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בחגורות, יזנו הבתולות ונושם, את יאבדו וגיס

 צופים ה
־ ם ר נ □ 

הבאה שנה
מדת פתח1 ם תשמיד, שנת עו  וברבי

רר  מאחר וחרדה. חשש האותיות, צירוף ן
ס ת נשמעו האחרונות זני שחורות, נבואו

תשמיד, בשנת להתגשם כביכול !ורות
ם חשים  החדשה השנה את לקבל רבי

 שונה וו שנה תהיה לא כללי באופן ג־בה.
ד ו ה. י תי חמס־ העיקדית הבעיה מקודמו
שמ׳ד |גת ת הכלכלי. במצבנו קשורה ב

 בנפילה להיווכח נוכל ספטמבר בחודש י
 נראה לא ואחרית הבורסה, של פת1

התאוששות. ]נחול
צר בנובמבר ם חדש מצב ייוו  - בכוכבי

ם מזל את עוזב פלוטו |!ב  אחרי מאזניי
 למזל ונכנס שנה, כאחת־עשרה שם יה1ן

ב. ה ו  בלב חששות מעוררת זו תזוז
תכן |!סטרולוגים.  החמרה תגרום שהיא י

 נהיה שוב מנובמבר הכלכלי. מצבט
ת :ונים  ונאלץ חדשות, כלכליות לנזירו

 החטרה. את להדק תחיל1
ם שוב נדע בטחונית ןמבחינה  קשיי
לי. יוני מאי, !ודשים  המילחמות, כוכב ויו

ם), ם בנסיגה, יהיה (מאדי איי  עלינו וי
איזור נוספת *תיחוח  נקווה הצפון. ב

ם |נעבור  כי אם מילחמה, ללא אלה חודשי
 זאת. להבטיח אי״אפשר הכוכבים מצב פי

 בשנת מאיתט אחד לכל צפוי |ומה
ד! מ׳ שתייך. הוא שאליו המזל על־פי זי מ

* * *

 לשנה החולפת השנה את להשוות
אי וכחית,  יהיה זה מזל שלבני לציין כד

תר וה המועקות קל. יו
 השנה להם שהיו קשיים
בני יחלפו, שו המזל ו חו  י
תר עצמם ם. יו ה קלילי
 לחם תהיה שבו תחום

משמעותית, התקדמות
הקאריירה. תחום הוא
ת כאן הפ להם מזומנו

ת למכביר, תעות שו  דור
 גם אך והעזה, יוזמה

הן תדרו בלעדי ס הרב י
תר. הטוב הצד על ים  שקשור מה בכל ביו

מין. ברגל יצעדו הם האהבה, לחיי י
* * *

 מועקה תשמיד, בשנת קל יחיה לא 'שוורים
 עליהם, תקשה מקורה את להבין !וקשה

 להיות להם תגרום
 המרץ, מתמיד. איטיים
 ה־ השכים את !ואיפיין

יצ הם ייעלם. אחרונות,
 כוחות יותר לגייס טרכו

תפקידי את למלא כדי
 יהיה הקשה השטח הם.

 - לבינה שבינו התחום
ו התרגזויות אי־הבנות,

חל מנת יהיו אכזבות
 אפשר אולם השנה, קם

 התחומים ויתור. על־ידי אותם למנוע יהיה
ובנסיעות. בלימוד קשורים יהיו המבטיחים

* * *
ם יעברו תאומים בני  משמעותיים שינויי

לעבודה. קשור יהיה הבולט השטח - השנה
היו כאן  השי- עיקר י

ם. ל חלק טיי  מבני גדו
 מקום את יחליפו המזל

סו עבודתם, ח תיי ל וי
תר החדש מקומם  בי
 גישתם ונכוטת. רצינות

 תת- לעבודה החדשה
 אולם מכריהם, את מיה

ם בן יהיה לא זה שינוי  יו
ש הם - עומ בפירו

ם  מבחינה להשתנות. די
ת תי או  על להשגיח המזל בני יצטרכו ברי

ת כוחם על לשמור עצמם, או  גופם. וברי
>•86
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מירחמה שתכווץ הנמנע ן מן :א וי ,1 זצפו ו נ־ בגבו!
 מה בכל זהירים להיות יצטרכו סרטנים
 לקחת להם אסור השנה לכספים. שקשור

 שנושא דבר כל סיכונים.
 מזל או הימור של אופי
הפסדים. לגרים עלול

 ללכת חייבים סרטנים
 ולתכנן בטוח: .על רק

 שהם צעד כל חיטב
סרט לעשות. עומדים

למ יוכלו רווקים נים
 בנות או בני לעצמם צוא
 הם השנה סוף ועד זוג,

 עצמם למצוא עשויים
 מאהבה להנות יוכלו הנשואים נשואים.
בני־הזוג. עם משופרים ומיחסים מחודשת

 אלה בימים משתחררים בתולה מזל בני
 הם נתונים. היו שבהם הכספיים מהלחצים

מצבם, את לשפר יוכלו
 צעדים בעזרת אפילו

 או סיכון בהם שיש
 המזל מבני חלק הימור.

בהגרלות, לזכות יוכלו
 תהיה השנה זו ומבחינה
ב גם במיוחד. מבטיחה

 בתר מי האהבה שטח
 יותר מקובלים יהיו לה

 השני המין בני מתמיד.
בקירב־ מעוניינים יהיו

 יהנו והם תעלה שלהם הפופולריות תם.
יציבות. חסרות אך מרגשות, מהרפתקאות
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 בחשמ״ו המסתמנת העיקוית הבעיה
 בסכטמנו נבו הנוכרי. במצב ?ושווה
 ובנובמבר בבווסה נוספת נפילה תהיה

חדשות בלבדיות גזירות צפויות
 הקשר התחום קלה, לא שנה צפויה לאריות

ת קשור יהיה ת, ולמישפחה. לבי חויו  מתי
ת סיכסוכים  וחשבונו

או בן-הזוג, עם בי חר י  ל
 ולהתלבטויות שקט סר

ת.  יחיה קשה רציניו
זה, למצב פתרון למצוא

 המזל מבני חלק אך
ה להחליט יאלצו  לאיז
ם הם כיוון לפ מעונייני
טו שלא אלה נות. חלי  י

עצ את ימצאו בעצמם
ם מם ה על-ידי מובלי

ה עצמו. גורל ת לעתים וו  נעים. פחות קרובו
נוספת. בעיה להוות עלול המגורים מקום
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 קלה השנה תהיה שחלפו, לשנים בהשוואה
תר תר. וטובה יו  שיהיה התחומים אחד יו

חד חשוב  קשור במיו
ם בני למגורים.  מאזניי

 מהמקום לעבור ירצו
איזור גרים הם שבו  ל
תר סימפטי. נוח יו  החל ו

אר בחודש  יוכלו הם ינו
מאווייהם. את להגשים

ה שמחפשים אלה  דיר
 מה את למצוא יוכלו
הדב מבקשים, שהם ו
תדרו רים ס  הצד על י

תר. הטוב  מול בני כספית מבחינה ביו
ם היו מאזניי ששו. אך מאוד לחוצים י תאו י

 לחשבון־נפש נתונים יחיו עקרב מזל בני
 והם עבורם קלה תהיה לא השנה נוקב.

 לחם שדרוש ירגישו
חיי בצורת יסודי שינוי

 לא עדיין אולם הם,
 שינויים לבצע יצליחו

 בקשיים ייתקלו וחם
 צעד כל על ובעיכובים

 חייבי□ זו בשנה ושעל.
ב להתאזר העקרבים

 כוח את ולגלות סבלנות
 תקופה ניחנו, שבו הסבל

 אותם. לחזק עומדת זו
נאמ שיגלו בידידים לחעזר יוכלו העקרבים

 ביותר. מעודד דבר יהיה זה ומסירווג נות
★ * ★

חד מצד מוזרה. די שנה מצפה לקשתים  א
 אלת רצון, משביע כספי ממצב יהנו הם

 להם שעוזרת המזל,
די תהיה בדרך-כלל, נ

חד. בה  של הרוח במיו
 מן יהיה לא הקשתים
תר, הטובים  מועקות ביו

ת קדו ודכאונו  אותם יפ
תרון לעתים  לא לכך ופ
 השנה במהרה. יימצא

 להתחשב עליהם יהיה
תר  מכיוון זוגם, בבני יו

הת חסרת שהתנהגות
א חשבות ת תבי ת. לא לתוצאו ם רצויו קי  לרוו

 הרומנטי. בתחום הפתעות מצפות קשת בני
★ * ★

 גדי. מזל הוא פנים תאירילו זו ששנה המזל
השנה. לו יזכו לפינוק, רגילים שאינם הגדיים

 לחם ידאגו הכוכבים
 כל לקדם להם ויעזרו

מעוניינים. הם שבו דבר
 הם העבודה במקום

ל ויזכו מקובלים יחיו
 הבאים אלה של הערכה

 מבחינה במגע. עימם
 שבה השנה זו רומנטית

רצי אהבה ימצאו חם
 החדש הקשר ועם נית!

לני אפילו להגיע יוכלו
 או דירתם את לשפץ יוכלו גדיים שואין.
 להרחיבם. יוכלו עסקים בעלי דירה. לעבור

* יי *
ד שנת דלי, מזל לבני מ׳ ש  קלה. תהיה לא ת

ה נתונים, הם שבו הקודר מצב-הרוח  ילוו
 בתחום השגה. גם אותם

תקלו הם הקאריירה  י
 לא שאותם בקשיים,

התוכ את מראש. צפו
ו לעצמם שהכינו ניות,

 לא הם פגם, ללא שנראו
חו ם להגשים. יצלי  אנשי

די חשבו שאותם די לי
מדו הם ע ם י  ו־ בדרכ

 התקדמותם. את יעכבו
 לא הם חמישפחה בחוג

שו רגי  והם עליהם, ילחץ חבית שכן בטח, י
סו  בו. להדגע אחר מקום לעצמם למצוא ינ

יו * *
 מהדרך לחנות דגים מזל בני ימשיכו השנה

 ייכנסו ישנים ידידים התחילו. שבה החדשה
החיים, למעגל מחדש

 המחודשים והקשרים
 רצוי טוב. טעם יוסיפו
 עד לחו׳ל נסיעות לדחות

ב שבן שאפשר, כמה
 צפויות אלה נסיעות
 עלולים דגים בני בעיות.
 או רכושם את לאבד

 תוכניות ייגנב. שכספם
 יצליחו לחדל שקשורות
 לאחר רק להתבצע

 לא המזל בני לסטודנטים ועיכובים. קשיים
מאמצים. להשקיע יצטרכו הם קל. יהיה
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