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 הראשוניות, ההתחלה, את ומסמל המזלות, בגלגל הראשון הוא טלה מזל
 האחרון הוא הדגים מזל בעוד האסטרולוגיה. של התינוק הוא והבראשיתיות.

 לאוויר- יצא עתה שזה כתינוק לטלה, הרי להבינו, שקשה ומורכב נסתר בגלגל,
 הראשון שהוא ומכיוון אחד. לכל וברור מובן, גלוי, הוא להסתיר. מה אין העולם,

 שכל לו ברור האחרים. את כך ואחר עצמו את כל קודם רואה הוא והילדותי,
 שהוא מארס כוכב וחסר״סבלנות. נמהר, פזיז, הוא מיד. להתמלא חייבים רצונותיו

אימפולסיב עצמאות, וגבריות, חיוניות לכוח, שאיפה מרץ, מסמל טלה, של השליט
וראשוניות. חלוציות יות,

 הוא חייו כל בלתי־פוסקת. בפעילות חי בן־טלה ולכן אש, מזל הוא טלה מזל
 מסוג פעילות לעוד וחדשנית יוצרת ומפעילות להרפתקה, מהרפתקה במירוץ נמצא

 את רואה הוא מהירה, חשיבה לו יש מוגדרת. מטרה לו שתהיה צריך טלה בן זה.
מקו רעיונות שופע וראשו ההתחלה, את הבינו שהאחרים לפני הרבה הדרך סוף

 לראות רוצה הוא אותו. מעניין אינו כלל פרטים לפרטי המדוקדק הביצוע ריים.
ובמהירות. מיד המוצלחות התוצאות את

 מוכן הוא מכך ובתוצאה ממנו, שופעים והכוח המרץ מנהיג. הוא הטלה
 חדור הוא עייפות. או לאות ללא אחר אחד מכל יותר הנטל, את כתפיו על לשאת

 הפנסיה. לימי ויחסוך שידאג בן־טלה למצוא קשה בזיקנה. מאמין ואינו צעירה, רוח
 וגם מישפחה בנה 70 בגיל צ׳פלין צ׳רלי והראיה, יגיעו, לא פשוט לדעתו אלה ימים

תינוק. הוליד
אירוני. לשוני חידוד בעל ולעתים וחצוף, אמיתי כן, גלוי, מהיר־מחשבה, הטלה

 יותר כאבי־ראש על יתלונן שלא טלה כמעט אין בגופו. הרגישה הנקודה הוא ראשו
 על להשגיח טלה בני על ממיגרנות. סבל על ובעיקר האחרים, אצל מהמקובל

פציעות. מפני ראשם
 ומתלהט אדמדם, לגוון נוטה פניהם עור שלפחות או ג׳ינג׳ים הם רבים בני-טלה

 שהיה אומרים המלך דוד על (המארס). המאדים השפעת בגלל כמובן, במהירות,
 בסימן מפרשים: אדמוני, מראה״. ויפה אדמוני ״נער היה כי כתוב טלה. מזל בן

 מילחמות הנהיג חייו בל טלה. של לתיאור מתאימים וחייו אופיו ואכן, מאדים.
דם. ושפך

 חלוציות יצירה, יוזמה, במרץ, איפוא קשורים טלה למזל המתאימים המיקצועות
הבדרנית״זמרת טלה: בנות דמויות מעולה. ביצוע וכושר הנהגה בושר והרפתקנות,

רבץ לאה
ולהוריד להעלות

דולצ׳ין אריה
פעמים כמה להינשא

 בן- ודן ספונטניות, ובדיחות מרץ מלאת חיונית, בדמות המופיעה מיבאלי רבקה
התבגר. שלא ילד של אסוציאציה ומעורר ההומור בחוש הידוע אמוץ,

 ניקולאי בודלייר, שארל הסופרים זה. למזל משתייכים רבים ויוצרים אמנים
 מרלון — השחקנים עם יחד היידן, ויוזף באך סבסטיאן ביוהאן מוסיקאים גוגול,
צ׳פלין וצ׳רלי בריסטי ג׳ולי סיניורה, סימון ברנדו,

 הבדלות, אלפי להבדיל ובארץ, חרושצ׳וב, ניקיטה היטלר, אדולף המנהיגים בין
דולצ׳ין. אריה היהודית הסוכנות יושב-ראש

 המזג את המבטאים עזים ובצבעים צהוב בהרבה צייר ואן-גוך וינסנט — הצייר
אש. מזל של המתלהט

 אנשי-צבא, של הם מארס, של והתוקפני הגברי לצד הקשורים מיקצועות
ומגלי-עולם. מכונאים מהנדסים, ספורטאים, לצד ושוחטים מוהלים מנתחים,

 רבים כיבושים לכבוש הצורך היא האהבה במישור טלה של הבולטת התכונה
 מחכה אינו הוא מתאהב טלה כשבן ההצלחה. הרגשת את ולהאדיר האפשר כבל

 לכיבוש ניגש מיד הוא זוגו, בת על לחלום להספיק על-מנת אחד לילה אפילו
 בשותפה. ולהתחשב לחשוב נעצר הוא אין והשיג, כבש באשר עצומה. בהתלהבות

 קצר זמן ותוך הזולת. את להבין לו נותנת אינה חשוב״ אני בל ש״קודם ההרגשה
 את ימצאו צעיר בגיל הנישאים טלה בני לבן ופירוד. אכזבות מריבות מתחילות

 טוב סיכוי יש יותר מבוגר בגיל הנישא טלה לבן אחת. מפעם יותר נשואים עצמם
 לאורך לבת־הזוג נאמנות שיבטיח מי אין אז גם וארובי-ימים. יציבים לנישואים

 דלק מעט יוסיפו ורק בעיניו, נחשבות אינן הנישואים, מחיי קצרות גיחות כי השנם,
בתוכו. הבוערת לאש

 לבעל עזה שאיפה אחד. לכל מאד מוצלחות שותפות נחשבות טלה בנות נשים
 שבה שבמישפחה כך התקדמותו, למען רבות ולעשות לדחוף להן גורמת מצליח
 רעיית היא לכך הקלאסית הדוגמה הבעל. של ההצלחה תבלוט בת־טלה, נמצאת

,ליפול. כוונה וללא לעלות לבעלה שגרמה רביו לאה לשעבר ראש-הממשלה
 ומזלות וקשת; אריה האש: מזלות הם — טלה למזל המתאימים המזלות

ודלי. תאומים :האוויר

לנ יכולים הטלאים
 מצב- לרווחה. שום

 שדבק האפור הרוח
האחרו בשבועות בכם
היה. כלא נעלם נים

חזקים, שוב תחושו
התלה מרץ, שופעי

הש אבל ויוזמה, בות
 בל את לתפור גיחו

ש שבביסים, החורים
 מהם יזרום הכסף כן

תרצו חשבונכם. על יחגגו והסוחרים
 זה במתנות! זוגכם בני את להפתיע

 טלוויזיה או ספרים בממון• לבם יעלה
 גם רבים. בשקלים עולים צבעונית,

 לא הקרוב לזמן שתכננתם הבילויים
חבי טלאים לבן בחינם, לבם יינתנו

תבזבזו. אל כספכם. על שימרו בים
¥ ¥ ¥ ׳

וצי ריגשיות סערות
 נזשותפכס גדולות פיות

לאכ גורמות לאהבה
 יקשה לא אך זבות׳

 מהן. להתאושש עליכם
 מבוקשים. מאד תהיו

 עליכם ירעיפו בעבודה
הבי על רבים שבחים

ה חוש המעולה. צוע
 אתכם יוציא הומור

שהכ מביכים ממצבים
בהת חבריכם ואת עצמכם את נסתם

 לבני לב שימו תחילה. מחשבה וללא להבות
עזרה. להושיט מעוניינים הם אריה, מזל
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ויש חדשים ידידים

 אליכם יתקשרו נים
חב את ויבקשו לפתע

 תוצע- כן כמו רתכם,
מוש הצעות לכם נה

 לפתוח שתוכלנה כות
חד קאריירה בפניכם

 קידום לפחות או שה,
 בתפקידבם משמעותי

שעוס אלה הנוכחי.
 יעבדו בכתיבה קים

הו בשפע. יצוצו והרעיונות קשה,
 עומדים ילדיכם כסף, הבינו רים,

בתקציב. חור ליצור שעלול סכום לבקש
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 לבני התייחסו השבוע
 של בכפפות זוגכס
ל עלולות שכן משי,

גו מהפכות התרחש
 המישפחה. בחיי רליות

 מדי גבוהה רגישות
 רב רוגז לידי תביאכם

 מוגזמות. והתפרצויות
 מצב־הרוח את מתנו

 התנהגותכם המשתולל.
 כלא תחלוף המוזרה

 השבוע, בתום היתה
 וכן וההצטנויות מתחזקת בריאותכם יחזרו.

יחלפו. באחרונה, אתכם שהטרידו המחלות
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 ישרים חזקים, באנשים תפגשו השבוע
 ויציעו ובמעשיכם, בכם שיתעניינו וכנים

 ואת עזרתם את לכם
וכ כמישענת כתפם
 דאגו מרגוע. מקום
חש חשבונות לשלם

ובי מיסים מיס, מל,
לע עלולה הזנחה טוח,
למ ביוקר, לכם לות
 עתידים שאתם רות

הכס־ המצב את לשפר
כסף בעזרת בקרוב פי _______

לחיים. לשותפכם שיגיע
¥ ¥ ¥

 טע- את לקדם רב מרץ תשקיעו השבוע
 במריבות להיתקל עלולים ואתם מדבם,

 ה- בתחום ובחיבובים
חב תפגשו מיקצועי.

 בעלי יופי, אוהבי רים
 הם אמנותיות, נטיות
 לביקור אתכם ימשכו

 קונצרטים בתערובות,
 אחרים. ומופעי-בידור

ל עלולה 6 הסיפרה
ה מזל לכם הביא
 גם שישי יום שבוע,

מזל. להביא עתיד הוא
¥ ¥ ¥

 שונים, תחביבים בספורט, תעסקו השבוע
תחו הימורים. ואפילו בילויים שעשועים,

ושימחה, התלהבות שו
מאר לאנשים תימשכנ

 את שייגרו רחוקות צות
 לנסיעות תיאבונכם

 הפורקן אך ארוכות,
 מסעות בעריכת יצא

 סיכויים קצרים. יותר
בהתער לזכייה טובים

 שונים ובהימורים בות
 מכס ואלה ומשונים,

זה, לכל יתפסו שלא
ילדיהם. עם מזמנם
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 בקול שאגו אריות
ל חזרתם שוב גדול.

 חזקים דחפים עצמכם•
יבי חדש משהו ליצור

 את לארגן אתכם או
בביט מחדש חייכם

תוז והתלהבות. חון
 שבהם למקומות מנו

 ב- עצמכם את תייצגו
 תיל- הבינו מיטבכם.

 שלא מקורית בושת
 כבעלי ידועים הרי אתם אתכם. תבייש

להיזהר עליכם עדיין אך טוב. טעם
כתו בבית, ושריפות פציעות מכוויות,

תסבלו. שממנה זהירות מחוסר צאה

לבך.

 והדיוק הקפדנות
ויציי ישתפרו, עבודה

 בני לטובה. אתכם נו
את מרגיזים טלה מזל
 וגם זו ומסיבה כם,

 מצב־ ,אחרות מסיבות
 הגובה. על אינו הרוח
 לשנות חולמים אתם

משום אך רבים, דברים
_ מצליחים. אינכם מה _ 

 רבה מחשבה תקדישו
 אנשים ותכירו. ולעבודה, לחיים לשותפיכם

 וייתכן בלימודים או בנסיעה מעניינים
 ...עיתון. או מיכתב טלפון, דרך אפילו

יכו כזו מהיכרות הצפויות ההתפתחויות
זה. בשבוע נוחו להפתיעכם. אולי1 לות

 מיקרי במקום שהתפתח חדש רומן
שי בדעתכם, העליתם לא שכלל ובאופן

 ואתם חייכם, את נה
 קיט- מאושרים חשים

 יציבים. ואפילו עה
 לתיבנון מתאים הזמן

 הפחד ואם נישואין,
 בעניין אתכם מלווה

 רבים, והפיקפוקים זה
 צעד זה תהססו, אל

 ועת זמן לבל נבון.
 השמים. תחת לבל־חפץ

 בכם יזבר שוב הצבא
 עצמכם את הבינו הקרוב, בזמן

¥ ¥1 ¥
 לכם מצפות האוויר בדרך קצרות נסיעות
 מחשבה מסעות. בקדחת כבר ואתם בקרוב,

 לעשיית מוקדשת רבה
רעיו מהירים, רווחים

 שיבריקו מוצלחים נות
 הכנסות יביאו במוחכם

תס־ אל קצר. זמן תוך
 עמיתיכם עם תכסכו

וביל־ התאפקו לעבודה,
 מזל בני ישתלם. זה עו,

מע עזרה יושיטו שור
 להם להטות כדאי שית,
הטבע. לחיק צאו אוזן.

¥ ¥ ¥
 לבביות יופי, השבוע תקרון הופעתכם

קיר־ את יחפשו רבים נעימה, והרגשה
___ יותר תבזבזו בתכם,

 בפיטפוטים, זמן מדי
ב יוזמה ותטלו תעזו

קרו קשרים• פיתוח
 נחמדות מישפחה בות

 הגברים לבקר, תבאנה
 ביותר מוקפים יחושו

 ה- וחוש נשים, מדי
יתעו הטבעי ברמות

 תעדיפנה נשים גם רר.
ב יותר מעט להימצא

ב אותם למצוא תוכלנה גברית, חברה
תרבותיים. ומקומות הרצאות לימודים,
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