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החודש: ל1מ
י ד ג
ונוס סטורן,

מחלקים ומרקורי
המזל בני את

קבוצות לשלוש
 גדי, במזל גם כן המזלות, בשאר במו

 יהיו המזל בני שבל לצפות אי״אפשר
 בתחילת שנולדו אלה דומה. אופי בעלי
 בוודאי בסופו. שנולדו מאלה שונים המזל

 אן לבולם. משותפות תכונות שקיימות
יותר. המעניינים הם ההבדלים דווקא

 אחת שבל קבוצות שלוש קיימות
ה הקבוצה שונים. מכוכבים מושפעת
 סטורן. הבובב על״ידי נשלטת ראשונה
 על- והשלישית ונוס כוכב על־ידי השניה

 קודם נשלטות הקבוצות שתי מרקורי. ידי
 הוונוסיאלי האופי ורק סטורן על״ידי בל ¥

ה הקבוצה בני מורגש. והמרקוריאלי
 31וה- בדצמבר 22ה- בין נולדו ראשונה

בו.
 בחוסר- רוב פי על חיים אלה גדיים

 דרישותיהם את להבין ובנסיון מנוחה
 גם בני-המזל כשאר ומהחיים. מעצמם

ל- ולהגיע קאריירה לבסס שואפים הם

 * ובעלי רציניים הם רחוק. לטווח וראייה
 * עלולים שהחיים לסכנות, חזקה תודעה

* לפניהם. לזמן
 ן אופיים, של הרציני התיאור למרות
 * לאמנות ממשיבתם להתעלם אי-אפשר

 מבורכים מהם רבים למוסיקה. ובעיקר
 לא יכולת מפגינים אחרים ערב, בקול

 כשחוש כלשהו׳ בבלי בנגינה מבוטלת
 אותם. המניע הו״הוא המפותח הקצב

בפולי רב ועניין לצדק חוש בעלי הם
סוללים אף זו קבוצה מבני רבים טיקה.

* עקשנית באיטיות הפוליטית דרכם את
★★

>■ ★  ★  ★  ★  ★  ★  *  ★  ★  
★

 בכך. מסתפקים אינם אן מכובד, מעמד
 — במיוחד אותם מעניינים הלימודים

הפי בלימודי טעוניינים הם מכל יותר
בדת. הקשורים לימודים או לוסופיה,
 חשים הם ללימודים, אהבתם למרות

 חלקם לבן בתנועה. להימצא עז צורן
 הישגים מפגין ואף בספורט עוסק הגדול

 עצמם את מוצאים אחרים לשמם. ראויים
נמ הם וארובות. קצרות רבות, בנסיעות

הר כשיצר מוכרים לא למקומות שכים
באלה. לחפש אותם דוחף סמוי פתקנות

 עם פגישתם — בעיה מתעוררת אז
 בנוח חשים אינם הם זרים. אנשים

 זהירות של בשיריון עצמם את ומקיפים
 שאפשר מאמינים אינם הם וסגירות.

 הופכת התקשרות כל בקלות. קשר ליצור
שהם עד שנים עוברות לפעמים רצינית.

 ופשטות קלילות ביתר להתייחס לומדים
במגע. באים הם שעימם לאנשים

 יותר ואומרים חסרי״טקט הם לעתים
 אינם תוכם בתוך מראש. שהתכוונו ממה

 ובעלי הוגנים הם להעליב. מתכוונים
 כשנתקלים לכן, גבוה. ומוסר ערבים

 בעיניהם, חן מוצאים שאינם בדברים
 לשאת נאלצים ואחר-בך מעירים הם
 בדרן- עליהם. האחרים של כעסם את
שהחו מכיוון מוקדם, נישאים אינם כלל
 פוחדים והם להם חשוב האישי פש

לאבדו.
 שנולדו גדיים שייכים השניה לקבוצה

בו. 10וה- בינואר 1ה״ בין
 ומוכנים לעבודה, מתמסרים הם גם

 ה- למען זמנם ואת עצמם את למסור
מעולה בושר־תיכנון בעלי הם קאריירה.

ובהתמדה.
 באישיותם: המרגיזים הדברים אחד

 ריגשותיהם. את לבטא חוסר״יבולתם
 אי- שאולי וממתינים מצפים מקורביהם

 הערה איזו בטעות מפיהם תימלט פעם
 דברים ולשמוע לזכות הסיכוי יחסם. על

 שונות דרבים להם יש קלוש. זה מסוג
 אוהבים. אבן שהם להוכיח מהמקובל
 5 רמת* להחזיק הצלחתם לבית, מסירותם

 ★ לעזרה לבוא ונכונותם נאותה, חיים
 * עימם החיים אלה על להם. כשזקוקים

 ★ או לחיבה הוכחה בהחלט שזו לדעת
חשים. שהם האהבה

 ★ ש- אלה נמצאים השלישית בקבוצה
 { גדיים בו. 20וה״ בינואר 11ה־ בין נולדו
ל ומסורים חרוצים כקודמיהם, אלה,

 אישיותם שאת שלמרות ומעניין עבודתם.
 חזקה, ביקורתיות של תכונה מאפיינת

 אנשים. עם קשר ליצור קל יותר להם
 ולהם דבר, בכל שלמות דורשים הם

 הבחנה כושר במיוחד, חזקה אינטואיציה
 בל במהירות להכיר ויכולת הדק מן דק

 עם יחד נפגשים. הם שעימו חדש אדם
 בבל זולתם, עם קשרים ליצור יכולתם

 הם וסגורים. מאופקים נשארים הם זאת
 המעשיות, רבים• בשטחים מתעניינים
 אף אותם דוחפת אותם, המאפיינת

 התעניינותם. בתחומי לעסוק או ללמוד
 החיצונית פתיחותם שלמרות לציין מעניין

 ★ במזל למצוא שניתן ביותר העקשנים חם
 £ מוכנים ואינם בדעתם דבקים הם גדי.

1 ★ לשנותה.
 * ציני הומור אותם מציין חוש־הומור:

 * אותם המכירים אלה רק ושקט. מעט
 * סוג את להבין מסוגלים ולפנים לפני

ן שלהם. המיוחד ההומור
 ★ לתם שגם להזכיר חייבים :לסיכום

£ השטח היא הכתיבה — אמנותיות נטיות
★★

★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★

להתבטא. ביותר להם קל שבו

למתח, להבניסכם עלולות בעבודה בעיות¥
 באור אתכם ויציג תובעני יהיה הבוס ¥

 אי- לרוחבם. שאינו
ית וויכוחים הבנות
ה תחושת בגלל פתחו

 אין זה ברגע הגבלה.
ב להתקדם אפשרות

 וזה המיקצועי, שטח
הפו־ בתקופה דווקא

 כשאתם ביותר, ריה
 טובים רעיונות מלאי

 קשה המצב. לשיפור
המצב שבבית לומר
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 ל- ואף ידידים להזמין רצוי יותר. נעים £
 המתח. יפוג כן — אחרים אצל התארח ¥

¥ ¥ ¥
 אפילו ואולי מתעכבות לנסיעה תוכניות

 שקשה ומתח אכזבה מעט מישים מתבטלות.
_ העבו־ במקום להסבירו■

מת 'אינם הדברים דה
 שחלמתם. כפי בצעים

ו השמצות אי־הבנות,
 נזק לכם גורמים רכילות

ה כספית מבחינה רב.
אל אנא, קל. לא מצב ן
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סן
ביו עצמכם את תפצו

ו טעים מזון מדי תר
ב להתנחם נסו מתוק,
 קשה זה בשטח אהבה.
 כאן שגס זו..למרות בתקופה לכם לקלקל

 להתגבר. יהיה אפשר לפגיעות מועדים אתם
¥ ¥ ¥

 התקופה. את מאפיינים ועצבנות מתיחות
 על שליטה לאיבוד גורמות קשות חרדות

 מבחינה גם מצבים.
לש עליכם בריאותית

 או ידידים היטב. מור
 בחוץ־לארץ קרובים
ל או לאכזבה גורמים
 לשם נסיעות גם דאגה.
 אהבות לדחות. בדאי

לע עשויות חשאיות
ה האווירה בשינוי זור

 העבודה במקום קשה.
הצ זאת בכל צפויות

 עליהן לשמור טוב זה ברגע אך לחות,
בעניינים. אחרים עתה לשתף ולא בסוד

2 0

סאומיס

 בן־ את תכניס לבצע שתיאלצו נסיעה
 מכיוון לוותר רצוי — ולחשש למתח הזוג

 הייתם זו שבתקופה
 מרי ביותר מעורבים
מיישפחתיים. סיכסוכים

עלי שנאמרת ביקורת
ל גורמת בעבודה כם

 להסביר יש — רוגז
ה עמדותיכם את היטב

 יגרמו ילדים צודקות.
את וישפרו שימחה

רעיונות מצב־הרוח. __________
 המצב לשיפור מקוריים

 יש זאת, ובכל בראשכם. יצוצו הכספי
 מדי. גדולות תוכניות מביצוע להיזהר

¥ ¥ ¥
 נתקל העבודה מקום את להחליף רצון

כ שנראו התוכניות למרות — בקשיים
 ברגע — ביצוע בנות

 גם מתעכב. הכל זה
ה וגם הבריאות מצב
ה בל את למלא צורך

המשעמ התחייבויות
 אינם בעבודה, מות

 קלות־תנועה מאפשרים
 אוהבים. שאתם כפי

ב פורקן למצוא תרצו
ב או מהירה נהיגה

 — אחרת הסתכנות
 לבני״זוגבם ביחסכם להישמר. מומלץ

 מסובנת. פרשת־דרכים על נמצאים אתם
¥ ¥ ¥

 לגרום עלולים במישפחה צעירים או ילדים
 עצבנות, של תגובות השבוע. דאגות לכם

 יקשו רק וביקורת כעס
ו לשתוק עדיף עליכם.
ההע על הפעם לוותר

 הוצאה המוצדקות. רות
לג עלולה בלתי־צפויה

התקציב, לדילדול רוס
מ להימנע כדאי לכן

 שאינן גדולות קניות
 לתלמידים הכרחיות.

להת־ כדי בתולה בני
 לבחינות היטב כונן לי

 רק — הפעם אתכם יציל לא המזל —
לעזור. עשוי יסודית בצורה החומר לימוד

האזנ״ם

לי 21  - ביו
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 ולבצע בבית להישאר טוב זו בתקופה
זמן. חוסר מפאת שנדחו הדברים בל את

 יותר גם תחושו שם
תו לבצע ויכולת מרץ

נס רעיונות או כניות
תנאים יהיו תרים.

ה למימוש מצויינים
חמק בני״זוג חלומות.

לביקורי יגיעו מקים
ביטחון ויוסיפו פתע

 כספיים בעניינים זמני.
ל ולא להשגיח כדאי

ש בתוכניות הסתכן
 לכם שיש בהתלבטויות בטוחות. אינן

 הבעיה. בתחום שמבין אדם עם התייעצו
¥ ¥ ¥

 לתיסכול. מביאות מתממשות שלא תוכניות
להרגשה גורמות בלתי־צפויות אבני־נגף

ו מכם שההתקדמות
 ב־ להישאר רצוי הלאה.
והש הקבועה שיגרה

 משינויים. ולהימנע קטה
 כדאי כספית מבחינה גס

 להסתכן. ולא להיזהר
 הבל- ההרגשה למרות

ה את שמלווה תי־נוחה
 לקלקל כדאי לא שבוע,

 תוך — מצב־הרוח את
ן שוב תוכלו קצר זמן

 חברתית מבחינה במצב. ולשלוט לחזור
 קשרים. לבסס הזמן זה רצויים. עדיין אתס

¥ ¥ ¥
מצי העבודה למקום הקשורות בעיות

 אתם ולפתע בשבועיים, בבר לכם קות
ל לומר צורך חשים

 דעתכם את ממונים
 מסוג דיבורים עליהם.

את להביא עלולים זה
בלתי־נעים. למצב כם
 ו- להעיר הזמן לא זה

 קרובי״מיש- להסתכסך.
ל לבוא מוכנים פחה

זו. בתקופה עזרתכם
 ושיחות ידידות מתוך

מת אינטלקטואליות
והנאה. ביטחון שיוסיף רומנטי קשר פתח

£ ולהטריד להציק ממשיכות כספיות בעיות
 ★ שיעזור רעיון למצוא קשה זה ברגע —

$ מהקשיים. לצאת לכם
* שסיר־ קרובי־מישפחה,

* דעתם ישנו לעזור, בו
* מ־ עזרתם. את ויציעו
* המצב רומנטית בחינה

נו■ן
ר 21 ב מ צ ד - ב

אי ו9 * בינ

£ מו־ הפתעות — משונה
★ קש־ לכם. קורות זרות
 £י ל־ מגיעים ישנים ריס

 * חשו־ והחלטות מיפנה,
 * על עומדות ביותר בות

* העבודה במקום הפרק.
 * מרגיזה, הגבלה של והרגשה לחץ חשים
 $ בחשיבותם. לזלזל לא מעקב. אף ואולי

¥ ¥ ¥ ★
* מ- רחוקים עצמכם את מרגישים אתם

וויעקת

ל מעדיפים ולמעשה חברתיים, מרכזים
 ולוותר לנוח התבודד,

ב חברתית פעילות על
ה במקום זו. תקופה
 סיכסו- צפויים עבודה

 העקשנות ביגלל בים
קש שלבם. והמרדנות

מו חוץ־לארץ עם רים
למתי הם גם סיפים

ששום מכיוון חות,
__ לפי מתרחש לא דבר

 סוף לקראת המתוכנן.
תר לא אולי מצב-הרוח. ישתפר השבוע

 עליכם. יקל שיפור־מה אך תמיד במו גישו
¥ ¥ ¥

חב במיפגשים להרבות רצוי זו בתקופה
 תוכניות ציבורית■ לפעילות ולהיכנס רתיים

ב־ לתכנן אפשר לעתיד

ר 20 א ו נ  - בי
ר 18 א רו ב פ ב

 *־ המוכנים ידידים עזרת
* אי־ לקידומכם. לפעול
 ★ רומני בקשרים הבנות

 * הסו־ את מסכנים טייס
 ★ אותם את שליוותה דיות

* להימנע כדאי הקשרים.

־ 19 ר א רו ב פ  ב
במרס״ 20

לגלות. לא מוטב לעתיד חשובות תוכניות

בבן־ ופגיעות ממריבות
 את למלא לנסות הזוג,

ש ולנהוג רצונותיו
ו בטקט שאפשר כמה

ה ראשונים, וראיונות פגישות דיפלומטיה.
קמעה. לדחות יש חדשה, בעבודה קשורים

׳ י- ׳־ ■״ ׳־


