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:חחווש מזל
באינ ניחנו ככולם רובם דגים בני

 נפטון בהשראת — חזקה טואיציה
 וגורם אישיותם, על משפיע שכאמור

ב והבנתם. בריגשותיחם להעמיק להם
 בקלות להבחין ניתן האסטרולוגית מפה

 ואם חזקה, באינטואיציה הניחן באדם
אותו. משמשת היא תחום באיזה כן,

המר סימנים כמה קיימים היד בכףדגי□
 או האינטואיציה, בעל זה מיהו אים
 לקבל, לפתע שמסוגל השישי החוש בעל

אשר בעל־חשיבות, מידע של ״שטף״

שולם נפטין
הים, אל במזלם.

זקה ח באינטואיציה
את ! להבין ויבולים
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החיפוש

האמת אתו

 באמצעים אליו להגיע יכול היה לא
 להתייחס יכול הזה ה״שטף״ הרגילים.

 אף או שלו, להווה אדם, של לעברו
בעתיד. להתרחש האמורים לאירועים

האינטואיציה קו
 מושפעת דגים מזל בני של אישיותם

 נפטון. כוכב — במזלם השולט מהכוכב
 דגים ן הים אל הוא במיתולוגיה נפטון
חוד המים לים. וקשור מים מזל חינו
 במעמקי נמצאים הם מקום, לכל רים

 ומהווים באוויר נמצאים הם האדמה,
 נפטון הארץ. כדור של הארי חלק את

 ומלואו עולם מקיף הוא דבר, בכל ספוג
חקר. אין עד ועמוק

בהש היא האדם של האינטואיציה

 רגש היא, האינטואיציה נפטון. ראת
 עומקם את להבין העוזר נתפס, ולא עמוק

 ריג- אמצעית, בלתי בצורה דברים של
הרו ההבנה זו — רגש תחושתית. שית

 בין הקשר ומלואו. עולם המחייה חנית
 ספר בפתיחת מצוי המים לבין הרוח

פני על מרחפת אלוקים ״ורוח בראשית.

 את להרגיש האדם של הצורן המים.״
 על-ידי מיוצג בה, חדור ולהיות הרוח,
החי את מסמל זה כוכב נפטון• הכוכב

 עם להתמזג הרצון את האמת, אחר פוש
 האני את לשכוח ביקום, הרוחנית האמת

המקו למיסגרות מעל ולהתעלות הצר,
בלות.

 שתחילתו — גורן חצי דמוי קו הוא
 הירח) (בגבעת וסיומו לזרת, מתחת

אינטו קו לבעל היד. כף לקצה קרוב
 ובעל מאוד רגיש הוא חזקה, איציה

 הוא מסויימים במיקרים חדה. תפיסה
 להבין ויכולת נסתרים נפשיים כוחות בעל
ונכונה. עמוקה בהבנה זולתו נפש את

להניח ניתן ימין, ביד מופיע הקו אם
)26 בעמוד (המשך
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 ומנסים שונים, מדברים סובלים טלאים
 נדרש בעבודה שכואב. מה מכל להתעלם

 אך רב, מאמץ מהם
 באים קשה מצב בכל

 ומוכנים טובים ידידים
ולעזור. כתף להושיט
 בני־זוג עם קשרים

כשו מתנחלים אינם
 סביב מתיחויות רה.

 הופכות שוליים דברים
 גדול לעניין לעתים
פרופור וללא ומוגזם

 שהתרחש למה ציה
 חולשה, חשים בריאותית מבחינה באמת.

 כוח. ולאגור האפשר במידת לנוח רצוי לכן
¥ ¥ ¥

וה מהסערות לאיטם מתאוששים שוורים
 ידידויות לאחרונה. אותם שפקדו אכזבות
לפ מתפתחות חדשות

 ביל־ אפילו וחשים תע
 במי יודעים לא בול.

 הרצוי הוא ומי לבחור*
ה במקום באמת. לכם

להע מתחילים עבודה
וה עבודתכם, את ריך

 עשויות מעניינות צעות
די באוזניכם. להישמע

 קצרה נסיעה על בורים
 להת־ יגרמו ארוכה או

 מהם. להזהר ייש נפש, למפח לגרוס עלולים
¥ ¥ ¥

 ידידים פני המעמידים אנשים לבטות.
ל בקשר באוזניכם המושמעות הצעות
ב לקידום או העבודה, מקום החלפת

זהי מצריכות תפקיד,
 היזהרו מיוחדת. רות

 עצמכם על מלקחת
 שאתם מכפי יותר

 למרות לבצע, מסוגלים
 שבהצעות.אלה הפיתוי

ב להמשיך המסוגלים
עסו הם שבה עבודה

ל ליצור עשויים קים,
 והער- טוב שם עצמם

 להתמיד עדיף לכן כה, צי
 האהבה בשטח אכזבות על והמוכר• בישן

חדשות. הכרויות ידי על להתגבר אפשר

 שתפקוד עייפות
במהירות תחלוף

 בביתכם נחמדת
עליכם ביד

השבוע, בתחילת אתכם
ו יומיים, או יום תוך

 מרץ מלאי שוב תרגישו
 בתוכניות להתחיל ורצון

 עם קשרים חדשות.
הר יוסיפו חוץ־לאדץ

ל־ י׳ש אך טובה, גשה
לה מלהתפתות היזהר
 הן מדי. מבריקות צעות

כ בעוד שונות יידאר
מחוץ־ אורחים חודש.
ב להגיע אמורים לארץ
 אווירה ולהוסיף קרוב,
תכ־ לא הנוספת העבודה

לחשוש. ממה לכס ואין
¥ ¥ ¥

 שהתקופה בקוצר-רוח מחכים האריות
לשאת להם קל לא שכן תעבור, כבר
הקודר מצב-הרוח את

 1 בכ<!
 אי-הצדק בגלל רב רוגז

 לאור תצא צידקתכם אן לכם, שנעשה
 סבלנים. יותר היו שבועיים• בעוד רק

¥ ¥ ¥
 בדרך־כלל לבצע נאלצים שאתם הוויתורים

 שאתם הוויתורים לעומת וכאפס כאין הם
רגע. כ לוותר^ חייבים

השבוע, צפויות חדשות 1^1118
 גוון תוסיף והרומנטיקה

הביקו־ לתקופה. מתוק
 להפריע עלולה רתיות ■88₪ט0₪1

 אחת פעם נסו הפעם,
 בני את ולקבל החסרונות, מכל להתעלם

איפוק. על שימרו שהם. כפי הזוג

מאזניים
 - בסצז\רוגר 2 ג
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 במקום מכם נדרשות קלות לא דרישות
 אתם שרק הרגשה יש לפתע העבודה.

 כל את למלא חייבים
המשע ההתחייבויות

ו והמרגיזות, ממות
 מצליחים אחרים אילו

טו ידידים להתחמק.
ול לסייע מוכנים בים

מהעול. חלק הוריד
 אתם דווקא על־פי״רוב
ב להתייחס מסוגלים

 לנושאים קלילות יתר
 ועשו עיצרו לכן אלה,

להש יש בריאותית מבחינה חשבון־נפש.
 לשווא. כוחות לבזבז ולא למיוחד גיח

¥ ¥ ¥
 מצד עליכם. עוברת משונה מעט תקופה

בשטחים להתקדמות הזדמנויות באות אחד

 מופרז, עצמי ביטחון
 ולו לשגיאה מחכים נסתרים אוייבים שכן

 זהיר. לא מעשה לנצל על־סנת הקטנה
¥1 ׳¥ ¥

 בימים אתכם מעסיקות לנסיעה תוכניות
 לטווח לתיכנון טובה תקופה זו אלה.

 הממתינים אלה רחוק.
לש- עשויים לתשובה

18₪ 8^8  אתם שבהם התנאים 8
 ובלתי מוזרים חיים

להת רצוי אן רגילים,
 להי- ולא לשינוי רגל

ח ך  חיבה קישרי בו. לחם 1־זן|4ח111|
 לקשר להפון עשויים

ה אלמנט ומעניין. עמוק יותר הרבה
חיי-האהבה. על בעיקר ישפיע הפתעה

 השבוע, בתחילת אתכם תעסיק רבה עבודה
 למרות מרומם. מצב־רוח תוסיף זו אך

חשים זאת בכל העומס

 לא העבודה בשטח ליס
§ § £ £ £  יש זו. בתקופה רצויים 0|

לטווח בשיפוט קושי

רצי לבעיה להפוך לה
 מתחילים כספית מבחינה יותר. מאוחר נית

 מדאגות. תפטרו מה זמן תוך הקלה. לחוש
¥ ¥ ¥

גור צפוייה לא בצורה שמגיעים כספים
חד דברים לרכוש ולרצון לשימחה מים

פתאו מיכשולים שים.
 לקלקל עלולים מיים

 עדיף התוכניות. את
 גדולות הוצאות לדחות
 בסך־הכל ימים. לכמה

 מאוד, חיובית התקופה
 מחשבות ומתעוררות

קבו יחסים יצירת על
ב נישואין. או עים,

 פו- יותר תהיו חברה
 הטוב ושמכם פולריים

 חשים אתם שבה התקדמות לפניכם. יילן
 אתם. מפעולותיכם כתוצאה באה אינה

¥ ¥ ¥:
 בימים מורגש במצב־הרוח ניכר ׳שיפור
 מתקבל פתרון למצוא אפשר שוב אלה.

ה־ לבעיות הדעת̂. על

א תבי  עלכלהעניין
■8 3 8 3 5 טובים. יותר ליחסים 8

 לנסיעה חדשה תוכנית
 העבר. את מכם ותשכיח שימחה תוסיף

עידוד. לכם יוסיפו בחו״ל השוהים קרובים
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