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:תחודש וווד
■ מול גד

 האוויר, מזלות לקבוצת שייך דלי מזל
 אורא- — בו השולטים כוכבים שני ולו
 דלי נקרא שהמזל למרות ושבתאי. נוס

 הכוונה מים׳ השופך אדם — וסימלו
ה המים מעיין רוחני, לשפע היא בשם
 צמא. לכל דלי בן ״שופך״ אותם חיים
 ש־ ידוע, באסטרולוגיה שמתמצא מי לכל

לאנו שתרמו מהאנשים אחוז כשבעים
ה בתחום והן האמנות בתחום הן שות,
דלי. מזל בני הם מדע,

 כל-כך ושבתאי אוראנוס המזל שליטי
 להבין מאוד שקשה עד במהותם, שונים

 כוכב הדלי. של אישיותו את ולהגדיר
והגב נוקשות מיסגרות המסמל שבתאי,

 כל את הפורץ אוראנוט, ולעומתו לות,
 מהפכות, ומסמל השבתאיות המיסגרות

וחידו גאוניות המצאות חדישים, רעיונות
מדעיים. שים

 בצורה המיסגרות את שובר אוראנוס
 מתח בתוכו ואוגר ודרסטית פתאומית

 את מסמל אוראנוס מאוד. גבוה אלימות
 אווירית, תחבורה :העשרים המאה מדעי
 שבתאי וחשמל. טלוויזיה החלל, חקר

 ומישמעת- במיסגרות הצורך על מצביע
 ו־ האנרגיה של קפדני בתיעול עצמית,

 כל־ כוכבים שני של זה צירוף הכישרונות.
המת את שיוצר הוא במהותם, שונים כך

 מצד דלי• מזל בני של הפנימיים חים
 בתלם לצעוד מעצמם דורשים הם אחד,

 ומצד מסויימת, מטרה לקראת וללכת
 להתנהגויות להם גורם אוראנוט שני׳

 הם וגם שיגרתיות, ולא בלתי-צפויות
 ניגודים בין ונקרעים מתפצלים עצמם
אלו.

 מזל בני של שבכף־ידם לציין מעניין
חיים, קווי שני רבות פעמים מוצאים דלי

 העקרונות שני על כנראה, המצביעים,
 כמה עד ומראים ושבתאי, אוראנוס של

ו אלה מהויות שתי לחבר בלתי-אפשרי
אחת. לאישיות להפכן
 המהפכה של בסיסמה דוגלים דלי בני

 מעניין ואחווה. שיוויון חופש, :הצרפתית
 התגלה הצרפתית המהפכה שבתקופת

 נעשתה. היא וב״חטותו״ אוראנוט הכוכב
 כאל האנשים כל אל מתייחס דלי בן

 או מין גזע, דת, הבדלי בלא לו, שווים
 אדם כל עם להתיידד מוכן הוא מעמד.
אח וטל עצמו של החירות למען ונלחם

ה כל את אוהב שהוא לומר אפשר רים.
 אף אוהב לא דבר של ובסופו אנושות,

אחד.
 מעדיף האוויר, מזלות כשאר הוא, גם

 בני־האדם. שאר לבין בינו מרחק לשמור
 רוחני, אינטלקטואלי בקשר מעוניין הוא

 נותן לא הוא מחייב. מקשר מאוד ופוחד
 כיוון ממשי, ריגשי בקשר להתקשר לעצמו

 האישית. חירותו את מאבד הוא שאז
ו רבים, בידידים מוקף הוא זו מטיבה

 הצורך עת. בכל לעזר להם להיות מוכן
 וגורם בתוכו, קיים הבריות עם להיטיב

 להיטיב היכולים במיקצועות לבחור לו
רבים. אנשים עם

 ישר הגון, אידיאליסט׳ הוא דלי בן
 ומוכן מקורי הוא הצדק. למען ונלחם
 אם גם עולם, והשקפת דעה כל לקבל
והשקפותיו. לדעותיו מנוגדות אלה

 למישהו, עוול שנעשה רואה הוא כאשר
ב- אם גם למענו, להילחם מוכן הוא
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 הוא ומעמדו, לשמו יזיק הוא זה מאבק

לאור. יוצא שהצדק עד יוותר לא
 אינדיווידואלית דלי בני של התנהגותם

כ להגדירם שאפשר בלתי־צפויה, וכל-כך
 שגיונות בעלי תמהוניים, מוזרים, אנשים

 הם להבינם. לאחרים שקשה ושגעונות,
ב לקיצוניות מקיצוניות לעבור מסוגלים
 למה לדעת קל ולא מדהימה• מהירות

 השיגר- לשאלה הבא. ברגע מהם לצפות
 לעולם כימעט הם "1 שלומך ״מה תית
ו ומקובלת, שיגרתית בתשובה יענו לא

 נוספת, פעם להרהר השואל את יביאו
שנית. זו שאלה מישהו שישאל לפני

 וברצונם בעקשנותם ידועים דלי בני
 מוכנים הם מקוריים. ולהראות להתבלט

ה את להפר על״מנת מוזר מעשה לכל
 בשלווה הנחים נרדמים להעיר מוסכמות,

הרג לשנות שאפשר בדעתם מעלים ולא
 של הבולטות התכונות אחת קבועים. לים
 המפותחת, האינטואיציה — המזל בני

 ניתוח כושר יוצר, דמיון ההפשטה, כוח
 לטבע עצומה וסקרנות ומבריק מעמיק
בכלל. ולטבע האדם

ו יוצרים הרבה הוליד ההפשטה כוח
לחלו שונה נראה היה העולם מדענים.

 בשטח אלה. גאוניות תכונות אילולא טין
ה גדול את להזכיר אפשר המוסיקה
מג מלחינים, פ ק ס וו או ד מ ט, א ר צ  מו

 אדם, כל אל מדברת שהלחין שהמוסיקה
 מוסיקלי. חינוך קיבל לא מימיו אם גם

 אל מגיעים שבמנגינותיו והשימחה העצב
 שלו המוסיקה קשים ובמצבים אחד׳ כל

ל תיקווה בהם ומפיחה לאנשים עוזרת
ן יותר. יפים חיים סו ל ד שוברט מנ  ו

 והמשותף דלי, מזל בני מלחינים הם גם
שומעי על מכבידים שאינם לשלושתם,

הם.
 ומי רבים, בשטחים מתעניינים דלי בני

בהמצאו- העולם פני את שינו הם לא אם

נבון אופירה
המו&נמות את להפר

ס את להזכיר אם הגאוניות. תיהם ל קו  כי
ס, קו י רנ פ או קו ל לי אי, ג ל לי  תו־ ג

ס א ן, מ סו די ס א רל ל דרווין, צ׳  ז׳ו
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ל- גורמת הבלתי״שיגרתית התנהגותם
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 לצאת לטלאים תיגרום הקרובה התקופה
 ובחיי ציבור בעיסקי ולהשתלב מבתיהם

ש ידידויות חברה.
מת מזמן לא החלו

יצי ומקבלות הדקות
 מתעורר נוספת. בות
לדיבורים, החשק בכם

 להפריז נטייה וקיימת
 להע- כדאי לב. בגילוי

.ביקורת״עצ־ ולפתח צר
 בתולה מזל בני מית.

ומסי נאמנות יוכיחו
 לכם לעזור ויוכלו רות,

 למרות המתאימה. הדרך מהי להחליט
 הנכונה. היא שגישתכם תחושו העיכובים,

¥ ¥ ¥
בעניי בעיקר מתרכזים אתם זו בתקופה

מט לקידום מתאים הזמן מיקצועיים, נים
 נסו ושאיפות. רות

ובזהי בעדינות לנהוג
 שקשור מי בכל רות

 עבודה. בקשרי איתכס
 המעוניי־ מביניכם אלה
 מעמדם, את לקדם נים

״מלהי להיזהר חייבים
 הגדולות לנעליים כנס

 בני״הזוג מידתם״. מכפי
 אתכם להפתיע עשויים

מ לנסיעה בתוכניות
 להם. לעזור או להצטרף תוכלו לים. עבר

 טובות. הפתעות — רומנטיים בעניינים
★ ★ ★ ,

 תופניו- רחוקות. ארצות על חולמים שוב
 חורגות ולפעמים לכת מרחיקות תיכם

היומיו מהמציאות
אנ עם קשרים מית.
מתחז מרוחקים שים
מז חלק וגוזלים קים

 לצפות תוכלו מנכם.
 מארצות לאורחים

 אם תופתעו ואל זרות,
 הצעות לידכם יגיעו

ב מעניינת לעבודה
שאלי מהארצות אחת

מתגעגעים. אתם הן
 חתומים יהיו המיסמכים שכל לדאוג יש

חוזה. כל למלא ולהקפיד כחוק,

עניינים
הרגיל.

ל 2ו אפרי  ב
אי 20 - מ ב

מ ינתר אתכם יעסיקו כספיים
חיסכון, לחשבונות לדאוג יש

הפי שהעניינים ולוודא
כהלכה. ינוהלו ננסיים
כס מלהוציא הימנעו

ית כאשר אפילו פים,
 החשק,לצאת בכס עורר

 לשעת מיצרכיס ולאגור
מ להיזהר יש צרה.

להי שעלולות תאונות,
 ואל הבית, בתוך גרם

 בדיברי ראש תקלו
תיקון. הדורשים חשמל

 לעניין וינסה הנאה לכס יגרום בן־הזוג
 ואמנות. ליופי שקשור מה בכל אתכם

★ ★ ★
 לבני־ להתייחס עליכם מוטל אלה בימים
ואי בסבלנות בעבודה ולשותפים זוגכם
 על יושם הדגש פוק.

 ברוח פעולה שיתוף
 מעט לוותר נסו טובה.

 רצונות עם ולהשלים
 מצב לשלכם. מנוגדים

 נטייה מראה הכוכבים
 כעס, להתפרצויות

נמ ודיבורים מריבות
לחר שמביאים הרים

ב הטוב הפיתרון טה.
 יימצא למצב יותר

 לציפיותיכם, שייענו באנשים כשתפגשו
 מדי. כתוקפניים להתגלות עלולים אך

★ ★ ★
 הנושאים הס אלה — ובריאות עבודה

זו. בתקופה אתכם שיעסיקו העיקריים
והאח העבודה עומס
 עליכם המוטלים ריות

מתגע ואתם מעייפים,
 נסו מנוחה. למעט געים
 עם העבודה את לחלק

ולהע־ נוספיס, אנשים
מ לתקופת־מה ליס־עין
 בענייני קטנות. שגיאות
להש יש — בריאות

 תזונה על במיוחד גיח
 לא הבטן שכן נכונה,

 במחצית קיימת. שהיא לשכוח לכס תתן
נקלעתם, אליו במצב, הקלה תהיה השבוע

מאזניים
0
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באמנות סוק
מחמאות. ונותני בדיבורים שמרבים מאנשים
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 מזל לבני להתקרב רצוי זו בתקופה
מ להנות תוכלו ועימם שסביבם דלי,

ומבילויים, מסיבות
 מצב- לשיפור שנחוצים

 שליווה הכבד הרוח
ה לאחרונה• אתכם
 כספים בענייני שיפוט
ל תוכלו כעת, מצויין
 קלות בייתר החליט

הצע מהם ובמהירות
 שבהם הנכונים דים
 ההתקדמות לנקוט. יש

וה משמעותית תהיה
 רק עדיין אך טובות, תהיינה תוצאות
 קשה. ועבודה ממאמץ כתוצאה

★ ★ ★
בבית ואי־שביעות־רצון מתח חשים אתם
 ביקורת מלהשמיע פוסקים לא ואתם כם,

 יתר. ידענות ולהפגין
לתקו להתרחק עדיף

 הבית מענייני מה פת
ל ולהתמסר והמישפחה

ש ולטיולים, תחביבים
 נמשכים. אתם אליהם

מרי למנוע תוכלו כך
 בלתי- אורחים בות.

ל שעתידים צפויים,
 להצטרף יוכלו הגיע,

 במקום לתוכניותיכם.
 וההערכה בהצלחותיכם יכירו עבודתכם

 חדשות. הצעות תוצענה שוב תעלה. אליכם
¥ ¥ ¥

 שביעות- חשים אתם המיקצועי בשטח
 מההגבלות חלק להתקדם. ויכולת רצון

ה לתחושת שהפריעו
מב גם יוסרו. חופש
 מצבכם כספית חינה

תופ כאן גם משתפר,
ש כסף מסכומי תעו

ש מבלי אליכם יגיעו
כלל. -להם ציפיתם
 עם מיקרית בפגישה

גם תיזכרו ישן ידיד
שהז- החברים בשאר _____

 ישנים יחסים נחתם.
 ומהנים. נעימים לביקורים ותיזכו יחודשו,

אופקים. להרחבת הזמן וזה פעיל, המוח

ר 21 ב מ צ ד ■ ב
ר ו9 1 א נו בי

!1שס
ר 2{ ב מ ב  - בנו

ר 20 ב מ צ ד ב

 משתנים מצבי־הרוח מעט, מבלבלת תקופה
 קשה לאכזבה נפלאה מהתעלות — במהירות

לה קשה חלילה. וחוזר
ה המין בני את בין

אלי נמשכים הם שני,
 להשפיע ומצליחים כם

 ולגלות להיפתח עליכם
 אתם לפניהם. לבכם את

 במלכודת ליפול נוטים
להכ עליכם זו. מסוכנת

הטב הזהירות את פיל
 ולא בכם, הקיימת עית

 לפטפוטים להתפתות
 וגס משתפרת, הכספית ההכנסה מיותרים.

 להישגיכס. בהערכה יכירו עבודתכם במקום
¥ ¥ ¥

 אתכם יביאו בשינויים וצורך חוסר-מנוחה
מת לנדודים הרצון וטיולים. לנסיעות

לפ הצורך ועימו עורר
 חדשים. באנשים גוש

עבו שמחפשים לאלה
הז תהיה אחרת דה

 מקום למצוא דמנות
 רצונם. את שישביע

 תתגבר האופטימיות
 תחזור ושימחת-החיים

 ומיפ- מסיבות אליכם.
 יאוכ- חברתיים גשים
 מזל בבני בעיקר לסו
 והמר- ולהתרגז להתפרץ הנטייה דלי.
 ביטוי. תמצא באישיותכם הקיימת דנות

¥ ¥ ¥
ה בתקופה אתכם שהעסיקו החברה, חיי

יעלמו. כיסעט ולמעשה, ירגעו אחרונה,
 להתבודד רצון תחושו

עצ בחברת ולהשהות
 מצבי־הרוח ולנוח. מכם

 ומכל במהירות, ישתנו
 עלולים אתם קטן עניין

חלו ולהעלב. להיפגע
מצי לא־ וציפיות מות

 לאכזבה יגרמו אותיים
 תקפידו ולא במידה
 הרגלים שתי עם לעמוד

לע־ טוב הקרקע, על
להיזהר יש ובמיסטיקה.
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