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 השמש — 20.9.1946 בתאריך נולד
כש — בתולה במזל העולה והאופק
 הראשון. בבית ונפטון מרקורי, השמש,

 במזל אוראנוס שרטו, — במזל הירח
העשירי. בבית תאומים

 בתולה במזל לידתו שתאריך למרות
 חזקה השפעה ניכרת הלידה במפת —
טרטן. מזל של

 חביב חברתי, כאדם להגדירו אפשר
ל להנעים מתאמץ שעל-פי-רוב ונעים,
 על עושה שהוא לרושם מודע קהל,

השוב בתגובת מאוד ותלוי האחרים,
 קהל, לפני מופיע כשהוא אותו• בים
 להוציא ומשתדל במיטבו, נמצא הוא
להב מנשה הוא שבו. הטוב כל את

 חייב שהוא וחש טוב, שהוא יודע ריק,
יוצא״דופן. להיות
 ומוצא השיגרה, את שובל אינו הוא
 בהן להופיע מקוריות דרכים לעצמו

 באה זו מקוריות לפעמים הקהל. לפני
 בהופעותיו אך וחישוב, תיכנון מתוך
 להברקות אף משוגל הוא קהל לפני

 אהבתו מעצם לו״ ש״באות שפונטניות,
 הוא שביבו. שנוצרת ומהאווירה להופיע,

 דרך בכל הבריות על להתקבל מנשה
שהיא.

ה ומלאת העליזה התנהגותו למרות
 אדישות בתוכו קיימת — והקשם חן

 הוא לעיתים הזולת. כלפי משויימת
 דבר חושב כשבתוכו אחד, דבר מייצג
 לא מרגיש הוא בתוכו לחלוטין. שונה
 עודף מפגין אך חושר־ישע, כעין פעם

 הרגשה נותן הוא מעצמו. שביעות״רצון
לש ללמוד ומוכן ורעננות, פתיחות של
לו חשרה בתוכו אחרים. עם פעולה תף

 לו חשוב מדי יותר פנימית, עצמאות
 להיות רוצה הוא האחרים. על להתחבב
ה הבדיחה את מוצא ותמיד מקובל,

הנכון. במקום מבריקה
למע אך ונחמד, כקליל מופיע הוא

 ובעל חזק אדם של למישענת זקוק שה
 להיות אוהב אינו הוא שידרה״. ״עמוד

 מאוד. לו חשוב אנשים עם המגע לבד,
 ומעין שיפוק חש הוא קהל עם בעבודתו
 לו המשמש האדם עצמית. הגשמה

 שאליה האם, היא — כזו ״מישענת״
ה הצורך למרות במייוחד. קשור הוא

נמצא טופז דוד!
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טופז דודולנערות ובאישיותו.
נפלא בדרן

 במ״וחו דצונו, את
לאמו עשור הוא

 רוצה הזמן כל הוא זה, בקשר חזק
ב הצורך מגביל. קשר מכל להשתחרר

 מגבילה להרגשה לו גורם כזה קשר
להש משתדל הוא חייו כל ומרגיזה.

זקוק. הוא שלו מהקשר תחרר
ש לנערות נכון יותר או — לנשים
 רצונו. את להשביע קשה אליו, נמשכות

במ הופכת עצמית שביעות־רצון חושר
בקרובים קשה ביקורת להטחת הרה

 הוא אליו. בקרובות נכון יותר או אליו,
 הקשור דבר בכל כמעט פגמים מוצא

 למבוי מגיעים שהיחשים עד אליהן,
מעו אינן כשהן מתרחקות. והן שתום
 הפגמים להן נעלמים בחייו, יותר רבות

 להנות משוגל שוב והוא קשם, כבמטה
לפ רצון מתוך לא זה וכל מחברתן.

 ונדיב, טוב-לב הוא שבתוכו מכיוון גוע,
מו אינו אך לשביבתו, להנעים ומעוניין

 אליו המקורבים של לצרכים צרכו די דע
ביותר.
 שבי- ויוצר עצמו את אוהב די הוא

 אנשים מדי. גדולה הילה — אשליה בו
 החברים אך שיפורים, שביבו רוקמים

 קרובי״ למעשה הם שלו האמיתיים
 משו- רעיון הוגה הוא כאשר המישפחה.

 עי- מזדהה הוא בעיניו, שמוצא־חן יים,
 על-מנת נמרצת בפעולה ומתחיל מו,

רבה, התמדה מגלה הוא אז להגשימו.

 ★ לחץ. לתנאי עצמו את להכניש ומשוגל
 £ להחליט אוהב אינו הוא על־פי־רוב
 * שאי־אפ- ״עד לדחותן ומנשה החלטות,

 * מעצמם, ללכת לדברים לתת יותר״ שר
 * חד- בעמדה לנקוט נאלץ ובעל-כורחו

* משמעית.
 ן ול- לגדולה להגיע ושואף חולם הוא

 ★ ואולי בטוח, אינו הוא כשבתוכו הישגים,
 הוא יתגשמו. שחלומותיו חרד, אפילו

 קשה — האינטלקטואלי הטיפוש אינו
מגוב דעות לו שיש למראיין להשוותו

 המראיינים לשוג שייך אינו הוא שות•
החשו העיקריות הנקודות את היוזמים

 בתור אחרות. או פוליטיות אם בות,
בהו רב כישרון ומגלה נפלא, הוא בדרן

קהל. לפני פעותיו
 * שבערך לראות, אפשר הלידה במפת

$ תקופה אצלו התחילה שנים כשלוש לפני
$ )68 בעמוד (המשך
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 שבה לתקופה השבוע נכנשים טלאים
 יתחילו הם רב. ומרץ התלהבות ירגישו

ו חדשות, בהרפתקות
ל נטיה להם תהיה

מהרצוי. יותר השתכן
 פיתאו- התאהבויות

ה את יאפיינו מיות
 קשרים אך תקופה.

 יהיו לא כעת שיתחילו
משיבוכים, משוחררים

שההתלהבות מכיוון
שי על תכשה הגדולה ___________

 וכתוצאה נכון, פוט
 בני- עם מעטות לא מריבות צפויות מכך
 החלטות. לדחות — כשפים בענייני הזוג.
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 יקשו זו בתקופה לבצע שנאלצים שינויים

 לנער ולרצון ליייפות וייגרמו השבוע, על
 צריך מהאחריות. מעט

ו המרץ כל את לגייס
 החיוביים, המשאבים
בתוכ עמוק שטמונים

 בחיי־המישפחה גם כם.
ונתק אי־שקט, חשים

 הקשורות בבעיות לים
 סי־ סופיות. להחלטות

 להיות עלולים כסוכים
 שכנים. או ידידים עם

 זאת, למנוע על־מנת
שנאמ ודיבורים מפיטפוטים להיזהר יש

 מייוחדת. כוונה וללא בהימח־הדעת רים
* + *

 השבוע. אתכם יעשיקו שונים נושאים
טיו הרגילה. בשיגרה יתנהלו לא החיים

 יושיפו ונשיעות לים
 השיפור למרות הנאה.
כשפית, מבחינה שהיה
 כעת להיות עליכם

הח לבצע ולא זהירים
 כדאי נמהרות. לטות

ב הצעה כל לבדוק
 בכובד אלה עניינים

חיפזון. וללא ראש
ה במישגרת שינויים
עבו אפילו או עבודה,

 גם מוצעים, להרות עשויים אחרת, דה
זה. ברגע להתחייב חשק אין אם

ל 21  ־ באפרי
אי 20 מ ב

ל שוב להיכנס עלולים סרטן מזל בני
 והת־ אי־שקט עצבנות, זה, בשבוע מתח

במקום־ בעיקר רגזויות,
עצ התקופה העבודה.

 לאלה מסוכנת די מה
שעבו ולאלה שנוהגים,

 יש אותם■ מסכנת דתם
 במידת־האפשר לשמור

הבטיחות, כללי כל על
תעבור. שהתקופה עד

ל־ ששייכים כספים
מ חלק יגזלו מישפחה

 תהיה עזרתכם זמנכם,
קצ בנסיעה כספיות. בעיות בישוב נחוצה

מעניינת. פגישה להתרחש עשוייה רה
¥ ¥ ¥

 נעים יותר הרבה שבוע מתחיל לאריות
 שוף־שוף לו. הקודמים מהשבועות ושמח

 מההרגשה תשוחררו
ל שגרמה המעיקה,
 חיי מדכאות. מחשבות

 יאפיינו מהנים חברה
 תמצאו השבוע, את
 מבלים עצמכם את

 ידידים אהבתם. כאשר
 התראתם לא שעימם
עצ את יזכירו מזמן,

 שהעשי- הדאגות מם.
 במקום- אתכם קו

ומוצלחת חדשה ודרך יושרו, העבודה
 השאיפות. את לקדם ותאפשר תתגלה

¥ ¥ ¥
בהקדם חופשה לתכנן בתולה בני על

לעצמם להוסיף השבוע נטייתם האפשרי.
 להשפיע עלולה עבודה

 רגישותם בריאותם. על
הבטן ואיזור עולה,
כדאי במייוחד• רגיש

ש המזון על להקפיד
 העצבנות אוכלים. אתם

במקוס״העבו״ מתגברת
חתי או וסיכסוכים דה,
לג עלולים נגדכם רה

בהתקד־ לעיכוב רום
לשמור כדאי מותכם.

 שאותה תוכנית לכל בקשר סודיות על
לכם. תזיק רק דליפה כל מתכננים. אתם
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ל שקשורות בהצעות שבאים ידידים,
 לדחות כדאי להכזיב, עלולים שותפות,

לכן. בקשר החלטות
 מדי יותר לתת משוכן
באלה, אפילו אמון,

 מחבבים מאוד שאתם
בחברתם. לכם ושנוח

ה — כשפית מבחינה
 אלה נוח, אינו מצב

שרו כשפים שחייבים
 כדאי לא בדאגות. יים

תוכ ולתכנן להשתכן
 הדרך מהפכניות, ניות

ה חיי יותר. טובה והבטוחה השיגרתית
 השבוע. מעניינת תפנית יקבלו אהבה

¥ ¥ ¥
שב לקבל עשויים אתם העבודה במקום־

 יעורר הדבר אך עבודתכם, על רבים חים
 עמיתיכם אצל קינאה

לג שעלולה לעבודה,
 אי־נעימות מעט לא רוס

 צע־ את תכננו ובעיות.
 אל רבה, בזהירות דיכם

ב הקשרים את תהדקו
מר על ושימרו עבודה,

 כהת״ יתפרש שלא חק
 התנשאות. או בדלות
להג הסיכוי זו בדרך
 רב השאיפות את שים

 החודש זה לוודאי קרוב הרגיל. מן מן
 ועתידכם. סעמדכם לכם יתברר שבו

¥ ¥ ¥
 הנאות לכם לגרום שאמורה תקופה
 לחוץ־לארץ, נטיעות על בה ידובר רבות.

ה אנשים עם קשרים
 ו- יחודשו שם שוהים

 תרגישו ואתם יתפתחו,
 תוכלו מחודש. מרץ

 ממה קל בלב להנות
השבוע. לכם שמציע

 תהיה זו — לאמנים
 במייו- פוריה תקופה

 תביא התלהבות חד.
דב של ליצירה אתכם

 מקוריים חדשים, רים
 אינם עדיין כשפיים עניינים ומוצלחים.

והמתנה. שבלנות נחוצות משביעים־רצון.
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 ★ אותם איפיינו והשקט שההרמוניה יחסים,
שירטון. על לעלות עלולים לאחרונה,

 עניינים בגלל סיכסוכיס
חסרי־חשיבות, קטנים,
מוגז מימדים יקבלו
 להיפגע ונטייתכם מים,

שלא כוונות ולייחס
תגרום אליהן התכוונו

קודר. מעט למצב־רוח
תוכלו השבוע בתחילת
ה בעניינים להתרכז
ולמישפ־ לבית קשורים

 ולקניות לשיפוצים חוד
מצב־ בתוך השבוע, בהמשך נחוצות.

קרן־אור. תצוץ מעודד, שאינו רוח
¥, * ¥1

ל אתכם תביא בלתי-שיגרתית פעילות
ל כנראה, הקשורה, מעניינת, שותפות

ש מייוחדת, הצעה
הק ממישהו תקבלו

 למקום- בעקיפין שור
 קצרה נשיעה העבודה.

 להש- עשוייה ורגילה
והנ בהתרגשות תיים
 אדם עם פגישה אה.

 תעורר ומייוחד מקורי
 חוש־ההומור, את בכם

ני שכמוהם ורעיונות
 אצלכם, רק למצוא תן
 אלה את גם וישמחו ישעשעו דלי, בני

 יתפתחו. חדשים וקשרים עימכם, החיים
¥\ ¥ ¥1

מתרכ אתכם, מטריד בלתי־מוגדר משהו
׳^ינו רב שזמן מסויים, עניין סביב זים

רצונכם. לפי מסתדר __________
 השבוע שתקחו ליוזמה
ש יתכן העזה, נחוצה
כספי, עניין בכך כרוך
גדו הוצאה אף ואולי

לפקפק, לא רצוי לה.
ה הסכום את ולהוציא

יוסיפו ילדים דרוש■
מזמנכם. ויגזלו דאגה,

 שקטים יותר להיות נסו
 תוכלו בקרוב וסובלנים.

מבוקשכם. את ולהשיג מהשיגרה לצאת
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חברתית. פעולה תיתכן סוף־השבוע לקראת




