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 לבן ידועה, אינה הלידה שעת .27.12.1925
 נמצאת השמש בלבד. שמש מפת היא המפה
בתאומים. הירח גדי, במזל

 אין האופייני, הגדי טיפוס את למצוא כדי
 על להביט מספיק להתאמץ. צורך

 מעט שמבין מי וכל שר־הביטחון
 שמראהו, מייד, לומר יובל באסטרולוגיה

 בצורה מסמלים והתנהגותו הופעתו
משתייך. הוא שאליו המזל את מושלמת

 מופנם מאופק, סגור הוא אופייני, גדי כבן
 וקרירות. הסתייגות ריחוק אומרת ■בהופעתו

 אליו והמקורבים עימו העובדים האנשים גם
 בצורה לידו יתנהגו אם נוח לא ירגישו

ובלתי־מבוקרת. אימפולסיבית ספונטנית,
 מקשיים נרתע אינו נאמן, חרוץ, הוא
 משתייך לא הוא פיו. מוצא על לשמור ויודע
 אחת שהתכוונו. ממה ייתר שאומרים לאלה

 שלו והצורך היכולת היא הבולטות התכונות
 בעל מהלך כל מראש. דברים ולארגן לתכנן

ונשקל. נסדר קטנה או גדולה חשיבות
 וחותר המיקרה יד על סומך אינו הוא
 הוא שבו דבר בל על מלאה שליטה להשיג
 מראש דבר כל לתכנן שלו הצורך עוסק.
להחליט. מחוסר״יכולת בחלקו, נובע,

 קשות להתלבטויות נתון הוא מטבעו
 שהוא צעד לבל מלאה אחריות ומרגיש
 שתי אך ופגיע, מאוד רגיש הוא עושה.

חזות על״ידי היטב מוסתרות אלה תכונות

 אולם טוב, במצב־רוח יתחיל השבוע
כספיות. בבעיות טרודים תהיו בהמשכו

 סוף שלקראת יתכן
 למצוא תצליחו השבוע

מהקשיים. לצאת דרך
 בנסיעות שמרבים אלה

 שיהיו רצוי זו, בתקופה
 נטיה קיימת מרוכזים.

 חשובים חפצים לשכוח
 לבעיות להביא יכול וזה

ההנאה. את ולקלקל
 - לנסיעות שקשור במה
 זו שבתקופה ספק אין

 מאחד הכביש, על מירבית זהירות דרושה
 פגיעה. ותתכן מאוד, מסוכנת התקופה שכל

* * ★ •
 חפעם ישפיע וזה באוויר תורגש רבח מתיחות

תרגישו וחמישי רביעי בימים עליכם. גם
___ יח־ ומצב־־הרוח חולשה

 עם ביחסים ירוד. יה
 בני- עם או בני״הזוג
 רצוי אחרים מישפחה

 ותרנים. יותר להיות
 עלולה גדולה מריבה

 ואתם השבוע להתלקח
 הגעתם שלא תתחרטו

 יותר. מוקדם לפשרה
הכס הקשיים למרות

 השבוע תופתעו פיים
 את לעבור לכם שיעזור כסף סכום מקבלת
 קודם. יכולתם שלא רכישה ולרכוש השבוע,

* * *
 שקשור מה בכל להצליח תוכלו השבוע

זאת. מבחינה טובה תקופה זו ללימודים.
 וכושר פתוח הראש
 אלה מתחדד. הריכוז

בא שעוסקים מביניכם
 בעבודות יצטיינו מנות

 יעורר והביצוע מקוריות
הר הנקודה התפעלות.

 מתייחסת השבוע גישה
ת לענייני  אתם בריאו
 לפתע לסבול עלולים
 אל כלשהי. מבעיה
 רופא אצל ביקור תדחו

 הפעם מוכרות שאינן בתופעות תזלזלו ואל
זהירות! עצמכם. את לסכן עלולים אתם

 עצמית שליטה ועל״ידי וסימפטית עדינה
חזקה.

 בעל אדם שהוא מראה שלו הלידה מפת
 למרות ורחב-אופקים. מפותח אינטלקט

 גדי מזל בני את להאשים שנהוג
 כך. זה אין שלו במיקרה בצרות״אופקים,

 נושאים, של רחבה בקשת מתעניין הוא
 הוא כשרונותיו. מידת התעניינותו וכמידת

 שונים רבים, בתחומים להצליח מסוגל
 לעסוק זמן מצא לא מעולם אך ומנוגדים,

 למטרה ומוביל תכליתי מעשי, שאינו במה
מוגדרת

 המילה, מובן במלוא פרפקציוניסט הוא
 הוא רצונו. את משביע ביותר הטוב ורק

 אם מצויין. זיכרון ובעל קפדן שיטתי, דייקן,
 יהיה אך שנפגע, יראה לא הוא בו, פגעו

 ולבסוף שנים, לאורך טינה לנטור מסוגל
קטנה. פרטית מנקמה ליהנות

 וחוב אינטלקטואל*
ם,  נוסה אופקי

 ובעו בקרות רנעוס
 קיצוניות ויעות
 מה ר3 ער נרחם
בו מאמין שהוא

*★ * ו***
*
★
*

 עמוק'. חודרים שקטים -מים האימרה
 שקט אדם שזה אומרת ממנו ההתרשמות

 אם אולם ולהתרגז, להתרגש מסוגל שאינו
 הנוקשה, החיצונית הקליפה את מקלפים
 בעל בקלות, לכעוס שנוטה אדם מוצאים

 היכולת למריבות ונטיה מילחמתי יצר
מוסתרת היא גם עצומה להתלהבות להגיע

 * שיהיה מתבקש לקיצוניות הנוטה ומאופיו
 1 על הנלחם אדם קיצוניות, דעות בעל

* בו. מאמין שהוא מה כל ועל עקרונותיו

מקינאה רהיזהו יש
ם י ת מי שר ע

ורשגוו לעבודה
ת 1 י ר ו ע ר ע

ומארגן 1 מתכנן
מראש ] דבריו
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 כאישיות מוכר הוא ידידיו בקרב
 לשוחח שאפשר כאדם ובעיקר סימפטית

 שאינן לאוזניים תועבר שהשיחה מבלי עימו
רצויות.

את מזכירה והמאופקת השקטה הופעתו

 להשמנו השבוע יצטרכו לילדים הורים
 מאוד מסוכן שבוע זה עיניים. בשבע עליהם

 בטוח שאינו והורה
 להגיע הילד של ביכולתו

 בכוחות לבית״הספר
הש שלפחות רצוי עצמו,

 תאונות אותו. ילווה בוע
 בשבוע צפויות ופגיעות

הק בחודש ובכלל זה
 הרומנטי בשטח רוב.

 אולם רב מתח יורגש
 בתוכו לתמרן אפשר

טובות. תוצאות ולהשיג
 שרצוי רגיש, כל־כך המצב כספית מבחינה
 מחייבות. והכרעות חשובה עיסקה כל לדחות

★ * ★
 תשומת־לב יותר להקדיש תצטרכו חשבוע
 להם יהיה זה מבוגרים, ולקרובים להורים

 במקום קל. לא שבוע
 מכם נדרש העבודה
מא מדי יותר להשקיע

 הקצב את מתנו מצים,
להתמוט תגיעו שלא
כת חזקים אינכם טות.
עי לדחות כדאי מיד.
 עם או הבוס עם מות

 עדיף אחרים, עובדים
 בתקופה דבר להעיר לא
 הרומנטי בשטח זו.

 על לחשוב ולא ליהנות נסו מסובך. די המצב
צג פתרון יימצא זח. ברגע העתיד מ  ל

* * ★
 בארץ השוהים מישפחח בני עם קשרים
בשו תקבלו מצויץ. למצב־רוח יביאו אחרת

שא ויתכן טובות רות
לפ עומדים עצמכם תם

בנסי לחו־ל. נסיעה ני
 הארץ בתוך קצרות עות

 להיות חייבים אתם
הת כי עירניים, מאוד
 מראה המתקרבת קופה

 חוסר אלימות, חרבה על
ובעי וסבלנות סובלנות

 או שמים סכנות. על קר
 עלולים קרובים ידידים

 נכונה. לא בצורה שאמרתם דברים לפרש
השבוע. בבעיותיכם אנשים לשתף לא נסו

נו111(1!
ט ס גו או  - ב

ר ב מ ט פ ס ב
1־2־

22

אתם משה
שנים לאורך טינה

פניו. לאן ויודע בריגשותיו שולט הוא היטב.
 אינה בהופעתו, בולטת שכה הסגירות

 כל לנתח נטייתו נראית. שהיא כפי חזקה
 אובייקטיבית, בצורה ולשפוט בהיגיון דבר

 וגלוי-לב, פתוח אדם פעם לא מציגה
 בעניינים והשגותיו דיעותיו על כשמדובר

 אישית. בו נוגעים שאינם וכאלה כלליים
 סגור אדם הוא עצמו, בו כשהמדובר אבל

ומרוחק.
 טוב אירגון בכושר וניחן שאפתן הוא
 יעילות, חוסר לסבול יכול אינו מאוד.

 את הערכתו מאחריות. והתחמקות רשלנות
והמדינה, העם אל אותו קושרת המסורת

 שלחב- אנשים ולפגוש לשוב תוכלו השבוע
 את דחו האחרון. בזמן התגעגעתם רתם

 הדרישות או ההצעות
 לא זה מהם, לבוז שיש
אלה, לדברים נוח זמן

תצ שלא לוודאי וקרוב
התוצ את להשיג ליחו
 בענייני המקוות. אות

 יהיה המצב בספים
 ברגע תוציאו אל קשה.

 שאמן הוצאות זה
 קרובי- הכרחיות.
 לסבול עלולים מישפחה

 תצטרכו ואתם בריאותיות מבעיות השבוע
 לעזרתם. לבוא כדי יקר, זמן לאבד

* * ★
 סכנות מיני מכל חוזהרו אחרים מזלות אם
 לכם. שמצפה מה לעומת וכאפס כאץ זח

 תצטרכו הקרוב בחודש
האינטואי את להפעיל

 ואת החשדנות את ציה,
 שבח הטיבעית הזהירות
 של התפרצויות ניחנתם.
אימ נהיגה או תוקפנות

ואפי בכביש פולסיבית
 במכשירים טיפול לו

 אלה כל - חשמליים
 אתכם. לסקי עלולים

 החודש את לעבור נסו
 תוכלו הרומנטי בשטח פגיעה. ללא הקרוב

 מראש. מתוכננת התנהגות על־ידי להצליח
* ★ ★

 צפויים מאוד דינמיים רומנטיים קשרים
 ובלתי- מפתיעה בצורה יבוא זה וכל השבוע,

קיימים. בקשרים צפויה
הק את להעמיק תוכלו
היח את ולשפר שרים
 השבוע שבולט מה סים.

 כל ההפתעה, אלמנט זה
 ובמקום בזמן יגיע דבר
תקו צפויים. פחות הכי
רב. זמן תיזכר זו פח

 תהיו חברתית מבחינה
 פופולאריים יותר הרבה

 ואף הקרובה בתקופה
 שינוי שנותקו. קשרים ולחדש לשוב תוכלו
מקוריים. אנשים עם קשרים בזכות מעניין
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 נוטה וכמעט בדיבורים חסכן הוא
 עם בקשריו בכספים. כשמדובר לקמצנות,

 הוא ביותר, אליו הקרובים עם וגם אנשים
 האינטלקטואלי, הקשר את כל קודם מחפש

 להתיידד יכול שהוא מרגיש הוא אז רק
 הרושם את יוצר הוא לעתים קשר. וליצור
 בה שהרגש אינטלקטואלית, מכונה שהוא
עמוק. עמוק מופנם

 משמעותית מאוד תהיה 1989 שנת
 עם להתמודד יצטרך הוא כי נראה עבורו.
 לפחות ליכולתו, מעבר כמעט שהם קשיים

 להתנסות יצטרך הוא בעיניו. נראה שזה כפי
 יצליח הוא הכל, ולמרות חדשים בנסיונות

 כי נראה שלו הלידה במפת בהם. לעמוד
 הן רבה. הצלחה לו יביאו הבאות השנתיים

 מצבים עם להתמודד מסוגל שהוא לו יוכיחו
 שזו לומר אפשר בלתי-אפשריים. כמעט
 והמשמעותית החשובה התקופה תהיה
בחייו. ביותר

 סוף לקראת יימצאו לאיבוד שהלכו חפצים
 בבית שהתקלקלו שונים ואביזרים השבוע,

בת לפעול שוב יתחילו
 בשטח הבא. שבוע חילת

 אפשרות תחיה הרומנטי
 בני־הזוג את להעמיד
 שום תבלעו אל במקום,

 תחיה פגיעה, או עלבון
 לצאת הזדמנות לכם

 כשידכם אלה ממצבים
 וההרגשה העליונה, על

 בשטח טובה. יותר
לטובה, תופתעו העבודה

 מאוד זהירים להיות עליכם יהיה אולם
 סודיות. שימרו לעמדה. עמיתים של מקינאה

* * *
 ולצאת מהעבודה להתרחק טוב זו בתקופה
ועיי חולשה חשים אתם מה. לזמן לחופשה

 למנוחה. חקוקים פות
 על תעמיסו שלא חשוב

מכי טדי, יותר עצמכם
 לחלות נוטים שאתם וון

 לוודאי קרוב במהירות.
קרו לבקר שתצטרכו

 שם־ ידידים או בים
 בבתי־חולים. אושפזים

נפ לא שעימם ידידים
 יופיעו רב זמן גשתם
 מצב־ את וישפרו לפתע
 לנסות כדאי האחרון. בזמן ירוד שהיה הדוח

 ידיד. עם במשותף כרטיסי-הגרלה ולקנות
* * ★

מסו וחדשים ישנים ידידים  לחיים מחדש יי
בבי תו־מ זו בתקופה עניין. הרבה ויוסיפו

ובמיפ־ במסימת לויים
מיק־ חברתיים גשים
 כספית מבחינה ריים.
 לשפר להצליח תוכלו

 רעיונות המצג את
עצ את יזמחו מקוריים

 ההעזה זז, בתקופה מם
 ברגע ?השתלם. עשויה

 תתכננו שלא רצוי זח
לחרל. נסיעה שום

 עלולה זו מעץ נסיעה
 יותר יחיה המצב הבא בחודש אתכם. לסכן

לעזרתכם. זקוקים ידידים בטוח. ויותר קל
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