
 כיתה עד טלילד. למדה העממי בבית־הספר
החיצו הבגרות לבחינות ניגשה בך אחר ז׳.

 למדה זאת עם יחד עצמה. בכוחות ניות
 בשיעוריו בהתכתבות האסטרולוגיה רזי את
 עברה היא ידוע. לונדוני בית־ספר של
 אסטרולוגית להיות שיסמיכוה המבחנים את
 תורת את לומדת היא ועתה האישיות, של

 לחזות שתוכל כדי הפוליטית, האסטרולוגיה
ומדינות. ממשלות של גורלן את

 ספרות בקניית לירות אלפי השקיעה היא
 רכישותיה את מממנת כשהיא אסטרולוגית,

 בארץ. סרטים וככוכבנית כדוגמנית בעבודה
 כאסטרולוגית עצמה את רואה היא עתה
 לכל הצפוי את לקרוא היודעת דבר, לכל
שלו. ההורסקופ לפי אדם

 שביקשה אשד, אצלי היתר, אחד ״יום
״ראי מספרת. היא הורוסקופ,״ לה שאעשה

כס את מסרה שהיא שלה בהורסקום תי
ש הבחנתי אותו. שישקיע לעורך־דין פה

 לי: אמרה היא שולל. אותה מוליך הוא
 הוא בסדר. לא שמשהו הרגשתי ,נכון,
 אלי.׳ להתחנף כדי מתנות לי קונה תמיד

 כספה.״ את להציל לה עזרתי
 היה הנהג במונית. נסעתי אחר ״ביום

 בן שהוא התנהגותו לפי והבחנתי חביב
 יעצתי זאת את לי כשאישר דגים. מזל

 י,הפעם רגליו. את לקרר שלא להשמר לו
 הנהג, לי אמר בחיי,׳ שחליתי היחידה

 וחליתי מים לשלולית כשנכנסתי היתד,
בדלקת־ריאות.״ מכך כתוצאה

★ ★ ★
 האסטרו־ אל טלילה של ונטיותיה *תכן

 אביבה אמה, של מהשפעתה נבעו לוגיה י
מלי אבל בפאראפסיכולוגיה. העוסקת סטן,

 קשר ״אין תוקף. בכל זאת מכחישה לה
 בכוכבים.״ נקבע גורלי המקצועות. שני בין

 שנתיים ומגיל באוסטרליה נולדה היא
 החייל את כשפגשה אבל אב. ללא היתה

 כלל טרחה לא בן, לו וילדה נישאה לו
 לא גם היא שלו. ההורסקופ את לבדוק
״האה לה. הרצוי במזל יוולד שבנה תיכננה

 ״כולם אומרת. היא משעמם," דבר זה בה
 הרדיו, העתונות, סוף. בלי זה על מדברים

 כך בכך, עוסקים והפירסומת הקולנוע
 אני מיסתורין. של קורטוב נשאר שלא

 נושא.״ באיזה חשוב ולא מיסתורין, אוהבת
 כל את ממלאות האסטרולוגיות הבעיות

 ביום בהם עוסקת היא טלילה. של עולמה
 בעולם חיה היא בלילות. עליהם וחולמת

ושמשות. ירחים כוכבים, שכולו

£

כן־גוריון דויד
 הבל־ הטיפוסיס הס אלה

 הם כלל. בדרך מאוזנים
 ־1' אוהבים חינניים, $ם,

מ־ וסולזים והרמוניה
 להיות נוטים הס זבות.

 אוה־ הם ועדינים. :נים1^
 אנשי ומהוים לבלות ץ1

חיצו מבחינה טובים. ,'ברו;
 דקה גיזרה בעלי הם נית

 שבהם. הגברים גנז !חיננית,
 רב. אישי בקסם בורכו הם
 מפותח טעם חוש להם יש

 להרמוניה. מפותח וחוש
מסוג אינם הם כלל בדרך

 ומחפשים לבד להיות לים
 יש בחברה. להיות תמיד :

 כליות למחלות נטיה להם
 ביניהם בגב. ולמיחושים

 בן־גוריון, דויד גם נמצאים
 יגאל גולדמן, נחום הד״ר

יריב, וזיוה ספיר פינחס אלון,

עקרב מזל

ער סודיות, אוהבים אלה
עקש הס ופקתיים, מומיים

דע על עומדים נורא, ניים
 לסגת מוכנים ואינם תם

מסוג זה מזל בני ממנה.
 המחשבות את לקרוא לים
 מוח להם יש הזולת. של

 כלל בדרן וחריף. עמוק
ונמש מיסטיקה אוהבים הם

 העוסקים למקצועות כים
 דברים או פשע במשטרה

 בוחרים הם אם שבמחתרת.
הופ הם הרפואה במקצוע

 מין אוהבי למנתחים. כים
תכונו בין בולטת. בצורה
 את גם למצוא ניתן תיהם

 בין והרכושנות. הקנאה
 למצוא אפשר זה מזל בני
 הרמט־ ,אלוני שולמית את

 מרון, חנה בר־לב, חיים כ״ל
קלי. וגריים

מרון חנה

קשת מזל

 טיפוס הוא זה מזל בן
 מהרבה הנהנה אופטימיסט

 הוא בחיים. ומזל הצלחה
 מאחר וספורט חוק אוהב
מפו צדק חוש בעל שהוא

 הוא בטבעו. והרפתקן תח
 ובדרך אימפולסיבי טוב־לב•

מ מזל יותר לו יש כלל
הוא החיצונית בצורתו שכל.

סינטרה פרגק
בול לחיים בעצמות מתבלט

 חינניות. גוף בתנועות טות,
 של נעלה היותר הטיפוס

 בדת, מתעניין קשת מזל בן
 לא ובמיסטיקה. בפילוסופיה

 מזל בני אצל למצוא נדיר
 כמו אישים נבואי. חוש זה

 קאל- מריה סינטרה, פרנק
 וייצמן, חיים פרוספר אס,

 בן־צבי, יצחק המנוח הנשיא
זה. מזל בני על נמנו

גדי מזל

סנה משה
 ביותר הבולטת התכונה

 כוח היא זה מזל בני אצל
 והדבי־ שלהם העז הרצון

 שאפתניים הם
 מפני נרתעים

שלי־ להם יש
 ריכוז כושר

מאוד. מפותח

 במטרה. קות
 ואינם מאוד
 מכשול. שום
 עצמית, טה

אחריות וחוש
הזדמ כל לנצל יודעים הם
הקאריי־ את לקדם כדי נות

 הם כלל בדרן שלהם. רה -
 וניב־ מגילם מבוגרים נראים כ
אחד מצד ברצינותס, רים ~
 הומור בחוש 'מצטיינים הס -

נוטים הם ומאידך מפותח
 מעצי סובלים הם לדכאון. .
 באיזור בעיקר חלשות, מות י
 כמו אישים ביניהם הירכיים. ,

 דיטריך, מרלין סנה, משה ~
עבד וג׳מאל ניקסון ^ריצ׳ארז

אל־נאצר. -
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והבן האם
ו.7/י2 בת

ראובן, ובנה טלילה
 בהיותה ילדה אותו

בצה״ל. שרות־חובה משרת בעלה

דלי מזל

 עשוי זה במזל שנולד מי
ש כיון אידיאליסט, להיות

וב אישי ביושר נתון הוא
 אוניברסלי. לצדק שאיפה

 באשר האדם את מעריך הוא
 להתחשב מבלי אדם הוא

 חנפנות אנוכיות, במעמדו.
 סולד לרוחו. זרות והתרפסות

ונוטה שיגרתי מאורח־חיים

דגים מזל
.1

גאון יהורם
 מצטיין הוא מרדן. להיות

 מקורית, עצמית במחשבה
 ותפיסה רחבים באופקים

אוה זה מזל בני מהירה.
 הם סדר. לא אן נקיון בים

 במחלות בטוב־לב. מצטיינים
 הדס. כלי למחלות נוטים הם

 אנשים למצוא ניתן ביניהם
 אברהם גאון, יהורם כמו

 העליונים והשופטים לינקולן
אולשן. ויצחק ברנזון צבי

 חולמ־ הס דגים מזל בני
 המוכנים ואידיאליסטים ניים

 למען עצמם את להקריב
לב נטיה להם יש הזולת.

עלי לכן מהמציאות, רוח
ואלכו מסמים להזהר הם

 תמימים, נראים הס הול.
ממול די הם בעצם אבל
 הופעה להן יש לרוב חים.

 נטיח להם יש רשלנית.
 ונטיה סוציאליות לעבודות

הת אחת למוסיקה. ברורה
 היא שלהם הבולטות כונות
 לישון. מאוד אוהבים שהם

 בדרן נוחים זה מזל בני
 מאשר לזולתם יותר כלל

של הרגליים כפות לעצמם.
 רגישים והם פגיעות הן הם

 אבן, אבא זה; במזל לקור.
 טיילור, אליזבט רבין, יצחק

כהן. חיים העליון והשופט

רכין יצחק


