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קנאי זהיר,
לאידיאולוגיה

תמיד ולא
בין מבחין
לתפל עיקר

הורביץ ויגאל משל ירוחם פרס שימעון עם משל ירוחם
וחשבונות בנזיספרים שקשור מה בכל מצטיין

 שור במזל הירח קשה, במזל השמש
 והאדמה האש ליסודות גדי. במזל וונוס

 ה- הצד הלידה. במפת חזקה השפעה
 וגם מודגש, ובהופעתו באופיו ״אדמתי״

מזכיר מאישיותו הנשאר הכללי הרושם
 יצירה איש מאשר אדמה איש *ותר

קשת. מזל מיליד שמצופה כפי חזון, או
תחו עצמית, מישמעת בעל אדם הוא

 קיצוני, הוא ואמביציה. אחריות שת
 עקשן מחיר. בכל למטרה וחותר תקיף
ש המטרות את משיג בדרך״כלל ולכן
לעצמו. הציב אותן

 לעבוד אוהב הוא ובעשיה, במרץ כוחו
ריאלי הוא ממאמץ. נרתע ואינו קשה

 הוא חסרת־מעצור. ביצוע יכולת ובעל
 נאלץ ואם שינויים, אוהב אינו זהיר,
 גם זאת, לקבל לו קשה שינוי, לבצע
 במצב בנוח מרגיש אינו מכן לאחר

שהשתנה.
 לא כתובה, לאידיאולוגיה קנאי הוא
 אינו הוא לתפל• העיקר בין מבחין תמיד

 הנקודה איפה להבחין שיודע אידיאולוג
 קו לפי פועל שהוא כיוון העיקרית,

 אינו הוא אותו. ביססו שאחרים מחשבה
 יצחק בזמנו שהיה כפי סכנה, מהווה

 סכנה שהיווה סרטן), (מזל אהרון בן
ב שלו, האידיאולוגי בלהט למיפלגתו

ש האנליטי ובכישרון המנהיגות יכולת
 ונכונות הסכמה ניכרת כאן התברך. בו

הוכתבו. שכבר רעיונות לבצע

שק מה בכל מאוד חריף אדם הוא
 חלק לקחת אוהב הוא לחשבון. שור

 שתהיה לו וחשוב הציבור, בחיי פעיל
לאנ פעיל ידיד הוא חזקה. השפעה לו

 רגישות לו חסרה למעשה אך רבים, שים
איתם. קורה מה חש תמיד לא לאנשים,

 שקשור מה בכל מצטיין הוא כאמור
 טוב. טכנוקרט — וחשבונות במיספרים

בפרס דברים לראות מסוגל תמיד לא
 שליטה־עצמית בעל הוא נכונה. פקטיבה

 ב- משתנים שמצבי־רוחו ולמרות טובה,
 האנשים הקצה, אל מהקצה פיתאומיות

 מצב- בקלות לזהות יוכלו לא מבחוץ
פסימי. או אופטימי רוח

 ולהגיע קשה לעבוד יכולת בעל הוא
ביקורת בעל ולפעמים ביקורתי להישגים.
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 £ החלטי אחראי, נוקשה, הוא מוגזמת.
 £ בצעד האחרים את להקדים ומשתדל

 £ לפחות במחשבות לא אם קדימה, אחד
 £ טוב, ואופי טוב מזג בעל הוא במעשים.

 * בעת גם ואופטימי. ילדים מאוד אוהב
£ באופיו. סלחנות מורגשת כעס

 £ ומעוניין ויוזמה, חזק רצון בעל הוא
 £ שעליהם הומניים עקרונות לפי לנהוג
£ מאמין. הוא ובהם חונך

 £ כפ- ערמומיות ובעל טבע אוהב הוא
 £ כישרון ובעל מאוד טוב מארגן רית•

 * שלפיה האידיאולוגיה, אדמיניסטרטיבי.
 £ שהוא מכיוון מוצדקת, נראית נוהג, הוא

£ יהיה אם אך אחר, מחנה מול עומד
£ יתכן שלו, המחנה ראש אליות עליו
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חד לימודים להתחיל מצויינת תקופה
 והתלהבות מייוחדת עירנות יש כי שים,

חדשים. דברים לקראת
לנסי גם מצויין זמן
מכו לקניית או עות
 כל אך חדשה. נית

 החלטתם שבו עניין,
 צריך ברצינות, לעסוק

התעל מייוחד. ריכוז
 עלולה מחסרונות מות

ולח לתקלות לגרום
יו מאוחר בשלב רטה
רו נסיון ייתכן תר.

 לשמור כדאי אבל וחדש, מעניין מנטי
הקרקע. על הרגליים שתי את היטב

התוצ עקב שביעות־רצון חשים בעבודה
אך מגיעים. אתם שאליהם הטובות אות

 מטריד חוסר־מנוחה
הע עומס בגלל אתכם
 רבות ודרישות בודה

שאינכם אנשים של
במייו־ אליהם קשורים

את מנצלים אך חד,
 בני־הזוג טוב־לבכם.

לחיים, מתח מכניסים
 אליהם להתייחס עליכם

ובסבלנות, בזהירות
 מצב־הרוח בגלל דווקא

 עיסוק שרויים. עצמם הס שבו התוקפני
ביקור אפילו או כלשהו, אמנותי בשטח
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מעניינת. לפגישה לגרוס עשוי בתערוכות,

 לומר קשה אתכם. מעסיק הכספי המצב
זה. ברגע כלכלי מביטחון נהנים שאתם

להרגע, תוכלו בקרוב

 וקרובים ידידים עם
 מצב עבורכם יוצרים

ל עדיף לעתיד. קשה
 מהתחמקויות היזהר

 אלו לבנים, ושקרים
 חשובים. יחסים לכם לקלקל עלולים

הקרובה. בתקופה לטיולים התכוננו

חאזגיים

 ורצון מתיחות חשים האחרונה בתקופה
 פרש־ לנהל נסיה קיימת ולהתבודד. לנוח

^ ^ ת׳, ^יו

 הידידים הם מי הבחין
 עבד במקום האמיתיים

תו זו בתקופה דתכם.
 שמתחדדת האינטואיציה על לסמוך כלו

בסודיות. בעתיד תוכניות על שמרו מאוד.

הת השוורים. את תאפוף מייוחדת אווירה
ל שקשור מה מכל פיתאומית להבות
מוסי ובעיקר אמנות.

 ותיאטרון. שירה קה,
 אחרי פיתאומי חיפוש

ל ורצון ושלווה, שקט
האסת החוש את פתח

 כספים בענייני טי.
 בן־ על לסמוך עליכם

 הם השותף, או הזוג
 זה, ברגע מכם מעשיים
ה לכל היטב ויידאגו

 קיים שלכם■ אינטרסים
צפוי, לא כסף סכום שיגיע טוב סיכוי

שלכם. השלילי התקציב את לאזן ויעזור

 היקרים במקומות ולבלות לצאת הנטיה
ה את לרוקן עלולה זו, בתקופה ביותר
11_________ **  ם3את ולהותיר כיסים
 צצות חדשות אהבות
8 יש יום. מדי כימעט 0^0 1 0 ̂
 כושר את היטב לחדד

שה מכיוון ההבחנה,
ל אתכם סוחף דמיון

 אף ולפעמים חסרות״זהירות, התקשרויות
 מאמצים משקיעים בעבודה מסוכנות.

ויוזמה. מרץ הרבה להוכיח ועליכם רבים

 מהירה ספונטנית, בצורה הנעשים מעשים
 רב לרוגז לגרום עלולים וחסרת־מחשבה

 כדאי הקרובה. בסביבה
 שאתם לפני להעצר
הדי ומבקרים. מעירים

 תמיד לא המהיר בור
 להיזהר יש ברכה. מביא

עבו בענייני ממריבות
 עצמכם שאתם אף דה,

 בתחום מאוד מצליחים
 אישור ומקבלים זה,

ה השכר על־ידי לכך
ב אליכם המגיע גבוה

 להתקשר הספיקו שלא לעקרבים זו. תקופה
 להזדרז כדאי ומרגש, חדש אהבה בקשד
קסמכם. מצליח עתה חדש. רומן למצוא
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מק פגישות יימשכו. פעילים חברה חיי
 מאמץ להשקיע צורך יש ומעניינות. ריות

 את לשכנע על־מנת רב
 בחיזו- השני המין בני

יימצ לא דליים ריכם.
ב בביתם הרבה או

ה בשטח זו. תקופה
 שינויים צפויים עבודה

 משימות פיתאומיים,
 ובלתי-צפויות, קצרות

שעשו חדשים ומכרים
 לעומת- להפתיע. יים

 לא לסטודנטים זאת
ולע־ להמשיך ויש קלה, תקופה צפויה

 ־ בינואר 20
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1 להישגים. להגיע כדי רבים מאמצים שות

 לאי- גורמות המיקצועי בתחום בעיות
חדשה. דרך אחר ולחיפוש שביעות-רצון

לש הזמן שהגיע יתכן
 ל- הסבה ברצינות קול

 או אחר, מיקצוע
שונה. עבודה מקום

 והסיכסו- המריבות
 מנת־חלק- שהיו כים,

 מעיקים לאחרונה, כם
 בענייני גם ומקשים.

בי שלום אין כספים
בני-הזוג. לבין ניכם

וני בדידות תחושת
 לגמרי. תיעלם השבוע, שחשתם תוק,

ותיקים. ידידים עם שוב להיפגש סיכויים

ש מה בכל וזמן מחשבה להשקיע רצוי
 דברים להסתיר הנטיף במישפחה. קשור

 מהאנשים בלתי־נעימים
 עלולה אליכם, הקרזבים

ולהם. לכם נזק לגרום
 גלזיי־לב להיות עדיף

 הקלפים כל את ולשים
הביקורת, השולחן. על

פו כלאחר־יד, הנאמרת
 אתם מאשר יותר געת

לקש בדעתכם. מעלים
מכ לא שחודשו רים
בעדי להתייחס יש בר

 מאוד רגיש הכספי המצב ובזהירות. נות
זה. בנושא להרגע תוכלו שבוע תוך אולם

סל 22 אזגז  - 1ב
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 מפתי- הצעות להגיע עשויות זה בשבוע
אחרות. לארצות לנסיעות הקשורות עות,

ב- לסרב. תמהרו אל _________
 מתקר- האהבה שטח

 יימש- שבה תקופה בת
(9 0 ^ניגן£ המין בני אליכם כו '

 להת- יוכלו ולא השני,
וה- מהמשיכה עלם 53*י<£658

|1111 אליהם. שתקינו קסט 1111 }0
 תוכלו כספית מבחינה

 הכל- המצב את לשפר
28***§ ^ פעולות על-ידי כלי א

וספונטניות. מהירות
 להימנע כדאי רב. לעזר תהיה היוזמה

כספי. רקע על וסיכסוכים ממריבות

 ־111 המעמד העבודה. בתיכנון להיזהר יש
ם^־ **ליז^אתם אפי שו

לדי־ ולהיכנס להצטער
 הבאה במסיבה באון.

 שילהיב אדם תפגשו
 אינם הס גם כספים ענייני כמה. פי אתכם

צרה. לשעת לחסוך כדאי רצון. משביעים
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