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אלד רינ
רגן:

קיצוני
ואחראי

 כשבמפת- דלי, במזל נולד רגן רונאלד
 ממזלות שניים של חזקות השפעות לידתו

 מגביר זה צירוף וגדי. שור — האדמה
 בכל בדרן־כלל הקיימת השאפתנות את

 הנוטה האוורירי, והמזל גדי. מזל ילידי
ו לריאלי הופך אינטלקטואלי, להיות
האדמה. מזלות בהשפעת מעשי
 עקשנות, חזק, רצון בעל אדם הוא רגן
 ניחן הוא ויעילות. שיטתיות ישר, שכל

 לקידמה. ושואף ואירגון, מנהיגות בכושר
 חשדן להיות נוטה הוא זו שאיפתו למרות

 לרעיונות להסתגל לו וקשה וצר־אופקים,
 עצמו, ממנו באים אינם אם — חדשים

המוכר. מעולמו או
 הדגש את ישים הוא דלי מזל כבן

עבו את לחלק לו נחוץ עבודת״צוות, על
 לוודאי וקרוב רבים, אנשים עם דתו

 בכל רבים ומומחים יועצים לו שיהיו
 רבים באירגונים יתמוך הוא ותחום. שטח

דרכם. ויישלוט
 מוקף והוא חברה אוהב שהוא למרות
עצמו חש הוא רבים, באנשים בדרך־כלל

 מישמעת אוהב אינו הוא תמיד. בודד
ל נוטה אותו. שמגבילים חוקים או

ה למען מגידרו לצאת ומוכן קיצוניות
 את מאבד אינו לעצמו. שהציב מטרות

נוק הוא מדרכו. סוטה ואינו קור״רוחו,
 ואמביציה. אחריות בעל החלטי, שה,
 לפתע לשנות יכול ברורה סיבה ללא אך

 במילים סביבתו את ולהדהים מצב״רוח,
 לפני שרגע לאחר וסמכותיות, פוגעות

והרגשת־שיוויון. ידידותיות הפגין כן
 ויישר, פשוט כאדם להגדירו קשה
 וניגש ערמומי, חורש־מזימות, הוא פעמים

 לפעמים ומחושבת. חלקלקה עקיפה, בדרך
מסתו ודברים באינטריגות מעורב הוא

 חשדן, שהוא שלמרות לציין מעניין ריים.
ופעמים להערים, קשה לא עליו דווקא

הקרו משותפיו דווקא מאוד להיזהר עליו
ביותר. בים

 ול- לבית למולדת, קשור מאוד הוא
 הוא לו, חשובה האנושות טובת מישפחה.

וה החלכאים של לסיבלם אדיש אינו
 להשתתף מוכן אידיאליסט, הוא נדכאים.

 תנאי את ולהיטיב לסייע צדקה, במעשי
 פילנטרו־ בפעילויות ירבה הוא הסובלים.

להר וישתדל לסובלים עידוד יתן פיות,
קומו — הציבור לטובת במיפעלים בות
מט למען משותפת ויצירה לעבודה נות
הומאניות. רות

 בקלות. קושר הוא חברתיים קשרים
ספונ חמים, הוא היומיומית בהתנהגותו

 רגשותיו, את לבטא לו קל וחביב. טני
ומת רגש־עליונות, בתוכו חש הוא אך

 למעמדות-הגבוהים. בייראת-כבוד ייחס
 כל החברתית, לעילית להשתייך לו חשוב
 לעט- ולהגיע להתפרסם שאף הוא חייו

ש מסכה בקלות לובש הוא דה-רמה.
 שבו תפקיד ולאותו רגע לאותו מתאימה

 זאת עושה אינו הוא להופיע. מעוניין הוא
לכך. מודע הוא תמיד ולא במכוון,
 להם ונותן הקרובים לאנשיו קשור הוא
 יישכחו, של בתנאי רק זאת אך חסות,
 הוא בהם. השולט הוא מי לרגע, אפילו
 אינו אך והערצה, תשואות להמון זקוק
 גאווה בו יש האנשים. אחרי לחזר מוכן

וב בהערצה זוכה הוא וכאשר חזקה,
באנ לזלזל נוטה הוא שאף, שאליו כבוד,
אותו. המעריצים שים

השפ לאמו, מאוד קשור היה בילדותו
 בו. ששלטה זו והיא חזקה היתה עתה
 אותו שדוחפת זו היא שאשתו נראה היום

 מוקף להיות צורך חש הוא להצלחות.
חזקות. בנשים
 שאשתו ההרגשה את שנותן למרות אך

 הוא בדרכו. הולך הוא למעשה בו, שולטת
 של לרעיונותיהם להקשיב אמנם, מוכן,

 מקבל שהוא הרגשה להם ולתת האחרים,
 קשה, מצב כשיגיע אך דבריהם, את

 פיתרון, לו למצוא כיצד יידע לא שאיש
 בהברקה מקורי פיתרון שיימצא זה הוא

 בדעות להתחשב יסכים לא ואז בת״רגע.
משלו. שונות
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מר חדה, והבנח בפיקחות ניחן הוא
 מסובכים. מצבים ולנתח לראות חיק

 האינטואיציה על מסתמן הוא פעמים
 מחליט ובזכותה ניחן, שבה החזקה,

בהב טועה אינו ואף במהירות, ופועל
 נטיות בעל הוא והמהירה. הדקה חנתו

 יעדיף בעבודתו אן רב, ודימיון אמנותיות
 וייסמון הדברים, של הטכני הצד את

 בכל ומומחים בעלי״מיקצוע על בעיקר
יעסוק. שבו תחום

 בראייתו שמאמין אדם שהוא מכיוון
 מסוגל הוא בשיפוטו, ובוטח הנכונה
 למצבים ארצו ואת עצמו את להביא
ה תגובותיו בגלל ובלתי-נעימים, קשים

וחבלתי־מתפשרות. קיצוניות
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 והתמדה. עיקביות חסרת״יציבות, תקופה
שיגרתית. לעבודה להסתגל קשה קצת

 לשינויים לצפות אפשר
 יש בעבודה. ותהפוכות

הבריאות, על להשגיח
מ במייוחד ולהיזהר

 ומטיפול חשמל, דברי
 אין שעליהן במכונות

ניס ידע. מספיק לכם
 ידי- את לשנות יונות
ל לגרום עלולים דיכם
 רצוי לכן ואיבה, ניכור
שהם. כפי אותם לקבל

 שבו דבר בכל להתמיד במייוחד חשוב
 גדול. להפסיק שהפיתוי למרות התחלתם,

¥ ¥ ¥
 במצב־ ושינויים תהפוכות מלאת תקופה
 ישפיעו במפתיע, שייתרחשו דברים הרוח.

 לטווח־ עתידכם על
 יחסים על הדגש ארוך.

 ו־ שותפים עם אישיים
 הפסקה תיתכן בני־זוג.

ו ממושכים יחסים של
 מידה באותה מסובכים,

ב להתחיל סיכוי קיים
 חדשה. יחסים מערכת

או לא כידוע, שוורים,
 בשיגרת־ שינויים הבים

תקו דווקא אך חייהם,
צע אותם את לעשות מתאימה זו פה

 מזמן. לבצע אמורים הייתם שאותם דים,
¥ ¥ ¥

 ב- הקשור כל על במייוחד להקפיד יש
שמש אי״יציבות קיימת שכן בריאותכם,

ו הרגשתכם, על פיעה
 לחולשה לכם גורמת

ה מן יותר ולפגיעות
 הרומנטי בשטח רגיל.

 אי״שביעות־רצון חשים
מרגי מכך וכתוצאה

 כך לפעול, בדחף שים
 המטרות שבדרך־כלל

 הקשיים למרות יושגו
 חוסר- אליהן. בדרך

ישו ומעצורים ביטחון
 ,עברתם, שאותם מהקשיים כתוצאה חררו

קלה. לתקופה ולהתכונן להרגע אפשר

ו הביטחון מקור כה עד ששימש הבית,
מיציבותו. מעט לאחרונה, איבד, הקביעות,

התפר־ ואפילו מתיחות
ל גורמים צויות־פתע

 לכם שקשה רוח מצבי
 מכל יותר בהם. לשלוט
 או לים, געגועים חשים

 שבו אחר מקום לכל
 הרבה למצוא אפשר

 הרומנטי בשטח מים.
 רבים מבוקשים, אתם

ה המין מבני המחזרים
 במינו מיירתד קסם שני.

שוכחים כמעט אתם
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 ואילו מכס, קורן
 רבה. שהיא למרות ההצלחה, את להעריך

¥ ¥ ¥
 מידידים ונהנים בחברה מקובלים אתם

 למרות ההיכרות. את חידשתם שאיתם
 חזק יצר״הנדו׳דים הכל

 להתמיד לכם וקשה
 השיגרתיות. בעבודות

 שבשבוע לוודאי קרוב
 באוזניכם ישמיעו זה

הכרו מפתות, הצעות
 רחוקה. בנסיעה כות
 נסיעות לדחות רצוי

 בדרך להתמיד ולנסות
 קיימת התחלתם. בה

ב להתאהב נטייה
יתכן אבל מוחלטת, פיתאומית צורה
 חשאית. לאהבה תתפתח שזו מאד

¥ ¥ ¥
 התאהבויות־פתע במייוחד. מוזרה תקופה

 בגלל בעיקר ביטוי לעצמן מוצאות אינן
ה קודמות. התחייבויות

מאו בשלב תגיע הקלה
תוכלו ואז יותר, חר

 בכל חדש דף לפתוח
מ לאהבה. שקשור מה

ל״ כדאי כספית בחינה
שנר מתוכניות הזהר
ומפתי מבטיחות אות
לח הזמן לא זה עות,

 בעניינים מהשיגרה רוג
 שקשור מה כל אלה.

ל־ טוב ולכן להצליח,
בהנאה. עבודה ולשלב

 עשוי בנסיעות
בהן הרבות

 המאורעות. בשטף חסימה שוב קיימת
 מחשש חדשים, בעסקים להתחיל טוב לא

ה ואכזבות. תיסכולים
במפתיע, מתרחש כל
— הכספים ענייני גם

ב מחסור של תקופה
להש עשוייה כספים

 כאשר במפתיע, תנות
שיע כסף סכום יגיע
ה על להתגבר זור

חו ולהחזיר קשיים
ל מפריע משהו בות.

אה יחסי של קידומם
 הזמן שזה יתכן מזמן, לא שהתחדשו בה

 המציאות. טול ולעמוד מסקנות, להסיק
¥ ¥ ¥

 באישיות־ העיקש הצד מתגלה זו בתקופה
מעורבים אתם חוסר־גמישות בגלל כם.

___ במריבות, בעל־כורחכם
 בכל כאילו ומרגישים

 להתפרצות תגיעו רגע
 הר־געש. של לזו דומה

דרמ שינויים ייתכנו
 בנות־ בהחלטות טיים
 העבודה בשטח רגע.
 רעיונות בראשכם צצים

ש ומבריקים, מקוריים
באפש אין זה ברגע

 בגלל לבטאם רותכם
 מ־ לצאת המסרבים אחרים, של מעצורים

 האהבה. בשטח גס שינויים שמרנותם.
¥ ¥ ¥

אך יסודי, בשינוי צורך חשים אתם
את להוציא משום־מה, מצליחים, אינכם

למ לפועל, התוכניות
 שאתם היוזמה רות

 קצר זמן תוך מגלים.
שאי־ את לגלות תוכלו

 מעל ולהעלותן פומיכם
 זה ברגע השטח. לפני

יכו דרסטיים שינויים
 נק- בגלל להזיק, לים

ה אנשים של מנותם
וה- אליכם מקורבים
 את היטב מסתירים

 רומנטי ניסיון יתכן
זמן. הרבה שייזכר

ר 21 ב מ צ ד  ־ ב
ר1בינ 19 א

י0
עחת

^ £ £ 2 2 x 0 ■

ב צעד, כל לחשב עליכם העבודה בשטח
 ידידים ליחסי־אנוש. שקשור מה בכל עיקר

 לשנות עלולים בטוחים
 ולגרום התנהגותם את

 זה ברגע רב. לרוגז
 עצמכם על לסמוך רצוי

המא את ולנהל בלבד,
 בגיבוי בעבודה בקים

 המקורבים אנשים של
עוב שאינם — אליכם

 זמן תוך איתכם. דים
בהתחד תרגישו קצר
המס הרב המרץ שות

 ואומץ יוזמה לגלות ותוכלו בתוככם, תתר
 וכספיים. רומנטיים בעניינים בעיקר רבים

¥ ¥ ׳¥
 צורך חשים אתם האחרונה בתקופה

 הרבות מההתחייבויות ובחופש בעצמאות
 עצמכם. על שלקחתם

 על במייוחד לשמור יש
 קור־רוח ועל הבריאות

 ששם במקום־העבודה,
 לאחרונה. רב המתח
 יחול כספים בענייני
 ובתחום בקרוב, שיפור

לפ עלולות המשפחתי
ענ בגלל מריבות רוץ
למ אפשר רכוש, ייני
 על-ידי הדבר את נוע

 והגיונית. קרירה גישה
 דברים יתרחשו

¥

זני
_■1י.<1וו1■ףו^

 הרומנטי בתחום
ומשמחים.

שו 1
ר 2( ב מ ב  - בנו

ר 20 ב מ צ בד

איבתם
מייוחד

וכעסם.
ומדהים,

 מפתיעים
¥ ¥

ל הקשורים לעיסוקים מתאימה התקופה
קשרי־מיסחר, על־ידי אם אחרות, ארצות

ם__________ י ר ש או ידידותיים ק
 כדאי רומנטים. אפילו

 שנוח ולתכנן לחשוב
ומעניין, חדש לימודים

להת להתרכז, תוכלו
ב מאוד ולהצליח קדם

מ תבחרו. שבו תחום
מת אתם כספית בחינה
 מצב לקראת קדמים

 להעז כדאי יותר. טוב
מברי רעיונות ולבצע

 שהיא יוזמה כל בראשכם. שיעלו קים
בעתיד. רבים ועידוד ברכה לכם תביא
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