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האד מזלות לקבוצת משתייך גדי מזל
 שבתאי הכוכב על״ידי ונשלט מה,

(סטורן).
 : גדיים סוגי שני למצוא ניתן זה במזל
שו הוא שאליה ידועה, מטרה לראשון

 של בתכונות מצטיין הוא — להגיע אף
 במטרה ודבקות תיעול יציבות, סבלנות,

האפשריים. הקשיים בל לנוכח
 ועצור, סגור להיות נוטה — השני

 של אווירה אותו כשאופפת חסר־ביטחון,
 מגן הוא מהחיים. ופחד חשדנות קיפאון,

קבו למיסגרת היצמדות על״ידי עצמו על
 את ישנה לעיתים־רחוקות ובטוחה. עה

 את יאבד שמא מחשש עבודתו, מקום
הכלכלי. ביטחונו

 שבתאי, — גדי במזל השולט הכוכב
 תחומים גבולות, באטטרולוגיה המסמל

 נס- את הזמן, מיגבלות את ומיסגרות.
 החינוכיות החוויות ואת החיים, יונות
להתחשל. על״מנת לעבור האדם שעל

ששב גילו, הטלסקופ התפתחות עם
 מהוות והן טבעות שלוש מוקף תאי
זה. לכוכב המיוחסות להגבלות סמל כעין

 וחוקי גדולה מוסריות מסמל שבתאי
הבול התכונות אחת לבן נוקשים. מוסר
 האחריות. היא גדי במזל ביותר טות

 עוסק ורגש, דימיון מלא הוא כאדם גם
 שהוא ויודע למציאות מודע באמנות,

 ואכן שהיא. כפי עימה להתמודד חייב
אח בעול חייב שהוא הרגשה גדי לבן

 עצמו על נוטל שהוא והמשימות ריות,
בחייו. מרכזי ציר מהוות

 הרגשה לפעמים נותנים גדי ילידי
 הם בילדותם בבר מבוגרים. נולדו כאילו

מבינים מאחרים, יותר וסגורים רציניים

 יותר. וחזקים צעירים נראים הם דקנים
 השולט הכוכב — שבתאי זיקנה, בגיל

 ומפצה חסדיו, את להם מראה בהם,
צעיר. בגיל שידעו הסבל על אותם
 כמעשיים, ידועים — גדי מזל בני

 כאשר אך ומרובעים. רציניים ארציים,
 שהוא מתברר מקרוב, הגדי את מכירים

להי החזק והצורך מרובע, לא לגמרי
 לשמור לו עוזר קבועה למיסגרת צמד

 הקיימת החזקה האינדיווידואליות על
 חומות־בי- סביבו מקים הוא באופיו.

להת הזוכים אלה הם ומעטים טחון,
 הפנימי עולמו את ולהכיר אליו, קרב

העשיר.
מאח ומובדל בודד עצמו חש הגדי

 באדיבות לחברה מתייחס הוא רים,
 לעי- חש הוא בתוכו אך ובסימפטיה,
ועצבות. דיבדוך תיס״קרובות

 האחריות ורגש הרבה רצינותו למרות
 להם המחפשים הגדיים רבים המפותח,

מהר להתנער ומנסים בוהמיים, חיים
 בדרך־כלל. אותם המלווה הכובד גשת
 אותם למצוא שניתן הסיבה שזו יתכן

 במקומות או ובילוי, בידור במקומות
 — יימצאו הם שדווקא מצפים לא שבהם

 או ובלתי־שיגרתיות, מוזרות בהרפתקות
לאופיים. מנוגדת שלמעשה בחברה

 ינהג שלא קרוב לאדם לסלוח יוכלו לא
צורה. באותה איתם

מת הם שכאשר להוסיף, כדאי אולי
 לסלוח מאוד להם קשה מידיד, אכזבים

 הוא בקשר, איתו ימשיכו אם וגם לו,
ומסוייג. מנומס שיטחי, יותר יהיה

חשו הקאריירה קודם, שנאמר כפי
באי הקיימת והשאפתנות גדי, לבני בה

להישגים להגיע אותם מכוונת שיותם

 סדר תחושת מפתחים בזמן, שיעורים
 בבית־הספר הנהוגה וההישגיות וניקיון,
 להישגים, שואפים הם להם. טיבעית

להישגים. בהתאם עצמם את ומודדים
קשו ונשארים למישפחה קשורים הם

 לטפל נחוץ כאשר חייהם. כל במשך רים
 — זקנים או חולים בקרובי-מישפחה

מהחו ייתעלמו שלא אלה הם הגדיים
ונאמנות. בדבקות לעניין ויתמסדו בה,

לעי עליהם מכביד סטורן בילדותם
 ומפגיעות ממחלות סובלים ימם תים,
 לעיתיס-קרובות אחרים. מילדים יותר

 רבים, בקשיים עליהם עוברת הילדות
 נראה משתפר. גורלם גם השנים ועם

גדי. בני עם מיטיב הגיל כאילו
 גדי שבני וכבל — זיקנה מסמל סטורן

 יותר אותם מחזק סטורן בגיל, מתקדמים
פר נוצר דבר של שבסופו כך ויותר.
נר הם וצעירים ילדים בתור — דוכס
ומז מבוגרים ובתור יותר, מבוגרים אים

 ומכיוון רבים, אנשים עם מיודדים הם
מכו לעמדות מגיעים בדרך־בלל שהם

 רבים המיקצועיים, הישגיהם בגלל בדות,
 לשפוט אם אך חברתם. את מבקשים

 מתיידדים גדי בני האמיתי, המצב את
 קרובה. בידידות כשמדובר רב, בקושי

 הם להיפגע, וחוששים מאוד רגישים הם
 המיועד את היטב ובוחנים ביקורתיים

 אמון נותנים ובאשר קרוב, ידיד להיות
 קרובים יחסים ליצור לעצמם ומרשים
ה מעולמם מעט פותחים הם וגלויים,

לחי נתפסים ואינם מתמסרים סגור,
קטנוניים. שובים

 שמגישים הראשונים הם צרה בשעת
ש מידידיהם העיקרית דרישתם עזרה.

 עצמם שהם מכיוון וגלויים, כנים יהיו
 נחוץ כאשר לבם. עם אשר את אומרים

 לא דרך על לחבר להעיר או לבקר
 מעירים הם מרגיזה, התנהגות או נכונה,

לכן האמיתית. דעתם את מסתירים ולא

אד־־סאדאת אנוור
במטרה ודבקות יציבות

בו הם שבו תחום בכל משמעותיים
 בתחומים למצוא ניתן גדי בני חרים.
 פוליטיקאים, יוצרים, אמנים, — רבים
מלאכה. בעלי או מדענים עסקים, אנשי

יב שבו שטח בכל בטוח, אחד דבר
והחרו המסורים העובדים הם יהיו חרו,
ביותר. צים

או שחורה, מעבודה חוששים אינם הם
)48 בעמוד (המשך
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 אתכם. מעסיקה בקאריירה ההתקדמות
להת על-מנת ויוזמה רב מרץ משקיעים

תע ההתקדמות קדם.
 בכוחות בעיקר שה

לס בדאי לא עצמכם,
 של הבטחות על מוך

הת וידידים. קרובים
 שינוי לקראת להבות
 עי- להתנהגות גורמת

ב רעשנית. ומעט רגית
 צפויות הרומנטי שטח

מ בני־זוג עם פגישות
 זמן תוך אחרת. ארץ

הש- לצורך נסיעה
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 על ידובר קצר
 נישואים, אפילו או מיקצועית, תלמות

¥ ¥ ¥
ועיי כובד לאות, חשתם האחרון בחודש

 חלק יותר, קלים תרגישו מהשבוע פות׳
 תתגשמנה, מהציפיות

מרו יותר תהיו ואתם
 חדשים רעיונות צים.

 ואף העבודה, בשטח
ו ללמוד הזדמנויות

 הנושאים את לפתח
 יהיו אתכם, המעניינים

 מאוחרת בתקופה לעזר
מת החברה חיי יותר.

מביני ואלה עוררים,
 מחוסר־חב־ שסבלו כם
 ענו שלא באנשים מוקפים שהיו או רה,

 חדשות. מהיכרויות להנות יוכלו לדרישות,
¥ ¥ ¥

 בני-מישפחה עם פיתאומיזת מריבות
 לדיכדוך גורמות זרים אנשים ואפילו

מצ לא כימעט וכעס.
ה אחרי לעקוב ליחים
 להתפרצויות סיבות

 ענייני הפיתאומיות•
 גם מוסיפים כספים

 ולחוסר- למתח הם
בני־הזוג, עם ההבנה

 זה בשטח לפחות אך
 סכומי להירגע, תוכלו

עתי בלתי-צפויים כסף
 ולהוציא להגיע, דים

 ייתכן ודאגה. פחד של ממצב אתכם
מחוץ־לארץ. קרובים או ידידים ביקור
1 £

סאומיס

 באני לפגוש עתידים אתם העבודה במקום
ואו להקשיב כדאי ומעניינים. נעימים שים

מ חלק לקבל גם לי
ישנוי־ שהם הרעיונות

העוב עם היחסים או.
 הם גם האחרים דים

זו. בתקופה- נעימים
 רב עניין מגלים אתם
האמנות, שיטחי בכל

מהש אחד לפתח ורצוי
מוכ אתם שבהם טחים

קרו או הורים שרים.
 עלולים מבוגרים בים

 שתיאלצו וייתכן מזמנכם, חלקם ליטול
כספיים. בעניינים עזרה להם להושיט

¥ ¥ ¥
 בתקופה ובדייקנות קשה עובדים אריות

 נסו פסימית. מעט הכללית הגישה אך זו,
 חדשים דברים לפתח

 לשקוע ולא בעבודה,
 רג- האפורה. בשיגרה

 מכבידים שות״אשמה
 מוכנים ואתם עליכם,

 למען הרבה להקריב
 לכם. היקרים האנשים

 בכובד־ראש לחשוב יש
 בעבודה שינויים על

ש הנוף״האנושי ואף
נסי יתכנו בסביבתכם.

 עזרה או עבודה, בענייני פיתאומיות עות
 לבם. והזקוקים בצרה השרויים לידים

¥ ¥ ¥
 להרשות יוכלו בתולה בני גם סוף־סוף
מסי זו. בתקופה מהחיים לתנות לעצמם

ואירו קונצרטים בות,
 ייגרמו ספורטיביים עים

באישיות־ זמני לשינוי
 להשתחרר תוכלו כם.

המא מהביקורת, מעט
 להישאר אתכם לצת

 שבה תקופה בצד. תמיד
תחביבים, לפתח אפשר
 מוצאים אינכם שלהם

בדרך־כלל. פנוי זמן
 ומלאכות־יד כתיבה

 מכל. יותר אתכם יאפיינו ומקוריות עדינות
זה. בשבוע מודגש יהיה הרומנטי הצד גם

1חאזן״ם 0 1
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 לענייני מופנה יהיה הריכוז זו בתקופה
 להשגיח עליכם והרכוש. הדירה הבית,

 ולנסות הכסף, על
 מרבית את להחזיר
ל הגורמים החובות
 יותר מאוחר מועקה.

 לחוש עלולים אתם
כספים. בענייני קשיים
 כאשר כעת, דווקא
 עשויים חיסכון, דרוש

שיוסי אורחים להגיע
 אך והוצאות, עבודה פו

 הנאה תוסיף חברתם
 רצויות עבודה בענייני נסיעות ועניין.

 פגישות. לכם וצפויות זה, בשבוע לכם
¥ ¥ ¥

 או מקוס־המגוריס את לשנות צורך חשים
 הרגילה. מהסביבה לתקופת־מה להתרחק

ני אופטימי, מצב־הרוח
 ידידים ושליו. נוח

 לפתע להגיע עשויים
 ולהביא מחוץ־לארץ,

לסטו משעשעת. מתנה
 מאוד טוב סיכוי דנטים

לכו בבחינות. להצליח
לל להתחיל מומלץ לם

 כושר חדשה, שפה מוד
 וקל מתחדד הריכוז

 זו. בתקופה ללמוד יותר
מר ליחסים להוביל עתידה מיקרית פגישה
 משתפר. הכספי .המצב ומיוחדים שימים

¥ ¥ ¥
 — במיוחד אתכם יעסיקו כספיים עניינים

שנחוץ. ממה יותר כסף להוציא רוצים
 מבין החסבנים אפילו

 צורך ירגישו הקשתים
 ולקנות כסף לבזבז

לפ טוב דברי־מותרות.
ב חיסכון חשבון תוח

 גם ואולי אלה, ימים
ב מזלכם את לנסות

קו הופעתבם הגרלות.
 שופעים ואתם רנת,
ושימחת־חיים. קסם
ב אכזבות שחשו אלה

עצמם את לפצות יובלו האחרונה, שנה

* 1

 ונוטים קלי־תנועה עירניים, יותר הגדיים
 בכם מתעורר זו. בתקופה לרגשנות יותר

חד לעיסוקים החשק
 מיוחדות הרפתקות שים,

 בענייני גם וטיולים.
 צורך חשים המיקצוע

 העמדה את לשנות
טו אפשרויות והעיסוק.

 בפניכם נפתחות בות
ל רק עליכם עכשיו.

עצ את ולהציע העז
 טובים הסיכויים מכם.
ביטחון־ שיפגינו לאלה

 להראות עליכם רומנטים בעניינים עצמי.'
 סודיות עם יחד ויוזמה העזה יוחד

¥ ¥ ¥
 יתכן במנוחה. צורך חשים שבה תקיפה

 תיאלצו ואתם במישפחה, שמישהו.חולה
לעניי יותר להתמסר

 טוב מישפחתיים. נים
 העתיד, את לתכנן

 התוכניות על ולשמור
מק אורחים בסודיות.

 שעושים וידידים, ריים
 שלהם, כבתוך בביתכם
 לחוסר- לגרום עלולים

 עדיף רב. ולרוגז שקט
 בגילוי־לב, להם לומר
 מדי נחוץ לכם שגם
 יביאו מיקריות פגישות לעצמכם. זמן פעם

 יעלמו. אלה אולם מעודדות, הפתעות
¥ ¥ ¥

חד היכרויות מסיבות, חברתית, פעילות
גבינות ערבי קפה, כוס על שיחות שות,

825353336

כה. עד עליהם שעברו קשים זמנים על
, * .*■■*.*1■* .*•->.* .*.*.*.***-*.*.**י^*.* .***.* .*.*.*.*.*.* •*.**.*■><*■*** .)י■*■****■*

 תרגישו בבית,
לא אך חדשים,

 מחכים אלה כל — ויין
 מזל לילידי השבוע

עניי לעומת־זאת ד-גים.
 זורמים אינם עבודה ני

להי צריכים כמצופה.
גי מפני במיזחד שמר

 מיקצועיים. מודות לוי
הי לשקול רצוי בכלל

היו ומלה מלה כל טב
 בתקופה מפיכם. צאת

 מאוד מעט תימצאו זו
 בקורסים להתחיל צורך
בהם. להתמיד קל יהיה


