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לבנות וי כו הכל

עצמו את
 גמול הממש — 1914 ביוני 15נ־ נולד

 הלידה שעת דגים. במזל והירח תאומים
 מפת- כאן ניתנת לפיכך ידועה, אינה

בלבד• השמש
 לגלות קשה שלו הלידה מפת מתוך

 אופיו טיב ומה האמיתי, האיש מיהו
ב ממוקמים והירח השמש ואישיותו.

 בעל אדם על ומספרים הכפולים, מזלות
ב המסתתר את ננתח אם רבות. פנים
ל נוכל בחוץ, שמתגלה מה ואת פנים

עצמו. אנדרופוב ליורי התקרב
 הפיקח, אנדרופוב יורי נראה חוץ כלפי
 קן למצוא היודע וזה העירני החריף,

ורוח רב מרץ בעל הוא הבריות. בעיני

התעניי ותחומי רחבים אופקיו צעירה.
 לו שחסר יאמר לא איש מרובים. נותו

 מגלה הוא לעתים להיפך, עצמי. ביטחון
ב לכת להרחיק ומסוגל מופת ביטחון
ו חלקלק גמיש, הוא סיכונים. נטילת

מת הוא וכאשר נחישות, תכונות בעל
 בצורה זאת עושה הוא האמת מן רחק

 תעוזה ועם ומבריקה מתוחכמת כל-כך
 שיגלו בכך מסתכן שהוא עד עצומה, כה
 לוקח הוא לעתים ותיכנוניו. מזימותיו את

 מעלה לא שאיש עד גדול, כל-כך סיכון
כזו. בצורה לכת ירחיק שמישהו בדעתו

 עמוקות יותר לשכבות לחדור כשמנסים
 לחלוטין. שונה אדם מגלים באישיותו,

 חזקה. מאוד אמביציה ובעל ומחושב קר
 כשכל בקפדנות מתכנן הוא צעדיו את

 הוא חוץ כלפי בעיניו. כשרים האמצעים
 ב- ומתחשב גמיש חביב, כישר, מופיע
מת אינו הוא אולם ובמקורביו, ידידיו
לב כדי הכל יעשה הוא באחרים. עניין
 שהוא לומר אפשר עליו עצמו. את נות
 לא והדרך ידיו, במו עצמו את בנה אכן

קלה. היתה
ב רב סבל על מצביעה הלידה מפת
 הוא העולם, לאוויר בואו מרגע ילדות.

 וריגשי. כלכלי מחסור של בהרגשה חי
 וחסר״ ביישן עצמו את חש הוא כילד

 הקרובה בסביבתו אם אולם ביטחון,
 מהשקט לצאת עשוי זה שילד האמינו לא

 עצמו הוא אותו, שאיפיינו והביישנות
 הקשח ממצבו לצאת כוח די בו שיש חש

חזקה. לעמדה ולהגיע
 לידת שבמפות לציין המקום כאן אולי

 בתופעה להבחין ניתן פוליטקאים של
 אם משנה לא וכלל עצמה, על החוזרת

 בארצות-הברית לפוליטיקאי שייכת המפה
 במצריים. או בישראל בברית־חמועצות,

 נמצא הירח שבו למצב היא הכוונה
 רוב, פי על לשבתאי. דיסהרמוני בהיבט

והס בדידות חוסר-בטחון, על מעיד זח
 שבה ילדות על מצביע ובעיקר תגרות,

ביח קשיים או אם, באהבת חוסר ניכר
עימה. סים

ו עצמו, את לפצות חייב כזה אדם
לה רוצה הוא בו. יכיר שהעולם דורש

 מאוד עצמו אל מתייחס הוא מנהיג. יות
ה שאפתנותו את לממש וכדי ברצינות,

ול חייו כל קשה לעבוד עליו חזקה,

 להתקדם. כדי מרובים מאמצים השקיע
 הוא מזדקן, מתבגר, כזה שאדם ככל

 סביבתו. ועם עצמו עם יותר נוח מרגיש
 זה מסוג שפוליטקאים הסיבה זו אולי

 בתקופה עצמם את להגשים מצליחים
האחרון. ברגע כמעט או מאוחרת,

 את מראה אנדרופוב של מפת-הלידה
 מקבל זה ומצב כאן, שהזכרנו המצב
ש השמש של מצבה בגלל נוסף חיזוק

ש מי שבתאי. לכוכב בצמידות נמצאת
 את בונה ששבתאי יודע מעט, מתמצא

 מגיע הוא אם וגם ובהתמדה, לאט עצמו
הוא עמדה, תפס שכאשר הרי מאוחר,

 הוא בדרך. קטנים מיכשולים על מתעכב
 ולהוציא שבדברים העיקר את לנפות יודע

מוש שלו המחשבה צורת מתפל. עיקר
 עיסוקו את ונוקשה. קפדני מחינוך פעת

לשאפ רק לשייך אי-אפשר בפוליטיקה
 אהבה רואים שלו הלידה במפת תנות•

ולמולדת. לעם אמיתית
 מ- ובזיכרון מבריק במוח ניחן הוא
 אינפורמציה ואוגר אוסף הוא צויין.

 הצורך ובעת אדם, כל ועל שטח בכל
 דבר כל זוכר הוא שצבר. בידע נעזר הוא

חשו או יותר חשובים פרשים לפרטיו,
הז כשמגיע לו. עוזר דבר כל פחות, בים
והת לתועלתו בהם משתמש הוא מן

ואויביו. מתנגדיו ולהפלת קדמותו
 לו משמש והעבר חקרני טבע לו יש

 . לומד הוא מעשה. לכל והצדקה מישענת
5 ש״ והלקחים האחרים, של משגיאותיחם
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 מטביע הוא ופושר. אלמוני נשאר, אינו
 אדם לרעה. ואם לטובה אם חותמו את
 תנאים לעבור וביכולת בכוח״סבל ניחן זה

 בעל הוא בלתי״אפשריים. וכמעט קשים
 וחוסר- נוקשות חזקה, עצמית מישמעת
ב מצטיין שיפוטו עצמו. כלפי פשרנות

 תפיסה מבריק, ניתוח וכושר בריא הגיון
רציונלית. וגישה מצויינת
אינו בגדול, והולך בגדול חושב הוא

 הוא בהתקדמותו. לו עוזרים מסיק הוא
ו אותו לטשטש ואי-אפשר לסכנות ער

 למרות עסוק. הוא שבו מנושא להסיטו
 להשיב ממהר אינו הוא מבריק, שמוחו
 כאדם חבריות בעיני להצטייר ומעדיף

 ער די •שאינו וכמי איטית מחשבה בעל
מח הוא למעשה סביבו. שקורה למה
 זמן מבזבז ואינו עצומה, במהירות ליט
התלבטויות. על

נוק כל-כך שלאדם ומפתיע מעניין די
הק סביבתו על מקובל לחיות חשוב שה

 וקנאי ופגיע, רגיש הוא והרחוקה. רובה
 ומבקרים בו כשפוגעים ומעמדו• לשמו

 סולח. ואינו שוכח אינו הוא מעשיו, את
 לנקמח, להמתין ואורך״רוח זמן, לו יש
במאוחר. או במוקדם לאור תצא וזו

וב ולאמנות, ליופי מאוד רגיש הוא
ל נוסף טובה. ביטוי ביכולת ניחן עצמו

 לו חשוב משופע, הוא שבהם ולקסם חן
 ודורש עקשן הוא לעמדת־כוח. להגיע
 מוכן אינו הוא עצמאי• להיות לו שיתנו
נו הוא ובתיחכומו מאיש, פקודות לקבל

פקו וממלא מקבל שהוא הרושם את תן
 ייעשה מה הקובע זה הוא למעשה, דות.

 להסתיר יודע הוא הקרובה. בסביבתו
מעלו את אך וחסרונותיו, חולשותיו את
 מצטיין אינו אם גם אחד. כל מכיר תיו

הא את להביא ידע הוא מהיתר, יותר
 על עולה שהוא שיאמינו כך לידי נשים
כולם.
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 במיכשולים נתקלות חדשות תוכניות
שוט דרך למצוא קשה ומרגיזים, קטנים

 ואתם וזורמת, פת
 תוך סבלנות. מאבדים

 לשוב תוכלו ימים כמה
ש מה מכל ולהתלהב

 בני עם ביחסים תוכנן.
להס נוטים אתם הזוג
 שבדרך- דברים תיר
 ידיכם על נאמרים כלל

 להמשיך עדיף בגלוי,
 כדי הישנים בהרגלים

בעניי מתיחות. למנוע
 אל זהירות. דשושה עדיין כספיים נים

 חשובים. מיסמכים על לחתום תמהרו
¥ ¥ ¥

 עלינס, להעיק המשיך עדיין הכספי המצב
 לטא אמורים שהיו בני־זוג או ידידים

ו מאכזבים, לעזרתכם
 להתמודד חייבים אתם

 בכוחות הבעיות עם
 — דאגה אל עצמכם.
 אם מסתדרים, הדברים

וכמ האחרון ברגע כי
 אך יאוש, לאחר עט

ה מהמצב תצאו בסוף
 וקרובים ידידים קשה.

 בבשורה יפתיעו סחו״ל
 הרומנטי בשטח טובה.

 חשובים אנשים תפגשו חיובית, התפתחות
 בכם. מתעניינים !שהם לכס תארתם שלא

¥ ¥ ¥
 אפילו לכם. מציקות בריאותיות בעיות

 בני״המישפחה בטוב, חשים אתם אם
 וכל דאגה, מעוררים

 את מוצאים אתם הזמן
ב בביקורים עצמכק

רופאים. ואצל מרפאות
 עומד הכספי המצב

 תוכלו בקרוב להשתפר,
 שתכניס שותפות לבצע
 אולם רווחים, לכם

 מוקדם עדיין השבוע
 רצוי עניינים. לסכם

 הבא שבוע עד להמתין
מאוד היזהרו
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 יתבהרו. הדברים אז — *
השבוע. להתבלבל נושים אתם בנהיגה, $

תאומים

 במפתיע, אליכם שתגענה כספיות, תביעות
 לכס שמגיעים כספים למתח. אתכם יכניסו

א ים ש ש בו  בגלל לבו
בן־הזוג. של רשלנות

 מתח צפוי זה רקע על
 גורמים הילדים עימו.

תשו־ ודורשים לדאגה
 מאשר יותר מת־לב

 להעניק מסוגלים אתם
ב להצטייד כדאי להם.
השבוע, הסבלנות מירב

עומ חדשות היכרויות
 לחיים שינוי להביא דות

בינ החיים. לשיגרת אופטימיות ולהכניס
מבוגרים. לקרובים לדאוג עליכם תיים

¥ ¥ ¥
או אחרת, לדירה מעבר תכננתם אם

 מקום־המגורים, את לשפץ שחשבתם
 עלולים אתם השבוע

 שתע- בבעיות להתקל
ה ביצוע את כבנה

 ואל תדאגו אל תוכנית.
 התוכנית, על תוותרו
 ימים שתוך משום

שה יתברר ספורים
מס זאת בכל עניינים
ו השישי ימי תדרים.
 קשים יהיו השבת

 במיוחד. ובלתי-נעימים
 להביא עלולים בני״מישפחה עם סיכסוכים

 להחליש. תמהרו אל להסתלק. לרצון
¥ ¥ ¥

 זו. בתקופה עליכם מוטלת רבה לעבודה
 מקו־ ורעיונות יוזמה מרץ, מגלים 'אתם

 שבי אינכם אולם .רייס,
 העבודה ממקום על־רצון
חס המון שם ומוצאים

 עד מכם שנעלמו רונות,
 אחים עם מריבות בה.

 אתכם מתישים ואחיות
 להתרחק מעדיפים ואתם

ה בביתכם. ולהסתגר
מ־ להנות תוכלו שבוע

ו מלאים חיי״אהבה
 מבוקשים תהיו מספקים,

 את יפקדו אורחים יותר. ופופולאריס
מפתיע. באופן בדרך־כלל אולם ביתכם,

ר 2( ב מ ט פ ס  - ב
ר 22 ב טו ק או ב

נתווה

 על ולוותר בבית להשאר תעדיפו השבוע
 אלה החוצה• ביציאה הקשורים בילויים

ו הקשורים מביניכם
 בפרשיית- מסובכים

שנים, שנמשכת אהבה
 שיחול מהמפנה יופתעו

 סוף- הדברים ביחסים.
 שיחות מסתדרים, סוף

ו אתכם יקרבו גלויות
 דבר של בסופו יביאו

עניי מקוות. לתוצאות
 עדיין כספיים נים

 ואי- דאגה מעוררים
 קל. יותר יהיה המצב שבוע תוך — שקט

 בהוצאות. לחסוך לכם כדאי בינתיים
¥ ¥ ¥

 טוב. כל־כך מרגישים אינכם זו בתקופה
 גלו — לעיכובים גורמות מרגיזות מחלות

 ואורו־ סבלנות קצת
 השבוע לקראת רוח,
 טוב. יותר תרגישו הבא

 תתכננו אל בינתיים
 בסוף לטיולים לצאת

 להשאר עדיף השבוע,
 הכספי □שטח בבית.
 עיר־ יותר להיות כדאי
 ואחיות אחים ניים.

 אליכם לפנות עלולים
מ להם להלוות בבקשה
 תכו בית־ספר ותלמידי סטודנטים כספכם.

 בבחינות.. ולהצלחה המורים, מפי בשבחים
¥ ¥ ¥

 משביעי- משינויים השבוע נהנים קשתים
 בשטח פנים. לכם מאירה ההצלחה רצון.

 עומדים אתם העבודה
 בתחום התקדמות. לפני
 עוסקים אתם שבו

 מעוג- ויהיו, בכם יכירו
ה את לפרסם יינים

הגע שאליהם הישגים
 כספיים בעניינים תם.

— בני״מזל ממש אתם
 והקשיים העיכובים כל

 בשנה בדרככם שנערמו
 מתחילים האחרונה,

 הגישה. את לשנות הזמן זה להיעלם.
להסתכן. שכדאי לכם יוכיחו והעזה אומץ

ר 21 ב מ צ ד  - ב
ר 19 א נו בי
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 שידעתם מהקשים אחד היה שחלף השבוע
כולם. על עלו האחרונים והיומיים השנה,

הקלת תרגישו השבוע
אינ עדיין אך מסויימת,

ששימחת־ מרגישיס כם
אליכם. שבה החיים

מטרי כספיים סיבוכים
תכנ אל — אתכם דים

 שקטה גישה לבהלה, סו
 שיש יראו הגיוני וניתוח

 זמן ותוך מהסבך, מוצא
ל לנישום תוכלו קצר

קצרה נסיעה רווחה.
תצט אל להתעכב, עלולה בענייני־עבודה

 מאוד. אתכם יפצה הרומנטי השטח ערו,
¥ ¥ ¥

עלולים אתם והחמישי הרביעי בימים
 בתוך להתכנס ונטיה עייפות להרגיש
ה מיום אך עצמכם,

תחושו ואילך שישי
 והתלהבות. רעננות שוב

בפעילו לעסוק תוכלו
 ואף ספורטיביות יות

 לא להישגים להגיע
ה במקום מבוטלים.

 הזדמנויות יהיו עבודה
חדשים באנשים לפגוש

_____________חיי-החברח ומעניינים.
כמו וחלומות יפרחו

 הבריאותי המצב להתגשם. עשויים סים
נכון. וטיפול יומית יום השגחה דורש

¥• ¥ ¥
ומבול שכחנים להיות נוטים אתם השבוע

ב שבעתיים זהירים שתהיו כדאי בלים,
 אנשים כספיים. עניינים

 עשויים ומוזרים זרים
השבוע, אתכם לפגוש

חוו אתכם יחד ולעבור
ובלתי־ מיוחדות יות

רו חוויות שיגרתיות.
 עוד תיזכרנה מנטיות

 שהתקופה לאחר רב זמן
 העבודה בשטח תחלוף.
 כיוון למצוא תוכלו

 כל אך לגמרי, חדש
 בסודיות לשמור רצוי ומלהיב חדש רעיון

ידידים. לשתף או מלהתייעץ ולהמנע

ר 20 א נו  - בי
אר 18 רו בפב

אר 19  ־ בפברו
ס 20 ר מ ב
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