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ש: מזל החוד

בתולה
 עולה פק1א

בתורה נמול
 ומשמעת שקטה, מסודרת, הופעה

 לזה מייד לייחס אפשר חזקה, עצמית
בב הוא שלו הלידה במפת שהאופק

 ולא השעה את בערך יודעים אם תולה.
ש זה או שלפניו המזל בין בטוחים
 אפשר אי ידע קצת שעם הרי אחריו,
ב עולה אופק להתבלבל. או לטעות

 והופעתו והדר, הוד בולו אומר אריה
 מאזניים ואילו רושם. ורבת מלכותית

 המפותח היופי חוש למרות הבא) (המזל
 תמיד — להרשים שלו והצורד שלו

 ממש מרושל. משהו בהופעתו תמצא
 נעליו, את לצחצח שכח האחרון ברגע

 לא הרוכסן היטב, קשורה אינה העניבה
 וכהנה כהנה ועוד הסוף. עד סגור

 אלה נראים. תמיד שלא קטנים, פגמים
 של השתייכותו לאי ברורים סימנים

בבתולה. עולה לאופק אדם
 העולה האופק אמור בהן השעות

 יופיעו ומזל מזל כל אצל בבתולה להיות
 כזמן אלו לשעות להתייחם יש כאן.

 של מדויק חישוב אחרי רק שכן משוער,
 להגיע אפשר והשעה המקום הזמן,

 ולהיות האופק של המדויקת למעלה
בנכונותו. בטוחים

שלה האופק השעה המזל
בתולה 04־06 בתולה
בתולה 06־08 מאזנים
בתולה 08־10 עקרב
בתולה 10־12 קשת
בתולה 12־14 גדי
בתולה 14־16 דלי
בתולה 16־18 דגים
בתולה 18־20 טלה
בתולה 20־22 שור
בתולה 22־24 מים תאו
בתולה 24־02 סרטו
בתולה 02־04 אריה

 חטוב. אבל וכחוש רזה קצר, הגוף
 מעבר לא אבל רחבים והירכיים הכתפיים

לע ויפות. נכונות הפרופורציות - למידה
 כלשהו, פגם או מום בגוף למצוא אפשר תים
 בפציעות, מתבטא שזה או עצמו בגוף אם

 דק מאוד הצוואר לידה. כתמי או צלקות
 הכל בסך וחלקות. חיוורות והפנים וארוך
 ומושכת כטובה הופעתו את להגדיר אפשר

 קטן הפה ומחודד, ארוך האף תשומת־לב.
 העליונה כשהשפה צרות, שפתיים ובעל

 פנימה, מוכנסת התחתונה והשפה ארוכה
אליפסה). (בצורת סגלגלות ופניו

 נקי, מסודר, מאוד בבתולה אופק בעל
 רכה ההליכה בסדר". ו״תמיד דייקן,

 או רושם לעשות מנסה אינו ופשוטה,
 חיבה. ומעוררת נעימה צעידתו להתבלט.
 אותך ולחקור לשבת מסוגל באופק הבתולה

 נימו- הרגליך, חייך, אודות לפרטי״פרטים
 רבה סבלנות מגלה כשהוא והשקפותיך סיד

 אינפורמציה פיסת שום על פוסח ואינו
 שרצה מה כל משלמד לאוזניו. שמגיעה

 בצורה באוזניך להשמיע מתחיל הוא לדעת,
 שגיאותיך, טעויותיך, מהן וברורה הגיונית

 והנכונה הטובה הדרך ומהי חסרונותיך
עצמך. את לתקן

 לשמוע נעים שלא כמה שעד היא, הצרה
 לוקח שאינו אלא צודק, תמיד הוא זאת,

 כפי ושגיאות חסרונות אדם שלכל בחשבון
 המייחדים ויתרונות מעלות אחד שלכל
יבדרו שהאחרים מצפה תמיד הוא אותו.

 שכולם הרגשה נותן הוא אותו, ויעניינו
ממנו. נחותים
 סולח ולא שוכח לא פעם אף בתולה אופק

 קולו וביקורתי, שקט הוא בו. כשפוגעים
 אל רם בקול לדבר נוהג הוא אך רך בעצם
 שמאפיינים מישפטים האחרים. ואל עצמו
כאלה: הם אותו

 את בבקשה ״החזר מלוכלך", נורא ״זה
 בבקשה ״הרם אותו", שלקחת להיכן הכיסא

 שבה ״הדרך במקום", אותו ושים המעיל את
 מה - בעיני חן מוצאת אינה זאת אומר אתה

 זמן לאותו מתאים היה לא אז שאמרת
 אם האלה הגלולות את ״קח מקום", ולאותו

 כל או הגב הבטן לך כואבת אם מצונן, אתה
 עליך תקל טיבעונית דיאטה אחר, דבר

 במים רגליך את שים השיעול ״נגד מאוד",
וכו'... עין" כהרף יעבור זה קרים,
 או כירון נמצא בו למזל לב לשים יש

 השליט כירון, בתולה. שליטי מרקורי,
 השני, שליטה ומרקורי בתולה של הראשון

האישיות האופי, את רבה במידה יקבעו

 על רבה השפעה וסטורן ליופיטר וההופעה.
 או הראשון בבית ממוקמים הם אם הקומה.

 בעל להיות לאדם גורם זה דומיננטיים שהם
פחות. או יותר גדולים מימדים
 על שנמצאים בכוכבים להתחשב חשוב

 כאלה, ישנם אם הראשון בבית או האופק
כזו: בדרך הפרט על ישפיעו הם יש אם

טוב. וגוף עשיר שיער - שמש
קטנות. פנים מאד, מסודר - ירח

וכהה. גבוה - מרקורי
 נוטה אך נעימה הופעה יפה. גוף - ונוס

■ להשמנה.
ודא לעצבנות נוטה עור, כהה - מרס

שקט. ואי גנות,
 מדע, איש של רצינית הבעה — יופיטר

קומה. נמוך ודייקן, קפדן
רציני. סבר ובעל כהה רזה, - סטורן

דליל. ושיער רזה גוף - אוראנוס
ושמנמן. קטן - נפטון
 טוב, זיכרון בעל מאוד, שקט - פלוטו

קומה. ונמוך נקמו
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 של הרגשה נוחים, יהיו לא וחמישי רביעי
הרוח. מצב ועל העניינים על שליטה חוסר

מתה הגלגל שישי מיום
 סוף־סוף לטובתכם. פך

 ליהנות להתחיל אפשר
 תזכו בעבודה מהחיים.

 ומה חיובי, יותר ליחס
 תמצאו - יותר שחשוב

 וזה נוסף, הכנסה מקור
תקב אם בכם רק תלוי

 שיפור נראה זאת. לו
ה במצבכם משמעותי

 יש אך השבוע, כלכלי
 בתחום חדשה. תכנית כל בסודיות לשמור

 בחייכם. וחשוב חדש קשר - הרומאנטי
★ ★

 קצת ואפילו מבולבלים די תחושו השבוע
א וזה ברור, אינו העתיד חרדים.  אתכם מבי

ביט חוסר של להרגשה
מר הקרוב החודש חון,
יו להקדיש צורך על אה
 תמצאו לעבודה. זמן תר
 ממלאים עצמכם את

 לאו שונות, התחייבויות
 לעבודה הקשורות דוקא

רומאנ מבחינה עצמה.
מ אתכם, מפנקים טית
 על מראה הכוכבים צב

ב זה. במישור הצלחה
 מתמיד. זהירים להיות עליכם, כספים ענייני

 יתר. שאננות בגלל בצרות להסתבך נטיה יש
* * ★

מצ בפני אתכם מעמידים שוב 19וה״ 18ה״
בריאו מבחינה גם בעבודה. נעימים לא בים

 לב שתשימו חשוב תית
 מה בכל אבל לעצמכם.

ה עם ליחסים שקשור
 להגיב רצוי לא סביבה,

לר שמעוניין מי יש כי
 מאבדים אתכם אות

 בחודש 23ה־ שליטה.
נוספת, בעיה על מראה

ב לקחתם לא שאותה
לבע קשור זה חשבון,

 אל ורכוש. כספים יות
ת עדיף בהלה, ומתוך בחפזון תפעלו  כל לדחו
הפיתרון. את תמצאו יותר ומאוחר פעולה

—■!■■ויו,זצד,
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 ידידים ומפתיעים, מעניינים יהיו 19וה־ 18ה־
שיג מה קשר, יוצרים מישפחה בני או מחדל

ע לשימחה הפעם רום
 כבפעמים שלא צומה.

 רוצים לא הפעם שעברו,
 רוצים אלא דבר מכם
לנ שתוזמנו יתכן לתת.
 למתנה שתזכו או סיעה
 נעים ביקור או יקרה
 כספית מבחינה ורצוי.

זהירים, להיות עליכם
ב אמון לתת נטיה יש

 נכונים הלא אנשים
 למצוא אי־אפשר שלפתע עסקות ולסיים

 חשוד. מאוד והדבר - חיסרון שום בהן
★ ★ ★

 ומעייפים, קשים יהיו בחודש 19וה- 18ה־
 את להסיח מנסים שאנשים בחשבון קחו

חשו מעניינים דעתכם
 לפעמים בעבודה, בים
 ואמון תמימות בכם יש

לג שיכולים באנשים
בול זו נטיה לנזק. רום
 בידקו לכן השבוע, טת

 שעימו אדם כל היטב
הפו במגע. באים אתם

 עולה, שלכם פולאריות
בחב מעוניינים אנשים
 ליהנות ותוכלו רתכם

 ה־ בין בעיקר הרומאנטי, בשטח מהצלחות
 זהירות. - כספים בענייני בחודש. 2ל״ג 19

★ ★ ★
 עדיין זה כי אם להשתפר, מתחיל הרוח מצב

חד ומכרים ידידים אידיאלי. מלהיות רחוק
שו טעם מכניסים שים
מתחי אתם ולפתע נה,

 בדברים להתעניין לים
 חלק ומסירים חדשים

עלי שרבצה מהמועקה
 בתחום לאחרונה. כם

התרג צפויה הרומאנטי
באוויר, משהו יש שות,

 להכרויות יותר קשור זה
 לפרשיות מאשר חדשות
 הזמן על שחבל ישנות

 נוספת. הזדמנות להן ולתת שנית לנסותן
השבוע. מאוד -־מומלצת! קצרות נסיעות

נשווו!
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 מקודמיו, קל יותר מעט יהיה השבוע כי אם
 מצב טוב. ממש שיהיה לומר אי-אפשר עדיין

הכל וההרגשה הרוח
 להיות ממשיכים לית

ה מהבחינה גם קשים,
ל צריכים אתם פיסית

לבריאותכם. לב שים
 על גם מראה השבוע

 למצוא שובה אפשרות
 והפעם יותר טובה דירה

ונוחים. טובים בתנאים
 משתפר הכספי מצבכם
 תוכלו זאת ואת לפתע,

 אינם האהבה חיי בחודש. 21מה־ לראות
 וקביעות. יציבות שמחפש מי את מספקים

* * *
 ש־ יחסים לתקן לכם מאפשרים ג9וה־ 18ה־

 להתקרב הזדמנות וכן לאחרונה התקלקלו
 מעוניי־ אתם שבו למי
 אישיות־ בגלל אך נים.
 היום עד ה״עקרבית״ כם

 את מלהראות נמנעתם
 בכל בעניין. רגשותיכם

 זוהי לאהבה שקשור מה
 במהרה שלא תקופה
 כדאי עצמה. על תחזור

 מחשבה זמן, להקדיש
 בן למצוא כדי ומאמץ

 את ההולמים זוג בת או
 לפתע תיזכו קבועים ביחסים ציפיותיכם.

 קל. אינו מצבכם כספית מבחינה רב. בפינוק
★ * *

 לתפוס ממשיכות העבודה בשטח בעיותיכם
מצלי ואינכם במחשבותיכם, ראשון מקום

 מעצמכם להוריד חים
 לעתידכם הדאגה את

 היא האמת המיקצועי.
בע די השבוע שדווקא

 יש הזו. מהבחינה ייתי
מה־ לצאת סיכוי כאילו

ידי בעזרת תיסבוכת
 שיציעו מכרים או דים

 טובות שנראות הצעות
אמי להיות מכדי מדי

 בדיוק אכן והן תיות.
 שלא ורצוי כך, על לסמוך אי־אפשר - כאלה

מדי. דראסטי שינוי על עכשיו תחליטו
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 לפתע לכם עוזרים בעבר לכם שהיו קשרים
 שמדובר יתכן מעניין. יותר תפקיד למצוא

בלבד, זמנית בעבודה
 שזה הסיכויים מירב אך

 שמאוד לפרוייקט קשור
וביניכם* אתכם מעניין

מו הייתם עצמכם לבין
ל אפילו לעשותו כנים

ש אלא תמורה. לא
תתקבל. כך על תמורה
א שבו הקבוע במקום

 עליכם - עובדים תם
 מישהו זהירים, להיות

 למצב אתכם להביא או מתחת לחתור מנסה
 עיניים. פיקחו - להתנצל וצורך מבוכה של

* * *
הסב מלוא את לגייס תצטרכו השבוע גם

 שנים שבמשך הישגים לקלקל לא כדי לנות
 מקום למענם. עמלתם
הב מקור הוא העבודה

ל מצליחים אינכם עיה,
ה את לעצמכם החזיר

 הסמכויות ואת שליטה
 ההרגשה את ובעיקר

 בהתאם מתנהל שהכל
 אתם אם לרצונכם.
לע מעבר על חושבים

ש רצוי אחרת, בודה
 את הקדישו תמתינו,
 המיק- עתידכם של לתיכנון הקרוב החודש

 סודיות. על בינתיים לשמור יש אך צועי,
★ * *

לקי מקיצוניות נע אלה בימים הרוח מצב
ה את להגדיר וקשה יציבות חסרה צוניות,

עליכם. העוברת תקופה
הרו בתחום הישגים
מ להיות יכולים מאנטי

ומוצל מלהיבים אוד
כ תברחו לא אם חים,

במיכ־ נתקלים שאתם
 בולטים הראשון. שול
 וכן בחודש 19וה״ 18ה־
 מכרים בו. 22וה־ 21ה־

 שהיו אנשים וכן חדשים
 מגלים בעבר חשובים

מר וחברתכם מושכת הופעתכם עניין. כעת
קשים. יהיו 24ודד 23ה־ הזוג. בני את תקת

 בפברואר
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