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 לראיית הזולת, עם למגע שלהם

 ההיגיון הפעלת המטבע, צירי שני
בבי העובדות ראיית האנליטי,

מאו לשיפוט להגיע שאיפה רור,
 הפעלת הדין, את להטות ולא זן,

ה לאהבת פורקן הדיבור, כושר
 האישי הקסם והפעלת וויכוח,

להם. שיש הרב
 מבקר־המדי- או האוזנר, גדעון

הי מאפיינים נבנצאל יצחק נה
 אחד מצד המזל. תכונות את טב
 להתווכח, לריב, נטייה להם יש

במבו ולהיות להרגיז להתעקש,
 יכולים שני ומצד ובדיכאון, כה

להש — עילאית לשלווה להגיע
 ולחייך והרמוניה, יופי שקט, רות

ונד לבבות, שובה מקסים חיוך
ה למלאכי משתייכים שהם מה

שרת.
אינטלק מזל — מאזנים מזל
ו האוויר, מזלות כייתר טואלי

שמיר יצחק
הבטחות משופע חיוך

 לכן ונוס, כוכב בהשפעת אמנותי
 סופרים רוח, אנשי למצוא ניתן

מת הם זה. במזל רבים ואמנים
ל שקשורים למיקצועות אימים
 אחד קהל. עם ולעבודה אמנות

 את ביותר המושכים השטחים
 חלקם פוליטיקה, — המזל בני
ביני רמות, למישרות הגיעו אף
אש לוי גוריון, בן דוד — הם

 אלון. יגאל אייזנהואר, ד.ד. כול,
 ויל- מאיר בינינו: החיים ואלה

 אולמרט, אהוד גלאט, דוד נר,
הורוביץ. ויגאל שמיר יצחק

מאז מזל מסמל קלאסי באופן
הזו אל מעצמו היציאה את נים
 לרעך ״ואהבת העיקרון את לת.

שו הדברים במציאות אך כמוך״,
 אל מעצמם לצאת ובמקום נים,

השל מחפשים הם — האחרים
 רואים תמיד ולא לעצמם, מה
 מוכנים לא כשלעצמו, הזולת את

והרג הנפשיים לצרכיו להתייחס
הר להשרות יודעים ואינם שיים,

 יתכן קביעות. או ביטחון גשת
 הזה המזל מבני שיש הסיבה שזו

 שכן מיניות, לפרוורסיות הנוטים
 עם ביחסים תכופים תיסכולים

עלו בפרט, הזוג בן ועם הזולת
 אוסקאר זה. לכיוון לדחוף לים

 זאת לעומת מאזנים). (יליד ווילד
תכו את המנצלים המזל מבני יש

 לבני להיטיב כדי מזלם נות
 מדי מהטמה ולאנושות. עמם

 למען חייו את הקדיש (מאזנים)
 חסר אידיאליזם מתוך עמו בני

 שיטת האדם. אהבת של אנוכיות
 היתה הצדק למען שלו הלוחמה
 אי-אלי- של תורה על מבוססת

מות.
 רומנטים, מאוד הם באהבה

נו לשמו, ומין יופי אוהבים אך
 הנישואין אחרי ״להתפרפר״ טים

 להתמכרות עד להגיע ועלולים —
רגש. הרבה מאחריו שאין למין

 אותם, מפחידים די נישואים חיי
 בגיל נישאים לא הם על-פי-רוב

ה את לדחות ומעדיפים צעיר,
 דווקא רחוק. שיותר מה החלטה

 — השותפות את שמסמלים הם
 כאשר מכל. יותר ממנה פוחדים

 קורה זה להינשא, מחליטים הם
 מתוך חולשה, של ברגע להם

 מתוך או בלתי־מחושבת, החלטה
 והזדהות זוגם בן על רחמים

עימו.
ב מאוהב מאזנים במזל גבר

 ויודע קסם, מלא הוא אהבה,
 ומושכת. רומנטית בצורה לחזר
 בכל- משופע וחיוכו רומנטי, הוא
 שקשה — הבטחות הרבה כך

 אך לו. לסרב או בפניו לעמוד
 תסבול אהבה לו שמשיבה בחורה

ל ואכזבות לב כאבי בדרך־כלל
 ש־ לאחר שמאזנים כיוון רוב,

להע מעוניין אינו אשה ״כבש״
 להתעלם ומעדיף הקשר, את מיק

דיפלו דרך ימצא רק אם ממנה
 באור אותו תעמיד שלא מטית

 וחסר התחשבות חסר אדם של
לאיזו להגיע ינסה הוא רגשות.

 כל עם אהבים הרפתקת שהי
 כמעט הוא שיפגוש, נאה בחורה

 למצוא הדחף על לשלוט יכול לא
 פעמים הנשי. המין כל בעיני חן

 נשית, צורה לעצמו משווה הוא
 וכל ולהתקשט, להתגנדר ואוהב

 יתכן ונוס. כוכב בהשפעת זה
 בבגדיו (מאזנים) פיק שצביקה
 האמנותיים ובכישוריו הנוצצים

כ זה. מכוכב מכל יותר מושפע
 בכי- התברך יובל חנן גם מוהו
 בשירתו האוזן את להנעים שרון

המוסיקלית.
הופע — מאזנים במזל אשה

 קסם שופעת היא וגם זוהרת, תה
 על מקפידה היא ושימחת״חיים.

 תמיד ותתלבש החיצונית, הופעתה
 האחרונה. האופנה מיטב לפי
 ולכל נישואין לחיי מתאימה היא

 ביקורתית, היא שהיא, שותפות
 גבוהות הזוג מבן ודרישותיה

 בפחות תסתפק לא היא מאוד.
 ואם לעצמה, שיצרה מהתדמית

 שלה האידיאל את תמצא לא
מצ כאשר בגפה. להשאר תעדיף

 תדריך היא לחיים, שותף אה
 יחוש שהוא מבלי אותו ותנהיג

 של הדיפלומטית באמנות בכך,
שני כאשת אותה מכנים מזלה.

 משי״. של בכפפה ברזל ״ביד חנה
 שמתבטא גברי יצר בה קיים
 כי אם הזוג, בבן לשלוט ברצון

 וטאקט, בחן זאת תעשה היא
פי אהבה וגילויי נשיים גינונים

 לגבר נדמה יהיה שתמיד זית,
 היא ממנו. נובעת החכמה שכל

 מאחרי שלה השכל את מסתירה
 נישואיה לאחר מעודנת. נשיות
 לפחות לעבוד להמשיך תעדיף

הדב את לעצמה לרכוש על-מנת
רהי יפות, תמונות :היפים רים

ואופ יופי תכשירי פסנתר, טים,
במ וביקורים אלגנטי ביגוד נה,
 מחונכים יהיו ילדיה יופי. כוני

 לילדיה מסורה היא ומנומסים,
והרו האהבה אך להם, ודואגת

 אצלה תופסים בכל־זאת מנטיקה
הראשון. המקום את

 המקום — בריאותית מבחינה
 איזור — המזל בני אצל הפגיע

 שמבנה לומר אפשר אך הכליות,
 ורגיש, עדין הוא גם שלהם הגוף

ל וזקוקים מהר, מתעייפים הם
 ישנן לכן ושינה. מנוחה הרבה

פעי מאזנים בני שבהן תקופות
התפע ומעוררים וחרוצים לים
 עשויים הם זאת לאחר אך לות,

 כד ועצלות מעש בחוסר לשקוע
 ומיר- כוחם את לעצמם להחזיר

צם.
 עובר סטורן אוקטובר מחודש

ומ מאזנים, למזל בתולה ממזל
 חשבון- של תקופה עימו ביא
 דברים של מחדש הערכה נפש,

 והדזמ־ דרמטיים שינויים שונים,
 והזדמ- דרמטיים שינויים שונים,
ולפ •וסויימות, פעולות להגביל

לש יכולת לחוסר לגרום עמים
 מאידך העניינים. מהלך על לוט

 ולהבנות לבנות המעוניינים אלה
להי להגיע ויוכלו ידו, על יעזרו
מרשימים. שגים

טילאק
 השן אמאיל על ומגינה השיניים בריאות על שומרת

טילאק
עששת ומונעת שן אבן מסירה וקפה, תה ניקוטין, כתמי מסירה

טילאק
רעננה לנשימה

ק ת ס טי
המשפחה לכל השיניים משחת

שיווק ורשתות פרפומריות מרקחת, בתי בכל להשיג
בע״מ דיסקו
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באוורב העו״ז
 בפעולה להשתתף הרוצים

 ישראל מדינת להצלת
— הליכוד מחורבן
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ל טרמפ חן י י ח ל

העתיד גילוי
ה :בשפה בארץ, לראשונה

 השתוקקת שכה הספר עברית
צפו את לגלות ״כיצד להשיגו,

 בספל הטמונים העתיד נות
?״. הקפה

ו מפורטת בצורה מוסבר
ברורה.

 ל״י. 700.— תמורת
ת״א. ,37612 ת.ד. : גדאר

צילום למד
 ומתקדמים למתחילים קורסים

וצבע לבן בשחור
אובסקורה קמרה
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