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 כ■ התנהגות עצמם על קיבלו שהם רגע
 באישיותם, השני הצד מופיע מייד זאת,

 מת־ ואז אוראנוס, בובב עם המזוהה זה
 לכל כימעט מסוגלים שהם לפתע ברר
דבר.

 הם אן בסיס, להם משמשת המסגרת
 ומדהימים פעם, מדי ממנה מתעלמים

ובלתי משונים במעשים הסביבה את

 ובעלי מורכבים, מאוד דלי מזל בני
נאמ שכבר הדברים כל מגוונת. אישיות

 הרב״גווניות את ממצים לא עליהם רו
 את שמנתח מי כל אותם. המאפיינת

ואי חברה אוהבי שהם מסכים אופיים
 מתבלטים הם שבו דבר כל דיאליסטים•

הפשו מהעזרה — לציבור בעזרה קשור
 הגר לשכן צדקה מתן כמו ביותר, טה

 כמו האנושות, לכלל עזרה ועד בקירבתם
המ (דוגמת ומבריקה מקורית המצאה

דלי). בן שהוא אדיסון של צאתו
 בכל ומעורבים לחברה צמאים דלי בני

 המזל מבני אחד לכל בה. שקורה מה
 גדול חלק לאין־ספור. וחברים ידידים

 כלפיהם, תודה אסיר מרגיש מחבריהם
 הדלי אותם חילץ אחת פעם לפחות כי

קשה. ממצב
 שהם לחשוב נוטים מידידיהם רבים
 הם למעשה אך וגלויים, פתוחים אנשים
 קירבה איתם ליצור קשה סגורים. מאוד

 הם המהירה, התיידדותם חרף אמיתית•
 באישיותם כשמחטטים אוהבים אינם

אדו שהם ההרגשה בחייהם. ומתערבים
 להם. חשובה ולמחשבותיהם לעצמם נים

 הם הקשר את עימם להדק כשמנסים
ונעלמים. כנחנקים, חשים
 מתחלפים, ממצבי-רוח מושפעים הם
קרו לעתים נראית התנהגותם כך ועקב
 בכך שאשמים יתכן ומוזרה. זרה בות
השו ושבתאי, אוראנוס הכוכבים שני
שב הקצה• אל הקצה מן באופיים נים

״מרוב כאילו שיהיו להם גורם תאי
מו למיסגרת עצמם את ויתאימו עים״
ה כל לפי ינהגו ואף ומקובלת, כרת

ב- אך החברתיות. והדרישות מוסכמות

 עובדים הם שבו מקום בכל שיגרתיים.
 וחופש עצמאות להם נותנים שאם ידוע,

 מעניינים, חידושים מכניסים הם פעולה,
 בענייני אף וממולחים כיעילים ומתגלים

 שבו מקום בכל כספים. או משא-ומתן
 ועד- ועד-עובדים, שיארגן מישהו נחוץ
 אחרת, ועדה כל או ועדת״תרבות בית,

 דלי בן יימצא שבראשה בטוח כמעט
 וידא( שקורה, מה בכל מעורב שיהיה

החברתי. הצדק לענייני גם
 או״ מאפיינים מפותח וחוש־צדק יושר

 אחרים למען להילחם מוכנים והם תם,
 אם הטוב, שמם את להפסיד ואפילו

 שלמענו העניין בצידקת מאמינים הם
יוצ הם המאבקים מרוב נאבקים. הם

 שיש מכיוון העליונה, על כשידם אים
 לבטא יודעים והם שיכנוע כושר להם
ומרתקת. מבריקה בצורה עצמם את

מר־ שינויים הביאה החולפת השנה

מורכבים הדליים
אישיות ובעלי
וגלויים, פתוחים גואים הם מגוונת.

★★

אליהם להתקרב קשה למעשה או
הת חשו חלקם המזל. לבני לכת חיקי

 הוטלו העבודה. במקום עצומה קדמות
 להם ונוספה חדשים תפקידים עליהם

בכישורי הכירו אנשים רבה. אחריות
גו אליהם ההערכה לקדמם. ודאגו הם

 הם הקרובה השנה במשך והולכת• ברת
נוספת. להתקדמות צפויים
שי יעברו או עברו המזל מבני חלק

 המיש־ בחיי ומהפכניים קיצוניים נויים
ואת עצמם את הפתיעו חלקם פחה.

 ★ בה- ואחרים מיסגרות, בפירוק סביבתם
 £ צביון במתן או חדשות, מיסגרות קמת
 ★ ח- הקיימות. למיסגרות חדשים ואופי

 נוספים שינויים עימה תביא הבאה שנה
 * שעזבו שאלה יתכן פחות. לא ומפתיעים

 £ הפתעות גם אך יחזרו. מישפחתם את
* להתחולל. עשויות אחר מסוג

 $ חברתית פעילות להם צפויה השנה
 ★ לש- יתבקשו הם האביב לקראת רבה•

 £ ויר־ חשובים, ציבוריים בתפקידים מש
 ★ במצבים זו. בפעילותם רב סיפוק גישו

 £ רוחם קור את יאבדו לא הם קשים
 * וב- בביטחונם סביבתם את יעודדו 'ואף

★ שלהם. אופטימיות
★

התקו את שליוו וקשיים מאבקים אחרי
למס להגיע עשויים אתם האחרונה, פה

גי לפתח שכדאי קנה
דפו ולשנות חדשה שה
מוכרים. התנהגות סי

בעי הוחרפו הבעיות
 לכם להראות כדי קר
בפרספק הדברים את

 כעת כבר חדשה. טיבה
 חדש כיוון מסתמן
תוכ לא אולם וחיובי,

 מלקחת להימנע לו
שתש נוספת אחריות

 להתגשמות דבר של בסופו ותביא תלם
 כספים. בענייני היזהרו המאוויים. רוב

¥ ¥ ¥
 לתכ־ רצוי לדאגה, גורנזיס כספיים עניינים

 נוספת עבודה חדש. צעד כל היטב נו
 מוצעת להיות עשויה
ש למרות אלה, בימים
 אינו הראש זה ברגע
 זה, מסוג לחידוש פנוי
 ההתלהבות תחושת וגם

ה את שליוותה והמרץ
 פגה האחרונים חודשים

 בכל רצוי מה, לזמן־
 להצעות להתייחס זאת
בע ראש. בכובד אלה
 לבינה שבינו בשנות יות

 ולאכזבה, למתח גורמות
 להתנפץ עלולות גדולות

¥ ¥ ¥
 מתוחה תקופה לאחר מסויימת הקלה
הנוש השבוע. שקט יותר תוסיף וקשה

 הציקו שכל־כך אים
יור האחרון בחודש

הפרק, מעל מעט דים
למח מתפנים ואתם
ועיסו תוכניות שבות,

ההתאו חדשים. קים
איטית, אומנם ששות

בקיר״ שחיים אלה אך
להר כבר יוכלו בתכם

רגו יותר באווירה גיש
 מתכנן מכם חלק עה.

להש או הלימודים, נושא את להחליף
אחרת. בארץ הלימודים את לים

 ושאיפות תיקוות
המציאות. מול

 מיוחדת. השגחה דורש הבריאותי המצב
 והנטייה במהירות מתחלפים מצבי־הרוח

גו־ בתאונות להסתבך

■1771■^[־ $  הנוכחית, של לשיפוצה ־
 בעיות בגלל מתעכבות

9!£0£1|8  להי־ טעם אין כספיות. 3
כחו בתוך לדאגה, כנס
ב העניינים ייראו דש

 רומנטיים קשרים יותר■ וטוב שונה אור
 שונות. הצעות בגלל השבוע, יפתיעוכס

¥ ¥ ¥
ה בעתיד צפויים מרחיקי־לכת שינויים

 ברגע הזוג. לבני בקשר בעיקר קרוב,
 לבצע שלא רצוי זה

ולש דרסטיים שינויים
הצעו את היטב קול
 אריות השותף. של תיו

יצי בכישרונות שניחנו
 השבוע יחושו רתיים

 את לבטא ויכולת מרץ
 מקורית בצורה עצמם

הת של שפע ומעניינת.
 את לקדם עשוי להבות

צי פעילות השאיפות.
 כושר בהצלחת. היא אף תוכתר בורית

 בעלייה. יהיו האישי והקסם השיכנוע
¥ ¥ ¥

 לא כספי למצב הקשורים חדשים רעיונות
 הבעייה את זמנית לפתור עשויים ,1נוו

יתכן במיוחד. הלוחצת -
 עבודת לבצע שתיאלצו

0 9^0  זו, בתקופה נוספת ^0
 עמוסי עצמכם ותחושו

 שעליכם התחייבויות
 קרובי בזמן. לסיים

ן ן | | ן |  אמורים שהיו מישפחה 0■
 עלולים לעזרתכם לבוא

 לסמוך רצוי לאכזב.
חו עצמכם. על בעיקר

יאפ ועצבנות שקט סר
 הזמן את לבלות וכדאי השבוע את יינו

הנאה. יוסיפו ילדים גס בבית. הפנוי

מאזנ״ם
ס6£0500ס01

מש פעולה שיתוף תמצאו העבודה במקום
מערי שאנשים להיווכח תוכלו רצון. ביע

ומבק דעתכם את כים
תוכ עצתכם. את שים
העז שלא חדשות ניות
 ייענו עליהן, לדבר תם

 תעזו רק אם בחיוב
 מבחינה לאור. להוציאן
 עלולים אתם רומנטית

 מסויי- אכזבה לחוש
 הזוג שבן מכיוון מת,
התרחקות. מפגין שוב
ואפי להעיר לא רצוי

 של לאמיתו כזו• מהתנהגות להתעלם לו
 זמני. הוא העיכוב השתנה. לא כלום דבר,

¥ ¥ ׳¥
 בביתכם, מורגשת בלתי־מוסברת מתיחות

 מנופח לריב להפוך ׳עלול קטן עניין וכל
העייפות למרות ומוגזם.

ל צפויים אתם בות,
 הצלחתם, אס גם הרגשות. בביטוי קשיים

 עליכם. שיקשו שונים במיכשוליס תיתקלו
¥ ¥■ ¥

 זו בתקופה נמצאים אתם שבו המצב
 למרות ביטחון. ולחוסר לבילבול גורם

הפנימיות, הסערות
מפגי* אתם חוץ כלפי

0 8^0  כ- וסובלנות שקט ניס ^5
הקרובה. הסביבה לפי

אח- ארצות עם קשרים

 עם אי־הבנות צפויות
 במיוחד להזהר יש שותפים. או מעבידים
ביקורת. ללא הנאמרות פוגעות מהערות

 לחוסר אתכם להביא עלול הכספי המצב
 וזהירה שקטה גישה לעתיד. ודאגה ביטחון

ידידים עם והתייעצות

 יהיה שבועות כמה בתוך
מעודד. שוב המצב

0^1  עלולות ישנות ידידויות §0
 בגלל שירטון יעל לעלות

מצטבר. וכעס אי־הבטה
 שנגמרת'אל פרשה על

 חדש קשר צפוי קצר זמן תוך תצטערו.
 היכרתם. לא שעוד מסוג במיוחד, ומעניין

¥ ¥ ¥
 מצב- ובילבול. תהפוכות של תקופה לדלי

האח החודש את שאיפיין הקשה הרוח
 אך לעבור, מתחיל רון

 יורגשו. עדיין שרידיו
 מאוד בעבודה יחסים

 ב- לנחוג ויש רגישים,
כ טשי״ של ״כפפות

 שינויים מעבידים. לפי
 ל- הקשורים מפתיעים
 המישפחתי למצבכם

 זה, בחודש צפויים
 להתחיל כדאי וכבר

ב מצבכם את לתכנן
 הקשורים עם כך על ולשוחח הקרוב, עתיד

 בסוד. שימרו כספיות, תוכניות בדבר.
¥ ¥ ¥-

 להתרגזויות גורמת ברורה לא התנהגות
 שפוקדת העייפות* סביבכם. ואי־הבנות

מכ זו בתקופה אתכם

 עשויה חדש מכר עס
ביחסים, למיפנה לגרום
 תצאו אתם זה ומכל

 שזמן ידידים נשכרים.
 יתקשרו ראיתם לא רב

 זה ברגע אך הקשרים, את לחדש וינסו
לקדמותו. המצב את להחזיר יהיה קשזז
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