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קשת

תאותיס

 של ברורה ראיה אדם משום ימנע לא יופיטר
 יחד נעימה. איננה אם גם שהיא, נפי האמת

 ובשגיאות במיגרעות מכיר כשאדם זאת, עם
 לו ונותן לו מסייע זה כוכב להשתנות, ומוכן

 קרה כן יותר. טוב ובעתיד בכוחותיו אמונה
 ורודה לשנה שציפו קשת מזל מבני שרבים
 יכולים שאינם העובדה מעצם סבלו ונעימה,

 קודם שחיו נפי חייהם את לחיות להמשין
מקום את שינו מהקשתים חלק לכן.

 אלה, הסברים אחרי חייהם. על שליטה
 לבני 1984 שנת תראה כיצד לדעת מעניין

קשת: מזל

עבודה
 הרגישו המזל מבני גדול חלק כאמור,

 אף זה, בנושא ומתלבטים לחוצים עצמם
מרצונם עבודתם מקום את ששינו אלה

 ותחילתה 1983 שנת של סיומה לקראת
 ולהיזכר לבדוק מעניין החדשה, השנה של

 שתקופה ספק אין החולפת. השנה באירועי
 או משעממת אפורה, שיגרתית, היתה לא זו

 להעיד יוכלו הקשתים רוב משמעות. חסרת
 אם בחייהם. מיפנה נקודת היוותה זו ששנה
 בני מרגישים שנתיים מזה לא. ואם לטובה

 כוכב של השפעתו כובד את קשת מזל
 כוכב הוזכר אחת לא מזלם. על אוראנוס
 זה. למזל ובהקשר זה במדור אוראנוס
 אחר לעקוב ניסינו אף שחלפו בשנתיים

 הכוכב של שהותו בגלל שקרו ההתרחשויות
 כוכב של שאופיו מאחר קשת. במזל

 שמתרחשות מהפכות מסמל אוראנוס
 פיתאומית בצורה המיסגרות שבירת על־ידי

 בשרם על חשו המזל מבני רבים ודרסטית,
 בלתי־צפוי. באופן שבאו השינויים את

 ממיסגרת או קרובים מאנשים ניתוקים
 של השפעותיו את איפיינו מישפחתית

 אחרים ואצל המזל, מבני חלק אצל הכוכב
 וחיפוש אי״שקט עצבנות, חוסר־יציבות,

שונה. חיים וצורת חדשים רעיונות אחר
 משמעות 1983 לשנת דווקא שהוסיף מי

 במזל השולט יופיטר, כוכב זהו מיוחדת,
עצמו. קשת

 סובל שלא הכוכב הפילוסוף, הוא יופיטר
 ולמרות אשליות. או זיוף של צורה שום

 מידת- על לאחראי נחשב זה שכוכב
 מידת״הרחמים כי הקבלה אומרת הרחמים,
 ממידת״הדין אחרות: מידות משתי מורכבת

 בתחילה כי בקבלה, מסופר וממידת־החסד.
 אן במידת־הדין העולם את אלוהים ברא
 במידת- להתקיים יכול האדם שאין ראה

 מידת״החסד את מיזג ולכן הדין,
כוכב מידת־הרחמים. זוהי במידת־הדין.

 נראו אם גם השינויים, כל קרובים. מאנשים
 אמורים והיו התבקשו כקשים, זמן באותו
 ונכונה חדשה לדרך הקשתים את להביא

 מסמל יופיטר שכוכב מאחר עבורם. יותר
 חלק המצב, את מיטיב ובדרף־כלל שפע

 מקימים עצמם את מצאו מהקשתים
 בארצות לטיולים נוסעים או מישפחה
 יעזוב החדשה, השנה תחילת עם אחרות.

 קשתים על ויקל המזל את יופיטר כוכב
 אוראנוס הכוכבים, שני של שהצירוף רבים,

ולחוסר לסיחרור אותם הכניס ויופיטר,

 לכף גרמו ושונות רבות סיבות ושנית,
ציפו. שלה זו בדיוק היתה לא שהעבודה
כספים
 טוב יהיה המזל בני של מצבם זו מבחינה

 יופיטר שכוכב מאחר אחרים, משל בהרבה
 והרכוש. הכסף בית שהוא השני בבית ישהה
 על להוסיף כעת דווקא לעצמם ירשו רבים

 שחששו אלה בחדש. ישן להחליף או רכושם
 אינו שהשד יווכחו ממחסור, או מהפסדים

ולא עבודה שישקיעו אלה כל״נד; נורא

 מתוחה אווירה צפוייה וחמישי רביעי בימים
 מריבות למנוע כדי המשפחה. ובקרב בבית

 בפגישות להרבות עדיף
 ובעיקר חבדים עם

 ולהתאוו- לצאת כדאי
 יביא השבוע סוף רר.

מצויץ. מצב־רוח עימו
 נסיעה לתכנן אפשר
 כזו שתוכנית ומי לחוייל,

עבורו, בחשבון באה לא
 חברים של לביקור צפוי

 מישפחה קרובי או
 בארצות שמתגוררים

יצ בית-ספר ותלמידי סטודנטים אחרות.
הנוכחית. בתקופה במיוחד מאוד טיינו

 עבודה עמוסי יהיו וחמישי רביעי הימים
 שמוטל מה כל על להתגבר תצליחו ובקושי

 אתם זה ברגע עליכם.
 את לארגן מסוגלים

 איתכם שעובדים אלה
 עליכם לממונים ולהגיש

 הנוחים התנאים את
 את להחמיץ חבל לכם.

כס בענייני ההזדמנות.
 להיות עליכם פים

הש וחסכנים. זהירים
 שתוכנית יתברר בוע

רכי־ או לבצע. שרציתם
לא גדולה בהוצאה לרכוש שרציתם

ש
שה

תצטערו. אל הקרוב. בזמן לפועל תצא

 סיב־ במיוחד. טוב אינו הכללי מצב־הרוח
 כסף ענייני על מישפחה קרובי עם סוכים
לרוגז גורמים ורכוש

 לכם שנעשה ולהרגשה
 להתייחס נסו אי־צדק.
 בקלות. אלה לעניינים

 שבועות מיספר תוך
יס זאת בכל הדברים

 ימים לטובתכם. תדרו
אינם וחמישי רביעי

 ומי לנסיעות, מתאימים
 נסיעה, לעצמו שתיכנן

 אותה. שידחה כדאי
מרי סתם ואפילו תקלות תאונות ייתכנו

 ילדיהם. עם להסתכסך עומדים הורים בות.
* ★ *

 וכדאי ביותר, מהנה שבוע לכם מצפה
האימפולסיביות את מעש להגביל

 יש השבוע. שהתעוררה
 לקיצוניות להגיע נטייה
דבר. בכל כמעט

 להתפנק לכם יתחשק
אופ כספים. לבזבז

 ושיפוט עיוורת טימיות
 לדלדל עלולים נכון לא
 טוב התקציב. את

 גדולות קניות לדחות
 לדחות חשוב יותר ועוד

מכי חשובות. הכרעות
בהנאות להפריז נטייה שמסתמנת וון

דיאטה. על מעש לשמור כדאי מהמזון,

 להרגשה אתכם תביא מצטברת עייפות
 לקחת כדאי וחמישי. רביעי בימים כבדה

מהע קצרה חופשה
העיסו ומשאר בודה
 בבית ולהישאר קים
מע אתם לנוח. כדי

 יותר עצמכם על מיסים
 בברי* ופוגעים מדי

הרומנ בשטח אותכם.
מבו מאוד אתם טי

 השני המין בני קשים.
 בסוף מכם. ירפו לא

 מוזמנים תהיו השבוע
 בפרשיית שמסובבים ואלה מהנה, למסיבה

 תחליף. ימצאו-לה - פיתרון ללא אהבה
* * ■*

 יותר בבית להישאר עליכם יהיה השבוע
 לוודאי קרב מראש, שתיכננתם מכפי

במי־ לבלות שתצטרכו
 בסבלנות ולחכות טק
 אי״השקט שתחלימו. עד

בדרך־ אתכם המאפיין
 לשכב לכם יתן לא כלל

לה עלול וזה במנוחה
 השגיחו לסיבוכים. ביא
 בשורה עצמכם. על

הפיננ בתחום משמחת
 את מאוד תשפר סי

 כסף סכום מצב־הרוח.
 לידכם להגיע עשוי שכחתם. קיומו שעל

מאוד. לכם נחוץ יהיה הזה הכסף השמע.
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 .1984 משנת מורווחים יצאו המזל על יסמכו
 המזל, על לסמוך הקשתים של הנטיה למרות
 וליהנות לעבוד רצוי השנה ולהסתכן, להמר

 וכידוע, קשה. מעבודה שבאים מרווחים
 הם כאשר העצלים, עם נמנים לא הקשתים
 את שוכחים הם עבודה, עצמם על לוקחים

 מבריקה בצורה אותה ומבצעים עצמם
התפעלות. ומעוררת

בריאות
 רגישים הקשתים יהיו זו מבחינה

 תזונה על להקפיד יצטרכו הם במיוחד,
 וזילזול עצמית שיכחה מנוחה. ועל נכונה

 להתמוטטות אותם להביא יכול בעצמם
לבלות יאלצו מהקשתים חלק פיסית.

לבני יקרה גה
ר ז ת מ ש ק

?1984 בשנת
 ואם הם בריאותם בגלל אם בבתי-חולים,

אחרים. מישפחה בני של בריאות בגלל

ונישואים רומנטיקה
 למנוחה יגיעו שהקשתים נראה לא עדיין
 באי־שקט יחושו נשואים זוגות ולנחלה.

 המיסגרת את לשנות ירצה מהם וחלק
 בתחילת שנולדו אלה והמוכרת. הקבועה

 מהפכניים שינויים ביצעו וכבר המזל
 מישפחה, לעצמם להקים עשויים בחייהם

יותר. ובריאה חדשה מיסגרת וליצור

נסיעות
רבות. מבטיחה לא 1984 שנת זה בשטח

להת עלולים נסיעה על שחשבו אלה גם
 נסיעתו את שידחה עדיף שיכול, מי אכזב•

 הנסיעות אם שגם כיוון יותר, טוב לזמן
 להשיג המזל בני על ייקשה לפועל, תצאנה

הנסיעה. את ביצעו שלמענה המטרה את

 להטריד עלולות העבודה בשטח בעיות
 כעת לכם שמציעים ההצעות השבוע. אתכם

 ומושכות טובות נראות
כספית. מבחיגה אפילו
 הכל במציאות אולם

 עדיף אחרת. ייראה
 בחיוב תענו שלא

 מדוע היטב ותבדקו
הה את לכם מציעים

 בתקופה .המפתה־. צעה
 במה שתמשיכו טוב זו

 ואל עושים שאתם
דבר. לשנות תתפתו

ובק אלה בימים במיוחד טוב אינו השיפוט
 טעיסוקיכם. וליהנות להתקדם תוכלו רוב

* * *
 במקום דרסטיים לשינויים תתכוננו השבוע

 האמת תתגלה סוף סף עובדים. אתם שבו
 הסתיר מישהו שאותה

 התגליות כזו. באמנות
לחילו יביאו החדשות

 יהיה בתפקידים. פים
 על להיאבק עליכם

 ולא ומקומכם מעמדכם
פגו גאווה בגלל לוותר

 שהממונים כדאי עה.
 שאתם יידעו עליכם

 הגילויים אחרי עומדים
 לא המקום ובזכותבם

 לפני עומדים אתם כספית מבחינה נפגע.
 מקובלת. לא בצורה כי אם משמעותי. קידום

־* * *
 בתקופה חיובי כיוון לובשים האירועים
 תביא מעניינת כספית הצעה הנוכחית.

 בלתי- להתקדמות
 אינה זו אבל צפוייה,
 כפי בטוחה כל-כך
 תחיו אל נראית. שהיא

קש מדי. אופטימיים
 אחרות ארצות עם רים
 מאוד חיוביים יהיו

 לוודאי וקרוב כעת,
 תוצע הקרוב שבחודש

 נסיעה במפתיע לכם
 הרומנטי בשטח לחו׳ל.

 החיים ודינמיים. חיוביים יחסים יהיו
הקיים. על שימרו משעשעים. יותר יהיו

ר 21 מב צ  - בד
אר ו9 בינו

 בבית להסתגר נוטים אתם זו בתקופה
 מה לשתף רצוי וידידים. מחברים ולהתרחק

בתוכניו אנשים שפחות
דיבו החדשות. תיכם

 עלולים מיותרים רים
 מצב נזק. לכם לגרום

 טוב אינו הבריאות
 נוטים ואתם במיוחד
בת במהירות לחלות
 אל הנוכחית. קופה

 עצמכם על תעמיסו
ואח עבודה מדי יותר
 עיניכם לנגד שימו ריות.

 שוב תוכלו הבא ובחודש •עצור־ התמרור את
 רגילים. שאתם בפי ובתנופה במרץ להמשיך

* * *
 רעיונות עיטן יביאו ידידים עם פגישות
תמהרו על העבודה. בתחום חדשים

 כדאי אולם להתלהב,
הצ את היטב לבדוק

שזה ייתכן עותיהם.
 תועלת להביא עשוי

 בשטח הקרוב. לטווח
 קשיים צפויים הרומנטי

 קרוב השבוע. בסוף
 מוזמנים שתהיו לוודאי

 לביקור או למסיבה
 תצפו אל ידידים. אצל

הא בשטח להתקדמות
 במיוחד בעייתי יהיה זה שטח דווקא הבה.
 הבא. בשבוע שיפור יחול השבוע. בסוף

★ ★ ★
 השבוע. שיטיים צפויים העבודה במקום
 בדרך יתנהלו והעניינים צתת להיות עלולים

לכם. רצויה שאינה
 מדי מתוסכלים אנשים
לנז לכם לגרום עלולים

 את היטב בידקו קים.
 משתפים אתם מי

 אתם ובמי בעניינכם
 הקפידו אמון. נותנים
 ואל טוב ביצוע על מאוד

 לבקר לאחרים תאפשרו
שת־ רצוי מעשיכם. את

 ואל חברה בחיי מעטו
 ולרכילות. לדיבורים הצעתכם את תחשפו
מפתיעה. הצלחה צפוייה - הרומנטי בשטח
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