
?1963כ״ מאושר תהיה האם
 מצבם על־ידי שנולדת, ברגע נקבע גורלך• כי מאמין אתה האם

 בשנה לך צפוי מה לדעת לך חשוב כן, אם והמזלות? הכוכבים של
נתונים. אותם לאור הקרובה,
 ואחת יוונית־אנגלית, בת־תערוכת שהיא תיאודוסיו, קאטינה הגברת

המת התצפית את ערכה בבריטניה, ביותר הנודעות האסטרולוגיות
 מה וראה הולדתך, ליום בהתאם שלך, המזל מה מצא להלן. פרסמת

גברים על חלה התצפית האישי. אושרך מבחינת 1963 בשנת לך צפוי

 המינים. שני בין הבדל כלל אין האנגלי במקור כי כאחד, ונשים
 הרבות לנבואותיה אודות בעבר התפרסמה תיאודוסיו הגברת

 האחרונות בפעמיים האמריקאיות הבחירות תוצאות כגון - שהתאמתו
 כי מנבאת היא 1963 לשנת הבריטית. המלכה של ילדיה ולידת

 כן מרגרט. לנסיכה בת ושתיוולד המשותף, לשוק תיכנס בריטניה
 לא וכי - הירח אל הראשון האדם יגיע 1965 שבשנת היא, מנבאת

אמריקאי. אלא סובייטי, יהיה

טלה
 במארס 21
באפריל 20 עד

 כיבוש. פירושו האושר — זו בתקופה שנולדו לאלה 0
 למכביר מרחב־פעולה עתה יהיה שלך החלוצית לרוח

 ושמחה ששון להפיק תוכל השנה של הראשונה במחצית
 נוטה אתה אוהב. שאתה באלה ותתגרה שתילחם מכך

 במשרד־הגירו־ מסתיימת אהבתך אבל ראשון, במבט להתאהב
 רב, באומץ־לב מצוייר שאתה מאחר הרבנות. של שין

 הקרוב, בסתיו לנשואין. תתפתה ושוב אותך, ירתיע לא הדבר
 הרגיל. מן גדול בני־קיימא לנשואין שלך הסיכוי יהיה

בשאפ תגיח אם לך, ממתינים והשיגשוג ההצלחה השימחה,
 לצדך. המזל — בקיצור .1963 של השניה במחצית תנות

★ ★ ★

 ביולי 92
באוגוסט 21 עד

 עומד כשאתה רק מאושר אתה מטבעך. אנוכי אתה @
 קצת, התערער העצמי בסחונך כי יתכן החברה. במרכז

 הפר־ בחייך מזמן לא שהתחוללו מסויימות תהפוכות בגלל
 מוצא למצוא עליך יקשה 1963ב־ שלך. בקאריירה איו טיים

 אולם שלך. המתפרצות ולשאיפות לכושר־הארגון למרץ,
 בקיץ ביחוד הריגשיים, ביחסיך לטובה בשינוי נחמה תמצא

 .1963ב־ לחובות מלהכנס היזהר נובמבר. החודש ובסביבות
 וחסכני. זהיר לטיפול זקוקים הכספיים ענייניך שעה, לפי

★ ★ ★

ר1ש
 באפריל 21
במאי 20 עד

 איש אתה זו, בתקופה חל שלך יום־ההולדת אם $
 אינך עיסקית. בפיקחות והמצוייד במשימה, הדבק עקשן,

 הרבה מרוויח אתה כאשר אלא באמת, מאושר להיות יכול
 כי ידידיך, אל שבעתיים ,וביב נא היה כן, על כסף.

 לכסף הם יזכו 1963 של הראשונים החודשים בחמשת
 שתמצא הסיכויים טובים הרי רווק, אתה באם ולפרסומת.

 וספטמבר. יוני החודשים בין טובה, השקעה שיהווה בן־זוג,
 זעומים, רווחים נושאים שלך שהנשואין מרגיש אתה באם

 1963ב־ לאושרך היחידים המכשולים באוקטובר. דעתך תשתנה
 נים. הראש בחידשים ולמשפחה, לקאריירה ביחס קשיים יהיו

★ ★ ★

תאומים
 במאי 21
ביוני 20 עד

 הניצחיים, הנעורים מתנת את הגורל נתן זה מזל לבני •
 לאושר שלך המתכון ולחידוש. לידע שאין־להרוותו וצמאון

 תשיג לא מדוע סיבה כל אין וללמוד. /הסתובב — הוא
 ידידים לרכוש הזדמנויות לך תהינה כי ,1963ב־ יעדך את

 מאד. וכדאית ניידת תוכנית ולהגשים בעקי־השפעה, חדשים,
 משפחתיות בעיות תהינה לאושרך היחידות ההפרעות

 מאד, צעיר בגיל מתחתנים התאומים בני הקייץ. בסוף
 בנובמבר. במיוחד גבוה יהיה הנשואין ושיעור

★ ★ ★

סרטן
 ביוני 21
ביולי 21 עד

 שלהם: התכונות הירח. בני הם זו תקופה בני •
 היסוד הם חיי־המשפחה הסנטימנטליות. הרגזנות, הרגישות,
 נשוי אם משלהם. דירה היא שלהם ואבן־הפינה לאושרך,

 הודות או בת, או בן ללידת הודות אושרך יגדל אתה,
 אושרר יגדל אתה, רווק אם בתך. או בנך של מיוחד להישג

 חסכן, שאתה למרות .1963 בסוף לנשואין סיכוי בגלל
 או חובות משכנתא, כגון כבדות, התחייבויות עליך יעיקו
 חומרית, מבחינה כי בעובדה התנחם שותפים. עם צרות
שנתיים. בעוד טוב יותר הרבה מצבך יהיה

 לך יש כי הזמן, רוב מאושר להיות תצליח אתה 0
 של ובחסינותו בצדקתו איתנה ואמונה ידידותית, אישיות

 עם תתחבר אתה מזל. הרבה גם לך יש הקיים. המישטר
שיש שינויים יחולו השנה במשך אולם חשובים. אנשים

 בבעיות תיתקל מה זמן למשך הכלכלי. מצבך על פיעו
 במיקצת יצנן זה כל פתרון. להן יהיה שלא משפחתיות,

 ובאהבה. בפיים מזל לך יהיה השנה התלהבותך. את
★ ★ ★

בתורה
 באוגוסט 22
בספטמבר 21 עד

 הבתולה של הגברים הרי נשי, הוא שמזלך למרות •
 להיות לקתת אתה יכול איך ברם, וכלל. כלל נשיים אינם

 שלך המצפון וכאשר לדאוג, מרבה כל־כך אתה אם מאושר
 מלאכתם את עושה שאתה בשעה רק אלא לרגע, נו! אינו
 אולם זאת). שתעשה רוצים היו לא דווקא (והם אחרים של

 למענך עובדים — ופלוסו אוראנום — חזקים כוחות שני
 ממעצוריך להשתחרר תוכל כן על הקרובות. ובשנים כעת

 כלפי חובתך את למלא וגם לעצמך, ולעזור הפנימיים
 יוזמה, שתגלה בתנאי — הזדמנות של שנה זוהי סביבתך.

מישהו. עם בשותפות, נמצא אתה אם ביחוד
★ ★ ★

גדי
 בדצמבר 21
בינואר 19 עד

 ריאליסטי אתה המציאות. איש אתה זו, בתקופה נולדת אם
 להתקרב אתה יכול אך האושר. אחרי שתחפש מכדי מדי

 בחברה. ומכובדת אחראית עמדה שתשיג כך ידי על אליו
 פי על בודדים הם וחסכניים. רציניים הם הגדי אנשי

 להצלחה יסוד יניחו הם כורח. מתוך מאשר יותר בחירתם,
 תוכלו דלא־ניידי. בנכסי כסף שישקיעו ובכך בעתיד, כספית
 1963 בסתו בלתי־צפוייה משפחתית לטובת־הנאה גם לקוות

 מכל בשותפויות ליציבות תצפו אל אולם .1964 ובאביב
 להעז יכולים הגדי מבני חזקים זאת, למרות הסוגים.
 .1963 דצמבר, בסביבות להתחתן

★ ★ ★

מאזניים
 בספטמבר 22
באוקטובר 22 עד

 שאננים יהיו זה מזל ילידי כי לצפות היה אפשר 0
 מתלהבים האסטרולוגיים הטפרים כל כי מעצמם, ומרוצים

 כשרון, אמנותי, טעם אישי, קסם הטובות: מתכונותיהם
 מעמיד ורק ערמומי, אתה אולם וכושר־הסתגלות. טוב מזג
 מבוקשך את משיג אתה לכך הודות וביישן. צנוע אדם פני

 כי אושרך, את למצוא איך לך להגיד טעם אין במהירות.
 עם להתקשר כשרונך האהבה. ושל החיים של אמן אתה

 למען בפעולותיו במיוחד 1963ב־ יתבלט בעלי־ההצלחה
 שתעמוד האהבה, זאת: למרות ובשותפויותיך. הציבור
 לסתיו. עד תחלש באביב, חייך במרכז

★ ★ ★

דלי
 בינואר 20
בפברואר 18 עד

 סביבתם, בעיני כתעלומה הם זו תקופה ילידי 0
 מחפשים הם אין מזולתם. שונים הם בלתי־צפויים. ומעשיהם

 וההתקדמות. החרות את בחיים מבקשים הם — אושר
 ימצאו הם 1963ב־ אולם לסביבתם. מעל מתעלים הם בהדרגה

 תתעכבנה, תוכניותיהם סטאטיים. הם החיים כי כלל בדרך
 מבולבלים יהיו שלהם הקאריירה תנאי כליל. תתבטלנה או

 כלכלית. מבחינה למדי בהירה התמונה זאת בכל ומרגיזים.
 סוערת, תקופה אחרי בשלום יסתדרו הרגשיים החיים

 הדלי בני יהיו הכל סך אולם מאי, חודש עד שתימשך
 מאושרים. מאשר יותר מפוכחים, השנה בסוף

★ ★ ★

עקרב
 באוקטובר 23
בנובמבר 21 עד

 יצרים בעל דינאמי, אתה ממך. לחמוק ינסה האושר 0
 שלך. העצמית השליטה למרות טירוף, כדי עד קנאי סוערים,

 הכוכבים יהיו 1963ב־ אולם המיוחדת. קללתך הוא החשד
 רב אמון ירכשו הם ובנותיו. העקרב בני אל יותר טובים
 פחות להם תהינה חומרית, מבחינה ובזולתם. בעצמם יותר

 מקור לך ישמשו חדשים ידידים הצלחות. ויותר בעיות,
 החברה חיי מיוחדות. לסכנות גם אך אושר, של להזדמנויות

צרות. הרבה לך להביא יכולים הם אולם אותך, ירתקו

דגים
 בפברואר 19
במארס 20 עד

מאני. מדכאון הסובל לטיפוס שייכים זה מזל בני 0
 את מחפשים הם ומלאנכוליה. התלהבות בין מתנדנדים הם

 הם כאשר ביותר מאושרים הם ההתרגשות. את החוויה,
 את לפנק נוטים הם אולם האהבה. למען הכל את מקריבים

 הכל כלכלית מבחינה בריחה. של מתסביך וסובלים עצמם,
 הריגשי בשטח אולם ,1963ב־ הדגים בני בקזביל בסדר יהיה

 או נשואים, הם אם ביחוד ממלכודות, להיזהר עליהם
 שיגיעו לכך רב סיכוי אין המיקרים, בשני להינשא. עומדים

פברואר. בסוף שנולדו אותם בייחוד יציב, למצב

—  23


