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אופייניות מזל
 התקופה בתחילת שנולד קשת, מזל בן
 עשוי קשת, במזל השמש נמצאת שבה

 באם האסטרולוגיה, את לחלוטין לפסול
האח בימים שנולד למזל, בעמיתו יפגוש
 להשוות ינסו אם המזל. אותו של רונים

ש יווכחו ואישיותם, תכונותיהם את
 למדי. שונים והתנהגותם אופיים בעצם
לאו משתייכים שהם קבע מי כך, ואם
 שאלות 1 ביניהם משותף ומה קבוצה, תה

ובצדק. מתעוררות, כאלה
ב להתחשב יש שבאסטרולוגיה ידוע
 השעה היום, הלידה, שנת רבים. גורמים

 ובלעדיו חשוב כזה נתון כל והמקום.
אי את שתשקף מפה להרכיב אפשר אי

המי בעליה. של ועברו תכונותיו שיותו,
 כאשר מיוונית, לקוחה הורוסקופ לה

 — מובנו — הורו — הראשון חלקה
למע בנוי ההורוסקופ כל כלומר, שעה.

הלידה. שעת על שה
 במזל נוספת חלוקה קיימת כן כמו
 מזל, של בתחילתו שנולד זה עצמו.
 בסופו. שנולד מזה שונה יהיה באמת

נו וכך לשלוש. התקופה את מחלקים
 מהן אחת שלכל קבוצות, שלוש צרות

ש אלה את במיוחד המאפיינים דברים
בה. נולדו

הרא בה. השולט כוכב קבוצה לכל

 לשנייה יופיטר• כוכב על-ידי נשלטת שונה
לשלי ואילו מרס, כוכב את משייכים

ה של והמבורכת החזקה השפעתה שית
עצמה. שמש

בנו 21ב״ מתחילה ראשונה קבוצה
 לקשתים בדצמבר. 2ה- עד ונמשכת במבר
 לשאר מאשר קשים יותר מעט חיים אלה

המור אישיותם בגלל וזאת המזל, בני
 מוכנים אינם לעולם והמסובכת. כבת

הפילוסו נטייתם כפשוטם. דברים לקבל
נו משמעויות שיחפשו להם גורמת פית

מאלי המובנים דברים גם ועמוקות ספות
 סימפטיים, הם על״פי״רוב כביכול. הם,

שמת ידידותי, פנים סבר בעלי שקטים
 מבטם צינית. מעט הבעה אליו לווה

 עצמם, על מדברים כשהם גם מרוחק.
 אופיו את מנתחים שהם הרגשה קיימת

 שיתערבו הם ולא להם, זר אדם של
המסובכות. בבעיותיו
בי חוסר חשים הם קרובות לעתים

גור צדק וחוש יושר אך בחברה, טחון
חוש שהם מה כל שיאמרו להם מים
 ופוגעים. מעליבים דבריהם אם גם בים,

 באוזניהם, שתשומע מוצלחת לא הלצה
 ני- חיוך של צל אפילו בהם תעורר לא

 הערה יעירו הם הטוב ובמיקרה מוסין.
ז״ מצחיק להיות אמור זה ״האם :כגון

ללי נמשכים הם גם הקשתים, כשאר
בו מדוייקים למדעים ונטייתם מודים,

 חלק מהווה אמנות גם במיוחד. לטת
 יסתפקו לא ועל״פי־רוב בחייהם, חשוב
 אמנותי תחום כל אחד. אמנותי בשטח
 ואולי סיפוק להם ויגרום אותם ימשוך

חיים. הם שבו הפנימי במתח הרפייה אף
התעניי תחומי נפסקים לא כאן אך
 ליבם ואומץ אותם, מושך דבר כל נותם.
 שונות בחוויות להתנסות להם גורם

 בגלל להם נגרם העיקרי הקושי ומשונות.
באישיו הקיימים הקיצוניים ההבדלים

מ בשנייה להיהפך יכול מצב״הרוח תם.
 לדיכאון והעליזות, האופטימיות שיא

 מגלים הם לילדים אהבתם את ויאוש.
 משלחם, ילדים להם נולדים כאשר רק
אח מסורים, כהורים מתגלים הם ואז

 עם כשווים לילדיהם ומתנהגים ראיים
שווים.

 בדצמבר 3ב״ מתחילה השנייה הקבוצה
ה זו בקבוצה בו. 11ה״ עד ונמשכת
ולחו לאימפולסיביות יותר נוטים קשתים

המזל, בני כשאר הם, גם סבלנות. סר

ל נמשכים רבים, בתחומים מתעניינים
 צורך קיים אצלם אך ולאמנות. לימודים
 עוסק הגדול חלקם רבה. בתנועה להימצא
 מתמחים אחרים שונים, ספורט בעיסוקי
מקו את מוצאים שלא אלה בריקוד.

 עצמם את מפצים אלה, בתחומים מם
 קצרות רבות, ובנסיעות ברגל בטיולים
וארוכות.

 ותגובותיהם לסיכונים נמשכים הם
 הם בתוכם אם גם תוקפניות, לעתים
להם. נוגע שלא כמעט שהעניין חשים
 ולהתייחס כספם את לבזבז נוטים הם

 גם לרכוש. שקשור מה לכל בקלות״ראש
 שמאיזשהו יודעים הם אוזל, כשכספם

לע להם שיעזור כסף סכום יגיע מקום
הם ובדרך־כלל המחסור, תקופת את בור

 כישרונות להם גם זו. בהרגשתם צודקים
ומגוונים. רבים

ב 12ב״ מתחילה השלישית הקבוצה
 זו קבוצה בו. 21ב- ומסתיימת דצמבר
 במיוחד חרוצים קשתים בתוכה מכילה

 יותר שאפתנים הם לעבודתם. ומסורים
 הם כבוד. של לעמדה להגיע להם וחשוב

כ מאוד ונפגעים גאווה בעלי ישרים,
בכבודם. שפוגעים

אי לשכוח ונכונותם סלחנותם למרות
 זה מסוג עלבון על נעימים, בלתי רועים

 כפתו- נראים הם ישכחו. ולא יסלחו לא
 הם למעשה אך מאוד, וחברתיים חים

 כלפי רק ונפתחים ומופנמים, סגורים
 שניתן שהוכיחו ידידים של קטן קומץ

בהם. לבטוח

 בעבודה. מתיחות צפוייה השבוע בתחילת
 עלולות רוגז והתפרצויות נמהרות תגובות

ועיכו לבעיות לגרום
 להתאפק רצוי בים.

 ימים בכמה ולדחות
חשובות. תשובות מתן

 תרוו לא בבית גם
 למריבות הנטייה נחת,

 אינו ובן־הזוג מתגברת
ולהתרכך. לוותר מוכן
 נסיעה שתיכננו אלה

 שית- יתכן לחוץ־לארץ,
אכ• זוהי אך אכזבו,

 להסתיים אטור והכל קצר, לזמן זבה
 יפתיעוכם. צפויים בלתי אורחים בטוב.

־¥• ־¥־ ■¥־
לאח קלה לא תקופה שעברו השוורים,

 קשרים השבוע. טוב יותר יחושו יינו׳׳
ישפרו חוץ־לארץ עם

 883$£133מי1 נא- בן־הזוג זה וברגע
 במרחקים, להימצא לץ
 במקום ומתגעגע. נאמן עדיין הוא אך

 נעימויות. אי קצת לכם צפויות העבודה
¥ + *

 במצב־ וירידה מתח שוב חשים תאומים
מכרגיל. כבדות ביתר מתנהל הכל הרוח.

 קשה חשובות לשאלות
 בתחום פיתרון• למצוא

 צפויות עדיין העבודה
 ואלה מושכות, הצעות

 להתלב- מוסיפות רק
ינ בן־הזוג טויותיכם.

לעזרתכם. לבוא סה
 בריאותכם שמצב יתכן

 כמה לנוח מכם ידרוש
ממר ולהתרחק ימים,

היומיים. האירועים כז
 ולחדש להועיל עשויה קצרה חופשה

מהירה. מנהיגה להימנע יש קשרים.

 קטן עניין וכל מתגברת, בבית המתיחות
 ממתן להימנע נטו גדנל. לריב הופך

אפי־ עקצניות, תשובות

 ם יו חודש מ ו ̂ ים ס^חדש ני מ

1נ$81 £1£■ ם ולחלק בשותפים לבטוח ט האחריות. את איתם *80063111
ה במקום זאת, למרות

נעי בלתי הפתעות להיות עלולות עבודה
 לקבלן. ויש השבוע, בתחילת מות

¥ ¥ ¥
 במקום קידום מבחינת חשובה תקופה

 את להוכיח עליכם זה בחודש העבודה.
 זו תקופה יכולתכם.

3 ׳בירכםע מיבחו תהווה 8^ ' 6׳

 מב- רגיש מצב תיכם•
[ עלול בריאותית חינה | י|7| ^ ן  ן

2£■ בתוכי לעיכובים לגרום ^ £ ^ 
 ומ*£!ו*3133₪ להתייחס יש אך ניות,
 ל• תוכלו בקלות. לכך

 לנוח לעצמכם הרשות
 את לבצע להספיק זאת ובכל ימים, כמה

 אתכם. תעסיק חדשה אהבה הדרוש.
¥ ¥ ¥

מת קלילה ויותר משעשעת יותר תקופה
 וקייס שיפור, מסתמן כספית מבחינה חילה.

נו להכנסה רב ׳סיכוי
 עם זה. בחודש ספת

 אפשר הפיננסי השיפנר
ה לשאר גם להתפנות

 בילויים צפויים הנאות.
ו־ חברתיים במיפגשים

ל הליכה מישפחתייס.
ו תיאטרון קונצרטים,

 ספורטיביים אירועים
לתקופה. הנאה יוסיפו
 חדשות ריגשיות חוויות

פרשיות של סיום צפוי
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יעסיקו
אהבה

אתכם.
מעניינות. ופגישות מסובכות,

האח בזמן בביתכם חשים שאתם המתח
 סדרי את לשנות לרצות אתכם מביא רון

 רהיטים קניית הבית.
ו שיפוץ או חדשים,

 מקום את לייפות רצון
בל אורחים המגורים•

 עשויים צפויים תי
 תהיה ובבית להגיע,
להי נסו רבה. תנועה

 ומדי- מוויכוחים מנע
 גם מיותרים. בורים

 לבן- מרגיזות שאלות
ל לגרום עלולות הזוג

 פתאומית נסיעה לפירוד. ואפילו מריבה
 מעניינת. תהיה השבוע, להתרחש העשויה

* * *
 נמאסת השיגרה בשינויים. צורך לעקרבים
קצ נסיעות חוסר־מנוחה. לחוש ומתחילים

נסיעה של ותיכנון רות

 צפויים בלתי ומצבים
לח לא רצוי לחלוטין.

חשו עיסקות על תום
 חדשות תוכניות בות.

העבו למקום הקשורות
היריבם את בסודיות. לשמור כדאי דה

כעת. לזהות [קל לא האמיתיים
¥ ¥ ¥

 למרות מחודש. מרץ שוב חשים קשתים
לשפר תוכלו עוברים, שאתם השינויים

 בשטחים מצבכם את
* ■91* כספית מבחינה רבים. ■

 והצעות שיפור, מסתמן
■ י |^ ן ן ן ן| עשויות חדשות עבודה ן

̂ן ^|7||̂ אתכם תמשוך רתית |־ךךךך*
 להצ- ותזכה במיוחד

כספיות הוצאות לחה. ^1111,111.819
£31■ ^ !!,? וכבר השבוע, צפויות *!

 של תופעה מסתמנת
 כמה עד ולחסוך לנסות עדיף ביזבוז.

במיוחד. ימשכוכם דלי מזל בני שאפשר.

 אליכם מושך במצב־רוחכם שחל השינוי
 להימצא נעים שוב וקרובים. ידידים שוב

מ־ ולהנות במחיצתכם

111|0 8 1 ¥  הפעם לכיבושים, וצאו 1
הצלחה. צפויה לכס גם

 המצב סספית מבחינה
ט1 £ ! *3*  והתחייבויותיכם משתפר נ

את להדאיג צריכות לא
החו כל את ולהחזיר להתגבר תוכלו כם.

 עליכם. יוטלו חדשות משימות בות.
¥ ¥ ¥

 הרגשה היתה האחרון שבזמן למרות
 זה ברגע הקשיים, מירב על שהתגברתם

 שונה נראה הכל
 לא מצב-רוח מאוד.

ה וגם במיוחד, טוב
 בדרך- שגורמים דברים

משמ לא הנאה, כלל
 קשרים אתכם. חים
 בארצות אנשים עם

 ליותר גורמים אחרות
 תועלת, מאשר כעס

מת לנסיעה ותוכניות
תוכ נחמת״מה עכבות.

 המתפתחת החשאית באהבה למצוא לו
 אנשים• יותר מתערבים בזו גם אך לאיטה,

¥ ¥ ¥
 נסו השבוע. אתכם יטרידו כספיות בעיות
לידי לסרב ולהעז סיכונים, פחות לקחת

הלוואות. המבקשים דים
1(1*9{§ *  ב־ הגדולות השאיפות ■

נר־ אינן לעבודה קשר
ב־ הגשמה בטווח אות

נד ולפעמים זה, 'שבוע
 תוכלו לא שלעולם מה

9^ | ן | ן ו מבוקשכם. את להשיג ^
 לבין ביניכם מתיחות
 לגרוס עלולה ידידיכם

*52^ ישנים. קשרים לניפוץ *33^
זהירים, להיות רצוי

 אהבה בפרשיות להתחיל להתעקש ולא
יסתדרו. העניינים קצר זמן בתוך חדשות,
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