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 במזל והירח השמש נפגשו בדצמבר 4ב-

 אך שגה. בכל אומנם קורה כזה מיפגש קשת.
 יום באותו שכן שונה, היה הוא הפעם

 שבדרך־כלל. המיפגש, ליקוי־חמה. התרחש
 שיעמדו הקשיים על לרמז בא בעייתי, אינו

 בדרך־כלל מביא ליקוי״חמה בעתיד. בפנינו
 וכדומה. מחלות תאונות, שונות: צרות

 האסטרולוגים מייחסים רבה משמעות
 יוצר הליקוי הליקוי. מתרחש שבו למיקום

 השבת, מכוכבי אחד עם מיפגש פעם לא
 מסוכנת. אף ולעיתים רבה חשיבות יש ולזה

 מכוכבי אחד עם מיפגש נוצר כאשר גם
 לפי יקרה אשר את לנחש אפשר - הלכת
 הליקוי. מתרחש שעימו הכוכב של אופיו
 ביום המתחילים שדברים לדעה חשוב אגב,
 מצליחים. אינם רוב על״פי ליקוי, יש שבו

 קבוצות, לארבע מתחלקים כידוע, המזלות,
 עוד המוכרים היסודות מארבעת שהם

 אם ומים. אוויר אדמה, אש, העתיק. מהזמן
 הוא הליקוי כאשר קורה מה לראות ננסה כן

היסודות, מארבעת באחד
ת ליקוי־חמה לו ש במז א ה

 סיכסוכים לגרום עלול זה מעין ליקוי
ויבולים הרי־געש התפרצות ומריבות.

 א* בצמחיה ריקבון במיכרות,
 סובלים במיוחד חקלאיים. בגידולים

ובצל. גזר תפוחי־אדמה, כגון דולים
ת ליקוי לו ר במז האחי

 האוויר, במזג־ ומוזרים קיצוניים שינויים
שמת ומגיפות אלקטרו־מגנטיות הפרעות
במהירות. פשטות

ת ליקזי־חמה לו מז ם ב המי
 בים. שקשורים לאסונות להביא עלול
 בעלי־ של המונית תמותה לאוניות, תאונות

 סובלים הנמוכות השכבות בני ימיים. חיים
במיוחד. לקויה מבריאות

 במזלות מתרחש הליקוי כאשר קורה ומה
עצמם!

ל דיקוי־חמה מז טלה ב
 של ריבוי מאוד, חם קיץ רב, יובש יוצר

 נהרות וביערות, בחורשות שריפות
 התפוצצויות ומתרחשות מתייבשים,

 ומבוכה מריבות בעולם. שונים במקומות
 למילחמה. הסיכויים והתגברות פוליטית

 שעוסקים לאנשים תאונות יותר קורות
 המושפעות המחלות ובמכונות. בנשק באש,

ולעיניים. לראש קשורות טלה במזל מליקוי
ל ליקד־חמה מז ר ב שו

 במיוחד וגרוע לחקלאות רע כזה מצב
 לרכוש נזקים בכספים. שעוסקים לאלה
 דברי השחתת אחרת. שנה מבכל יותר

 מחלות לאמנות. ביזיון עד לפעמים אמנות
ובאוזניים. בגרון בעיות ובעיקר מדבקות

ל ליקוי־חמה מז ם ב מי תאו
 אנשי- של ולהשמצות לוויכוחים מביא

 שעוסק למי החוק. על עבירות של ריבוי רוח.
 עלולות להצלחה. להגיע קשה במיסחר

סופות. בגלל תאונות־אוויר יותר לקרות

תינוקד
 קשים למצבים
סבל - בריאות בענייני

ל ליקוי־חמה מז ארי־ ב
 קדושים מקומות חילול מדיניים, שינויים

 ולמיבנים לציבור למיבני נזקים או
 אינם מדינות ראשי של ביקורים יוקרתיים.

 עקרות. ישיבות״ממשלה פרי, נושאים
 לחיי והתמכרות ביזבוז של תופעה בולטת

 ממשלה אנשי העליונות. בשכבות מותרות
 מחלות יותר ויש להירצח, או להיפגע עלולים
שבץ. ומיקרי

ל ליקוי־חמה מז ה ב ל תו ב
 מחוסנים פחות אנשים לסוחרים, נזקים

 ממחלות- בעיקר וסובלים מחלות מפני
 במערכת- והפרעות כולירה טיפוס, מעיים,

 השני את האחד מבקרים אנשים העצבים.
גוברת. והפסימיות הצדקה ללא

ל ליקוי־חמה מז מאזניים ב
 לביש״מזל. גורמות אטמוספריות הפרעות

 בשטח אמנים. בין מריבות על שומעים
 בסולם להעפיל מתקשים אנשים הבידור

 להסתיים עלולים בידור מופעי ההצלחה.
 עור, ממחלות לסבול נוטים אנשים באסון.
סוכר. או כליות

ל ליקזי־חמה מז רב ב ק ע
 קנאות בעם, התפרעויות שפיכות־דמים,

 האלימות שילטון פוליטית. או דתית
 ומיקרי פישעי״מין יותר על שומעים משגשג,

 ויש לידה, בעת להסתבך עלולות נשים רצח.
 מלאכותיות. והפלות לידות״נפל יותר

רחבה, באוכלוסיה מתפשטות מחלות־מין
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 הקשורות ממחלות סובלים אנשים זה;
ולמדה. לכבד למחזור־הדם,
ל ליקזי־חמה מז ד ב ,ג

 נגד מתקוממות בעם הנמוכות השכבות
 למנהיגים. מזל חוסר להן, הנעשה העוול

 רעב סכנת ויש דלים היבולים לעתים
 ואסונות קורבנות בעולם. שונים במקומות
 מתמוטטים, בתים הרים, במפולת קטלניים
 רוחניות, הפרעות ממחלות, יותר וסובלים

 ראומטיות, מחלות מלנכוליה, דכאונות,
 ומוות קור גל בעצמות, שברים אבני״כליות,

זקנים. בין
ל ליקוי־חמה מז לי ב ד

במ ואסונות דיכאון כלליות, דאגות
 מוזרים מקרים בחלליות. או טוסים

 על-ידי פגיעות או במעבדות, וקטלניים
 נסיונות בשלו. לא שעדיין חדשות המצאות
 ולב. דם מחלות החיים, שטחי בכל מסוכנים

 נזקי טכנולוגיים, מניסויים כתוצאה מחלות
התאבדות. מחשבות.על ואפילו ראיה

ל ליקזי־חמה מז ם ב דגי
 שטפונות או קיצוניים, מזג״אוויר חילופי

 מצב אין מתייבשים. נהרות או איומים
 בגלל אסונות דחופים, סערה נזקי ביניים.

 על ומריבות טובעות אוניות גרוע, מזג־אוויר
 במישור מעורפלים מצבים דתי. רקע

 הצטברות מדבקות, מחלות הרבה הפוליטי.
 ונטיה כללית חולשה בריאות. או בגוף מים

הרגליים. בכפות להיפגע

1ווו!

 בצודה לאנשים שתתקרבו רצוי השבוע
 והאנרגיה העצמי הביטחון כל ועם קלילה

פתו תהיו בכם. שיש
וידידו גלויים חים,

 לעזור עשוי זה תיים.
 ענייני את לקדם לכם

תתפש אל הקאריירה.
 הרגשה לכם יש אם רו

 יותר להשיג שאפשר
 חבל שהשבוע מכיוון

ההזדמ את להחמיץ
 כספים בענייני נויות.
 יותר הרבה יהיה המצב

 נסיעה חשש. ללא לפעול תוכלו כאן וגם טוב
 בקרוב. בעתיד הפרק על עומדת לחו־ל

* * *
 עייפות אתכם תפקוד וחמישי רביעי בימים

 לדחות עדיף במיוחד. קשה יהיה ומצב־הרוח
 או חשובות שיחות

 על שימרו ביקורים.
 מבחינה שכן עצמכם,

חז אינכם בריאותית
 נוטים ואתם קים,

 בעיות במהירות. לחלות
 וברגע מציקות, כספים

 שאפשר נראה לא זה
בחי נהגו פתרון. למצוא

 לעת והצטמצמו סכון
 או שני בימים עתה.

 סכום במפתיע לקבל עשויים אתם שלישי
המצב. את יציל לא עדיין זה אך כסף.

★ * ★
בני השבוע, לבם צפוי ומרגש רומנטי שבוע
 תוכלו ואתם אליכם יימשכו השני המין

 אתם כאשד לתמרן,
העבו במקום אוהבים.

 אל הלימודים או דה
בהתבדלות, תתנהגו

שנר שינויים לבצע נסו
 תחששו ואל לכם, אים

 צפויה כך. על להילחם
 בתחילת הצלחה. לכם

עומ אתם הבא השבוע
חיו תשובה לקבל דים
 שהגשתם לבקשה בית

 תחמיצו ואל האפשרות את נצלו מזמן, לא
השבוע. לכם שתהיה הטובה ההזדמנות את
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 ומביא התקופה על מקשה העבודה עומס
 מכל תתעלמו אל להתלבטמות, אתכם

 שלקחתם ההתחייבויות
 תדחו ואל עצמכם. על

אחר. לזמן ביצוען את
 הבריאות על שימרו
נכונה, לתזונה ודאגו
 רגיש יהיה הבטן איזור
 שאינו מי מתמיד. יותר
 בצורה ועובד שכיר

 לבדוק יצטרך עצמאית
 אנשים איזה עם היטב

 בעיות במגע. בא הוא
 לב שימו אולם דאגות. לכם גורמות כספיות

 זאת. לשפר תוכלו שכן השבוע. שיקרה למה
* * *

 על למחשבה אתכם יביאו מחו״ל טיבתבים
 זה ברגע אולם השתלמות, לשם נסיעה
 מכפי טוב נראה המצב
 מאוחר יהיה שהוא
 כל לדחות רצוי יותר.

 שצפויה שכן נסיעה
 לוודאי וקרוב אכזבה,

 לפני לחזור שתצטרכו
 של התפתחות הזמן.

 מבוגר אדם עם ידידות
 לעבור לכם תסייע יותר
צפו הקשיים. מן חלק
 ניכרות הצלחות יות

 שיזכו ספק אין בספורט. שעוסקים לאלה
 לזכות. עשויים כרטיסי-הגרלה לשבחים.

* * ★
 בביתכם. זו בתקופה החיים את לרכז נסו

 תערבו אל טובה. פחות בעמדה תהיו בחוץ
בעניי־ אישיים עניינים

 שתוכלו כדי ני־עבודה,
העניין. ללב ישר להגיע
 לבריאותם לדאוג חשוב

אח בני־מישפחה של
 יותר לתת ובעיקר רים,

 להורים תשומת־לב
 אינו שמצבם, מבוגרים,

 בשטח זה. ברגע קל
 לנהוג נסו - הרומנטי

 - נעימה יותר בצורה
 בקטנוניות, לנהוג מתחילים אתם אם

במחיצתכם. ליהנות יכולו לא בני־הזוג
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 להתחיל הזדמנות לכם תהיה השבוע
 מהתקרבות תחששו אל חדשים. ביחסים

חדשים, אנשים אל
שעי שבני-זוג למרות

 רב זמן פגשתם ו לא מם
 ליצור ינסו ו ח יוזל יגלו

 עדיף מחודש, קשר
 יחסים ליצור לגסות
 מישהו עם שונה מסוג
 פעם לבדוק כדאי אחר.

 הסביבה את נוספת
הדב גרים, אתם שבה
 מאליהם המובנים רים

 לבדוק כדאי עבורכם. חיוביים בהכרח לא
 הקרובה. ולסביבה לקרובים שקשור מה כל

★ - ★ . ★
 לתוצאה להביא עלולה מדי זהירה התנהגות

 גורם וזה חרדה חשים שאתם למרות הפוכה.
 קיפאון, הרגשת לכם

 לקחת חייבים אתם
 בעניני ולהחליט. יוזמה

 לגלות לא רצוי כספים
 ביד ולנהוג קמצנות

 ישתלם זה רחבה. יותר
 בעניינים הרחוק. בטווח

 קל, אינו המצב ריגשיים
 את לבטא לכם קשה

ואנ זה. ברגע עצמכם
 את מבינים אינם שים

 הבא. לשבוע דחו גלויות שיחות כוונותיכם.
 אתכם. להטעות עלולים העבודה במקום

* * *
 הכספיים ענייניכם את לבסס טובה תקופה

שק מה כל עליו, לסמוך שאפשר בסיס על
 משתפר זה לשטח שור

ממ יותר יהיו והחיים
 שתצטרכו ספק איו נים.

 המיש- על יותר לשמור
מסתמ השבוע שכן קל,
 להפריז חזקה נסיר נת

האכילה. של בהנאות
 להיזהר צריכים נהגים

 מפני יתר מאופטימיות
 אותם לסכן עלולה שזו

זו. בתקופה דווקא
 אפשר במקום, שנעצר שחשבתכם לפרוייקט

מהצד. תשבו אל חדשים. חיים להזרים
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 ולקדם לזוז חזק בצורך חשים שאתם למרות
שליטה. על שתשמרו חשוב העניינים, את

להי חייבת ההתקדמות
איטית, בצורה עשות
 עליכם צעד. אחר צעד

ולב בסבלנות להמתין
 בסיס על הכל נות

לה שתוכלו כדי סולידי,
רוצים. שאתם למה גיע
 ואל תתבלבלו אל

 של בתוכניות תיסחפו
 לבטוח כדאי אחרים.

 ורצוי הפנימית בהרגשה
 1 אינו ההיגיון בתוכניות. איש לשתף לא

* סודיים. להיות עליכם זו. בתקופה מספיק
* * * *

 * לעבודה, עמיתים של מעצות להיזהר עליכם
 ► שכלפי ולמרות רגל לכם לשים מנסה מישהו

; זאת, לגלות קשה חוץ
האינטואי את הפעילו

ידי זהירים. והיו ציה
 או מחו׳ל שחוזרים דים

 עשויים משם. שעלו
משמעו מאוד להיות
 יתכן זו. בתקופה תיים

 יחסים לפתח שתוכלו
 עליכם אך חדשים,

 זה ולהעז. יוזמה לגלות
 מה על לשבת הזמן לא

 לאתגרים להענות כדאי נעשה. שכבר
 בעצמכם. שתאמינו חשוב ולהתקדם.

★ * *
 ונחמדים סובלניים שתהיו כדאי השבוע
 בעזרת לפתור תוכלו הבעיות את לכולם,

אלי שקשורים אנשים
 ערים לחיות נסו הן

 אנשים של לריגשותיהם
 לעזור עשוי זח אחרים,

 במקום רבות. לכם
 .לבצע ,תוכלו העבודה

 ואפילו התוכניות אה
* חפרוייק־ את להרחיב

 לטפל כדאי אך טים
 לו שיש מי בכל בעדינות
 תתפתו אל סמבות.

 על לשמור חשוב אישיים. יחסי□ ליצור
ובהיר. צלול יישאר שהשיפוט כדי ריחוק,
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