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המישפחה ;
והכספים :
★
*
בני את הכריחו שעברו השנים בשלוש *
במצבם מחשבתם את להעמיק בתולה מזל *
באשר מנוחה, חפרי־ היו רובם הכלכלי. *
על שלקחו התחייבויות הכספי. למצבם *
 שתמיד והם, ללחץ, אותם הכניסו עצמם *
מודאגים להיות סיבה לעצמם מוצאים :
שיביאו פיתרונות למצוא התקשו ממשהו, *
הם שלהם הכספים הנכסף. השקט את להם *
רבים עצמם. למען היו תמיד לא זקוקים, היו *
לעזור כדי כספים לגייס ניסו מהם *
 בכן. תלוי היה שעתידם לבני״מישפחה, *
בכוכב קשורה היתה זה למצב הסיבה :
ומחסור. לקשיים הגורם הכוכב שבתאי, *
השני בבית זה כוכב נמצא 1980 מאוקטובר *
 קשור השני הבית בתולה. מזל בני של *
ששבתאי הרגע ומאותו וברכוש, בכספים :
יסבלו המזל שבני לכך גרם הוא בו, התמקם *
וכספים. רכוש מבעיות *
אוגוסט, מסוף השנה להמשך! באשר ומה *
את ומשחרר השני הבית את שבתאי עוזב *
לבעיות והדאגות. מהלחץ המזל בני *
יוכלו ומהשנה פיתרון, יימצא ולקשיים *
 במצבם ניכר בשיפור המזל בני להרגיש *
הכספי. :

 יעבוד, אוהבים בתולה בני
 העבודה במקום ■סברו אורם

וממתיחויות מרחציס
 קל יהיה לא במדינה הכללי המצב כי אם

 ימצאו בתולה מזל בני דווקא הזו, מהבחינה
 במצבים לתמרן אין ויידעו דרך, להם

 שמצבם יתברר, הפלא למרבית החדשים.
 מהדאגות ישתחררו והם ישתפר, הכלכלי

 השנים בשלוש מנת״חלקם שהיו והחרדות
האחרונות.

 הוא המזל בני את שהעסיק נוסף תחום
 אוראנוס כוכב והמישפחה. הבית תחום
 1981 בדצמבר שלהם הרביעי לבית נכנס

פיהם. על דברים להפוך התחיל וכדרכו,

 לשנות חזק בצורך הרגישו המזל מבני חלק
 החליטו אחרים גרים. הם שבו המקום את

 אם המישפחתית. המיסגרת את לשנות
 ביקורת בהשמעת הסתפקו הם עברו בשנים

 רצונם, את משביעים שאינם מצבים על
 שאינו מה משגים עצמם את מצאו הם הפעם

לרוחם.
 הרביעי לבית יופיטר כוכב משנכנס

 סיוע כעין קיבלו הם ,1983 בתחילת שלהם,
 הרעיונות את לפועל להוציא ויכלו נוסף,

בקירבם. שהתעוררו החדשים
 מהבית לצאת יופיטר כוכב עתיד השנה
 יקרה זה כל החמישי. לבית ולהיכנס הרביעי
 בילדים, קשור החמישי הבית .1984 בינואר

 מה כך, אם ותחביבים. יצירה אהבות,
 כל: קודם החדשן המצב של המשמעות

 משתייך בהן מבני״הזוג שאחד המישפחות,
 להרחבת לצפות יוכלו בתולה, למזל

 כי ראינו, שכבר ומכיוון זו. בשנה המישפחה
אולי אז ישתפר, המצב כלכלית מבחינה

 ורענן צעיר דם להזרים הזמן הגיע באמת
למישפחהז
 בתולה במזל ויוצרים סופרים אמנים,

 יותר יקבלו הם מהרגיל. יותר להצליח יוכלו
 לפרסם ויצליחו רעיונות, ויותר השראה
 בשבחים לזכות ואף יצירותיהם, את ולמכור

התפעלות. ומעורר מושלם ביצוע על

 הצנועים המזל בני
לפתע יחפשו והשקטים

חדשות והרפתקוח אהבה
ן-------------------------------------------------

 יהיה זה שטח - חדשות לאהבות באשר
 בתולה, בני השנה. חיים ומלא תוסס

 ומסתפקים צנועים כאנשים המוכרים
 להינות רוצים שהם ירגישו במועט,

 סוף־סוף ומרתקות. מושכות מהרפתקות
 ולהיות לאהוב לעצמם להרשות יוכלו

לאיש. דין־וחשבון לתת מבלי נאהבים,
 יהיה לא השנה המצב העבודה בתחום

 יביאו העבודה במקום* שיורגשו לחצים קל.
 עובדים עם ולסיכסוכים לרוגז פעם לא

 סבלנות לפתח יצטרכו המזל בני אחרים.
 להגיע מעצמם למנוע כדי עצמית, ושליטה

 מכיוון בעבודה. ולחוסר־שקט לעצבנות
 מקום לעבוד, אוהבים בני־בתולה שכידוע
 המקום קרובות לעתים להם משמש העבודה

אחרים. מלחצים מתפרקים הם שבו
 רגיש יהיה המצב בריאותית, מבחינה

 הקשורות מבעיות שסובלים אותם ועדין.
 יצטרכו - ללחץ־הדם או למחזור״הדם

 לרופא ולגשת במיוחד עצמם על להשגיח
בטוב. מרגישים אינם כאשר

 בתולה בני של הבולטות התכונות אחת
 חש אינו בסביבתם מישהו שכאשר היא,

 ולהקל לו לעזור כדי הכל עושים הם בטוב,
 הם בסדר, אינם עצמם כשהם אך עליו.

 שלעיתים עד - מהמצב להתעלם מעדיפים
 קשה נהיה המצב כאשר לרופא מגיעים הם

ומסובך.
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 עודף אבל בעייפות, תחושו השבוע בתחילת
 זמן למצוא מכם ימנע ואחריות עבודה

זאת, ובכל למנוחה.
 לנוח שתקפידו רצוי

 עצמכם על ותיקחו
ה התחייבויות. פחות

כתמיד, אינה בריאות
 יותר נוטים ואתם

מה מכרים לחולשה.
 איתכם נפגשים עבר

 השבוע גם לאחרונה,
 מוזרות פגישות יימשכו

 מי שכל מעניין, אלה.
 הקשרים. את לחדש מעוניין בעבר שהכרתם

חדשים. אגשים עם פגישות ליזום עדיף

 לעזור עשויה לאוזגיכם שתגיע אינפורמציה
הכספיות. תוכניותיכם בקידום רבות לכם

 אתם שבו במקום גם
 אפשרות קיימת עובדים

 שינויים לבצע טובה
 אנשים וטובים. יעילים
 ילדים או צעירים
 בביתכם לבקר עומדים

למתח. תכנסו אל -
בשלום. יעבור הכל

 חברתי מפגש או מסיבה
לת רבות יוסיפו אחר

 עומדים אתם קופה.
 לרווקים ומקוריים. חדשים אנשים להכיר
חדשים. בקשרים לפתוח הזדמנות תהיה

 בשטח במיוחד. קל לכם יהיה לא השביע
 מלהשלות היזהרו קשיים, צפויים הרומאנטי

 והקשיבו עצמכם את
בן־הזוג, לדברי היטב
 נוטים שאתם מאחר
 כפי דבריו את לפרש

להבין, רוצים שאתם
 הכוונה את ומשנים

 אלה בימים האמיתית.
 לצאת אמורה האמת

 לשמוע תתכוננו - לאור
 חן ימצאו שלא דברים

 הניע אולם בעיניכם.
 להרחיב מחדש, החיים את לארגן הזמן

חדש. קשר על לחשוב אף ואולי אופקים,

 השבוע, להשתפר עומד שלכם מצב־הריח
 לחוץ־ הבאה הנסיעה את לתכנן כדאי

 מכם ישכיח זה - לארץ
 שעברתם מה כל את

 שבה לדילמה לאחרונה.
במקום־ נתונים אתם

יימ לא עדיין העבודה
 תשברו אל פיתרון. צא
לכך. בקשר הראש את
תמ שבועות כמה תוך
הנכון. הכיוון את צאו
 טוב אינו הבריאות מצב

עצ על השגיחו במיוחד.
 הרגליים. או הגב יהיה הרגיש המקום מכם.

טוב. אינו עדיין המצב הרומאנטי בשטח
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* * * *
טוב. יותר להרגיש תתחילו השבוע *
לאחרונה שידעתם הקשים מצבי־הרוח *
אולם לחלוף. מתחילים *
נגמ־ לא עדיין הקשיים *
הרומאנטי בשטח רו. *
אולם בהיר. יותר המצב *
זהירים להיות עליכם *
אופ למצב-רוח מתמיד. *
כל אין עדייו טימי *
הכספי בשטח סיבה. *
מלהש־ רחוק מצבכם *
תכנסי אל רצון. ביע *
ונסו גדולות להוצאות *
העבודה בשטח האפשר. במידת לחסוך *
ומקדמות. מעניינות הצעות כמה לכם יוצעו *
* * * *
 מכפי יותר בבית לבלות תיאלצו השבוע *
המישפחה מבני מישה או אתם או - הרצוי *•

טוב, כל-כך לא ירגיש
 לתכנן כדאי לא לכן

לתקו וחופשות נסיעות
 אמנים הנוכחית. פה

 יוכלו תאומים במזל
מרע השבוע ליהגות

 ומיכולת מקוריים יונות
 את נצלו - טובה

 להישאר ונסו התקופה
לעבוד. כדי בבית יותר

וגם מהארץ אורחים
בביקור, אתכם להפתיע עומדים מחדל *
הנאה. לכם ויגרום לכם יועיל הביקור אולם *

* * *

 אתכם, יעזוב לאחרונה חשתם שבו המתח
 אנשים טוב. יותר הרבה יהיה מצב-הרוח

 יותר יהיו בסביבתכס
 כלפיכם ויתנהגו רגועים

 בשטח אהדה. ביתר
 לחשוב עליכם העבודה

 על אפילו או שינוי, על
 אל חדשה. התחלה

ה הצעד אחרי חשש:
 הרבה לכם יהיה ראשון

 שאתם מכפי קל יותר
העסו אריות חושבים.

 יצליחו בלימודים קים
 השבוע המשוער. מן יותר בשבחים ויזכו

 חדש. ריהוט של קנייה על לחשוב תוכלו
* * *

 אותם אולם במתח. עדיין תרגישו השבוע
 בהקלה ירגישו כבר המזל בתחילת שנולדו

 מודאגים אתם ניכרת.
 של הבריאות ממצב

 בגי- של או בן־הזוג
 תוך אחרים. מישפחה

 המצב שבוע־שבועיים
טוב. יותר שוב יהיה

 לעצמכם למצוא ותוכלו
נפשית. מנוחה יותר

 אתם העבודה במקום
עצמכם. את מתישים

 חופשה לעצמכם קחו
 לאחרונה ובנפש. בגוף - לטח ונסו קצרה
ופורקן. מרטע לקצת מאוד זקוקים אתם

* * *
 איתכם להתיידד מנסים שונים אנשים

 ואל לכך הסיבה את היטב בידקו לאחרונה.
 לכל להאמין תמהרו
 בשטח ידידות. הצהרת
 מכם, מרוצים העבודה

 אנשים כמה כי ואם
 אתם בכם. מקנאים
 קידום לפני עומדים
 קשרים במפתיע. שיבוא

 אנשים עם שמתפתחים
 במקום השפעה בעלי
 עובדים אתם שבו

 לאכזבה לגרום עלולים
 להתייחס כדאי זה מסוג להכרויות סרה.

בנדון. הרצינית גישתכם למרות בקלילות.

 חשובה לתקופה תתכונט במקוס-העבודה
 הבלתי־צפוי לכל הזמן זה אירועים. ומלאת

 התוצאות והמלהיב.
תצ רב. זמן יימשכו

 זהירים להיות טרכו
חד בידידויות מאגד
 שלהן ההשפעה כי שות,

 מזו אחרת להיות עלולה
 במ- חושבים. שאתם

 תוכלו קום־העבודה
לג לעצמכם להרשות

ומקוריות. יוזמה לות
 זה ברגע שלבם הראייה

 חזק שלכם האישי שהמגנטיזם ומכיוון חדה,
מעצותיכם. להתעלם יוכלו לא - זה ברגע

 קשיים לכם גורם לא-מזמן שביצעתם הצעד
ירוד, די מצב-הרוח זה. ברגע מעטים לא

 שבאף כאילו ונדמה
 למצוא תוכלו לא מקום

 ומנוחה. שקט לעצמכם
הקשו כספיות בעיות

 אחרים באנשים רות
 לכם מציקות במישפחה

 להרגשה מוסיפות ולא
 אין אולם - הטובה
 לעבור עליכם ברירה

 הקשה, החודש את
יו שאתם לכם ויסתבר

 נוטים בני-הזוג שחשבתם. מכפי חזקים תר
סובלנות. ותגלו תגיבו אל איתכם, לריב

 1 מטים אתם מצויץ. במצב־רוח יתחיל השבוע
 1השבוע כי אם אופטימיים. מדי יותר להיות

 שאנשים להיווכח תוכלו
 את מבקשים רבים

 למה לב שימו חברתכם.
 ואל סביבכם. שקורה

תמימים. מדי יותר תהיו
 למסיבות תוזמנו השבוע

 ממש ותוכלו ולחגיגות.
שמ מהפגישות ליהנות

 מן אנשים לכם. צפות
 חזרה לפתע יכנסו העבר

 טעם ויוסיפו לחייכם
 לטובה תופתעו כספית מבחינה והתלהבות.

הנכספת. המתנה את לעצמכם לקנות תוכלו


