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מריס
רנימיני

ם מזר  דגי
ת ו חו הנסתר ו

 סודיות, במיסתורין, קשור דגים מזל
 תבונות אלה כל ואפלוליות. ערפיליות

 בדברים להתעניין האדם את המעוררות
לאסטרו שקשור מה בל —:היינו שמעל.
 ושאר פרהפסיבולוגיה כירולוגיה, לוגיה,

 באן לתורות־הנסתר. המתקשרים שטחים
 המזלות של היחס מהו להבהיר אנסה

לאסטרולוגיה. ובפרט אלה, לדברים

ס דגי
למיס מכולם יותר נוטים דגים בני
 ועמוק. מעורפל סודי, דבר ולכל טיקה

 דבר כל גבוהה. אינטואיציה בעלי הם
 סופרנורמלי או מאגי, מסתורי, שהוא

 הם ביסודם עבורם• משיכה בעל הוא
 טבוע להאמין הציין אמונה, אנשי

אנ לכנותם אפשר אולי לכן באישיותם.
 יאהבו לא עצמם הם כי אם דתיים, שים

 תענה אחרת או זו דת שדווקא להחליט
 אחר בחיפוש לעסוק שלהם הצורן על

 וחשים רגישים הם עצמם. של האמת
 המיסתורין את האנשים משאר יותר

 להאמין, הצורן למרות אן שבחיים.
מאח כאשר מיד להבחין מסוגלים הם
 על- להרשימם. ומנסים עיניהם את זים

 בעצמם לעסוק ויאהבו ימשכו פי״רוב
 בכל טוב מדיום ויהיו באסטרולוגיה,

 את לגלות השואפים אלה של כינוס
שמעבר. הדברים

ה ט ד
בדרן- מעוניינים כל־כן לא הטלאים

 למציאות נגיעה להם שאין בעניינים כלל
מעדי הם להם. המוכרת היומיומית

 בחיים. והברור המעשי הצד את פים
ואו והיצירה, העשיה את מעדיפים הם

 לחפש לא אן מאין, יש להוציא הבים
קיי אינם פשוט שבעיניהם דברים אחרי
 נוכחו שבו למצב במקרה נקלעו אם מים.

 נראית והעובדה אמת, יש אלה שבדברים
 וירצו יתלהבו יופתעו, הם עיניהם, לנגד

 עצמם. להם שנוגע מה כל ולהבין לדעת
יו להיכרות ליהפן עשויה ההתעניינות

 דרן או עצמם, עם שלהם עמוקה תר
 הם שעימם אלה את להכיר נוספת

 דרך למצוא כדי או להתקשר, מעוניינים
 לעשות אחרים על להשפיע נוחה יותר
 מיגרעו- את להכיר כדי או רצונם, את

במגע. עימם הבאים של תיתם

 תורה כל נגד משכנעים טיעונים צוא
 להבין ויוכלו במידה בנסתר. העוסקת
 הדברים שמאחרי ההיגיון את שיכלית
בשט גם ולהתמצא ללמוד יוכלו שמעל,

 רבים שכישרונותיהם מכיוון אלה. חים
 להם, קורה לעיתים־קרובות ומגוונים,
 לפתע חדל למדו שאותו החדש שהשטח

 זמנית להפנות יוכלו הם אותם. לעניין
 ולאחר זה, לשטח גם התעניינותם את
 שבעזרתם נוספים, כלים למצוא זמן

 או האסטרולוגיה את גם לפסול יוכלו
לה. הדומות אחרות תורות

 לבטא והצורן יצירה, אנשי שהם חר
שהתעניינו יתכן לכל, קודם עצמם את
מאוחרת. תהיה שמעל בשטחים תם

ה ל ו וו 3

סרטן
שור

 נחשב האדמה, למזלות שמשתייך שור,
 לו לשיין נהוג לא ותכליתי. למעשי

 דבר לכל או למיסטיקה כלשהו קשר
המו י מהקרקע גבוה יותר שנמצא אחר,
 מעניין אן והמוכרת. הבטוחה צקה,
מתענ המזל מבני רבים שדווקא לציין
 אפשר הנסתר. לתורות ונמשכים יינים

ה השוורים — קבוצות לשתי לחלקם
 שאי- ברור לא דבר כל וכל מכל פוסלים

 שהוא ולהוכיח למששו, לראותו, אפשר
 השוורים — השניה הקבוצה קיים. אכן

מת הם במשהו, מאמינים הם שכאשר
 חשים אם וגם מאודם, בכל לו מסרים

 להם תפריע לא היא לעיתים, ספקנות
בהש להתחשב ואף להתעניין, להאמין,

 על לגרמי-השמים שיש החזקה פעה
 יותר שהם מאחר ואישיותם• חייהם
 כדור- על-ידי נשלטים המזלות משאר
 התורות את ליישם ידעו הם הארץ,

מע בצורה בהן ולהעזר האווריריות,
 כישרונם דרן לאחרים לעזור ואף שית,

זה.

 הריגשיים למזלות שייכים סרטן בני
 המזלות בגלגל המים. מזלות היינו —

 אפל. בית שנקרא הרביעי, בבית מיקומם
מתאי שהם להסיק אפשר זה ממיקום

 בנסתר, שקשור מה לכל ונמשכים מים
 שהם מאחר הדברים. מצב זה לא אך

 בקלות מושפעים להיות ונוטים רגישים
 הם דווקא מצב־רוח, או הלן־רוח, מכל

דב שיש להאמין, או להתקרב פוחדים
 הירח לשליטתם. ניתנים שאינם רים

 הרגשה להם מאפשר אינו בהם השולט
 כוחות משקיעים הם ולכן יציבות, של

 ולעסוק מעשיים, להיהפך על-מנת רבים
היומ ולחיי לתועלתם ששיין במה רק

יום.
אינטו מאוד הם הנאמר, כל למרות
 מה- להתעלם יכולים ואינם איטיביים

 לעיתים־קרובות להם. שניתן החזק חוש
 נבואי, חוש בעלי אנשים ביניהם מוצאים
 רק אן בלתי-מצויה. מיסטית ויכולת
 שיותר ויראו נפש, עד מים יגיעו כאשר
 לקרוא מיכולתם להתעלם יכולים אינם

 אפילו ואולי ויתמסדו יוותרו הם בנסתר,
 מסוג למדעים או לאסטרולוגיה יתמכרו

זה.

התאומי□ ארי
 ואינם רציונליים מאוד תאומים בני

 ריגשיים, דברים על להסתמן אוהבים
 השיבי יכולתם ברורים. ולא מעורפלים

ולמי לסתור להם מאפשרת הגבוהה לית

השו השמש, רב• כוח טמון באריות
הר כל־כן עליהם משפיעה במזלם, לטת

המיס את שגם ואנרגיה, כישרונות בה
 חלק שהוא כדבר מקבלים, הם טיקה

מא־ בעולם. המצויים האחרים מהדברים

 שיהיו מצפים זה מזל מבני דווקא
 ולקלס ללעג וישימו וציניים, ספקניים

 אחיזה ללא באוויר, שמרחף דבר כל
 את מכירים כאשר אן במציאות. ברורה

 נמשכים מהם שרבים מתברר המזל, בני
 גם אמת שיש בתוכם וחשים לנסתר,
 -תמיד ולא רציונליים שאינם בדברים
 בגלגל שמיקומם יתכן להוכחה. ניתנים

 להם גורם דגים) מול (בתולה המזלות
 דגים. בני של מתכונותיהם שיושפעו

 עכשווי, מצב מנתח בתולה בן כאשר
 העתיד, לגבי נכונות מסקנות ומסיק
לדב שותף שיכלו שרק לחשוב נוטים

וב בביטחון משמיע הוא שאותם רים
 אחרי שעוקב מי צודק. שהוא ידיעה

צוד בדרן־כלל שהם יודע נבואותיהם
 שמכוון זה הוא השכל ולאו״דווקא קים,

 חשים שהם מודים בעצמם חם אותם,
אצבעותיהם. בקצה הדברים את

מאוו■□
ואינטלק אוורירי מזל הוא מאזנים

 את לראות יעדיפו המזל בני טואלי.
 שכל ומאוזנים, שקולים כאנשים עצמם

 מאחר אן והלאה. מהם תורות-הנסתר
 עליהם, משפיע האינטלקט רק שלא

 למזלות השתייכותם רק לא — כלומר
 כוכב — אישיותם על משפיעה האוויר

 טיפוסים אותם הופך בהם השולט ונוס
להת להם מאפשר ולא יותר, אמנותיים

נתק שבהם שמעל, התופעות מכל עלם
 כן באמנות. העוסקים אלה כל לים

בתו מתעניינים בני־מאזנים שגם קורה
 אלה. ומעניינות מוזרות מיסתוריות, רות
 קשורות ונום כוכב שהשפעות מאחר אן
 לאהבת גם אם כי לאמנות, רק לא

 המזל בצי מעדיפים והכסף, הנוחיות
 הפיסית לנוחיותם כל קודם להתמסר

 בידם זמן יוותר ואם בבנק, ולחשבונם
 או ואז, בנסתר. גם להתעניין יוכלו
 מעט להוציא יוכלו זה משטח שגם
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 בשורות לבשר רוצים היינו טלה לבני
 והלאות העייפות תחושת אן אחרות,

מרגי נמשכת. עדיין
להתבודד, צורן שים

ל חשבון-נפש, לעשות
החו השנה את סכם
עצמם. עם ולהיות לפת

 לצאת להם מומלץ
 ל- — קצרה לחופשה

 או באילת, סוף־שבוע
אין- זה. מסוג במקום

כזו שחופשה ספק ______
 הצעות עימכם• תיטיב

 יותר מבטיח גוון יוסיפו מחוץ־לארץ
 המעורפל. המצב להתבהרות ותיקווה

¥ ¥ ¥
שות אתכם, יפתיעו חדשות עבודה הצעות
 תיאלצו ואתם אופיין, את ישנו פויות

 דפוסי־מחשבה, לשנות
ה המצב את ולארגן

 רצוי — מחדש כספי
 שותפכם של בעזרתו
 החדש בן־הזוג החדש.
 והדבר ונעלם, מופיע
 אל למתח, אתכם מכניס
ב מעוניין הוא ! חשש

 שזו אלא הקשר, המשך
 זה ברגע המוזרה דרכו

 נסו חיבתו. את להביע
 אלה וגדולות, חשובות מקניות להימנע
 מאוד. חמור כמישגה להתגלות עשויות

¥ ¥ ¥
 מתחילים זרות ארצות עם הקשרים
 לפועל יצאו שעוכבו נסיעות להתברר.

 בן-הזוג גם הפעם,
משו לנסיעה מתכונן

 במצב- השתפרות תפת.
רגו יותר אתם הרוח,

 לגבי ואופטימיים עים
אה משימות־החיים.

אנ עם הקשורות בות
יל מחוץ״לארץ שים
 ויוסיפו אתכם היבו
ושימחת״חיים. מרץ

מש בעבודה מעמדכם
 וינסו הצעותיכם, עם ויסכימו יכירו תפר,

בדרגה. להעלאה התכוננו לממשן.

•.יו****•
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 שהשתיקה במקומות שהשקעתם השקעות,
 מצב־ את ומשפרים פרי נושאים להם, יפה

 בהימורים גס הרוח.
מור לצאת יכולים אתם

 מפתיעים שינויים ווחים.
 יביאו העבודה בשטח
 שינויים גם עימם

הכספי, במצב רציניים
 חשים —האהבה בשטח

לוה מריבות רב, מתח
 מתוקים .ופיוסים טות

 נסו השבוע. את יאפיינו
שיקול־דעת, על לשמור

 רוגז בגלל חשובים. קשרים לנתק ולא
 תקויימנה. לא שקיבלתם הבטחות פיתאומי.

¥ ¥ ¥
 פניכם על שנסוכים והרצינות, הקדרות
 לתהות, לידידיכם גורמים זו, בתקופה

אר אותם אתם האם
 מצב הכירו. שהם יות

 שיש מראה הכוכבים
 אך זו, להבעה הצדקה

 מיספר גם למצוא ניתן
 לגרום שיוכלו דברים

 בשבוע גם הנאה לכם
 החושים זה• קשה
 תשוקות ערים, מאוד

 יוכלו עזים ויצרים
 בני- על־ידי להיענות

 יציב אינו הקשר ומפתיעים. מוזרים זוג
 שינוי. מכל הימנע יוביל. לאן לדעת ואין

¥ ¥ ¥
 על לקבל עליכם שבו שבוע מתחיל שוב

 והביקורת הכעס נוספת. עבודה עצמכם
כדאיים. אינם כך על

 יעשה שבן־הזוג יתברר
 מעליכם להקל מאמצים

 אתם גס אך העומס. את
הרג לו לתת השתדלו

 ולהעביר טובה, שה
 הוא ביקורת. פחות

 לפינוק ראוי בהחלט
 שפעל כיוון זה, ברגע
למענכם. רבות ופועל

 שניחנו מביניכם אלה
 עצמם את יפתיעו בכתב, התבטאות ביכולת

ידם. מתחת שיצאו בדברים סביבתם ואת

 * בספטמבר 2 ן
גאוקסונר: ־22

 דורשות ונדחו, שהצטברו העבודות, כל
 אי- זו. בתקופה מירבית פעילות מכם

לעי להתפנות אפשר
 כיוון שבהנאה, סוקים

 מישהו של עבודתו שגם
ל עליכם תיפול אחר

 לחשוב כדאי מעמסה.
 שינויים על בבובד־ראש

 רק ולסמוך בעבודה,
מוכ מיקצוע אנשי על

בסבי- ומכובדים רים
ם________ כ ת אור המוכרת. ב

 יגיעו בלתי״צפויים חים
 בקלות. הכל לקחת נסו עבודה. ויוסיפו

 ובתושיה. ביעילות עליכם עולה לא איש
¥ ¥ ¥

 יאפיינו ומלהיבים מוזרים רומנטיים יחסים
 וכבר יסתיים אחד קשר התקופה. את

 עצמכם את תמצאו
 עמוק בקשר נתונים
 לא שכמוהו ומרגש,

שיח תרגישו היכרתם.
 וחוש־ והקלה, דור

ב חבוי שהיה ההומור,
 החוצה יפרוץ מעמקים,

 לכס שימחה ויגרום
 הקרובה. ולסביבתכס

ה המצב שבה תקופה
 במפתיע, ישתפר כספי
 גס שונים. לבילויים יוקדש זמנכם ורוב
 מקוס־עבודתכם. את מלהחליף היזהרו אתם

¥ ¥ ¥
 — למגורים שקשור מה בכל שינויים

 וחושבים מחדש, הדירה את מארגנים
 שעשויה קניה, על

 רצוי חייכם. את לשנות
 להוצאות להיכנס לא

זה, ברגע מיותרות
גדו קניות לבצע ולא

 לחכות עדיף לות,
אור שבועות. מיספר

ו וילכו, יבואו חים
 מלון- יהפן ביתכם

בזעיר־אנפין. אורחים
 חופש אוהבי בתור

 אפשר אן קל, יהיה לא המצב מושבעים,
לעולם. נמשכים אינם שהקשיים להתנחם

8111

 ויכניסו יפתיעו ומרשימות חדשות הכרויות
 הסגירות, ועליז. שמח למצב־רוח אתכם

 לבט׳א לכם המפריעה
בדרך־ רגשותיכס את

 מעליכם תוסר כלל,
 לעזור תוכלז זו. בתקופה

מ ולשחררו לבן־הזוג
שרוי. הוא שבה מועקה

ני אופטימי, מצב־הרוח
 מתאוששים ואתם נוח

 מנת- שהיו מהקשיים,
 נצלו לאחרונה. חלקכם

 של עזרתם את היטב
 לביקור התכוננו דורשי־טובתכם. ידידים

אחרת. בארץ שמתגוררים ידידים, של
¥ ¥ ¥

 כספיים. עניינים על בעיקר יהיה הדגש
ש מפתיעות, להוצאות להיכנס תיאלצו

מ חזיתם לא אותם
 יכירו אנשים ראש.

 המיקצועיים בהישגים
 מצטיינים. אתם שבהם
להצ להתכונן תוכלו

 בעבודה. לקידום עות
 ו- ביזבוז תופעת ניכרת

 בהתייחסות קלות־דעת
 את לרסן נסו לכסף.

 שיעבור עד עצמכם,
 אתכם המריץ הגל

שתוכ נסיעה חסכונותיכם. את להוציא
 כקלות. זאת קחו להתעכב, עלולה ננה

¥ ¥ ¥
יעסיקו לחוץ־לארץ נסיעה על מחשבות

נסיעה תיתכן זו. בתקופה רבות אתכם
 לתפקיד אדם עוד עם

הפת ומעניין. מסויים
 צפויות מוזרות עות
זו. לנסיעה בקשר לכם

 שינוי כל בברכה קבלו
ה בשטח בלתי־צפוי

ית זמן לאחר עבודה.
 יביא שינוי שכל ברר,
ה בחיי תועלת. עימו
 קינאה תחושו — רגש
עמוקה. ואכזבה רבה

 למתח, מקור תהווה בן־הזוג של בזבזנותו
הקשר. לניתוק רצון להביא ועלולה

̂-זנ-ץ-ץ-ץ-ץ-ץ-ץ•♦(♦-) ־10 ̂־ץ־זג-ץ-ץ-ץ ̂-זג-ץ־ץ־ץ-ץ-ץ־ץ-ץ-ץ־ץ-ץ ץ-ץ-ץ-ץ־צ־זג-זג־ץ-ץ-ץ-זנ־ץ־ץ־ץ-ץ-ץ


