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מואגזנייום
מהי השאלה, נשאלת קרובות לעיתים *
להיות יכולים מזל אותו שבני לכך הסיבה *
הוזכר זה במדור מהשני. האחד מאוד שונים *
בשנה בשעה, נעוצה, לכך שהסיבה אחת לא *
נוסף, גורם קיים אולם הלידה. ובתאריך *
להתייחס בלי עצמו, הלידה תאריך והוא *
השמש. של מיקומה על כאן מדובר לשאר. *
מעלות 30 חודש מדי עוברת השמש בלומר: *
בה עוברת שהשמש מעלה כל מזל. בכל *
האסטרולוג שונה. אופי בעל אדם מבטאת *
את פירש בזמנו, מפורסם שהיה חרובל, *
פירושו את נביא וכאן המעלות, משמעות *
מאזניים. במזל המעלות 30 מתוך מעלה לכל *
לצדק חוש בעל וקפדן, ישר אדם - 23.9 *
מאושר ואינו לסביבתו רגיש במעשיו. וצודק *
את להשיג מצליח שאינו מכיוון בחייו, *
שואף. הוא שאליה השלמות *
וטעם מצויינים כישרונות בעל - 24.9 *
עדין כוח־הבחנה בעל רחב״לב, נדיב, מעודן, *
האדם. בני רוב אצל מצוי שאינו ביותר, *
חוקי את ומכיר היודע אדם - 25.9 *
זה אדם מכירים. אינם שהאחרים הטבע *
רק שם, לעצמו לעשות לגדולות להגיע חייב *
אותו. לעכב יצליח אדיר כוח *
בשימוש גדולה זריזות בעל אדם - 26.9 *
לגדולות להגיע עשוי חדים. במכשירים *
רופא־מנתח. או פסל־עץ חרט, כאמן, *
דרכו את למצוא יקשה זה לאדם-27.9 *
חייו. לאמצע שהגיע אחרי ביחוד בחיים, *
שומר שמרני, מאוד אדם - 28.9 *
ומקובל אחרים של בדעתם תלוי מינהגים, *
 או בעתיקות לעסוק לו מתאים עליהם. *
מזכרות. בציור £
מיוחדת למעלה נחשבת זו מעלה - 29.9 *
להסיק אין המשיח". ״מעלת ונקראת במינה, *

 לו יש אם אבל המשיח. הוא בה שהנולד מכך
 יותר יהיה הוא - בכוכבים טובות זוויות
רגיל. אדם מאשר
 באחרים, אמון מלא שהוא אדם - 30.9
 קישרי״אהבה, ליצירת חזקות נטיות בעל

 כשריגשותיו הזה בעולם לעבור עלול אולם
האחרים. אצל הד ימצאו ולא מדי עדינים

 עצום כוח־אבחנה בעל אדם - 1.10
 שגיאה יחשוף הוא שיקול־דעת. והרבה
 מבקר בסדר. שהכל מוצא אחד שכל במקום
הכלל. מן יוצא כושר״ניתוח ובעל מצויץ

 תחושות טוב, טעם בעל אדם - 2.10
 אוהב בטבע. היופי את ואוהב מעודנות
 בנוח ירגיש לא אבל עדינה, מוסיקה

במפלי״ניאגרה.

 ואהבה גדולה, חוכמה בעל אדם - 3.10
 היחידה המעלה לחיי־הכפר. הכלל מן יוצאת
 ואהבה קשר לאדם שמעניקה ברקיע

 חוכמה. של כל־כך עצומה וכמות לאדמה
בצאו ויעסויו בהרים יגור זה שאדם רצוי

ובבקר.
 אך מצוייגות, סגולות בעל אדם - 4.10

 את להשיג בעדו שמעכבים מפני אומלל די
 להפיק מסוגל אינו לו, כשמזדמן גם מטרתו.
מזה. עצמית תועלת

 מאוד, זהיר להיות שצריך אדם - 5.10
בתאונות. להסתבך נוטה שהוא מכיוון

 האסטרולוג זו, במעלה שנולד מי - 6.10
 לעולם יתמסר שלא אותו מזהיר חרובל
 - בנסתר יעסוק ושלא כמדיום לשמש

 אדם הרות״אסון. להיות עלולות התוצאות
ונשמתו. גופו לחיזוק לדאוג צריך זה

 כל בלבד, לעצמו שחי אדם - 7.10
 ומה אוכל מה הם: הירהוריו וכל מחשבתו

ואיו בלתי״מזיק אדם הוא בו״בזמו אשתה!

 לא אמביציה, חסר הוא לפשע. נטיה שום בו
 לו שיש זמן כל - בעולם הנעשה לו איכפת
קיבתו. למלא
 צבאיות, נשיות בעל אדם - 8.10

בזה. מאושר לא אבל אותות־הצטיינות

 מהרפתקות להימנע צריך זה אדם ־ 9.10
 נתון תמיד הוא בסוסים. הקשורות

 על במיוחד אהוד אינו פנימיות, למילחמות
 דברים למענה שעושה למרות סביבתו,
טובים.

 לאמנות. מיוחד כשרון בעל - 10.10
 יפות. במילים גם אלא בצבע, רק לא מצייר
 לפגוע עלול אבל מאוד, מהר אופי קורא

בתיאוריו.
 משביעי־רצון בלתי חיים חי - 11.10

 נאלץ התנאים בגלל מאוד. קשים ואפילו
עמלו. מפרי ייהנה ולא קשה לעבוד

 לציון, ראוי ציבורי אופי - 12.10
 חשובה. נראית נוכחותו בתקופתו. מפורסם

בו. יכיר תמיד העולם
 רצון בעל מאוד, חיובי אופי - 13.10

 נמצא אליו. להתקרב לאיש יתן לא חזק.
מאגיים. כוחות וטעון בהתגוננות תמיד

 חוש ובעל טוב אמיתי אדם - 14.10
 תמיד ישפוט זו מעלה בן שופט צדק.

מישפט״צדק.
 הוא כישרונות. הרבה בעל אדם -15.10

 על ינדוד רב. זמן אחד במקום יתעכב לא
 מגלה או אסטרונום יהיה הארץ, כדור פני

גדולות. תגליות
 וצריך לתקלות נתון זו מעלה בן -16.10

 או ביש״מזל של וממיקרים מתאונות, להזהר
 חזקות, ותשוקות אמביציה בעל הפסדים.

בגורלו. לשלוט חזק די שיהיה ייתכן אבל
 קצב מידה, חוש בעל אדם - 17.10

 פסיבי מעט מסודרת. והתנהגות אחיד
שהרמוני. מה כל ואוהב

 אדם מעודן, הסתכלות חוש - 18.10
 מאוד סביבו, המתרחש כל להעריך היודע
 להוביל שעלולה רגישות ובעל עירני

לקיצוניות.
 שקש, אומץ חזק, גוף בעל אדם - 19.10

 שאינו משום פשוט בשדה״הקרב, פחד חסר
 אחת משרה רק תמיד לו יש בסכנה. מכיר

הזמן. באותו חותר הוא שאליה
 אומץ הוד, בעל חיובי אדם - 20.10
ואנושיות.
 תחת רבה חוכמה מסמל - 21.10

מקסימים. כוחות בעל אדם חולשה. אצטלת
 הרסני ממורמרת, התנהגותו - 22.10

כסף. אוהב להסתודד, אוהב ונקמן.
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 הראשון שטחים. שני על דגש יושם השבוע
 הטליים, של זהיר הלא באופיים קשור

נמה למעשים הנוטים
 בתקופה ומסוכנים. רים

 מראה הכוכבים מצב זו
ש לאותם סכנות על

 על נהגים נזהרים. אינם
להי יצטרכו הכביש

 גם אך במיוחד. שמר
 חייבים אחרים טליים
 לפני פעמיים לחשוב

להסתכן. בוחרים שהם
 יותר נעים השני השטח

 ילך פשוט זו מבחינה ברומנטיקה. וקשור
 בקשרים. מעוניינים השני המץ בני לכם,

* ★ ★
 קרוב בעבודה, מאוד עסוקים תהיו השבוע
 פי עובדים עצמכם את שתמצאו לוודאי
 בע־ מהמתוכנן. שניים

ל עליכם נייני־כספים
 וחסכניים, זהירים היות

לקי ללכת נסיה קיימת
צע ובעיקבות צוניות

לה תגיעו כאלה דים
 צריך ממשיים, פסדים

 הסיכונים את להקטין
האפ במידת הכספיים

 שברגע שנראה אלא שר,
ל נוטים אינכם זה

 שלא יתכן בריאותית מבחינה לעצות. הישמע
 לנוח. עליכם השבוע. טוב כל־כך תחושו

★ * ★
פ ביתר אליכם יתייחסו אנשים השבוע
שאתם. בפי אתכם ויקבלו מתמיד, תיחות

 ידידותי ביחס תזכו
 העבודה במקום וחמים

 לא שאתם ותרגישו
 קצרה בנסיעה לבד.

 לבצע עומדים שאתם
ל עשויים אתם בקרוב,

 בלתי- באנשים פגוש
ומעניינים. שיגרתיים

 לפתע שיגיעו אורחים
לטובה. אתכם יפתיעו
 להתחיל יוכלו רווקים

התלה אך וסוערים, חדשים בקישרי״אהבה
לאכזבה. לגרום עלולה מדי רבה בות

 שאתם במגע במיוחד עירניים להיות עליכם
היטב. מכירים שאינכם אנשים עם יוצרים

 עשוי הראשוני הרושם
משמע. מאוד להיות
 היטב לבדוק יש אולם

 למהר ולא אמינותם את
נסי הבטחות. להבטיח

ל עומדים שאתם עות
את לסכן עלולות בצע
 מתאונות חשש יש כם,

בלתי״צפויות. ומתקלות
 להתפרץ נוטים אתם

 את ולשכוח ולהתרגז
 עליכם. מגינה שתמיד הטיבעית. הזהירות

 מעניינת. תפנית לקבל עומדת חדשה הכרות
* ★ ★

 וחוסר־ בעצבגות לחוש עלולים אתם השבוע
 בצורה יתנהגו בסביבתכם אנשים שקט,
 ל- יוסיף לא וזה מוזרה

 החלטות מצב״רוחבם.
ל לדחות רצוי חשובות

 או וחצי בשבוע פחות
 לא כן, כמו שבועיים.

 חוזים על לחתום כדאי
חשו מיסמבים על או

 אתם יותר מאוחר בים.
זהי להתחרט. עלולים

 בבל דרושה רבה רות
ש בכספים, שקשור מה
 וזה בפזיזות, לנהוג מטים אתם זה בתחום בן

 קניות. לדחות כדאי ביוקר. לכם יעלה
* * ★

 השבוע, לעזרתכם יזדקקו קרובי־מישפחה
 או בבקשת־הלוואה אליכם שיבואו ייתכן

ג סכומי־כסף שיבקשו
 יהיה קל לא דולים.
להש נסו אולם לסרב,

 העזרה מתן את הות
 בבית לפחות. בשבוע

 לתאונות צפוים אתם
מחוסר־זהי־ שנובעות

במיו השגיחו לכן רות,
במ מטפלי כשאתם חד

ובי־ ,חשמליים כשירים
 מה כל היטב דקו

 השבוע סוף לקראת גאז. של לכיריים שקשור
מאוד. משמחת ידיעה לקבל עומדים אתם

 להטריד עלולות וכספים רכוש בעיות
 ופחות יותר שקטה גישה השבוע. ולהדאיג

 הסביבה כלפי תוקפנית
 אתם לבם. גם תועיל

 דבר כל על מתווכחים
חוסר־ ומגלים קטן,

הקרו לאנשים סבלנות
 למרות ביותר. לכם בים

 ימי חודש הוא שכעת
 ואתם שלכם, ההולדת

 מתטת לקבלת צפויים
 לרכך תוכלו מאחרים,

 כך על-ידי האווירה את
 לכם עזרו שכל״כך לאותם מתנה שתקנו

 יתפתחו. חדשים יחסי-אהבה לאחרונה.
* ★ ★

 ידידים עם להסתכסך עומדים אתם השבוע
 לרסן רצוי לעבודה. עמיתים עם או קרובים

ש המילחמתי המזג את
 את ודחו מגלים, אתם

 שמוכרח הגלוי, העימות
 מאוחרת לתקופה לבוא,
ע במזל תלמידים יותר.
זהי להיות צריכים קרב
 לתת ולא במיוחד רים

 מהם, להעתיק לאחרים
שיי רצוי עצמם הם גם

 באחרים מלהיעזר מנעו
ב מבחינה זו. בתקופה
 לכם ודרושה כל״כך, חזקים אינכם ריאותית

 כך. על להקפיד נסו הרגיל. מן יותר מנוחה
* ★ ★

 למרות זהירים, יותר להיות תצטרכו השבוע
ל על שבא מה כל לומר נוהגים שאתם

מיות אמירות שונכם.
 נזק לכם יגרמו רות

 בעיקר והמדובר רציני
 כאן הקריירה. שטח על

ואי־ סיכסוכים צפויים
 עם או הבוס עם הבנות

 ייתכן אחרים. עובדים
ביקו עליכם שימתחו

 לא עדיף אך קשה, רת
 ולחכות כלל לענות

 כדי יותר מתאים לזמן
 כדאי מתכננים שאתם טיול בחזרה. להכות
סכנות. למטע כדי ימים, כמה לדחות
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 אנשים עם קשיים צפויים העבודה במקום
 לבחון יש מאוד. מבוגרים או מאוד צעירים

העמיתים, את היטב
 יושמעו שהשבוע מכיוון

 רבים דברים ויובטחו
בכלל, נכונים. שאינם
רב. מתח צפוי השבוע

 על לשמור יהיה קל לא
ה והעצבנות קור־הרוח,

ל להביא עלולה רבה
 האנשים על התפרצות

 מבחינה גם נכונים. הלא
להש עליכם בריאותית

 שאתם ממה יותר לקחת ולא עצמכם על גיח
 נכונה. לתזונה לב שימו לבצע. מסוגלים

* ★ ★
 אתכם לסכן עלולים בלתי־צפויים אירועים
 למה בקלות-דעת תתייחסו אל השבוע.
 נסו בסביבה. שקורה
במ מוויכוחים להמנע

ש דרך העבודה, קום
 דיפלומטיה ומעט קטנה
לתו ויביאו יותר יועילו
א אם רצויות. צאות
 מישהו לשכנע נטו פשר,
 היוזמה את שייקח אחר

 הממונים. עם וישוחח
 להגיע שעשוי מיבתב

לש עשוי מחוץ״לארץ
 להתייחס כדאי בקרוב, העתיד את נות

 נסיעה. על ולחשוב ברציטת. להצעות
★ * ★

 בסביבתכם ובלתי־מובנים סודיים עניינים
 לב שימו דאגה. של למצב אתכם מביאים

מ שנאמרים לדיבורים
עי וגלו הקלעים, אחרי
ת  נסו מתמיד. יותר מו

ופ החוצה יותר לצאת
ה בתוך להסתגר חות
 חברה לחפש יש בית,

 את להפיג כדי עליזה
בי המצטבר הדיכאון

 כספים בעיות אלה. מים
 אל זו. בתקופה צפויות
להצ להסכים תמהרו

 מצפה הרומנטי בשטח מפתות, שנראות עות
התכוננו. - ביותר ומרגש סוער שבוע לכם
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