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מדים
בניבזיני

 המעולה, הטכני הכושר עיבור. ויחסי
 אותם מפנים סופית, האין והסבלנות

 מורכבות עדינות, במלאכות״יד לעסוק
 לעסוק מוכן לא מלבדם שאיש ומסובכות

 עבודה כל או עדינה, מכניקה וכן בהן,
טובות. וידיים אחריות סבלנות, הדורשת

□ מאוני□אהובי

 מזל שהעקרב מכיוון למים, הקשורים
 רק עוסקים לא שהם מכיוון מיימי.

 גם שיעבדו יתכן יפהפיים, במיקצועות
 כוכב בהשפעת או אינסטלטורים, בתור
 למתכות, הקשורים במיקצועות מרס

ל האהבה ומכניקה. מסגרות מכונאות,
 נדוד להרחיק אותם מושכת סיכונים

 לחקור כדי ומבודדים, נידחים למקומות
שם. המתרחש את

אמ בשטחי עוסקים רבים קשתים אלה.
פי כתיבה, מוסיקה, ריקוד שונים, נות

וציור. גרפיקה ובעיקר סול,
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מזלות ה
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 השישי הבית את מציין בתולה מזל
שי למחלות, ומתייחס המזלות, בגלגל

מסמל, זה שבית מכיוון ועבודה. רותים,
ב אתאר העבודה, את גם השאר, בין

 אוהב שבהם המיקצועות מהם קצרה
 השולט המזל בהשפעת אחד, כל לעסוק ¥

בו.

 ברגע בבעייה נמצאים מאזנים ילידי
 לבחור שעליהם למסקנה מגיעים שהם
 מסוגלים אינם הם לחיים. מיקצוע להם

 מוכנים ואינם להם, מתאים מה להחליט
 אם במיוחד. אותם מושן מה לקבוע
 יופיעו מיד לכך, תשובה סוף סוף מצאו

 הם שגם אחרים, מיקצועות כעשרה עוד
 כדאי לכן מידה. באותה אותם מעניינים

 קשר בהם שיש במיקצועות להתרכז להם
 והטאקט הדיפלומטית, היכולת קהל. עם

 לעסוק אותם מכשירים -ניחנו, שבו הרב
 על להשפיע נחוץ שבו שטח בכל כמעט

ב יעסקו לכן כרצונם. שינהגו אנשים
 פסיכולוגיה, סוציאלית, עזרה דיפלומטיה,

ב השולטת ונוס, ופוליטיקה. עריכת-דין
 או באמנות לעסוק עליהם משפיעה מזל,

 סיפ- :כגון ליופי. הקשורים במיקצועות
מת אף חלקם קוסמטיקה. איפור רות,

 ציירים, נגנים, זמרים, בתור פרסמים
ומשוררים. סופרים

ת ש ק
 מסו- בתנאים אך לעבוד, מוכן קשת
שהיא. עבודה בלל שלא ובוודאי יימים,
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★ ינתק, בל קשר קשורים ועבודה גדי
 * יו־ באסטרולוגיה מעט שמתמצא מי כל

 ★ המסור הרציני, העובד הוא שגדי דע,
 £ בחוש- וניחן במידה מכולם. והאחראי

 ★ כל על איתו להתבדח אפשר הומור,
 * בענייני לבדיחות פרט שבעולם, נושא

 * הגדיים יצחק. ולא יבין לא הוא עבודה,
 ★ הם שאליו שטח בכל לעסוק יכולים

 5 לעבוד מתחילים שהם לפני אך נמשכים,
 ש- מה כל את ביסודיות לומדים הם

 ן שום על פוסחים ולא לעבודתם, קשור
 זיד בחריצות עובדים הם קטן. או גדול פרט

אם ביזבוז, כל על ומתרגזים וביעילות,

ה ל תו ב
 בתולה יליד מנחים עקרונות מיספר

רא לחיים. מיקצוע לו בוחר הוא כאשר
 או הציבור, את לשרת אוהב הוא שית,

 שנית, שרות. מתן על הדגש — הפרט את
חשי לתת יוכל שבה עבודה אוהב הוא
וב ולדייק, להקפיד פרטים, לפרטי בות

 מתחת מושלמת עבודה להוציא עיקר
 מסתפק. אינו משלמות בפחות כי ידיו,

 בבריאות, שולט המזל את שמציין הבית
 המיקצועות לכל המזל בני נמשכים לכן

 מחקר או רוקחות, לרפואה, הקשורים
 אותם, מושך המדוייק המדע גם רפואי.
 במזל, השולט מרקורי, בהשפעת וכמובן

עיתונאות בהוראה, לעסוק נמשכים הם

ב לעקרבים לייעץ צורך אין למעשה,
 יותר יודעים הם זאת את לבחור, מה
 במה בתוכו חש עקרב אחד, מכל טוב

 שייך לא הוא ואם לעסוק. לו מתאים
 להוציא דאג שמישהו העקרבים לסוג
 בהם, הטמונים הכוחות כל את מהם
 בשטח במקומו עצמו את ימצא אף הוא

ה האחריות, לחקור, הצורך העבודה.
 לפני מתחת לראות והחוש אינטואיציה,

 או לדברים מבעד לראות או הקרקע,
 לבחור העקרבים את מנחים לאנשים,

רפו או רפואה, — כגון מיקצועות להם
 מדעי, מחקר פסיכולוגיה, וטרינרית, אה

 במזל, השולט פלוטו, משטרה. או מודיעין
 במקומות לעבוד לעיתים עליהם משפיע
במקומות או הקרקע, לפני מתחת אפלים

 לא פעולה, חופש לקשת לתת חשוב
 מיסגרת, לשום להסתגל אותו להכריח

 קבועות עבודה בשעות אותו להגביל ולא
 תחושה לו נותנת כלשהי מיסגרת כי
 את מורידה ולחץ, כפייה סגירות, של

 הפוכות. תוצאות ומשיגה שלו, ההספק
 או ספורט, חיות, טבע, אוהב הקשת

 תנועה. הרבה בו שיש אחר מיקצוע כל
 יותר עליו אהוב הסוס, החיות מבין
 המזל מבני רבים אלה בימינו אך מכל,

מכו אופנוע, באפניים, הסוס את החליפו
ספור טייסים, נהגים, מטוס. או נית

 משתייכים וזיאולוגים ביאולוגים טאים,
 משפיע במזל, השולט יופיטר, זה. למזל

 מישפ- לכיוון־פילוסופיה, נטיותיהם על
עי באוניברסיטאות, הוראה חינוך, טים,
 אחרות, לארצות נסיעות או בדת, סוק

לנטיות המתאימים מיקצועות וכמובן,

 במקום הנעשה אדם, בכח או בכסף
ה את ואוהב אדמה, מזל גדי עבודתם.

 יעסוק לכן והאמיתיים. הארציים דברים
אגרו — לקרקע הקשורים במיקצועות

 קבלן־בניין. או מהנדס, גיאולוג, נום,
 אמנו- למיקצועות נמשכים רבים גדיים
 * הצ- על ופיסול, מוסיקה בעיקר תיים,
 * להרחיב צורך אין אלה בשטחים לחתם

 הם בו דבר שכל נאמר כבר הדיבור, את
 השולט סטורן, להצליח. סופו עוסקים

ומש מישמעת, אותם מלמד גדי, במזל
 הכלכלי, לביטחונם שידאגו עליהם פיע

 לסבול מוכנים הם החברתי. ולמעמדם
כי ובזכות בעבודתם, להתקדם על-מנת

 מגיעים ושאפתנותם מסירותם שוריהם,
 בו מקום בכל ומצטיינים רמות, לעמדות

עובדים. הם

דלי
 איזה מראש לצפות אי״אפשר לעולם
 ן ילמד אם גם דלי. יליד לו יבחר מיקצוע

 ★ יתברר מכל, המשעמם המיקצוע את
 £ למשהו אותו הפך שהוא זמן כעבור

 ליליד משיעמום. ורחוק מהמקובל, אחר
 אוהב הוא בעבודה, חברה נחוצה דלי
ש במקומות יעבוד לכן האנושות, את

 אם קהל. עם במגע לבוא צורך יש בהם
)45 בעמוד (המשך
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 למנוחה. מועט וזמן עבודה עומס לטלאים
מכם דורשים העבודה במקום רק לא

הרגיל, מן יותר לעבוד
מוצ אינכם בבית גם

 שם גם מרגוע, אים
 יש עזרה. מבקשים

 עד קור־רוח על לשמור
 הנטייה שאפשר, כמה

 יש מתגברת, לפזיזות
ו־ בהתאפקות, לנהוג

בעבו- מתאונות להזהר
כספים בדרכים. או דה ___________

יגי קרובי-מישפחה של י
ו בזהי בהם לנהוג ותצטרכו לידיכם, ע

 הקלה. יביאו לבית מחוץ בילויים רות.
¥ ¥ ¥

במרחבי־הארץ וטיולים קצרות, נסיעות
 עליכם. האהובה מהשיגרה אתכם ינערו

 לא שעדיין השוורים,
 רו־ שותפים להם מצאו

זו, לתקופה מנטיס
אותם לפגוש עלולים
 אלה בנסיעות. דווקא

 בבית להשיאר שיתעקשו
חב מחיי להוות יוכלו

 ויתארחו יארחו הם רה,
ית החיים אצל.ידידים.

 ובנעימים. בנחת נהלו
ל יודעים שאינם אלה

 להפסיקם, או קשרים להמשיך אם החליט
ה על הקלפים את ״להניח הזמן זה

 יותר. רציניות הצעות ולהציע שולחן״,
¥ ¥ ¥

 ולמישפחה, לבית מוקדשים ומחשבה זמן
וב המגורים, במקום שינוי על חושבים

 חילו- יתכנו זה נושא
 אנשים עם קי־דעות
במישפחה. אחרים

ה עם להתייעץ כדאי
ולהת דווקא, צעירים

 מרץ בנוחיותם. חשב
 בימים תשקיעו וכוח
המתחד בעבודה אלה
זרי שוב תפגינו שת,
 ותושייה חריצות זות,

לשבחים ותזכו מהירה,
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חאומיס
בתקופה נמשכים מכם חלק מעטים. לא *
לרפואה. הקשורים למיקצועות דווקא זו *

 אך הרומנטי, בשטח הפתעות צפויות עדיין
 תיתכן הרגשות. את לייצב נטייה מתפתחת

 הרבה אדם עם ידידות
 יכולה זאת מבוגר, יותר

רומנטית, ידידות להיות
 תקופה בהכרח. לא אך

 עיסקי לבסס מצויינת
 שיקיה ולדאוג כספים,

 לסמוך שאפשר בסיס
לע מאוד חשוב עליו.
גופנית, בפעילות סוק

,ה־ את להפנות כדאי
לפעילו המתגבר מרץ

 בהם שיש לטיולים או ספורטיביות, יות
 בזה. תגזימו אל אך סיכון. של קורטוב

¥ ¥ ¥
קי לתהפוכות חשופים תהיו זה בשבוע
והת לשימחה מרוגז במצב־הרוח, צוניות

 חלילה. וחוזר להבות,
 השקט על לשמור נסו

בעבו ולהתרכז הנפשי,
מצ בלימודים. או דה

לה יכול הרגיש בכם
מרי לידי אתכם ביא
 בני-המיש- עם בות

 ניצוץ רק חסר פחה,
מרי להדליק כדי קטן
 שקשה גדולה, בה

 מבלי לכבותה יהיה
 על תריבו אל לפחות כוויות. שתשאיר

יש הכספי שהמצב כיוון כספים, ענייני
 המבריקים. רעיונותיכם בזכות תפר,

¥ ¥ ¥
 דרך לתיכנון או ללימודים מצויינת תקופה
 לחשוב כדאי לנסיעות. גם הקשורה חדשה

חדשה. שפה לימוד על
 בעט המחזיקים אלה

 לכתוב יוכלו סופרים,
הרי כושר רבה, בקלות

ורעיו טוב, יהיה כוז
ב יצוצו חדשים נות

 מעורערים יחסים שפע.
 בתקופה לתיקון ניתנים

 מלתת להזהר יש אך זו,
חדשים. בידידים אמון

 כלפי שלכם, הביקורת
 זה, בשלב אתכם תטעה לא אחד כל

רם. בקול להשמיעה לא עדיף זאת ובכל
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 ביחסי זהירים להיות עליכם זו בתקופה
 אזהרות או בעצות לזלזל ולא אנוש,

ידי קרובי-משפחה. של
 הרגילים קרובים, דים,

 לשגיו- ולחייך לסלוח
 לפעול עלולים נותיכם,

מ לדבר נגדכם, בסתר
 ולהוציא גבכם, אחורי

 המצטבר כעסם את
על״כך. שתדעו מבלי

 לשותפים להאזין יש
 עתידים הם בעבודה,

ה בשיפור לכם לעזור
 צצים רומנטיים בעניינים הכספי. מצב

 השבוע. בלתי-צפויים ועיכובים מיכשולים
¥ ¥ ¥

 לקדם לכם יעזרו חדשים דפוסי־מחשבה
ב תתבלט אישיותכם קאריירה, ענייני
ה אלה. בימים מיוחד
 שתשקיעו והמרץ יוזמה

 להערכה. יזכו בעבודה
עצ בערך מכירים אתם
 תוותרו אל לכן מכם,

 ועל רעיונותיכם, על
 שאותה חדישה, גישה

ל להכניס התכוונתם
 ועד עבודתכם, מקום
בהתנג נתקלתם עתה
המקנ אנשים של דות
 ולקסם למגנטיות ער השני המין בכם. אים

ב אליהם התנהגו בכם, הטמונים האישי
 קשריכם. את להעמיק ותוכלו עדינות

¥ ¥ ¥
 עלולים ושלווה שאננות, שביעות-רצון,

 במיוחד בלתי-נעימות, להפתעות לגרום
עוב אתם בו במקום

עירנות, לגלות יש דים.
 בחלומות לשקוע ולא

ב אחיזה להם שאין
ב לעוסקים מציאות.

 כלשהו אמנותי שטח
ב השראה, תתווסף

 לפנות יוכלו אלה ימים
ו לגמרי, חדש לכיוון

 בני״הזוג להצליח. אף
יע קרובים ידידים או

ל ויגרמו מיקרי, באופן מתנות ניקו
ביטחון. ולתוספת מצב״הרוח, שיפור

 לא אצלכם שהתארחו קרובים או ידידים
 לבק־ ומתכונניס אדיבותכם, את שוכחים

אצלם, להתארח שכם
 תקופה לחיות אפילו ,או

 הצעה לידם. מסויימת
 להכניס עשויה זה מסוג

הת של לתקופה אתכם
 לחכות כדאי לבטויות,

שבו מיספר תוך מעט,
 מהי בביטחון תדעו עות

 השני המין בני דרככם.
וב בעדינות מתנהגים

 לאמון ומצפים חיבה,
 הם ספק, להטיל לכס אל מצידכם, מלא
 אומרים. שהם מה לכל מתכוונים אכן

¥ ¥ ¥
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אנ לכך ונוסף ירוד, קצת מצב־הרוח
לאכז לכם גרמו אליכם קרובים שים
ה אחרי אחת בות,

 חשים אינכם שנייה.
 זו. בתקופה עצמכם

ו שאבד, חשוב חפץ
ב עליו ויתרתם כבר

לפ יימצא מחשבתכם,
 יש לכם. ויוחזר תע

 הבריאות, על להשגיח
 מעל לעבוד ולא לנוח,

 כדאי אולי הכוחות,
 שי- לבדיקה לגשת אף

 להמשך הצעה על רופא. אצל גרתית
בחיוב. להשיב כדאי זרה, בארץ לימודים

¥ ¥ ¥
ה בזמן לו זוכים שבני־זוגכם היחס
 מ־ ורחוק ביקורתי, קפדני, הוא אחרון

ורמ דיבורים סלחנות.
 לאזניכם שהגיעו זים,
 מכוונים התנהגותם, על

 מתכנן מישהו מראש,
בחיי לבילבול לגרום

ה על לשמור יש כם.
 ולא והשיגרה, שקט
ל קינאה להתקפי לתת

ההתנהגות. את הנחות
נסי לכם תוצע בקרוב

לחוץ־לארץ, נוספת עה
 שיוסיפו וסיכונים הרפתקות ישולבו שבה
השקפותיכם. את לשנות אף ועשויים עניין,
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