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 ימי-ההולדת חודש
 השמש הגיע. שלכם

פנים, לכם מאירה
 ידידים על ומשפיעה
ל* שיקיימו וקרובים

ומסי חגיגות מענכם
מכל, החשוב בות.
 לקבל עומדים אתם
 שיעזור כספי מענק
 גם רבה. עזרה לכם
סב מעט נדרשת מכם

הפזי שההחלטות כיוון ומתינות, לנות
 שעבר, בשבוע הנמהרת וההתנהגות זות

 התאפקו מהרצוי, הפוכה מטרה השיגה
 מפרכים. וטיולים מסעות צפויים מעט.
קצרה. ואהבה פתע התקשרות גם צפויה

¥ ¥ ¥
שבגלל להודות יש

■זן חת־ והטובים. ישנים ■1£  ץ
 בייתי לאהבה ייחסו׳

 יייציני היחס ללילות.
■885210₪ התור־ נקודת הוא מדי
שמשתת לאותם פה.
 ובמיש־ בחידונים פים

 סיכוי ובעיתונות, ברדיו הקשורים חקים
הפ לכם צפויות השבוע בפרסים. לזכות
 להכניס היכולים רבים בתחומים תעות

הטבע. לחיק צאו בחייכם. ושינויים מהפכות
¥ ¥ ¥

מ להינפש טוב זמן
 העבודה ומשפע המתח

לאח עליכם שהוטלה
המחפ לאותם רונה.
ה כוכב אהבה, שים

ו הגיע, אכן אהבה
חד אהבות באמתחתו

 של חדש ומצב שות
נעים. ומתח התלהבות

 תמצאו כולכם כמעט
 אן וטיולים, בנסיעות

 בשל הנגרמות מתאונות סכנה קיימת
כחול. ליבשו זהירות. וחוסר נמהרות
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:תחודש גזו

טלה
 ואש כאב■
המין ואבו

לבילוי מתגעגעים אתם

^7ד7■ ח אך ומעניינים, חדשים ץ
 זה •ציביח, כל־כך לא

̂.ודד36ו לעת־ להגיע מתאים זמן —?י״1ד
0 0 9 3 6 9 בעבודה חשובה דה 1

מתבלטים אתם שבה י ״
ב מהירה ופעולה יוזמה לאחרונה. לטובה
 בו. לזלזל שאין סכום לכם יוסיפו עסקים

¥ ¥ ¥
__________ שעדייו לאריות גם

ושאינם כאן, נשארו

 בגלל בקרוב. לשם
ר1§§| וחו־ מיותרת הסתכנות ן ן  0ן

0^ נגרם תשומת-לב, סר 8 
■$01£62231 לעי' כספי• הפסד לכם  ס

2 כטפי מענק יגיע רתכם 2 2 3 8 1■ * 
 ממקור תמיכה או

 יעילה בצורה בכסף להשתמש דאגו סמוי.
 ראוותניות מתנות על אותו לבזבז ולא

סיגריות. מקניית הימנעו לידידים•
~ ¥ ״ ¥ ¥

לביקורים תזכו השבוע

^ ש ף ךי { " |̂ ב!זפ־ שוב עצמכם צאו |

תר־ שבו מעניין למקום !1ודחזהז!ז]0מ*
על־ ,האופקים את חיבו
 לימוד קריאה, ידי

 לכס מצפה האהבה בהרצאות. והשתתפות
אלי לבו שם מישהו שם עבודתכם, במקום

להתחיל. אפשר שאכן לאות ומחכה כם

 את ומסמל הגבריות כוכב הוא מארס
 את וגם שבאדם והגבריות האקטיביות

 על זיכרית השפעה לו יש שבנשים. אלה
אס סמל אימצו בביולוגיה המינים. שני

 הזכר. מין את בו לסמל זה, טרולוגי
בהורוס אצלן פעיל מאד שמארס ונשים

ב בפנים, שעירות יותר תהיינה קופ,
וברגליים. ידיים

וכי לפעולה החוץ, אל נמשך מארס
 קשר יש ״מרץ״ שלמילה יתכן בוש׳

את מבטא שמארס כיוון מארס. למילה

השו הכוכב הוא המאדים, מארס,
 נחשב במיתולוגיה טלה. מזל בבני לט

 של סימלו ואכן אל־המילחמה. מארס
 התקפה. בשעת וכידון מגן הוא הכוכב
 לכוכב אל״המוות. נחשב הוא בבבל

 כנראה מילחמתי, אופי ייחסו מארס
 שעורר הכוכב, של האדום ציבעו בגלל

 של אסוציאציה הקדמונים, באסטרולוגים
 לומר, מתכוון דם״ לן ״איו הביטוי דם.

 האסטרולוגים בשפת או העזה, חסר אתה
תעו מרסיאליות.״ תכונות חסר ״אתה

 התלהבות, אגרסיביות, מרץ, אומץ, זה,
 חזקים, יצרים לכוח, שאיפה מנהיגות,
 עצמאות חוסר״תלות, בוערות, תשוקות

 שמארס חיוביות תכונות כולן וחלוציות,
טלה. מזל לבני מעניק
 המרץ את מנצלים שאנשים מכיוון אן
 תוקפניים, לשימושים האקטיבי והכוח

אסוצי ויותר יותר לעצמו מארס יצר
 שפי״ כהתפרצות-היצר, שליליות אציות

אכ אנוכיות, הרס, חורבן, כות״דמים,
 — והרג כאב, מוות, מילחמות, זריות,
 אדולף שלילי. ביישום החיוני המרץ

 קיבל טלה, מזל בן שהיה היטלו/
ב מארס של אלה שליליות מתכונות

שמקו לטלאים, להזכיר רק כדאי שפע.
 שור, למזל גם היטלר את לשייך בל

ה שני בין למעשה נולד שהוא מאחר
מזלות.

לעז זה בשבוע זקוק לעבודה שותפכם
 יחלצוהו אכן הממולחיס רעיונותיכם רתכם,

תהיו שקע. שבו מהבוץ

הקרובה, בשנה רלכם
 נסיעה על להצביע או

הק השתלמות. לצורך
ש בזמן, להשיב פידו

המועד. יאת תאחרו לא

חאץנייס
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עצ על קיבלתם עבודה, מתח של שבוע
 העקרבים, אתם אפילו מדי• יותר מכם

בחריצותכם הידועים

|0 לחנות תוכלו הנותר ן ז [  ס8ך
 אשי דגים מזל מבני

5 פחות שהיא גישתם, ^גו111?5 ז ז  ו
 מאשר לחיים רצינית
 שובבות תשפיע שלכם,

הקלי בהתייחסותם נפשכם, על
 האהבה בפרט. ולעבודתכם לחיים, לה

 ומקוריות חדשות ויצירות תפרח, בינכם
בספורט. עיסקו ידיכם. מתחת תצאנה

¥ ¥ ¥

 ומעודן. צבעוני דבר לכל ערים תהיו
 נצלו אמדותית, יכולת לכס יש אם

ז̂ו ןזיים מלאת ̂ תקופה

1^177177^  למה לב ושימו מדי, ^
 שכן לוקחים, שאתם 88181(...נ&ז

לסי־ לגרום עלולות אלה
זה. בשבוע בוכים *£12313838£

בריאות מצב וממילא
' ? להסתבך למה או משתפר. מאד כם

 אן למרחבים. ולצאת לטייל ברצונכם
 להורים הקשורים דחופים עניינים

 מעכבים ולמישפחה
איג־ לכך נוסף אתכם.

 בממונה בוטחים כם
 בעתיד בעבודה. עליכם
שאפשר לכם יתברר

1 1 8 8 8 $ $ אכזבה נחלתם אהבה $
זו גם אך לאחרונה, 1188̂ 8

העו־ האהבה לטובה.
ו יציבה בפתח מדת 81?ח1<תדג<י8£8̂

 לא ואם יותר. נעימה
היא עקשנותכם, את לכבודה תפתחו

לבלות. הרבה צאו ימים. להאריך תוכל

¥ ¥ ¥

מעצ לתת מקום, לשנות רוצים אתם
 ולפגוש חדשות שפות לקלוט לסביבה, מכם

 חלק חדשים. באנשים
 בגלל יוגשמו מהרצונות

 שהוא הכוכבים, מצב
חד הכרויות לטובתכם.

 יביאו ומרשימות שות
 אופטלמי, מצב־רוח לכם

ה חבר ושליו. נינוח
 מחוץ־ להגיע עומד

נו עניין יכניס לארץ,
 כבר חדדו לחיים. סף

 חוש־ההו־ את עכשיו
משעשעת. מתנה לקבל עומדים אתם מור,

ומ;ש=■1*.גו■זז

¥ ¥ ¥

 מזל בני אתכם הופך שהכסף ספק אין
להפ תתבקשו כך ומשום זה. בחודש

 למען מעט ממנו ריש
לעז הזקוקים קרובים

 שאינכם והיודעים רה
 לכם קשה מסרבים.

הביז־ יצר את לבלום
 גדולות רכישות בוז.

את משאירות ויקרות
רי כשכיסיכם שוב כם

 המושכים אותם קים.
ש יגלו, סופרים בעט

 המיקצועיים הישגיהם
בקרוב. תתחיל אהבים פרשיית בעלייה.
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בלירס 20

בהו לפעילות. והדחף היוזמה המרץ,
 המרץ מידת על להסיק אפשר רוסקופ

 לפי עיסוקיו ועל האדם של והחריצות
 שבה והצורה מארס מופיע שבו המקום

 האישית הכוכבים במפת משתלב, הוא
חכמים שלושה על מסופר בתלמוד שלו.

חרושצ׳וב ניקיטה

היטדר אדולף
שלילי יישום

 שכל אמר אחד ביניהם. ושוחחו שישבו
יע או דם ישפוך מאדים, בסימן הנולד

מו שוחט, :בדם הקשורה בעבודה סוק
 הנשיא יהודה רבי מנתח. קצב, הל,

מא בסימן נולדתי ״אני :ואמר התנגד
עבו וגם דם, שפכו לא מעולם וידי דים
 חברו, לו ענה בדם.״ קשורה אינה דתי

 אתה אך דם, שפכו לא ידיך ״אומנם
 נפשות.״ דיני וחורץ בית-הדין נשיא

 שבהם המיקצועות על מרמז הסיפור
 מהכוכב, שמושפעים אותם את מוצאים

 המיק- טלה. מזל בני בדרך־כלל שהם
מנתחים, מפקדים, אנשי-צבא, צועות:
 וכן רופאים, מוהלים, שוחטים, קצבים,

 אומץ- רב, מרץ נחוץ שבו מיקצוע כל
ומנהיגות. חידוש חלוציות, העזה, לב,
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אימ למעשים אנשים על משפיע מארס
 שניקיטה פלא לא לכן פולסיביים,

 בנעלו היכה טלה, מזל בן רזרוישצ׳וב,
 כעס. כאשר האו״ם בעצרת השולחן על

 ואו־גוך שווינסנט להתפלא אין
 אוזנו, את חתך טלה, בן הוא שגם הצייר,

זו. מאכזריות־עצמית נרתע ולא
בגולגו מארס שולט פיסת מבחינה

 החוזק את מסמל הראש כלומר, — לת
מש הם טלה. מזל בני של והחולשה

ה אך ברגשותיהם, ולא בראשם תמשים
 כאבי״ראש, :איזור באותו היא גם פגיעות
ה גם שייכים לגולגולת בראש. פציעות

 רגישים טלאים בם. שנמצא ומה פנים
 מיש- מרכיבים מהם ורבים בעיניים,

 ובעור״הפנים. באוזניים באף, וכן קפיים,
 זכר פניהם, על צלקות רבים לבני-טלה

 האדיבה בעזרתו שם, שנחרתו לפגיעות
 באבר־המין גם שולט מארס הכוכב• של

 גם לעין. ניכר בהחלט והדבר הזיכרי,
 כלומר, ולרעה, לטובה הוא השילטון כאן

שו מארס והחולשה. החוזק את מסמל
 ובשרידים האדומים בתאי-הדם גם לט
טלה. מזל בני של

 להם בוחרים שבהם הבתים למיספרי
פע רבה. חשיבות נודעת לגור, בני-אדם

 אופיו מה הבית מיספר מראה רבות מים
 מיספר בו. החיים צורת ומה הבית של

 המיס־ גם וכך מארס בשילטון נתון 9
 ,234 או )4 + 5 = 9( 45 או 9 פריט

 שחיבורן ספרות צירוף כולם ,27ו־ 36
 שמיס- בבתים שגרים אנשים .9 אומר

 עבודה בגלל מספיק ישנים אינם 9 פרם
 אנ- גרים כאלה בבתים ונמרצת. מוגברת
 אנשי-מיש- מנתחים, רופאים, שי״צבא,

 המיקצועות בעלי — מהנדסים טרה,
חיו הם לעבודתם. בלילות שנקראים

מנ כושר אמביציה, מרץ, מלאי ניים,
חם ראש-הממשלה (בית היגות.  בגין מנ
 בית זהו )9 סמולנסקין ברחוב נמצא

 בו חם ותמיד הלילה כל בו דולק שהאור
האנ את לא וגם לקררו אי־אפשר מדי,
 שאינו שקט אדם בו. המתגוררים שים
אומ די ירגיש מארס להשפעות כלל נתון

 מחוסר בלילות ישן ולא כזה, בבית לל
 ויהיה אליו, מקרין כזה שבית השקט

 שהוא למשל, 2 מיספר לבית לעבור עליו
הירח. בשילטון השולחן עד נעז
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