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 מופיעות מאזנים לבן למשל אם בו. לט
 ידו, אצבעות רוב על ״אש״ טביעות

 היו הכוכבים רוב הולדתו שביום סימן
 אמן יוצר, יהיה זה ואדם האש, במזלות

 אווריריות, תכונות בעל רוח איש ולא
נולד. שבו המזל לפי לחשוב שאפשר כפי

ה בטביעות משתמשים הכירומנטים
 מעלותיו, אחר מעקב לצייד אצבעות

 פסי כאשר האדם. של ומזגו חסרונותיו
 סוג באיזה משנה ולא צפופים, הטביעות

גבו יותר רמה בעל האדם טביעה, של
 על מראים ומעטים רחוקים פסים הה,
 סוגי ארבעה ישנם יותר. נמוכה רמה

 לזיהוי ביותר הקלה אצבעות, טביעות
 האש מזלות את שמסמלת הטביעה היא

הדור. ונקראת
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קשת. אריה, טלה, — שייכים לאש
גדי. בתולה, שור, — שייכים לאדמה
 מאזנים, תאומים, — שייכים לאוויר

דלי.
דגים. עקרב, סרטן, — שייכים למים

 אופי תכונות מסמלים אלה יסודות
 ;אלה לקבוצות המשתייכות משותפות,

 התלהבות, וויטליות, מסמלת — האש
וילדותיות. יצירתיות שימחה, מרץ,

לקבי רצון — מסמלת — האדמה
 עיקביות שמרנות, לרכוש, אהבה עות,

ומעשיות.
 אינטליגנציה, — מסמל — האוויר

 יכולת לחברה, אהבה עדינות, רוחניות,
הקרקע. מעל להתרומם

ל אהבה אינטואיציה, רגש, — מים
 מופנמות, מיסטיקה, סודיים, דברים
קנאה.
 באחד שנולד אדם נאמר, שכבר כפי

 — מאזנים מזל — לדוגמה מהמזלות,
הנולד על ולכן האוויר, למזלות שייד

שר ־ אדמה נמוך ג

 אינטלקטואלי אוורירי, להיות זה במזל
האוורי התבונות בל בעל כלומר, ובו׳,
האס המפה כאמור אך שהוזכרו. ריות

יסוד רק לא רוב פי על מכילה טרולוגית

ר ה ־ אווי א ל לו

 מארבעת ״מורכב״ אדם בל וכמעט אחד,
 היסוד מהו לדעת על־מנת היסודות.

 להביט אחד בל יבול השולט, העיקרי
שו- מה ולדעת שלו, האצבעות בטביעות

̂האש מזלות
קטו, עיגול שבמרכזו גלגל כמו הדור

 בספירלות אותו מקיפים הקווים ויתר
מתרחבות.

לז קל הדוריות הטביעות בעלי את
והחל חזקים טיפוסים אלה — הות

 מרגישים שהם בפי נוהגים הם טיים.
 יבולים הם להם), שבא אין ;(דהיינו
 בקלות ולתפוס מבריק, מוח בעלי להיות

חז הם להבין. קשה שלאחרים נושאים
 הטבע בדרך לכן, סוער, מזג בעלי קים,

והג פיקוח עצמם על מקבלים לא הם
 עצמאית, בצורה לעבוד אוהבים בלה,

 חופשית, יד להם המאפשרת בעבודה או
לפעולה. מרחב והרבה
דרו רגישים, גבוה, במתח חיים הם

 סובלים מכך וכתוצאה ומתוחים, כים
למ חשוב שינה. מנדודי לעיתים־קרובות

להעסיק יוכלו שבו עיסוק להם צוא
)60 בעמוד (המשך
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 רוב פי על שהם הטלאים, זו בתקופה
 לוותר נאלצים חזק, אישי רצון בעלי

ולתכ רצונם, על מעט
 משותפות תוכניות נן

 או ידידים בני־זוג, עם
 כדאי לעבודה. חברים

 את ולקבל להקשיב
ה־ אלה של העצות

את בשיתוף מעוניינים
 אישית מבחינה כם.

לאח מוזרה ההרגשה
נר אחד מצד רונה;

 הסוף הגיע כאילו אה
 לשלב הגעתם למעשה וציפיות, לתיקוות
הקשר. את להמשיך אם להחליט שעליכם

 להתעלס יוכלו לא שבו זמן לשוורים
עו ונשכחות ישנות תוכנינת מהמציאות,

 הפרק. על שוב לות
 בעקשנות לבצען יש

ל לתת לא ובהתמדה,
להשת הנוחיות אהבת

 על והשליטה הכח לט.
 בידכם, נתון אחרים

להצ תוביל העיקביות
 תוכלו זה בשבוע לחה.

 הוא מי בדיוק לברר
 הרומנטי השטח ידידכם.

 של הממתק את יהווה
 באופן צפויות זה בשטח הצלחות השבוע,

?״ אימתי עכשיו לא ״ואס רגיל, לא
* * *

 בשינויים, חזק צורן חשים זו בתקופה
 כמעט חדשות להתחלות חשק מתעורר

השיגרה תחום. בכל
 הזמן ובעת נמאסה,
 רעיונות לבצע להצליח

 זה דמיוניים. שנראו
ל־ ביטוי לתת הזמן

 שקיימת חדוות-החיים
מוכ מכם רבים בכם,
באמנות, לעסוק שרים

מיד״ מאוד היצירתיות
מתאים והזמן גשת, __________

אמנותי שטח ללמוד
אינם הם גם שביניכם הספורטאים חדש.

רבות. הצלחות צפויות להם מקופחים,
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 מהזמן. נכבד חלק תופסים והמישפחה הבית
_ _ _ _ _ עניינים להסדיר יש _

ואף אליהם, יחסכם __________
ה לביטחונכם להוסיף

ה אתכם להפתיע עלולים ילדים עצמי.
 לכס. תעזור וחמימה הגיונית גישה שבוע,

* * *
ומו מעניינת לאווירה תיקלעו זה בשבוע

 בעניין מעורבים תהיו כורחכם בעל זרה,
11בכם שישאיר לכם לא

 למצב־רוח ולגרום יינת,
 כתוספת אופטימי.

תוכלו לתקופה עניין
■3255111■ קרוב או לידיד לצפות
 מחוץ- לביקור שיגיע
 לבלות אלא לעצמו יבקש ולא לארץ,

 יודעים האריות לא אם מי כי אתכם,
 האחרים. את ולשמח ולהנות לשמוח

★ ★ ★
 אי קיימת אתכם, מעסיקים כספים ענייני

 אחד מצד אלה. לעניינים בקשר יציבות
ההכנסות גס כמוהן אך

 שקשור מה בכל לדאגה. ^
 קשרים יווצרו לאהבות,
 שנראו ואלה חדשים,
ידכם, מהישג רחוקים

ואף מעצמם, יתקרבו _____
 אתם היוזמה. את יטלו

׳אלי מושכת והופעתכס אישי, קסם שופעים
זו. בתקופה מחברתכס הנהנים ידידים כם

 שעל ועניינים מנוחה, חוסר חשים אתם
 איך להחליט מתקשים אינכם רוב פי

אליהם, בקשר לנהוג

'לא אך מקום,
ן ■7ו7■ חל ? הצעד זה אם חים ל

הבעיות. את שיפתור
 עשו- גורליים שינויים

בקרוב, להתרחש יים <^1גיו1*<<גוג38
נסיעה לשקול כדאי

 נסיעה לבם שתזדמן יתכן לחוץ־לארץ.
 אליכם בשמתלווה עבודה, בענייני בזו

הזמן. את לבם שינעים עוזר או שותף

 העתיד. את בשקט תכננו קלה, לא התקופה
 רבה, חשיבות זה ברגע שתקבלו להחלטות
להמ עשוייה והשפעתן

 שנים. כשלוש עוד שך
 שאת כשמש, ברור

לש עליכם תוכניותיכם
 יכה בחש בצל, מור

 שאתם הלחץ מוחלטת.
 נותן לאחרונה חשים

 להראות הזדמנות לכם
ואי־ לבכם אומץ את

 נסו החזקה. שיותכם
 כלפי בטאקט י לנהוג

 חיים. אתם שאיתם אנשים
 להעמידם הזמן הגיע תכם

* * *
 חדשה, התחלה של הרגשה אתכם מלווה

ש ממה הפרדה אן
 לכם גורמת קיים בבר

 ולחששות להתלבטויות
 לב שימו לעתיד. באשר

ידי של להתעוררות
ש מתברר ישנים, דים

 חוג בודדים, אינכם
ש והידידים המכרים

 לאחרונה אתכם מקיף
 עניין ומוסיף מפתיע,

 להעזר בדאי לתקופה.
סומ- אתם שעליהם אלה עם ולהתייעץ

תוצאות
ועבודה.

טובות

# 0
עוןמ

 לרע־ אם גם
במקומם.

—
שלבם החדשות לתוכניות בקשר בים

 חצים אתם זו, בתקופה קלים לא החיים
נתק אך קדימה לרוץ
מצב במיכשולים. לים
מעניין, זה ברגע כם

 מכס רבים למעשה,
 גורלי מיפנה יחושו
 המתינו הקרוב. בזמן
ההתל והיוזמה, מעט,
 הישר והשכל הבות

 התקדמות תחול יפרחו.
ה בשטח משמעותית

 יהיו עדיין אך עבודה,
 ממאמץ כתוצאה רק

חדשים. מכרים תפגשו השבוע

 או ללמוד, רצון בכם מתפתח לאחרונה
 אתם באמצע. שנפסקו לימודים לחדש

 לנושאים כעת נמשכים
ומרגי בלתי־שיגרתיים,

 לדעת צימאון שים
 בתקופה יותר. עליהם

 את להגשים תוכלו זו
הקשו השאיפות מירב
 אלה. לעניינים רות

מוטר לילדים, הורים
הקשורות מבעיות דים

___________ קט- חיכוכים בחינוך,
להש מפריעים נוניים

 ובשכל הפשוט בהיגיון העזרו שלום. כין
 עדיין הבעיות. את לפתור ותוכלו הישר,
בחו״ל. לתפקיד בקשר הצעה צפויה

 מיסתורית בדרך לידכם יגיעו כספים
שמלווה ההרגשה זאת למרות ומפתיעה,

מעיקה לאחרונה אתכם ___________
כבד. למצב־רוח וגורמת

 גם בקלות נפגעים אתם
 מתכוונים שלא מאלה

 לשלוט נסו להעליב,
ל המתגברת. ברגישות
 בכם מתעורר אחרונה

 מקום את להחליף רצון
נכון, העיתוי העבודה,

ה לפי לנהוג ותוכלו
ש החזקה אינטואיציה

 נפתחת רומנטית, מבחינה ניחנתס. בה
הקשרים. והידוק פעולה, שיתוף של תקופה
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