים ידועים הם הביקורת. זו בתולה

הש את ומחפשים בפרטים המדקדקים
 ומהא- מעצמם דורשים דבר, בכל למות
 ושגיאות טעויות מושלם. ביצוע חרים
 סולחים הם הזמן במרוצת נשכחות. אינן
שוכחים. לא אבל ששגה, למי

 היא בתולה מזל בני אצל הביקורת
 לא מה מחפשים תמיד הם מישחק. כעין

 להם שנדמה מה על מעירים הם בסדר.
 הם סיימו, שהם כשנדמה בסדר, שאינו

 תם לא עדיין אז גם מחדש. מתחילים
וב ושוב שוב לעניין יחזרו הם המשחק.

 נושא של פיתוח כמו שונות, צורות
מוסיקלי.

 להיפגע נטייה יש מסוכן. די שבוע והו £
 בין בעיקר אחרות, או בתאונות-דרכים י

בחודש. 20ל־ 17ה־
מנ במקום־העבודה

עליכם. להקשות סים
את עושים לא בגוו ז
 שמנסה מי יש אך נה,

 התקדמות- את לעכב
להפ מנסה אף או כם

ה עם אי-הבנות ריע.
 לגרום עלולות סביבה

תוק להתנהגות לכם
במקומה. שאינה פנית
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בני-המיש- עם בבית, דווקא בולט זה 1
בהחלטותיהם. מלהתערב המנעו פחה. *
*  ** * *
שסע נם * אנשים בשפולריזת. מעלייה 11תה ה
לבד. נשארים לא ואתם מחברתכם נהנים *
תצ־1 מהבית יותר 1תצא *

 - במרס 2ו
באפריל 20

רב זמן להשקיע סרס *
ס דורשים בעבודה. * מכ

 חשוב כרנע אבל הרבה.
 תר זה. בתחום להשקיע

 עצמכם את לבסס כלו
 מה מיקצזעית, מבחינה

הע על ד1םא שישפיע
 תרנישו לא הרחוק. תיד
 בחר ז7ל־ ודגו בין סוב
 נסיעות תתכננו אל דש.

 בהם להשקיע שצריך חדשים פח״קם־ם או
 .1משה לשעת אפשרות בהם ושאין מאמץ

* * ★
 מקומות מיני מכל לפתע יגיעו כספים

תצ לא זאת, למרות אגל, לא־צפויים.
הבע את לפתור ליחו
ההוצ הכספיות. יות

גדו מאוד יהיו אות
 שיגיעו והכספים לות,

דבר. ישנו ולא כמעט
 להשקיע לא הקפידו

בבורסה, מדי יותר
 בדברים או בהגרלות
ספקו אופי שנושאים

באוק 5ה- עד לטיבי.
 עלולים אתם טובר

את להרשות תוכלו ולא להפסיד לעצ ז
ומריבות. רוגז מתח, צפויים בבית מכם.

תזווחיס

בי הם מזלות איזה לבדוק מעניין
איכפת! לא מהם ולאיזה קורתיים

מאזניים •
ובע ברשלנות בטעויות, מבחינים הם

 להעיר בנויים אינם אך דבר, בכל צם,
 שלא מעדיפים הם רוב פי על לאחרים.

וגרי מריבות, הערות, מעורבים. להיות
 סבל. ממש להם גורמים אי-נעימות מת
 בלתי- מהאו״ם״, ״להיות מעדיפים הם

 צורם, מאוד כשמשהו מבחוץ. שייכים,
להתרחק. יעדיפו הם

ב ר ק ע •
 משגשגת שותפות לפתוח יכולים הם

 שמצטברים הדברים בתולה. מזל בני עם
 הם אחד, יום במשך לכעס להם וגורמים

מסו הם איך ברור שלא עד רבים, כך כל
 אלימים. להיות מבלי זה עם לחיות גלים

והבי בציניות, מתבטאים הם רוב פי על
ו בחצי״צחוק בחצי״לעג, נאמרת קורת

ש שהשומע, עד קלילה, כאילו בצורה
 עוברים שהם לחשוב יכול דיו, ער איני

 יודע לב, ששם מי בבדיחה. היום לסדר
עקרב. בן של ביקורת לכל עוקץ שיש

ת ש ק •
 לקבל ומוכנים פתוחים שהם למרות

ושו אחרים והתנהגות תרבות דיעות,
 ביקורת, להם שאין אומר זה אין נים,

 ומשמיעים סרקסטיים. מאד הם להיפך,
 עוצרים אינם הם המעוניין. לכל ביקורת
 חושבים שהם מה כל ואומרים בעצמם,

 להתחשב. ובלי להסתיר בלי טקט, בלי
 הם להיפך, לפגוע, רצון מתוך זה אין

לשינוי ותביא בונה שהביקורת בטוחים

 חדשות הכרויות פגישות, נסישת, של שבש
 לב שימו אבל בלתי־סוכחת. חוויות ובכלל

תחלמו. או תתפזרו שלא
חפ לאבד היא הנטייה

ם•־ ניירות, חשובים, צים
שחת סמכיס, וכספים. ת

 צפויות הבית בתוך נם
 תסנר הדלת בעיות.

 אחר ומשהו ותתקלקל
לפעול. להפסיק עלול

באח חזקה זו תופעה
בקרוב. תחלוף אך רונה,

מתחי החמנט׳ בתחום
 יתחילו, חדשים קשרים מרנשח. תקופה לה
 היחסים. את ויחדש יחוור שמישהו או

* * *
 גם זו מבחינה מאוד. קשה עובדים אתם

 אם גם מאמץ. מאוד יהיה הבא השבוע
מ תוכננו לא דברים

לע מכם יבקשו ראש,
 נוספות. שעות בוד

 טדי יותר מצב־הדוח
ש תשכחו אל רציני.

 דברים כמה עוד יש
 מהם. ליהנות שאפשר

מתאי וראשון שבת
 ונראה לבילויים, מים

תחפ טיבעי שבאופן
 הולם מקום לכם שו

א בנסיעות. הזהרו ולמצב־חרוח. לכם
 חוסר-סבלנות. בגלל להיפגע נוטים תם

* ★ ★
 תפגשו ונחמדים. נעימים יהיו ו4וד1 ה־נו

 על ההופעה, על מחמאות תקבלו אנשים,
 צפויות ובכלל. העבודה.

 אבל רומנטיות, חוויות
 ר •כול לא קשר שום

 יתחיל אם מעמר, החזיק
 מצב הקרובה. בתקופה
 על מראה הכוכבים

לא־ ורא״ה שסר־יציבות
 רנע וכשיניע נכונה,

 ״ראה הכל ההתפכחות,
א כספים בענייני אחרת.

שת כדאי בבע״ה. תם
 בטיפול גם אלא בהוצאות, רק לא זהירים, היו

לעתיד. ובתוכניות בהתחייבויות בכספים,
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 הנפגעים אנשים בינתיים אולם חיובי.
במינו. מיוחד הומור להם יש מדבריהם.

גדי •
המתעקשים למזלות שייך אינו הגדי
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מא ולהשקיע לעזרה להירתם מוכן הוא
 אם אך ימעד. שלא לזולת לעזור כדי מץ,

 אם לשתוק. יעדיף הוא השגיאה, נעשתה
 תחילה בכוונה דבר-מה עושה מישהו
 ממנו יחסוך לא הגדי להזיק, או להרע

ביקורת. קיטונות
י ד ד •

 לא. אם ביקורתי הוא אם ברור לא
 יכול הוא לעולם. צפויות אינן תגובותיו
 לנאום להסביר, דבר, לאיזשהו להיתפס

 בטוח שיהיה עד מנוחה לתת ולא
 בסדר. היה לא שנעשה שמה שהבינו

 בסדר. לא מה שמחפשים מאלה לא הוא
 לעודד לסייע, מעדיף היה הוא להיפך,
 הוא לו, נראה לא כשמשהו אבל ולקדם.

 הצד, מן יושב אינו הוא אומר. מייד
 לכל שייכות מרגיש הוא בלתי״מעורב.

 ההסתכלות שצורת אלא שקורה, מה
והבי וההערות ומיוחדת מקורית שלו

לא־רגילים. מאוד שלו קורת
דגים •

 ולא לשתוק מעדיף הוא ביקורת. למתוח
 הוא אבל צורך. בכך אין אם להכאיב,

ול ללמד מראש, להזהיר ישתדל מאוד
לשגות. עומד הוא במה לזולת הראות

 להסביר קשה קצת ירוד. די מצב־הרוח
 את משנה זה אין אבל הגורם, מהו

בעבודה, העובדה.
 מדי יותר מכם ידרשו

בחודש. 14וב* ג3ב״
טוב. מרגישים אינכם

 מאמצים תעשו אל
ע אתם מדי. גדולים

 רכילות לחלות. לולים
ל־ המגיעים והערות
 מגיעים לא אוזניכם

לס שאפשר ממקור
 זהירים היו עליו. מוך

 ביררתם לא אם להיפגע, חבל בתגובות.
 הדברים. מאחורי החבויה האמת את

★ ★ *
ח1יו שבה תקנפר. מתחילה  חמר קשרים צ

 ימים. יאריכו לא אמנם אלה חדשים. ט״ם
 יתכן אחכם. יעסיקו אבל

 את לממש קשה שיהיה
הפרטנ משום הקשר,

 על־יד׳ תפוסים יהיז רים
ינ לא זה אחר. מישהז

 וכאן לוותר, לכם חם
 מרתקת. תקופה תתחיל

למ לכם קשה בונסדה
 זאת, ובכל יציבות. שא

תצ ששים שאתם במה
 במחמאות. !תיזכו ליחו

 חובות להחזיר ותוכלו יגדלו ההכנסות
 בהגרלות. זכייה תיתכן •ותר. נוח ולהרניש

* * ★
 אבל מאוד. מתוח היה האחרון החודש

מת באחרונה, מהם שסבלתם הקשיים,
 בני- לחלוף. חילים

 וחברים־לע- מישפחה
 מוויכו- סובלים בודה
ומחו־ ממריבות חים,

א אבל סר־הסכמה,
 בחודש 15ה־ חדי

שקט. יותר קצת יהיה
מקדי אתם בעבודה

 את לבצע רב זמן שים
לכם. שיש הרעיונות

ם ג9וב- 18ב- ת ע א
 שמישהו או טוב להרגיש לא לולים

הדחופה. לעזרתכם זקוק יהיה בסביבה

 שאינו מה כל ביקורתי. מאוד הוא
 תיווצר תמיד לא אבל לו. מפריע בסדר,

 תמיד לא לכן המתאימה, הסיטואציה
 מאוד הוא יתערב. או יבקר יעיר, הוא

 מסביבו, שקורה מה לכל לב שם סקרן,
 רוצה ולא מרחם פשוט הוא לפעמים אבל

 או מקנא הוא אם להביך. או להכאיב
 זמן לעצמו ימצא הוא ממישהו, נעלב

 לגרום עלולות ואלה הערותיו, את להעיר
 אמות שבע להתחבא שירצה לזולת
יע דגים בן בושה. מרוב לאדמה מתחת

בפרצוף. האמת את לומר דיף
הבא). בשבוע המזלות (שאר

לא שהיא יתכן הפרק. על שלה לחדל נסיעה

1100
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 * עכשיו, לנסזע רציתם אם נם מ״ד. תתקיים
* לנד או עיכובים צפויים

* הרנע של שיעיים ח1ח
* אם זאת, בכל האחרון.

* מצב־וד •שחפר תסש,
* לי־ על שחושב ם׳ חח.

* להצ־ עכשיו יוכל ,0110
* תתווב־ אל בבחיעת. ליח

* הנמצאים אנשים עם 1ח
* להזיק עלול זה מעליכם.

* הפוכה. מטרה ולהשיג
* תקופה נפתחת באהבה,

 * אם בד־זזזזנ. את לקח ללמד תזכלז חדשה.
* להם. שעח כפי לנהוג או להתחמק ינסו הם

* * * *
 * בעיות טוב. כל-כך מרגישים לא עדיין

 * או- אותכם, ומדאיגות מציקות בריאות
* ל- סיבח לכם אין לם

 תרגישו בקרוב דאגה.
 בנסיעות, יותר. טוב

 לא־ להיות עלולות
 חפצים תקלות. מעט
ואיחו לאיבוד ילכו
 את לכם ישבשו רים

 בכספים התוכניות.
 להיות צריכים אתם
הקרו זהירים. מאוד

 אך יעזרו, אליכם בים
 * מתוך ולהפסיד שגיאה לבצע עלולים הם

1 בחודש. 14וב- 13ב- בולט זה תמימות.
* * * ★

 * השסע. אתכם זידאינו יציק! כספיות בעיזת
 * נם להתעקש, זסיזחיכם. על לעמנו־ עליכם

* לא־ במצב תיסצאן א□
* קטן הכי וישר כל נעים.
* נחל, הפסד לכם יביא

 1 מא!חר יהיה בך !אחר
* מר לא להצטער. מכד־
* החוק, עם להסתבך מלץ

* רק ר1קש זה אס נם
* וה־ 18ה־ תעעה. בחזק•

* בת־ כנים.1םס קצת 19
* משהז החסנט׳ ח!ם

 5 אפשר לפתע משתנה.
מע יהיה ש  * ס לחזור במיוחד אהוב סישהז ל

י מחדש. אליכם ולהתקרב הכפוי מהניתוק
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★*** *********************************************** י******************* *************■******************************-********** .*★ *★ *★
37 2715 הזה העולם


