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3 המזלות ר1
את ביותר המסקרנות השאלות אחת *!
חייו תוחלת היא באסטרולוגיה המתעניינים *
ובכל מהתשובה, פוחדים אנשים אדם. של *
שאלה על לענות ניתן אם לדעת רוצים זאת *

״ ג:יי• יש ימים, יאריך אדם אם לדעת כדי *
במפת המופיעים רבים בנתונים להתחשב *
שלא שעדיף להאמר, האמת ניתנת הלידה. *
זו. בסוגיה כלל לעסוק *
להיכנס באפשרותנו שאין מכיוון *
מבין מי כללי באופן לענות רק נוכל לפרטים, *
אולם ארוכה. חיים תוחלת בעל המזלות 12 *

מערך הוא מכל יותר שהקובע להזכיר, חשוב *
קצרים נראים החיים במפה. הכוכבים *
פגומה. מאוד שהיא במפה דווקא לעיתים *
צריכות ימים, יאריך לא באמת שאדם כדי *
ביותר. שליליות אינדיקציות כמה להיות *
מהאסטרולוגיה למדים אנו בדרך־כלל *
כך גורלו. גם הוא האדם של שאופיו *
והרפת אי״שקט חוסר״זהירות, שפזיזות, *
שזהירות, כפי - גורליים להיות עלולים קנות *
לשמור עשויים ותכנון שיקול הדעת, יישוב *
שנים. לו ולהוסיף האדם על *
וכל בתים, 12 כידוע, יש, המזלות בגלגל *
הבית בחיים. כלשהו תחום מסמל בית *

 של ובסופם בתחילתם קשור השמיני
 הבית מהו לבדוק חשוב כך, אם החיים.
 מידת את ולמצוא מזל, כל של השמיני

 למשל: מזל. אותו של רגישותו או חסינותו
 עקרב, יהיה טלה מזל של השמיני הבית
 ושל קשת הוא שור של השמיני הבית

הלאה. וכן גדי, - תאומים
ה ל ט

 לאופי הקלאסית הדוגמה הוא טלה
 הוא וחסר־זהירות. הרפתקני אימפולסיבי,

 למזלות שייך שהוא מפני ימים להאריך יכול
 אורך לכל אך רב. וכוח חיוניות בו ויש האש
 ממש מהן ויוצא סכנה למצבי נקלע הוא חייו

האחרון. ברגע
 להינצל, מצליח לא זאת בכל הוא אם
שהוא למרות תחילה. נפגעים פניו או ראשו

 מחייה כאילו פגיעה כל חסר-זהירות, כל״כך
 ימים להאריך עשוי הוא וכך מחדש, אותו

 ושומר אותו מלווה סמוי כשמזל ושנים,
עליו.

ר שו
 בחיים הנאחז אדמה, מזל - יציב הוא שור
 היציבות רגליו בשתי הקרקע על ודורך

 שש ואינו איטי שמרן, זהיר, הוא והחזקות.
 בריאים שלו האינסטינקטים להסתכן.
 ומתעקש מהחיים ליהנות רוצה הוא וחזקים.
זמן. שיותר כמה לו שיקר מה לכל להיצמד

 תומם עד החיים את ממצה הוא
 ההנאות על מוותר כשאינו בעקשנות,
 לו מסייעים אלה צרכים בחומר. הקשורות

ימים. להאריך
והצוואר, הגרון באיזור קשורה רגישותו

 ולפגיעות לחנק קשורות בחייו והסכנות
בצוואר.

ם מי אן ח
 הבית ימים. באריכות קשור תאומים מזל

 כל בקריירה. הקשור גדי, הוא שלו השמיני
 מחזיק הוא ועובד, עסוק תאומים שבן זמן

 נמשכת, תאומים בן של הקריירה מעמד.
 ובכל חזק, הוא האחרון. ליומו עד למעשה,

 בניתוחים קשורות ומחלותיו רגישותו זאת
התחתונה. הבטן באיזור

 אותו מביא להרפתקנות הנוטה אופיו
 עלול הוא למצבי־סכנה, קרובות לעתים
 קם תמיד אולם מתאונות״דרכים, להיפגע
 שקובע מה מחדש. שוב ומתחיל לתחיה
 מכל החשוב כלומר הקריירה, זו עבורו

ומענינת. מספקת עבודה שתהיה
טן ר ס
 והפגיע הרגיש הוא המזלות, 12 מבין
 האדמה, כמזלות חזק בנוי אינו הוא ביותר.

 הוא בבריאותו. פעם לא פוגעת ורגישותו
 על לשמור יודע ואינו כוחותיו את מבזבז
עצמו.

 קשורות להיפגע עלול הוא שמהן מחלות
 לכן בעיה. כל המפנים באופיו, בדרך־כלל

 איזור לו. זרות אינן פסיכוסומטיות מחלות
 כן וכמו מאוד, פגיעים ודרכי״העיכול הבטן

 ולחץ־דם ממחלות״דם לסבול נוטה הוא
תקין. שאינו

 בביתו, דווקא בו לפגוע עלולות תאונות
זמנו. עיקר את מבלה הוא ששם משום אולי

ה רי א
 האש למזלות הוא גם משתייך אריה מזל

 לו עוזר זה כל היציבים. המזלות ולקבוצת
 סכנות עם ולהתמודד קשיים על להתגבר
 למזלות שייך בהיותו וגופניות. נפשיות

 אינו אך במציאות בכוח נאחז הוא היציבים,
מסכנות. נרתע

 הנעצרים לאותם משתייך לא הוא
 הוא פעולה. כל לפני פעמיים והחושבים

 משימה, כל לעבר בהתלהבות מסתער פשוט
 את למצות הצורך הבא. לרגע חושש ואינו

 מהמציאות אותו מוציא תומה עד החוויה כל
168 בעמוד (המשך איתי• ומסכן

קשת
 תוחרת־הח״ם

בני שר

★★
בט- מתח יורגש והחמישי הרביעי בימים *
בכעס להתפרץ עלולים אתם קום-העבודה. *
 ממה יותר ולומד *

 להתאפק נסו שכדאי.
 הדיבורים את ולדחות
 יותר לזמן הגלויים
 בסוף־השבוע מתאים.
 של מביקור תופתעו
 לא שעימם ידידים

 אלא רב, זמן התראיתם
מתי תודגש כאן שגם

רצוי הפעם וגם תות, *
השטח בעצמכם. לעצור *
במציאות. שהוא ממה מבטיח ייראה הכספי *
סתם. כספים ולהוציא לבזבז תתפתו אל * ** * * *
הדגשה, ביתר השבוע תורגש הקשה התקופה *
א עלולה פיתאומית התאהבות * אתכם להבי
תועט־ קשה. להתלבטות *
מביכים מצבים לפני דו *
פית להם יימצא שלא *
כלשהי מסיבה רון. *
ליצור יהיה אי־אפשר *
אתם שאליו הקשר את *
מחרל מיכתב כמהים. *
א * בי בשורה בתוכו י
אפילו אולי או טובח, *
כלשהו, כסף ־יכום *
את לעבור לעזור העשוי *
זה. ברגע עליכם הלוחצות הכספיות הבעיות ;
הבא. השבוע אמצע לקראת טוב מצב-רוח *
* * * *
ת * ת התאהבו מי תאו אתכם להכניס עלולה פי
או פנוי, יהיה לא שבן־הזוג או - מוזר למצב *

ת לו שיש בויו  התחיי
אינו שונות להת יכול ו

 לפתח כעת פנות
 התופעה יחסי״אהבת.

ת  בכל ביותר, החיובי
א זה, ת הי  של התפתחו

ת דו די  אדם עם שקשה י
 יכולה זו יותר. מבוגר
ת אפילו להיות דו די י

לא אבל רומנטית, *
כספים בענייני בהכרח. *
זהירות-יתר - לחוצים עצמכם את תרגישו *
גדולות. להוצאות אתכם יביאו קמצנות או *
*

א נדרשת במקום־העבודה  תשומת־הלב מלו
 עלולים ביותר חשובים אירועים שלכם.

 הידיים מתחת לחמוק
חוסר־תשומת״לב. בגלל

שי לבצע תפחדו אל
אפי - מהפכניים נויים

 ייראו אלה אם לו
 ובלתי מוזרים תחילה

הדעת. על מתקבלים
 בידידויות להיזהר רצוי

 ההשפעה כי חדשות,
 שונה להיות יכולה שלהן

חוץ. כלפי שנראית מזו
 לקלקל עלולים אתם הרומנטי בשטח

 בן־הזוג. כלפי חריפה ביקורת בגלל לעצמכם
* * *

 לא נסו בעבודה. עמוסים תהיו השבוע
 לא התחייבויות, מדי יותר עצמכם על לקחת
 ותג- בכך לעמוד תוכלו

 לכעס לאחרים רמו
 מבחינה כלפיכם. וטינה

 אינו המצב בריאותית
 מישהו ביותר. מעודד

יר לא מבני-המשפחה
 לשפל ותצטרכו טוב גיש
 זמן יותר ולהקדיש בו

 הקפידו ותשומת*לב.
 ותתעקשו בריאותו על

 בני-הזוג לרופא. שיגש
 להגיע לא נסו השבוע, בסוף מתוחים יהיו

 גדי. מזל לבני לב שימו לחיכוכים. עימם
* * *

 שאתם מכפי יותר בבית תשהו זו בתקופה
 יותר טוב יהיה הריכוז כושר מתכננים,

 תזכו העבודה ובמקום
 על ובהערכה בהכרה

 שאתם הקשה העבודה
מן כעת מבצעים.  הז

 לטווח תוכניות לתכנן
 י תצ אל אבל ארוך

. מיידיות. לתוצאות
 השגחה דורשים דיס

 הם השבוע, מיוחדת
ם ה בחוקי לזלזל נוטי

 והזהירו לב שימו תנועה.
ם בעיקר אותם מי שי הרביעי בי  והחמי

להצטננות. רגישים תהיו בריאותית מבחינה

£ נ
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נתונים תהיו והחמישי הרביעי בימים
להסתכן בנטיה יתבטא זה מוזר. למצב־רוח

קי להתנהגות ולהגיע
שו במישורים צונית

 מאוד להיזהר צריך נים.
אלה, ביטים בנהיגה

 תהיו שבה והמתיחות
לגרום עלולה שרויים

חזקים. כאבי-דאש
 סדר-יום לארגן כדאי
 כל לתכנן ולא שקט

 כספית מבחינה נסיעה.
ביותר לחוצים תהיו

 לבעיה קרוב פיתיון שום ייראה לא ועדיין
ודלי. מאזניים בני־מזל עם להתייעץ רצוי זו.

א עשויה קצרה נסיעה  מעניינת לתפנית להבי
 הבוס עם לשוחח שתוכלו לכך לדאוג כדאי -

 אחר, מישהו עם או
ע על להשפיע העשוי

הש המיקצועי. תידכם
 כל לשכנע תוכלו בוע

 תדחו אל דבר, בכל אחד
 מבחינה חשובות. שיחות
 מופתעים תהיו כספית
 מכפי טוב המצב לטובה,

הרו בשטח שחשבתם.
 ליהנות תוכלו מנטי

ת מהצלחה לק רק זמני
 מזל לבני לב שימו הבא. השבוע סוף ראת
הקרובה. התקופה את לכם ינעימו הם דגים,

* * *
 שינויים לבלתי״צפוי. לצפות תוכלו השבוע

 להתנהגות לכם יגרמו ודינמיים מלהיבים
עלי אך קיצונית, מעט

 מהחלטות להיזהר כם
נמהרים. ממעשים או

חד רומנטיים יחסים
 עשויים ומעניינים שים

אלה, בימים להתפתח
 לא הצער למרבית אך

 מאריך שאופיים נראה
 בשטח־העבודה ימים.
 רעיונות להציע תוכלו

 לוודאי קרוב חדשים,
 כספית מבחינה קצר. זמן תוך יתקבלו שהם

הקרוב. בזמן פיתאומי לשיפור לצפות תוכלו

■!!אזוז■!•!■

ם מרגישים אינכם זו בתקופה  במיוחד, חזקי
 שימו ביותר. המשופרים מן אינו ומצב־הרוח

 להיות לנטייתכס לב
ה ומבולבלים שכוזנים

 על תחתמו אל שבוע.
ם והמ חשובים מיסמכי

 שאתם לפני מעט תינו
חשו להחלטות מגיעים

 ב- העתיד. לגבי בות
 אחרים עם משא־זמתן

ה קל חי אתכם, לסדר י
 רגיש היותר והשטח

 - הפיננסי לתחום קשור
 עיסקה בכל שיבעתיים זהירים להיות עליכם
 בדרכים. הזהת לבצע. עומדים שאתם

★ ★ ־*
 להיעצר עלול הנורמלי האירועים שטף

 על חשבתם אם והחמישי. הרביעי בימים
 על או חדשה תוכנית
 קחו חדשים, יחסים

 עלול שמשהו בחשבון
 אין לקידומם. להפריע

שהענ אפשרות שום
 ואין כרגיל, יזרמו יינים

 להמתין. אלא ברירה
בעס להתחיל טוב לא

 בתקופה חדשים קים
 שייגרמו סכנה יש זו,

 תיסכולים להרבה לכם
 אינו המצב בריאותית מבחינה ואכזבות.

 קשה. בעבודה תפריזו אל במיוחד, טוב
★ ★ *

 למתח לגרום עלולות במקום־העבודה בעיות
 את לזהות יהיה שקשה מעניין השבוע. רב

 עם יחד המתח. מקור
 מקוריים רעיונות זאת,
 אתכם להוציא יוכלו

תתלבטו, אל - מהבעיה
 במהירות לבעול חשוב

בלתי־שיגרתית. ובצורה
 עלולים האהבה בשטח
מש זו בתקופה להיות
אי־ לפחות או ברים

 יתנהג בן־הזוג הבעת.
בלתי־ מאוד בצורה

 מצב־הרוח - תבהלו אל רגילה. ולא צפויה
מן בתוך יחלוף המוזר בסבלנות! תחכו קצר. ז


