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 עסק להם שיש אותם לכל מסוכן מאוד,
ואכזר. ערמומי אנוכי, איתו. את ומבלה חידות שאוהב אדם - 28.12 מרים

13' ] '□ לעצמו מדמה תועלת. חסרי במחקרים חייו '
מוכשר זה עם יחד מציאותיים, לא דברים 1 14 *"

מאוד.
 חסרי חד״גוניים חשוכים חיים - 29.12

ומחסור. מעוני סובלים ובדרך־כלל חוויות
 מטרותיו אחרי שהילד אדם - 30.12
 וסובל קשה עובד למאמץ. ראויה והמטרה

יגיע. הוא יעודו. הרבהבמילוי
 על מגן ממש, אביר רוח, אציל - 31.12

והנד החלכאים עם ומיטיב חסרי״הישע
כאים.
סוסים, ואוהב מכיר טוב, רוכב - 1.1

למיסחר. טוב
 נכסים בעלי של ממוצא הבא אדם - 2.1

 רכוש קיים הנוכחי, מעמדו מה חשוב ולא
 לכל ממנו. נהנים אחרים אן לו, ששייך גדול
 את לבדוק בדאי זה בתאריך שנולדו אלה

העניין.
 ושהוא מיזרחה שנטיותיו אדם - 3.1
עסקים הרבה לו ושיהיו תורכיה, את מחפש

שם.

*****★★

 אציל־ווח, הוא בדצמבו 3ה־ו ■ליו
 ומי סוסים, אוהב ביטאו ה־ו יליד

נשיא להיות יכול 2ב־ם שנולד

דש:1הח מזל

גדי
 שלפניו, בחודשים וכן שעבר בחודש

 אותו בני של השונה אופיים על כאן נכתב
 נולד. אחד כל שבו התאריך לפי המזל,

 את בזמנו מצא חרובל שכינויו האסטרולוג
 הנולדים אותם בין הקיימים ההבדלים

אחר. או זה במזל
 המשותף, מן הרבה שיש שלמרות מסתבר,

 היחודיות על מעט לא משפיע עצמו התאריך
בו. שנולד האדם של

 את מחלק הוא איך מחרובל ללמוד ננסה
 לכל האופייניות התכונות ומהן גדי, מזל בני
 עוברת השמש שבהם הימים 30 מבין יום

זה. במזל
 מלא עצמית, שליטה בעל אדם - 22.12

 מייצג הוא עניין בכל וגם בכוחותיו ביטחון
זו. באמונתו צודק הוא בדרך־כלל, אותו.

 להעריך היכולת לו שיש אדם - 23.12
 חדור הוא בארכיטקטורה. הנשגב את

ולעתיק. לקדוש עמוקים רגשות
 ללא מקורות״עזר לו שיש אדם - 24.12

 יתאושש - יחלה אם עצום. וכוח״חיים סוף
 תכונותיו שכיח. אדם לא זה מאוד. מהר

 האנושות. רוב אצל נמצאות לא החיוביות
טובה. לשיבה יגיע בדרך־כלל
 אהבה עדינות, הרבה בעל אדם - 25.12

 לאמנות. ומשיכה והערכה בטבע גם ליופי
 זמן ומקדיש השני למין מאוד נמשך

לכך. ומחשבה
 הפנימיים שכוחותיו אדם - 26.12

 גדולים כל״כך הם הרוחניים וכוחות־העזר
 עזרה בכל בלתי־תלוי שהוא ושופעים,
 תמיד מאושר עצמו ומרגיש חיצונית,
 שאינו יוצר, אדם זהו ובכוחותיו. ביצירתו

ומעשיו. ביצירותיו איש מחקה
מסוכנות תכונות בעל אדם - 27.12

 לציור־נוף כישרון לו שיש אדם - 4.1
מק לחזיונות פתוח אמנותיים. וכישרונות

במיוחד. אידיאליסט סימים,
 נאבק חייו שכל מאוד אומלל אדם - 5.1

 מרוויח ומקופח. מרומה תמיד קיומו. על
 מצליח שעושה מה בכל לחמו. את בקושי
בקושי.
 ולהשתעשע. לאכול כדי שחי אדם - 6.1
עליו. חושב ולא לעתיד דואג שלא מישהו
 עם עסקים הרבה לו שיש אדם - 7.1

בפר התעסקות אוהב ומידות. מישקלות
טים.

 אדם התערבויות. ואוהב מהמר - 8.1
להימורים. ובזמנו בכספו שמשתמש

 מיכרות. עם עסק לו שיש אדם - 9.1
 של בעלים הוא אם מתאונות, לסבול עלול
 סיבונים לקחת ולא זהיר להיות עליו עסק,
המזל. על להסתמך ולא

 מעט תמורת הרבה שעובד אדם - 10.1
הסוף. לקראת לו יאיר מזלו לכן תוצאות.
 לציבור ומורה מנהיג שהוא אדם - 11.1

לעצמו. פתוח לאחרים, גדול שרות ועושה
 נמשך מיסטיקה, תלמיד - 12.1

מוזרים. במחקרים ועוסק לעתיקות

 * להבטחות שמתפתה אדם - 13.1
* תמיד. אופטימי הוא הנחות. או מבריקות
* חובות תמיד לו שיש אדם - 14.1
 * - בסופו רגל. פשיטת סף על תמיד וקשיים.

* אותו. מציל בלתי־צפוי מזל מיקרה
* בעיקר מאוד, מאושר אדם - 15.1
 * מנת והשפע פנים לו מאיר מזלו חייו. באמצע

* חלקו.
* מחברה להתרחק צריך זה אדם - 16.1

 * שבהם המקומות ומכל ומסמים רעה
 * לפתח לנסות צריך מזל. מישחקי משחקים

* בו. המצויות הנעלות התכונות את
* מושלם ספורטאי שהוא אדם - 17.1

* וקל״רגליים.
* לו ולוקח ללמוד לו קל שלא אדם -18.1

 £ של הפוטנציאל את מגשים שהוא עד זמן
* עצמו.

* לו ויש לבהמות אהבה בעל - 19.1
 * על״ידי חומרית לנוחיות יגיע בזה, הצלחה
* במוצרי-חלב. מיסחר

 * מצויינים שכוחותיו אדם - 20.1
 * מנהיג, לתפקיד יגיע בחברה, מצויץ ומעמדו
* נשיא. להיות יבול ובעצם בחברה, מדריך
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 זה שטהים. בכמה מתיחות תודגש השבוע
קל. יהיה שלא הכללי, מבב״הרוח על ישפיע

צפי״ בתחוס״העבודה
 אף ואולי אי״הבנות יות

 עם גלויות מריבות
 עמיתים עם או הבוסים
 תוכניות לעבודה.

 יוכלו לא שתיכנגתם
 בתקופה לפועל לצאת

 הרגיל וסדר־היום זו,
להשתבש. הוא אף עלול

 לפתוח שחושב מי
 רצוי - חדשה בעיסקה

 הרבה צפויים שכן שבועות, כמה שימתץ
 זו. בתקופה מרגיזות ואכזבות תיסכולים

* * ★
 די יהיו מי־הזוג או בני־המישפחה עם יחסים
 את לאבד עלולים אתם השבוע. קשים

ב ולהתפרץ השליטה
 קרובים, אנשים על כעס
 אי־הבנה. בגלל זה וכל

בעצ שתשלטו חשוב
 להימנע ותנסו מכם

ש מה את מלהוציא
 התפרצות עליכם. מעיק

 לחרטה לגרום עלולה
 תוכלו גדולים. ולקשיים

 אם התקופה על להקל
 הכל לשמור תצליחו
 בעוד רק שמציק מה כל על ולדבר בפנים

 להתעכב. עלולות נסיעות שבועות. שלושה
* * *

 עלול חח השבוע, קל יהיה לא מצב-הרוח
 טובה שאינה הכללית, ההרגשה את להחריף

 מוטלת אלה. בימים
 של עצומה במות עליכם
 אינכם ואתם עבודה,

ע להשתלט מספיקים
 מבחינה לבך, נוסף ליה.

 אינו מצבכם בריאותית
ש־ רצוי במיוחד. טוב

תז ואל לרופא תיגשו
 נשים עצמכם. את ניחו

 ש- רצוי תאומים: בנות
 לבדיקה מייד תיגשנה

 העניץ. את תידחנה ולא גינקולוג, אצל
השבוע. להסתיים עשויה ממושכת פרידה

 מהעבר. ובמכרים בידידים תפגשו השבוע
 לפתע יהיו בהם נזכרתם לא רב שזמן אנשים

 זה בנושא לכם. חשובים
זהירים, שתהיו כדאי

צ זו שבתקופה מאחר
 - רבות אי־הבנות פויות

לח מתכוונים אינם הם
 לפי הקשרים את דש

 מן המוכרת המתכונת
שתח רצוי ואתם העבר,

 לפני פעמיים שבו
ענ על משוחחים שאתם

 בני־הזוג חשובים. יינים
 רצוי - המכונית של מפתחות לאבד עלולים

 רזרוויים. מפתחות אצלכם שתשמרו
* * *

 בכל במיוחד זהירים להיות עליכם השבוע
 להתקל עלולים נהגים לנסיעות. שקשור מה

 על שונות בבעיות
 אינכם אם גם הכביש.
לה עלולים אשמים,

 זה וברגע אתכם, אשים
 את להוכיח תוכלו לא

 שטח״הברי- חפותכם.
בת אתכם יעסיק אות

 עלולים רבים ־ זו קופה
 בגב. מבעיות לסבול

 בעצמכם לטפל נסו
 קונבג־ שאינן בשיטות

 להטריד עלולה נוספת בעיה ציונאליות.
 שלכם. למקוס-המגורים קשורה וזו השבוע,

★ ★ *
 השבוע דאגה. לכם גורמים בני־מישפחה

 ולעזור פרטיותכם על לוותר שוב תיאלצו
לשכנים. או לקרובים

 עלולים לילדים: הורים
 הדור עם להסתכסך

 עלולה אי־הבנה הצעיר,
תמ אל למריבה. להובל

 ביקורוג להטיח חרו
צוד הם שהפעם ייתכן
 קצרה נסיעה קים.

 אתכם להפגיש עשויה
ומענ חדשה דמות עם

 במיוחד לב שימו יינת.
לחברתכם, זקוקים הם - עקרב מזל לבני
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 כל השבוע. אתכם יטרידו כספיות בעיות
בקשיים. תתקל שתתכנס חדשה תוכנית

 אפשרות שום אין
יתנ ששטף־האירועים

נורמלית. בצורה הל
לעיכובים. יגרום משהו

 תקופה שתתכננו רצוי
 לצאת תרבו ואל שקטה

 יעלמו חפצים מהבית.
 - שתחפשו וכמה לפתע,

 למצוא רב סיכוי אין
 חבל זו. בתקופה אותם

 הם מאמץ, להשקיע
 מכתבים שבועות. שלושה בעוד ימצאו

 מאוחר. ויגיעו יתעכבו, להגיע באמורים
* * ★

 נראות במקום־העבודה חדשות תוכניות
 אתם אולם זו. בתקופה מאוד אופטימי באור

 מהן להתאכזב עלולים
 אל קצר. זמן בתוך

 אמון לתת תמהרו
 ולפני חדשות. בהצעות

 על מחליטים שאתם
 לפחות המתינו שינוי,

 אם שבועות. שלושה
 סופית החלטתם כבר

 כדאי חשוב, שינוי על
 שתיקח על שתשמרו

בתוכ איש תשתפו ולא
 זו אולם הפתעה. צפויה הרומנטי בשטח ניות.

א מ  השמע. בסוף קטנה, אכזבה אחרי רק ת
★ * ★

 במיוחד קשים יהיו והחמישי הרביעי הימים
 אל קצרה. חופשה לעצמכם שתקחו רצוי -

ונסי טיולים תתכננו
 עדיף אלה, ביומיים עות

ותנוחו. בבית שתשארו
 צפויים כספית מבחינה
תתרגשו, אל קשיים.

 זמן בעוד יסתדרו הס
לש אי-אפשר כעת מה,
המ נסיעות דבר. נות

 זו לתקופה תוכננות
 לצאת שלא עלולות
 בכל אם אך לפועל,

שלא חשוב נוסעים, עצמכם את תמצאו זאת
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מסתכנים. אתם - טדי אופטימיים תהיו הקרובה. לתקופה רב עניין להוסיף ועשויים

 מדי, רציני במצב־רוח שרויים תהיו השבוע
דיכאון. או דיכדוך הרגשת כדי עד

 טוב יהיה כושר״הריכוז
 בעיות לפתור ותוכלו
 לא עתה שעד שונות,

פיתרון. להן מצאתם
 תוטל נוספת אחריות

במקוט״העמדה. עליכם
 שלקחתם פרוייקטים

יושלמו, עצמכם על
שה לזכור כדאי אולם

 ותעזור תשתלם זהירות
 ליציבות להגיע לכם

 לגרום עלולים קרובים ידידים ולביטחון.
 הבטחתם. שיקיימו תצפו אל - אכזבה לכם

* * *
 לכם לגרום עלולה חסרת־שקט תקופה

 תבין לא הקרובה הסביבה מוזרה. התנהגות
 את ולא כווגותיכם את

 להתנהגותכם הסיבה
 אתם הבלתי״מקובלת.

ולהת להתרגז נוטים
 מיב- בגלל בכעס פרץ

 הצצים ועיכובים שולים
יכו ואינכם זו, בתקופה

 הסיבה. את להבין לים
 בדאי כספית מבחינה
 מאוד, זהירים שתהיו
 שתוכניות מכיוון

 אולם כעת, מבטיחות מאוד נראות חדשות
 רציניות. בעיות יגרמו קצר זמן בתוך

* * *
 מחוץ המגיעים אנשים או שיחות מיכתבים,

וקשיים. בילבולים אי־הבנות, יגרמו לארץ
 מצב- את תאבדו אל

 יסתדר הכל - הרוח
 העיכובים יותר. מאוחר

 קשורים ואי־ההבנות
בת הכוכבים למצב
 מאוחר אך זו. קופה
 את להגשים תוכלו יותר

 שלא רצוי התוכניות.
בת מסיבות תארגנו

 עלולות הן שבן זו, קופת
אכזבה. לכם לגרום

 להיות לכם בדאי חברתיים במיפגשים
בגלוי. דעתכם את להביע למהר ולא זהירים
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