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 שקשור מה כבל פגים לכם יאיר המזל
 למשכורת תושפת על ידובר לכשף.

 הכל- התנאים ושיפור
 לכם תהיה כליןט.

 את להבליט הזדמנות
ויכול כשרונותיהם

 אנשים בעבודה. תכם
נו יהיו שמכות בעלי
 בכשרונו- להכיר טים

ל שיכוי יש תיכם.
 ולשיפור בדרגה עליות

 השיפ- בעבודה. המעמד
להביא עשויה 6 רה

 קסס תקרינו שבה לתקופה נכנסים אתם
לסו תנעים לכס האופיינית הרכות רב.

ה הדרך אתכם. בבים
 מבוטאים שבה רכה

אלי תקרב ויגשותיכם,
 שלחברתס אנשים כם

 כבר מתגעגעים אתם
 הירח מולד רב. זמן

 חיי על לטובה ,ישפיע
מלח הימנעו החברה.

 בתקופה חלומות לום
ה את לבסס ונסו זו)
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הטבע. בחיק לבלות צאו זה. בשבוע מזל
קשרים
יווצרו

החדשים
בתקופה

¥  ¥  ¥¥  ¥ ¥

 מעניינים לאנשים קשר תמצאו השבוע
 עשויים חשובים ומיכתבים חדשות ביותר.
 ישתפר זכרונכם להגיע.

חב לגבי וסקרנותכם
 תתעורר, קרובים רים

 שהגיעה לידיעה הודות
 מיק־ בדרך לאוזנכס

 להפתעות צפו רית.
 רומנטיים. בעניינים

הת להתהוות עלולות
 פיתאומיות קשרויות
 ראשון. ממבט ואהבות
שליטה לכם דרושה

שבועות. כמה לאחר אכזבה תיתכן ברגשות,

¥  *  ¥¥  ¥  ¥

 עם מריבות רב, במתח שרויים אתם
 ומדאי־ מדכאים מישפחה ובני חברים

 לקראת אתכם. גים
 הרוח מצב ישתפר שבת

פי־ יבוא ולאי-ההבנות
 להיזהר עליכם תרוו.

וב במכשירים בטיפול
 ולשמור עדינים, כלים

הב כללי על בקפדנות
לעבו בקשר טיחות
 הכשפי מצבכם דתכם.

 בשטח ולפחות משתפר
לדאגה. מקום אין זה
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ווגישוח ים ב או״
בראש

ויכו עקשנות רבה, עוצמה בעל אדם
בצי בולטת אישיות גבוהה. מעשית לת

 להשגת ובמעשיות בגמישות פועל בור.
מת רב. מרץ בעל האישיות. מטרותיו

רעיו חדשות. משימות לקראת להב
 בקלות מתקבלים ואינם חריגים נותיו

גור וההתלהבות המרץ האחרים. על-ידי
 של האמיתי מהמיצבור להתעלם לו מים

 את הופכת עצומה שאפתנות כוחותיו.
 מוצאות המיגרעות לרב־עוצמה. כוחו

 ובנטיות יתירה בהתלהבות ביטוייו את
 וכוח רבה התמדה בעל ״בומבסטיות״.

עצ את מוצא הוא בדרן־כלל רב. שבל
 שלא קשים ובמצבים לחץ בתנאי מו
 תבונת אף על מוצא. מהם למצוא קל

לי במפת אצלו הבולטת ההתלהבות
והת זהירות של תכונה גם קיימת דתו,

 אישי בחן מתבטא הזה הצירוף אפקות.
 ורצון החלטיות, הגינות, צדק, חוש רב,

 ומישטר, הגבלות האחרים. על להגן
 להתמרד. לו גורמים אותו, המגבילים

אידי פי על אלא להישפט משרב הוא
 וישודי אחראי לעצמו. קבע שהוא אלים
 עצמו המתאים פעולה כושר בעל מאוד,
 את ליטול ונטייה עצמית מישמעת למצב.

מת- מעורב. הוא שבו דבר בכל היוזמה
ז *ס ■*.**-****-**•צ-*•*-*.*-*•**-*י .

דיין משה
נסתרים אוייבים

 פעילות הדורשים רבים בתחומים ענייו
 אינה שלו החופש אהבת מחשבתית.

 למיס- עצמו את להתאים לו מאפשרת
 לחוש חייב למענו. קובעים שאחרים גרת

 גם דעתו את ואומר גלוי-לב עצמאות.
 מרדנות של אווירה פוגעים. דבריו כאשר
נעו בתקופת וגם מילדות, אותו מלווה

 את להוכיח מנת על מורד ובגרותו. ריו
 צפויה הפחות בצורה תמיד מתנהג עצמו.
שנו במה בייחוד האחרים על-ידי מראש

ולקאריירה. לתפקיד גע
 מיטיב נרחב, לידע תשוקה בו יש

 רחב- בדיבורו. מאוד ומשכנע לשוחח
 אינטלקט בעל בכל. מתמצא אופקים,

 אנליטית גישה למדי. וביקורתי חריף
 נקלה, על דבר כל לומד לבעיות. ועיקשת

 בפיתוח ומתמיד אמיתי, עניין ומתוך
וידע. לימוד דרך האישיות

סאזנ״ם
 -־. בספטמבר 2(

באוקטובר 22
ש

זו.

 האריות על לטובה משפיעים הכוכבים
 מיק־ עניינים על יהיה הדגש זה. בשבוע

מת זמן זה צועיים.
 מע- את לייצב אים

 ובחיים. בעבודה מדכם
 תענוגות תערבו אל

 הביזבוז יצר בעטקים.
 חלון- וכל מתגבר, שוב

 לכם. קורץ ראווה
 כספכם, על השגיחו

תז הקייץ בתקופת
 שתח- כדאי לו, דקקו

 מעכשיו, כבר סכו
 ביותר הקרובה שבתקופה כיוון
רב. כסף להרוויח עתידים אתם

 אנשים רחוקים, מקומות אל נמשכים אתם
חדשות. רוחניות הרפתקות ומחפשים זרים,

בלימו העסוקים אלה
 על מאמץ עשו דים
מעמד־ ■את לשפר מנת
 בתקופה יעזור זה כס,

 לאמניס יותר. מאוחרת
 לכם כדאי בתולה במזל
 שנועדו עניינים לקדם

ל או לבידור לפירסום,
אחרות. בארצות שיווק

במ להצלחה הסיכויים
מאד. טובים זרים קומות

 וייתכן סודית, עבודה לעשות תתבקשו
בגלל מתוסכלים עצמכם את שתמצאו

סוד לשמור הצורך
תדבר על לדבר והרצון
 את גייסו לכם. הידוע

ואל הרצון כוח כל
מצב לדבר. תתפתו

לא הבריאותי כם
בזמן ביותר משופר

חשים אינכם האחרון.
חזקים, עצמכם את
תר בערך שבוע תוך
 אך טוב. יותר גישו

 ולא זה, בשבוע לנוח להקפיד עליכם
לכם. שנחוץ ממה יותר כוחות לבזבז

¥ ¥ ¥
 משות־ דורשים שאתם הגבוהות הדרישות

 את מקלקלות זוגכם, ומבני לעבודה פכם
 לבינס. ביניכם היחסים

האה בחיי משבר יתכן
 בעסקים, ואפילו בה

 מהתוקפנות כתוצאה
 בעת נוהגים אתם שבה

לז קל לא האחרונה.
 המתח, מקור את הות

 מציקים אתם שבגללו
 בשבועיים לסביבתכם.

 להתאפק עליכם הבאים
בי דברי מלהשמיע

 לכם נזק דבר של בסופו שיגרמו קורת
 ידכם. על למבוקרים ולא עצמכם,

¥ ¥ ¥
ל להפריע יכולים וקינאה אינטריגות
 מבוכה זה. בשבוע השוטפת, עבודתכם

ב מיסתוריים וקשיים
 מוציאים כסף ענייני
ה משלוותכם אתכם
 שמרמים יתכן נפשית.

הי אתכם. ומסדרים
 מזוייף דבר מכל זהרו
אנ לגבי עירנות וגלו
מ זה שהכרתם שים

לשו בייחוד קרוב,
ולחיים. לעבודה תפים
מ להיזהר גם צריך

מדי. מוגזמת בכמות תרופות לקיחת

רא ממבט אהבות מלהיבה, מאוד תקופה
תהיינה — העיקר אך שני, או שון

 הכסף ענייני אהבות.
 יהיו והחיים משתפרים

מהנים. יותר הרבה
 ונדיבות אדיבות תגלו

 ואף אתכם, לסובבים
יפה. בצורה ינהגו בכם

ה־ על לשמור עליכם
 עלולים אתם מישקל,

המי־ על יתר להתלהב
ה___ ש הטוב מהאוכל ד

שהתו ולשכוח תאכלו
שהשגתם. דברים לקלקל עלולות צאות

ר 21 ב מ צ ד  - ב
אר 19 ו נ בי
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 קשורות תהיינה והאהבות הנסיעות
״טי להכיר הזדמנויות תהיינה לעבודה,

ולי מושכים״ פוסים
 לטווח קשרים צור

 מתאים זמן זה ארוך.
 חדשה, דירה לקניית
חד כלים או רהיטים

 לא ובכלל לבית. שים
ב בבית לשבת רע

 המישפחה. בני קרב
 אתם שבה התנועה

עצ את מוצאים אתם
מעיי בדרך״בלל מכם
 אתכם, גם פות

ותנוחו הבאים לימים

 - בינואר 20
בפברואר 18

איספו
הרבה

כוח
בבית.

¥ ¥  ¥

0 נין01 ן
אר 19  - בפברו

ס 70 רמר
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 מזל כן הוא דיין, משה חכר־־הכנסת לשעבר, והשר הרמטכ״ל
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 מהרבה להגות ויכול אופטימי הוא

 וחוש־הומור פתוח ראש בעל עולמות.
 רוחנית גישה גישתו לסאטירה. ונטייה

 אמנותי וכושר השראה בעל ושקטה.
 מאוד דימיון בעל הכתיבה. בשטח בולט

 עזרה שלו החזקה והאינטואיציה מפותח
בחייו. הרבה לו

 ובדרך־כלל היטב מוגדרות מטרותיו
במר נמצא תמיד להגשימן. מצליח הוא

לת זקוק באחרים. מזלזל פעם ולא 0
 לחזר מוכן אינו אבל ולהערצה, שואות

 מדי. גאה שהוא כיוון אנשים אחר
 בהערצה ולזכות לשלוט מצליח כשאינו

 גם בשאט־נפש. מהאנשים מתרחק הוא
 נוהג הוא מישהו, עם מתייעץ כשהוא
 ובדרך־כלל דעתו, שיקול לפי לבסוף

בי שונא הוא שקיבל. מהעצות מתעלם
 לקראת תמיד קדימה, ושואף נוניות

ומייוחדות. חדשות חוויות
 האהבה, כוכב הנשי, הכוכב ונוס
 התשוקות, כוכב הגברי, הכוכב ומארס

והתמס מוגברת חושניות על מצביעים
 מבטא הוא רגשותיו את לאהבה. רות

 על מתגבר בטלה מארם פיזי. באופן
 לעתים לאיבוד הולכת והעדינות ונוס,

בצמי הללו הכוכבים שני אך קרובות.
 בחברה, רבה להצלחה לו גורמים דות

 הדרמתית, ההופעה נשים. אצל ובייחוד
ה וההתבטאות ההעזה, הרבה, התנופה
 מעריצות לו היקנו והברורה, בטוחה

 הר- מוגברת, חושניות רבות. ומאהבות
 קסם וסוערות, קצרות אהבה פתקות

גב כאריזמה בפניו, לעמוד שקשה אישי
 לשלום, שואף הוא שיכנוע. וכושר רית

 רחוקה זו אך ההרמוניה, את אוהב
 וערגה גבוה ריגשי מתח בו יש ממנו.

 כל במשך בחיים, היופי ולמיצוי לשלווה
להשיגה. יכול אינו אך לשלווה, עורג חייו

למ בקלות, קרובים קשרים יוצר אינו

 להתחיל עומדת וכבר נגמרת אחת אהבה
הרו שנייה. יאהבה

 והזמן חוגגת מנטיקה
 אהבות לבידור, מתאים

אה ענייני ושעשועים.
תקו יפה, יתפתחו בה
זמן, הרבה שתיזכר פה

 אלמנט ישפיע ובעיקר
האה חיי על ההפתעה

ל נסיעה תיתכן בה.
 שתקדם לארץ חוץ

מיקצועיים. עניינים
ן ********+***+**+******-****+*

★ שיהיו מעדיף בציבור. מוכר שהוא רות
 { לס- יכול הוא שעליהם ידידים מעט לו

 מידידים התאכזב פעם לא אך מוך.
 ידידות שבזכות מיקרים גם היו קרובים.
 דף לפתוח חיה יכול וחשובה גורלית

 יכולים ידידים עם קשרים בחיים. חדש
במפתיע. שוב ולהתחיל לפתע, להינתק

 נסתרים אוייבים בדרך־כלל מוקף הוא
 שכביכול אנשים ),1ה״* בבית (נפטון

 גבו, מאחרי ופועלים אליו, מקורבים
 הוא הטובות. ולכוונותיו לשמו מזיקים

ופע האנשים כלפי עוקצני להיות נוטה
 הזיקה זו תכונה להביכם. נהנה מים

חשו שהיו אנשים עם במגעו לעתים לו
להתקדמותו. בים

 פעם מדי להתרחק נפשי צורך בו קיים
עו וו נטייתו ולהתבודד, הציבור מחיי
 האהובים לתחביבים י להתמסר לו זרת

בהיו לפוליטיקה. קשורים ואינם עליו,
 קשור הוא אדמה, מזל — שור במזל תי

 וגי- חקלאות, באדמה, הקשור דבר לכל
 במזל הנמצאים כוכבים כמה אולוגיה.

לארכיאו לעבר, אותו קושרים סרטן
שהת דבר ולבל ולהיסטוריה, לוגיה
 הוא ולמולדת. לעם שקשור בעבר רחש
 סגור, הוא מטבעו רגשותיו, בהבעת עצור

 רב, סבל בכוח ניחן ובודד. מאופק
ביותר. קשים בתנאים לעמוד ומסוגל

חלו אצל שמוצאים מהתכונות בו יש
 מעשיות, שאפתנות, עולם; ומגלי צים

 סומך קשה. מעבודה והנאה קשיחות,
 פועל לפעמים להסתכן. ואוהב עצמו על

 דבר כל מדי. ונחפזת נמהרת בצורה
 על ועולה מודגש בבישרון עושה הוא

 ומעבר, שמעל בתופעות מתעניין האחרים.
נפלא. זיכרון ובעל

פע הראש — בגוף רגישים מקומות
חו זהירות, חוסר בגלל נפגע רבות מים
אימפולסיבית. והתנהגות סבלנות, סי
 ראשון (בית רגיש הבטן איזור גם

בתולה).
 למוסכמות להתייחס נטייה לו יש

 דברים חופך לפעמים מהפכנית, בצורה
 כל המוסכמות. את להפוך מנת על רק

 אם במפתיע, לו בא בקאריירה דבר
 בתאומים מרקורי לרעה. או לטובה
 את לשנות לו גורם לאורנוס טוב בקשר

 מדעות ולהישמר קרובות לעתים דעותיו
קדומות.

 לאוקטובר יולי ביו הקרובים החודשים
לגביו. גורליים חודשים הם
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