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 שבו חודש זהו קרובות לעתים
 לא לבדיקה. לרופא הולכים

 המחלות טוב, כל־כן מרגישים
 או עצמן. את מזכירות הישנות

 לא שעדיין ממחלות שסובלים
 דואגים תרופות, קונים מכירים.
 לפעמים ולוויטמינים. לדיאטה
 במישפחה בחולים, לטפל חייבים

 נותנים עצמם את מוצאים או
שהוא. סוג מכל שירות

 תיכנס השמש בנובמבר 22ב־
 מתייחסים כעת השביעי. לבית
 הזוג. לבני כלומר - השני לצד

 להם ונותנים בהם מתחשבים
 ובמרכז החברה במרכז להיות

 ״לגנוב הזמן לא זה בכלל. העניינים
 אלה בימים ההצגה". את מהם
 להשלים זכויות, על לוותר כדאי

 מנוגדות. והשקפות רצונות עם
 מפנקים לבן״הזוג, מתנה קונים
 יותר לבלות ומנסים אותו

 יותר נהנים זה בחודש בחברתו.
 שבו הזמן זה לפעמים מרומנטיקה.

נישואים. מציעים
 בבית השמש - בדצמבר 22ב־

עוס לחסכונות, דואגים השמיני.
 ותשלומים מיסים בביטוח, קים
 נזכרים כעת שונים. חשבונות של

 מצב״ לעולמם. שהלכו באנשים
 הקרוב החודש טוב. אינו הרוח

 כללית ובהרגשה בדיכדון־ יתאפיין
 מקבלים לעיתים טובה. לא

לעי נמשכים טובות. לא בשורות
 לפעמים שיגרתיים. שאינם סוקים

 הנסתר בעיות על חושבים
למיס שקשור מה לכל ונמשכים

 מלהתחכן להימנע ומנסים טיקה
 המיניות התשוקות הסביבה. עם

 להיות הופך והמין מתגברות
מהרגש. מופרד
 תיכנס השמש בינואר 20ב־
 מתחילים כעת התשיעי. לבית

 רחוקות ארצות על לחלום
 לכת. מרחיקות תוכניות ומתבננים

 חרשים, לימודים על חושבים
 פילוסופיה, בדת, עיסוק שוקלים

 שעומדים ודברים פסיכולוגיה
 הארה מחפשים עולם. של ברומו

 על חושבים לעתים רוחנית.
 לעתים נוסעים. או לחו״ל, נסיעות

 עם מסתכסכים שבה תקופה זו
 שבה תקופה זו וגיסות. גיסים
 לעתים החוק, עם להסתבן אפשר
 התעלמות או בנהיגה טעות בגלל

אחרים. חוקים או מחוקי־התנועה,
 הבית את יפתח בפברואר 19ה״

 בני יתרכזו שבה תקופה זו העשירי.
 וינסו קאריירה בענייני תאומים

 מעמדם. את לטובה לשנות
 שיותר מה להגיע היא השאיפה

 ובממונים בבוס לספל צרין גבוה.
 על לשמור חשוב ובטקס. בזהירות

 ממה יותר לקחת ולא הטוב השם
 להתקדם רוצים לבצע. שמסוגלים

 ומוכנים ישנות שאיפות ולהגשים
הקידום. למען הכל לעשות

 לבית תיכנס השמש במרץ 21ב-
 הופכים החברה חיי האחד״עשד.

 מובנים כעת ביותר. חשובים
 מבלים ציבורית, לפעילות

 ובמקומות במועדונים במסיבות,
 זה בקהל. לפגוש אפשר שבהם

 יחסים, מחדשים שבו הזמן
 לכן. גורמות אקראיות פגישות

 מקוריים לרעיונות לב לשים טוב
 מהמברים; מישהו של המצאות או

מודגש. ההומניטארי הצד
 מדכא, חורש - באפריל 21ב-

 לבית הגיעה השמש וקשה. מעייף
 בזעיר ״גסיסה מעין זו האחרון.

 לפני הבנה, בגרר הכל אנפין״.
 החדש. במחזור תתחיל שהשמש

 ירצו עייפים, יהיו תאומים בני כעת
 חוסר יגלו מהחברה, להתרחק
 כוח אין הסביבה. כלפי סבלנות

 סוב והחברה. החיים עם להתמודד
 במדיטציה לעסוק להתבודד,

 עם טוב הכי חש ארם כוח. ולצבור
 עלולות שונות מחלות עצמו.

 לבלות נאלצים עצמן. את להזכיר
ומגבילים. סגורים במקומות
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