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 הלכת מכוכגי נכבד חלק זו בתקופה
 מצב אחורי״. ב״הילוך או בנסיגה, נמצא

 הקשורים לשינויים כלל בדרן גורם כזה
בנסיגה. עת באותה שנמצא הכוכב לאופי

 על שמשפיע מרקורי, כשכוכב :לדוגמה
 בעיות צפויות כזה, במצב נמצא תיקשורת,

 ליעדם מגיעים לא מיכתבים בתיקשורת.
 אי־ ,מתקלקלים טלפונים הנכון, בזמן

 ואיבוד גניבות יותר אנשים, בין הבנות
 שביתות יותר וכספים. תעודות חפצים,

תיקשורת. אנשי של
 ונוס, מרקורי, הם בנסיגה הכוכבים

 ובהמשך פלוטו שבתאי, יופיטר, מרס,
ואוראנוס. נפטון גם יצטרפו החורף

 אחר, לתחום קשור כוכב כל כאמור,
 אפשר שבהם השטחים מהם נסביר וכאן

מהרגיל. קשיים יותר לחוש
 קצר זמן בנסיגה נמצא מרקורי כוכב
ב 14ה־ עד בינואר 24ה־ בין יחסית,

ואח הנסיגה לפני ימים חמישה פברואר.
ההשפעה. מורגשת כבר ריה

 הריגשי במישור קשור ונוס כוכב
ב נמצא הוא חודשים 18 בכל והכספי.

 1ב־ נסיגתו החלה השנה נסיגה. של מצב
 בפברואר. 12ה־ עד תימשך והיא בינואר
ה אלה בקשיים. חשים כולם לא וודאי

 זאת חשים ונוס כוכב על־ידי נשלטים
ומאז שור מזל בני יותר. חזקה בצורה

 מכיוון מהשאר, יותר לסבול עלולים ניים
מזלם. שליטת היא שונוס
 יהיו האחרים המזלות לבני גם אך
 מריבות, רומנטיים, בקשרים בעיות יותר
 יתנפח קטן עניין וכל מהרגיל, יותר

 אפילו הרגילות הפרופורציות את ויאבד
 בחיבה חוסר מורגש הרמוניות במשפחות
ובאהבה.

התוקפ תעשייתיים, במיפעלים מכאניות
ב להתרגז נוטים ואנשים מתגברת, נות

לעין. נראית סיבה ללא ומתקיפים קלות
 קשה באימפולסיביות, נעשות ההחלטות

 באוויר. שמורגשת האנרגיה בעודף לשלוט
יו נוטים מאוד, רגיש הבריאות מצב גם
 ולמחלות לכאבי־ראש להצטננויות, תר

ב שכיחות יותר שריפות גם דלקתיות.
זו. תקופה
להת ויכולת שפע מסמל יופיטר כוכב

 גבוהים, לימודים בנסיעות, קשור פתח•
כ יופטיר נמצא שנה בכל ומוסר. צדק

 יקרה זה השנה בנסיגה• חודשים ארבעה
ביוני. 29וה־ בפברואר 26ה״ בין

 אנשים שפע, מסמל שיופיטר מכיוון
 שלא מדי, גדולות תוכניות לתכנן עלולים

 ליותר מצפים מכן. לאחר להגשימן יוכלו
רו שהיו דברים מפסידים ואחר-כך מדי,
לכן, קודם יפה שהתפתח מה לשמר. צים

רבים לבת כוכבי
בנסיגת נמצאים

קשיים נוצרים ולכן
ם בי ת ובוניו ו

 שנים •במשך שנמשכו ידידות קשרי
 להג״ ואף להתערער לפתע עלולים רבות

האי הקשיים את מעריכים אנשים מר.
 ופחות אובייקטיבית, בלתי בצורה שיים

ב המושמעת ביקורת בזולת. מתחשבים
 ובאי קשה בצורה מתקבלת כזו תקופה
הנאמר. את ״לבלוע״ נכונות
 הזמן לכן כספים, על גם אחראית ונוס

 לקניות או עסקיות לפגישות מתאים אינו
 למצבה חוזרת כשוונוס וחשובות. גדולות

בצו להיראות יכולים הדברים הנורמלי
צע על להתחרט עלול והאדם שונה, רה

ביצע. שהוא חשובים דים
 וייצמן, עזר את להביא אפשר לדוגמה

 בנסיגה. ונוס נמצאת שלו הלידה שבמפת
 של ממהלכיו במיוחד מושפע הוא לכן

ונוס כאשר וחצי, כשנה לפני הכוכב.

 אחרי התפטרותו. על הכריז הוא נסוגה,
 היתה שזו לראות כולם יכלו קצר זמן

 היה יכול הוא עת שבאותה מכיון שגיאה,
זאת. והחמיץ מעמדו, את לקדם

 יוזמה לתוקפנות, קשור מרס כוכב
שנ כל ומילחמות. אימפולסיביות אומץ,
ב 22ב- בנסיגה. נמצא הוא וחצי תיים

ב 13ה- עד בנסיגה יהיה הוא פברואר
 הוא השינוי לפני שבועיים כבר מאי•
מורג כבר והשפעתו איטי בקצב הולך
 ואם למילחמות, גורם מרס כוכב שת.
אח לכוכבים רעה ובקרינה בנסיגה הוא
מתגברת. למילחמה האפשרות רים,

 כש- פרצה 1973 אוקטובר מילחמת
בנסי מרקורי כאמור, בנסיגה. היה מרס

 ממש עלול מרס אך למיטרד, גורם גה
תקלות רבות, תאונות-דרכים להזיק.

11 בתקופה קשות
 חלים רצון, משביעת בצורה מתקדם לא

בחשבון. נלקחו שלא עיכובים
ש הבטחות לאשליות, נטיה קיימת
 יכול והאדם מתקיימות, אינן מבטיחים

 שאדם במיקרה עצמו. על רק לסמוך
ל קרוב תקופה, באותה ירושה מקבל
 ויאלץ מהכסף, ליהנות יצליח שלא וודאי
ממנו. נכבד חלק על לוותר

נמצ ופלוטו נפטון אוראנוס, שבתאי,
בצו ומשפיעים בנסיגה, ממושך זמן אים

בעי משפיעה תנועתם אישית. פחות רה
גור דברים ועל מדיניים מהלכים על קר

העם. לכל שקורים ליים
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 לאחרונה, אתכם מטרידות כספיות בעיות
 במקום היחסים מעיניכם. שינה ומדידות

יציבים. אינם העבודה
 מכם מקנאים מתחרים

 את לדחוק ומוסיפים
 תאבדו אל רגליכם.
ראו עבודתכם ביטחון,

ב תמשיכו לשבח. יה
כתמיד. העבודה הרגלי

ל יתברר יותר מאוחר
ה היא שדרככם כולם

 וב- במסיבות נכונה.
 יש חברתיים מיפגשים

 אלה שכן מיותרים, מדיבורים להיזהר
ידידים. עם יחסים לקלקול לגרום עלולים

* * *
 מוטלות יכולתכם מכפי כספיות התחייבויות

 רצוי חדשות עבודה הצעות שיכמכם. על
 ולא מה, לזמן לדחות

יו עצמכם על להעמיס
הרו בשטח מדי. תר

אכ רגש חשים מנטי
 הגדולות הציפיות זבת.

 אינן בבן־הזוג שתליתס
 וההתפבחות מתגשמות
להר וגורמת מכ:איבה

הברי מצב כבדה. גשה
 במיוחד, רגיש אות

 והצ־ ראש לכאבי נטיה
 חופש לקחת רצוי השבוע. מתגברת טננויות

 מזלכם. בני בחברת בלו ליומייס־שלושה.
* * *

 יתעורר שוב יותר. טוב תרגישו השבוע
 חדשים בעיסוקים להתחיל החשק בכם

 והרפת- טיולים ולתכנן
מ חלק חדשות. קות

 קשור יהיה התוכניות
אחרת, לארץ בנסיעה

 ידידים של באירוח או
מ שבאים קרובים או

 לקדם הזדמנות רחוק.
 מיקצועיים עניינים

 לשיפור היא אף תעזור
 יש זאת בכל המצב.

 בהתאפקות להתנהג
מיו שרגשנות מכיוון מידה, חוש ולפתח

רבות. לאי-נעימויות לגרום עלולה תרת
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 יש אתכם• מעסיקים שוב כספיים עניינים
 שייכים שאינם ולכספים לחסכונות לדאוג

ב שרוי בן־הזוג לכם.
 אי־הבנות ׳בגלל מתח

ומצטברות. שהולכות
 לסלוח טוב זמן כעת

נו מחיכוכים ולהימנע
ו קינאה גילויי ספים.

 יתקבלו לא רכושנות
ב לנהוג רצוי באהבה,

 ולשמור מסוייס ריחוק
 בצורה הרגשות על

 הבריאות מצב מאוזנת.
 מזמנכם. לגזול עלול קרובי״מישפחה של

 אופטימי. ייראה הכל השבוע סוף לקראת
* * * _

 לבן־הזוג לוותר מנסים שאתם למרות
 תקופה לא שזו מתברר לקראתו, וללכת
 וחיבה. לאהבה נוחה

 עלולים ישנים יחסים
 להיזהר ויש להתערער

אימ מתגובות במיוחד
 מיש- קרובי פולסיביות.

 עלולים מבוגרים פחה
 יותר לדרוש להתחיל

להתמר ולגרום מדי,
 שעליה פנימית מרות

ל אפילו תוכלו לא
 רצוי בן־הזוג. עם שוחח

 בין אל יותר לצאת המצב, עם להשלים
תעבור. שחתקופה ולהמתין הבריות

-_______ * *_ * .
 להציק] ממשיכים עדיין כספיים קשיים

מלם־ צפויים ובלתי פתאומיים מיכשולים

 מתח לחוש עלולים אתם השבוע בתחילת
 אחרים עובדים עם בעיות ועצבנות, רב

 לסיכסו- לגרום יכולות
 מכיוון פתאומיים. כים

לש קל לא זה שברגע
 יש קור־רוח, על מור

הבריאות, על להשגיח
מהפ במיוחד להישמר

 ולנוח טמפרטורה רשי
 חולשה מהרגיל. יותר

 להרגשת גורמת פיסית
 השבוע בהמשך דיכדוך.

ו ישתפר מצב־הרוח
 לבילויים. ולצאת עליזה חברה לחפש רצוי

 המצב. על להקל יכולה חדשה חברה
* * *
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 עם להסתדר אתכם דים
פת־ התאהבות המצב•

להתרחש, עשויה אנמית ד
 לבטאה האפשרות אבל

חד בידידות ולהתחיל
ביו קלושה תהיה שה !
 במקום זו. בתקופה תר ן
 לחוש ממשיכים העבודה 1

ב מחסור מפאת קשיים
 יותר עובדות. ידיים ר

 מוטלים תפקידים מדי ז9
 למצוא קשה זה שברגע מכיוון עלכם,
בשלמות. העבודה את שיעשה מישהו

נתונוו

 המגורים מקום את מארגנים ישבה תקופה
רכישות או שיפוצים מתכננים מחדש,
___________ מכם חלק לבית. חדשות
 לדירה מעבר מתכנן
לה רצוי כרגע אחרת,
 תיכנון בגדר זאת שאיר

 לפני מה זמן ולהמתין
להי יש עצמו. המעבר

 מסמכים מאיבוד זהר
 לא גם ורצוי חשובים,

 לעיס־ ולהתחייב לחתום
 בתקופה חדשות. קות

ב לשהות מעדיפים זו
 יש העבודה במקום ידידים. ולארח בית

 נזק. לגרום עלולים אלה ממתחרים, להיזהר
* * *

 בן- עם ליחסים שקשורות התלבטויות
 העבודה במקום אתכם. מטרידות זוג

 אך התקדמות חשים
 ברגע איטי מאוד הקצב

נמ אתם למעשה זה.
 אם אף בעלייה צאים

 בכך להרגיש קל לא
ידי עם פגישות כעת.
 הבטחות שהבטיחו דים

עלו ומפתות מושכות
ולהתפרש לאכזב לות

רצוי נכונה. לא בצורה _________
ה מלהגיב, להימנע

 שתוכלו טילה מכל יותר תעזור שתיקה
כספיים. רווחים צפויים לא השבוע לומר.
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 כל המזל. בני את פוקדת מוזרה הרגשה
 וכאילו מתעכב, ליזום שמחליטים דבר

המקום. על עומדים
 זמנית היא זו תחושה

 אפשר חזק רצון ועם
כתמיד. ולפעול להמשיך

להר להיכנע לא רצוי
 לגרום שעלולה זו גשה

הבי ואיבוד לדיכאון
 עניינים העצמי. טחון

 מעוררים עדיין כספיים
 אך דאגה, ומעט חשש

הזמן. בבוא יסתדר זה
 בראשכם לצוץ שעשויים חדשים רעיונות
 מעבידכס. לתשומת־לב הביאו זו בתקופה

* * * ,
 עימם מביאים מחודשים ומרץ התעוררות

 עשויים מקוריים רעיונות חדשות. תוכניות
 על-ידי בברכה להתקבל

מסי בני-המישפחה.
 מזומנות ושמחות בות
 ידידים השבוע, לכם

 הקשר ניתק שעימם
ו שוב, אותו יחדשו
יפתי נחמדות מתנות

 ל־ ויגרמו אתכם עו
 בכל מרומם. מצב־רוח

מדי להיזהר יש זאת
ולהי מיותרים, בורים

נתו אתם שבו המצב את מלהסביר מנע
 רומנטית. פרשה להתפתח עומדת נים.

* * *
 נחרדות מתח כבד, במצב־חח שרויים אתם

 להסתגר לרצות לכם גורמים לעתיד באשר
מ ולהתרחק בביתכם,

בני־ וקרובים. ידידים
 לחלות נוטים המישפחה

 ודווקא ׳אלה, בימים
 מצב־רוח לכם כשאין
נאל אתם בהם, לטפל

רצונו־ על לוותר צים
חשאיות, אהבות תיכם.

עלו מזמן, לא שהחלו
שירטון, על לעלות לות

ית לא שהדבר ולמרות
 הציפיות. על עונה לא כולה הפרשה גלה,

דיעה. תביעו אל מתח. קייס העבודה במקום
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