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גם מיסתוה, גם
 לפן הסיגח אולי, זו, אחר. לכיוון פונה אחד שכל דגים, שני — המזל סמל

 ממנו הקורנת האווירה מזל־דגים. גן ומהו מיהו לומר קשה אחר, מזל מכל שיותר
 למיסטיקה, — למיסתורין ונמשכים לעומקים חודרים דגים ומיסתורית. נעימה

מופ לדברים המשיכה אך בכלל. ולדתות לפרהפסיכולוגיח לקבלה, לאסטרולוגיה,
 שהמזל מכיוון ואפלים. מסוכנים לעומקים גם להימשך להם גורמת אלה, לאים

 אפל, מיסתורי, ורעהו ונעים, גלוי חיובי לכיוון פונה האחד דגים, משני מורכב
לסביבה. ובלתי״מובן מוזר מסתיר,
 מן יחיה אם עצמו. את ולהשלות להתמכר בהקיץ, לחלום אוהב מזל״דגים בן

 חלש, הוא אם אך בני״חאדם, שבין לעילית שייך יהיה הוא שבמזל, החזקים
הקרובה. ידידתו תהיה והשינה המרובים, כישרונותיו ואת זמנו את יבזבז

 את מסכם ולכן המזלות, בגלגל האחרון כלומר, ,12ה״ בבית נמצא בן־דגים
 למרות והנבואה. ההשראה את מסמל הוא וחבלתי־מובן. ביותר הנעלה הוא בולם.
 יודע הוא באשר גם לכל־אחד, לסלוח ומובן השני, את שופט אינו הוא זאת,

 לנחם, אוהב לצרותיו, מקשיב הזולת, בצער משתתף הוא בשורה. התנהג לא שהוא
 חסר הוא שופט. אינו הוא עצמו את שגם היא הצרה בולם• את ולהושיע לעזור

 לידו שיהיה צריך — לכן חלומות. של ורוד בעולם לשקוע ומובן עצמית, ביקורת
לריק. זמנו יבזבז ולא המרובים כישרונותיו את בכוח ממנו שיוציא חזק, אדם

 הוא היומיומית, למציאות עצמו להתאים לבן־דגים קל תמיד שלא ביוון
 מוגזמת. בצורה לחשדן הופך הוא ניכווח וכאשר בבני־אדם, מלא אמון לתת נוטה

 בשקט, יתרגז דבר, על״כך יעיר לא טוב־לבו, את מנצלים שאנשים יגלה הוא אם
 מההנאות אחת סובל. שהוא העובדה בעצם ויתנחם אליו, הקרובים באוזני יתלונן

המקו התפילה כתפיו. על צער-העולם את לשאת היא זה מזל של הפחות־בריאות
 שמת בבר אהיה היום ובשאר משהו, על להתלונן סיבה לי תן ״אנא :עליו בלת

וטוב-לב.״
 לסובלים לעזור ברצון רב, בדמיון קשורים דגים לבני המתאימים המיקצועות

 בזה. שקשור מה ובל רוקחות, תרופות, בתעשיית יעסקו לבן אשליות. וביצירת
 בנוער. ומטפלים פסיכולוגים סוציאליים, עובדים דת, אנשי להיות גם מתאימים הם

תיאט קולנוע, אמנים, בוטיק-מין, קוסמטיקה, דוגמנות, אופנה, — היופי בתחום
 לשוט והאהבה שלהם האינטואיציה שני, מצד פנטומימה. או מוסיקה ריקוד, רון,

פי איינשטיין), (אלברט מתימטיקה במו למיקצועות אותם מביאה במעמקים,
 שהם העבודה אם גם ואנתרופולוגיה. שופנהאואר) ארתור (הפילוסוף לוסופיה
 באיזה סוף־סוף יעסקו שבו ליום יחכו תמיד הם משעממת, תהיה לא בה עוסקים

אמנותי. שטח
 רנואר, — בציור שופן. הנדל, — במוסיקה במזל-דגים. נולדו רבים אמנים

אורלב. אורי הוגו, ויקטור — ובסיפרות מיכל-אנג׳לו.
 בכל- לכאב. להם גורם מתח ובל ובביטנם, בכפות־הרגליים רגישים בני-דגים

 נמשכים הם קרובות. לעתים לעין נראות והתוצאות להם,״ טעים ״האוכל זאת
 בכך, מתחילים הם באשר כי מכך, להישמר עליהם אך מרגיע, דבר ולבל לתרופות

 וויטמינים לשינה, כדור למרץ, בדור לוקחים קצר זמן בתוך עצמם את מוצאים הם
למיניהם.

באהבה מוקפים תמיד לחיות עליהם עידוד. להמון זקוקים הם באהבה

דיין רות מארגנת
וויסמיניס כדורי־מרץ לוקחים

רפין ״פ ח
לנשואין להביאם קל לא

 מתחמקים הם לרוב אותם, ללכוד קשה לנישואין, אותם להביא קל לא ובפינוק.
 איתך, יישארו שאבן בטוח תהיה על אותם, תפסת בבר אם גם לחופש• ובורחים

 קשה ולבן הנישואין, לפני בדמיונות לשגות נוטים הם למרחקים. יחמקו ולא
 אותם לשכנע הצלחת אם אך עצמם. חיי־הנישואין של המציאות עם להתמודד לחם

ובטוח. סמוך היה אצלך, יישארו הם — חיי״הנישואין את נבונה שיראו
 ארוכים ריסיה מהפנטות, רכות, בחירות, עיניה ורבה, נשית היא בת-דגים

 להעניק ויודעת מישענת, בגבר מחפשת היא הים. כמו בהיר ומבטח טיילור) (ליז
 קרובות לעתים להם ימצאו הנישואין, מחיי שהתאכזבו גברים תחושת־גבריות. לו

 גם נפלא מתלבשת היא תחושת־חגבריות. את בחם שתחזק בת״דגים, מאהבת
 (פורים טבעי דבר עבורה היא ההתחפשות לדבריה. ללבוש,״ מה לה ״כשאין

דגים). במזל
 הם מים). (מזל בדמעות ובוכים מהר נפגעים מאד, רגישים הם בני״דגים

 לרחמים, זקוקים עצמם שהם כאלה ומוצאים עליהם, שירחמו חברים לחם מחפשים
חוגגת. והאידיליה
גב תמיר, שמואל עמית, מאיר שרון, אריק :הם בארץ המפורסמים הדגים

לביא• רפי דיין, רות מרגלית, דן רביו, יצחק בך, ריאל
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 עם שבוע לכם מצפה
 משופר, לא מצב־רוח

אינ לכך הסיבות ואת
 לאיש. לגלות רוצים כם

 באהבה — זה בנגד
 קשרים להיות עומדים

 למרות ועמוקים. יפים
 להרפתקנות נטייתכם
 אתכם יכריחו באהבה,
ו להעמיק הכוכבים
חד באהבות להתמיד

 תוספת־משבורת, על ידובר וישנות. שות
 צפוי. בלתי ממקור כסף שיגיע וייתכן
 אותו. תבזבזו ואל היטב עליו שימרו

¥ ¥ ¥
 לכם תוצענה השבוע
 שיקלו מושכות. הצעות

תפ לבל בזהירות אותן
 אהבותיכם !בפח לו

זה, ברגע גלויות אינן
 נאלצים מכם ורבים

 מעט עוד אך להסתירן,
 לאור להוציאן תוכלו

 השבוע בהן. ולהתגאות
 טוב אוכל לכם מצפה

 של בביתם או בביתכם,
להת לשוטט, חבל תוזמנו. שאליהם חברים

 יוקרה. מיסעדות על כספים ולבזבז עייף
 זה. בשבוע אליכם יתקשרו גדי מזל בני

¥ ¥ ¥
 לכם תהיה עבודתכם

ה שימחה של למקור
 להוכיח תוכלו שבוע.

 ולגרום בה עצמכם את
 יכירו אחרים שגם לכך

 גם האמיתי. בערכם
 משתפרת, בריאותכם

 לא שהחלה והאהבה
להת מוסיפה מזמן
 לקבל לבם בדאי פתח.

חב לאירוע הזמנה כל
 יוכל אהבה, מצא לא שעדיין מי רתי,

 בלבבו. רבות חדשות אהבות שם למצוא
וכספים. תיקשורת בענייני צפויות בעיות
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מהת־ חרגעז זה בשבוע
החולף. בשבוע רגשויות
 נחת לכם יגרמו הילדים

בבית־ שבחים יקבלו —
 גאים תהיו ואתם הספר
לאי־ סיכוי יש בהם.

הכס בהכנסה יציבות
השבוע, בתחילת פית
 לקראת תבהלו, אל אך

 הכספיים העניינים סופו
 הזמן זה לא יתייצבו. -

 ההמצאה כושר את הפעל סיכונים. לקחת
 הם המצויין. זכרונך ואת שלך המקורי
 מחו״ל. לאורחים צפה לעבודתך. יסייעו

¥ ¥ ¥
ה אופף האריות את

 אי־שבי- של ערפל שבוע
והר חרדות עות-רצון,

 האריה מכבידות. גשות
 יחפש בכך, רגיל שלא

 מיס- לדברים קירבה
 מודאגים אתם תוריים.
 אריות אנא אך ביותר,

 דאגה הסירו חביבים,
 לבם יתברר מלבכם,
 יותר שתצליחו במהרה

 שרעיונותי- טובים סיכויים ויש מאחרים.
 לטובה. יצויינו המקורית וגישתכם כם,

¥ ¥ ¥
 תעזור האינטואיציה

ש הלחץ השבוע. לכס
האח בשבועות חשתם
 לתוצאות יביא רונים

השטחים. בכל מבורכות
 בחיפזון נעשית העבודה

ה במרץ לשלוט וקשה
 מביניכם לאלה מתגבר.

סי בכתיבה, העסוקים
 לשפע־רעיזנות כויים

 עבודה רוב מבריקים.
 רבות היכרויות בפתח. עומדים ופירסוס

!אחרים בשביל גס משהו השאירו אך
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 להיתקל עלולים אתם
 בהשקעות־ סיכונים בגלל
 לכסף! הקשור בכל נות

ו מתחזקת, הבריאות
 הטובה האירגון יכולת
 ב־ לפריחה תביא שלכם

ל שימו־לב קאריירה.
 וחישבו שיקלו שותפים.

 אחד לכל תאמינו ואל
הז עצומות. בעיניים
 אהבה בענייני דמנויות
תה אל לכם. תקרינה

ש אלה את לעזוב ססו
 התירוצים רב, זמן־ כבר אתכם מעצבנים

ומעיי עצמם על חוזרים שלהם וההסברים
 חדשה. לאהבה המקום את פנו פים.

¥ ¥ ¥
גו פגיעות של סכנות אורבות לעקרבים

 לצעדיכם, שימו-לב בראש. בעיקר פניות,
חלילה. תחליקו שלא
 שלא קסדה שיש למי

בה. להשתמש יהסס
 הנטייה לאור ביחוד
 לחפש השבוע שלבם
 ורצון הנאות, הרבה

 יש חיים״. ״לעשות
בעי להצלחה סיכויים
ספורטיביים. סוקים
העק לבל לבן, כדאי,
 המרץ את לפרוק רבים

 !כספיות בהשקעות תעסקו אל בספורט•
אהבה, בחיי רב עניין לכם יהיו השבוע

אל שיגרתיים. בלתי וגילויים תענוגות,
 בזה. צורך כל לכם אין באחרים. תקנאו

¥ ¥ ¥
 אתכם יפתיעו ;האהבה בתחום הפתעות
 אתם לא מהן אחת שבאף אהבה, בהצעות

 תקבלו היוזמים. תהיו
 לבסוף אך הצעות, כמה

 רבים כולן. את תדחו
את למסד לנסות רוצים

 בורחים אתם אך כם,
 צמאותכם על ושומרים

 לנשואים החופש. ועל
 שבוע מצפה שביניכם

 הבית בחיי אושר של
 המריבות והמישפחה,

 יירגעו- לאחרונה שהיו
בעבו בתולה. בן־מזל של התערבותו בזכות

הת הריכוז כושר רב, מרץ מגלים אתם דה
 יגיע. הקידום גס אך עלה, וההספק חדד

¥ ¥ ¥
 יצר נגד אותך תרסן לא הטבעית הזהירות

 היזהר השבוע. עליך שיתגבר הפיטפוט
 שהינך דברים מלגלות

 זה לא בתוכך. שומר
החו להוציאם הזמן

 קרובים אנשים ! צה
מחו״ל, לחזור עומדים
 הצעות לך ולהציע

 היטב חשוב מעניינות.
 וחשוב שתקבלם, לפני

 הסביבה אחר-כך... גם
נעימה, תהיה הביתית

 אליך תגיע והאהבה
 לב שים בחוץ. לחפשה תרוץ אל הביתה.
 חושבים הם תאומים, מזל לבני במייוחד

אמ חושבים שהם שמה קווה כעת. עליך
 ללמוד. להתחיל זמן בשבילך. טוב נם

¥ ¥ ¥
 סיכויים יש בטוב, הרגישו שלא לאלה
בעס להתרכז עליכם ולהבריא. מזה לצאת

 כל כוח. ולהשיג קים
 לענייני יופנה המרץ

 המיקוח כושר כספים,
 !והצליחו עלו התחדד.

 ימשכו ואחיות אחים
סו חברה לחיי אתכם
ל פוחדים אתם אנים.

 אהבה בקישרי התחייב
למצוא כבר ומוכנים

_____________קצרה, חדשה, אהבה
 חישבו מחייבת. ובלתי
 על להתגבר נסו כדאי, העניין ואס טוב,

 שלמו ביטוח, ענייני תזניחו אל עצמכם.
 לדלייס מובטחות הצלחות חובותיכם. כל

 המעשי. הנהיגה למיבחן השבוע שניגשים
¥ ¥ ¥

הת לפני עומדים שאתם תחושו השבוע
 או מעט, להמתין רצוי אך חדשה, חלה

בזהי מעשיכם לכלכל
 והיזהרו הישמרו רות.

וכס תעודות מאיבוד
גני או מבייסות פים,
 השבוע התבוננו בות.

מסי בילויים, להרבה
 במוחן והנאות בות
 זמן- זה לכם היה לא
 מביניכם לרווקים רב.
לפ טובים סיכויים יש

 מעניינים בני״זוג גוש
כספית. וגם רוחנית מבחינה ומעשירים


