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קבוצות 3
דרן ,12ל״ המזלות גלגל של החלוקה  נ

 שהאנושות לומר קשה מספקת, אינה כלל
 שכשבונים נכון טיפוסים. 12ל־ מתחלקת

 מפה אחד שלכל רואים - אסטרולוגית מפה
 זאת ובכל בולטים. הדקים וההבדלים שונה
ה את גם ולמצוא להכליל אוהבים כולנו

 של האישיים לפרטים להיכנס מבלי משותף
נוס חלוקה קיימת באסטרולוגיה אחד. כל

כלומר לדקאנאטים. חלוקה - הנקראת פת,
 22מה- קבוצות. לשלוש מתחלק מזל כל - *

 10ה- עד לינואר 1מה״ בו, 31ה״ עד לדצמבר
זה. בחודש 21ה- עד לינואר 11ומה- בו

טיפו מאכלסים הראשונה הקבוצה את
ב שמתמצא מי כל את המבלבלים סים

מאפ אינם הם ראשון במט אסטרולוגיה.
 נותנים לא הם המוכר. הגדי טיפוס את יינים

המרובעות הקביעות, היציבות, הרגשת את
 כשמדובר מרחוק זועקת שלעתים והקדרות *
חיי כלל בדרך שלהם ההופעה גדי. כיליד £
ה פתוח, אדם על ומספרת נעימה כנית, *
כש- אן החברה• לקראת להיפתח מעוניין *
על לתהות ומנסים זה טיפוס אל מתקרבים *
כן. בדיוק לא זה - קנקנו *
הזהיר הסגור, הביישן את מזהים מקרוב *
שהוא למרות חזקה. מאוד רגישות ובעל *
מתייחס הוא בחברה, קליל להיות רוצה *
להתייחס מסוגל ואינו רבה ברצינות לחיים *
ובלתי־מחייבת. קלה שיטחית, בצורה לאיש *
יעשה הוא - משימה עצמו על לוקח כשהוא *
שוכח כשהוא ובמסירות, בשלמות אותה *

 שיצטרך בזמן מתחשב ואינו עצמו את
 זמנו חשבון על יהיה זה אם גם להקריב,
כש רבים, בשטחים מתעניין הוא הפרשי.
 מרמזים או מצומצמים אינם הם גם רונותיו

 ואם ללמוד אוהב הוא בלבד. אחד כיוון על
 כמעט להתנסות מוכן היה הוא אפשר, היה
המקצועות. בכל

 במיוחד ובולט אליו מדברת האמנות
 לא אם מפותח. מוסיקלי וחוש חוש-הקצב

 ליהנות היה אפשר - ביישן כל-כך היה
 לכל: המוכשרות ומידיו הדרמתי מכשרונו
 פיסול ועד מקולקלים מכשירים מתיקון

 היא חייו על המקשה העיקרית הבעיה וציור.
 או הגורל - לבחור עליו מקצוע באיזה לא

 ול- הנכונה לדרך אותו יובילו כבר המיקרה
מקצו יחליף אם גם וכאמור, הנכון עיסוק

שיעשה. במה יצטיין הרי עות,
 קבוע, קשר ליצור הם העיקריים קשייו

 עקב־ מצוי כאן קרוב. אדם עם ובטוח, יציב
 האדם את מוצא אינו הוא שלו. אכילס
 הראשונה התלהבותו תמיד וכמעט הנכון,

 הוא יותר. מאוחר האכזבה את מביאה
 זקוק אך מחייבת, מיסגרת אוהב אמנם

 אל המדבר האדם את פגש אם רב. לחופש
 תופיע אז הכל. להקריב מוכן הוא רגשותיו,

 נסיונות להעניק. והרצון הנאמנות המסירות,
 יותר להיות שעליו אותו מלמדים רבים

 כך אליו הקרוב האדם עם ביחסיו מחושב
 לפני מאוחר, די לגיל מגיע הוא שעל״פי-רוב

 את ולקבל לסלוח להתפשר, מחליט שהוא
 לאחר השותף. של והחסרונות המגרעות

 ומוכן מתרכך הוא ומייגע ממושך לימוד
משותפים. לחיים

 בינואר 1ה״ ילידי שייכים השניה לקבוצה
 ככל האמיתיים. הגדיים אלה בו. 10ה״ עד

 מגיל כבר קשה. התחלה להם גם כך הגדיים
 להשקיע צריכים שהם לומדים הם צעיר
רצו את להשיג כדי אחד מכל מאמץ יותר

 הסולם לראש להגיע שואפים הם נותיהם.
 לעמדה להגיע אותם דוחפת ושאפתנותם

 לעצמם ירשו לא קשה, יעבדו הם חשובה.
לס אפשר שעליהם לכולם ויוכיחו לשגות

 זאת ובכל שקטים סגורים, רציניים, הם מוך.
בשטח. יבלטו שהם לכך דואגים

ומש בצד יושבים על-פי-רוב הם בחברה
מעו היו לא כאילו שקורה מה על קיפים
אינם שמסביבם אלה טעות, זו אך רבים.

ה על והשפעתם מהם להתעלם יכולים
 אי• וכמעט עקשנים הם חזקה. - סביבה
 אנשים מעט מדעתם. אותם להזיז אפשר

בקר החיים אלה - מקרוב אותם מכירים
 באמת שהם בטוחים אינם לעולם בתם

 - עצמם על יספרו אם גם אותם. מכירים
 לפרוס להם תיתן לא הטיבעית זהירותם

 רגשותיהם מחשבותיהם, את הזולת לעיני
 נישאים אינם גם הם להם. היקרים והדברים

 לשלב מגיעים הם כאשר אולם צעיר, בגיל
 מי יודעים הם - לנישואים בשלים הם שבו

ב ישגו רחוקות ולעתים - להם מתאים
 על-פי-רוב, שלהם, חיי-הנישואים בחירתם.

 מסורים הם ומוגנים. ממוסגרים יציבים,
 ה- למען עליהם. לסמוך ואפשר ונאמנים
 מאמץ. כל להשקיע מוכנים הם מישפחה

 אך המקצועות, בכל אותם למצוא אפשר
 יישארו לא הם יימצאו שלא שהיכן ברור

 לא הסולם, בשלבי יעפילו הם נמוכה, בדרגה
 עצמם את שימצאו עד ישקטו ולא ינוחו

מרכזי. בתפקיד
 ש- הגדי את נפגוש השלישית בקבוצה
 לכך מודע הוא גבול. יודעת אינה שאפתנותו

ועיכו מכשולים מהמורות, מלאה שהדרך
 אלא אותו ירתיע שלא רק לא זה, אך בים,
מ נרתע אינו הוא לחיים. נוסף טעם יתן

ה הנטיה אותו. מושכת והתחרות מאבק
סביבתו את מכניסה בו הקיימת תחרותית

 בכל ביותר הטוב להיות חייב הוא למתח.
 יכול ואינו ביקורתי קפדן, דייקן, הוא דבר.

 כל המרכיבים מפרטי-הפרטים, להתעלם
לעיקר. התפל בין מבחין אינו לעתים דבר.

 הגדול" ב״מירוץ אותו שמעכב דבר יש אם
 גם נח. לא הוא - המטרות הגשמת לקראת

 בתיכנונים, עסוק ראשו בשקט, יישב אם
ל לו חשוב ומעניינים. מוזרים רעיונותיו

 חסר- אינו הוא אך דבר, כל ולקבע מסגר
 שונות בחוויות להתנסות ומוכן פתיחות

אד לחלשים. משתייך לא הוא ומשונות.
 הסיכוי כך - גדול יותר שהקושי כמה רבא.

 הטיפוס הוא בחשבון. בא אינו בו להיכשל
ה לכוון נוטים שכשרונותיו המציאותי,

 הנדסה, למתמטיקה, מוכשר הוא ריאלי.
 ריכוז, דיוק, הדורש מקצוע כל או מחשבים

טוב. וזיכרון חריף מוח
 לניהול מוכשר הגדיים, כשאר הוא, גם

 יסתפק לא והוא לו חשוב התוכן אך ואירגון,
 והתואר השם שרק חסר-עניין, בתפקיד

 הוא מקורית, חשיבתו לבעליו. כבוד נותנים
ו טובה אינטואיציה רבה, סבלנות בעל

 כוח-סבל בעל הוא רחוק. לטווח ראייה
 יהיה שבו הרגע עד בשקט להמתין ומוכן
 יהיה תמיד הוא הרגע כשיגיע להילחם. עליו

ה רצונו. את להשיג ויצליח מכולם הטוב
 אך ממנה, נהנה הוא לרוחו, זרה אינה אמנות

למקצוע. אותה להפוך יסכים בקלות לא
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 עניינים על בעיקר יהיה הדגש זו בתקופה
 מתנהל הכל כלל בדרך לקריירה. הקשורים
וה רצונכם לשביעות

 יותר טוב נראה מצב
 במציאות. שהוא מכפי

 זהירים להיות עליכם
 ייתכן מסקנות. בהסקת
 מתח״ תותר שמישהו

 את לערער ומנסה תיכם
 טוב הקבוע. מקומכם
 העתיד את שתכננו
 לשתף מבלי בשקט,
 1ה-ג בתכניות. אחרים

 במיוחד, עמוסים יהיו לחודש ג2וה-
 זה. בזמן עליכם תוטל נוספת אחריות

* * ★
 עניינים מספר לסיים להספיק תוכלו השבוע
 עכשיו יותר טוב שלכם השיפוט שנדחו.

חדשה. אינפורמציה -
 תעזור לידכם. שתגיע

 עניינים לקדם לכם
 רצוי בעבודה חשובים.

הקצב' את קצת להאט
 עד שהשגתם מה ולבסס
 על תקחו אל עכשיו.

נו התחייבויות עצמכם
 לעמוד תוכלו לא ספות.

 יוסיפו חיי״החברה בהן.
 קשר לתקופה. הנאה

 ומאוד מיקרית בצורה להתפתח עשוי חדש
 תועלת. יביאו אנשים עם קשרים רגילה. לא

* * ★
 אתם אחד מצד מוזר, די יהיה השבוע

 ולהירתם החפשי זמנכם על לוותר נאלצים
 קרובי-מישפחה לעזרת

 שני מצד - מבוגרים
 גורמים דברים מספר

 ה־ בשטח להתלהבות.
בפ נפתחות קאריירה

חד אפשרויות ניכם
 מלהחליט היזהרו שות.

 אימפולסיבית, בצורה
מומ עם להתייעץ רצוי
 כספים בענייני חים.
 משתפר שהמצב נראה

 סיכונים. לקחת ואף לתמרן יהיה ואפשר
החודש. גע באם לטובה יפתיעו התוצאות

 את המאפיינים הכספים הקשיים למרות
 טוב המצב. את לשפר תוכלו השבוע השנה.
 השקעות על כעת לחשוב

ביטו על וכן בטוחות
אנ ארוך. לטווח חים
 לארצות הקשורים שים

 את לכם יציעו אחרות
 יהיה והפעם עזרתם
במ להחליט עליכם
והי התלבטויות הירות.
 להפסד יביאו סוסים

 להיי־המין ההזדמנות.
 גדולה. יותר חשיבות יש

 ולאכזבות. גדולות לציפיות להביא יכול וזה
 בני־הזוג. של בכוונות ועירניים זהירים היו

★ * *
 לכם מאפשרים אינם עדיין עבודה ענייני
 קשה יהיה לחודש 9ה- ולהרגע. לנוח

 עליכם ויהיה במיוחד
 גם בדרככם להמשיך

 זה רגע באותו אם
כבלתי-אפשרי. ייראה

 לחודש 13וה־ ן•12ה־
ול לנסיעות מתאימים

 לחשוב כדאי טיולים.
ומ קצרה חופשה על

 כספית מבחינה נוחה.
 כרגע לטובה. תופתעו

במהירות, לפעול תוכלו
 אל יותר, מאוחר ייראו שהתוצאות ולמרות

ממריבות. היזהרו חשובות. החלטות תדחו
* 4 ★

 ליהנות לעצמכם להרשות תוכלו השבוע
 ישנים בתחביבים להיזכר הזמן זה ולבלות.
 השטח חדשות. ואהבות

 אתכם, יעסיק הרומנטי
 המין שבני משום בעיקר

 אליכם נמשכים השני
 להתקרב. ומעונייני□

 זה לחודש 15ווד 14ה־
 לקיום מתאימים אינם

 חשובות פגישות ישיבות.
 נסיעות ראיונות. או

 ימים לאותם שנקבעו
 קיימת לדחות. עדיף -

ב להסתבך■ או בתאונות, להסתבך נטיה
לכם. יתאימו דגים מזל בני כספית. הוצאה

ן . ן

יחזר■
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 12וה־ 1ה-ג גדולה. בעייפות יתחיל השבוע
 עדיף מרץ. ללא ימים במיוחד יהיו לחודש
 ברכב מלנהוג להימנע

 ימים, באותם פרטי
ע משונות התנהגויות

 לתוצאות להביא לולות
 זמן תורגש שהשפעתן

 - הכספי בתחום רב.
 ויש הקלה מסתמנת
 חלק לפתור אפשרות

 הלוחצות. מהבעיות
 יהיו לא 15וה- 14ה״

 אך זו, מבחינה נוחים
 שהמצב יתברר יותר מאוחר תיבהלו! אל

 להתאמץ. עליכם יהיה בעבודה רע. אינו
* * *

 או ביקורים לנסיעות. לצאת רצוי זו בתקופה
 ולהרבות מהשיגרה לצאת טוב טיולים.

חד אנשים עם בפגישות
 חיי־האהבה גם שים.

התלה לכם מוסיפים
 נסו ושימתת־חיים. בות

התקו את היטב לנצל
 הממה הזמן לאחר פה,
ב הסתגרתם שבו שך

לחו ג2ה־ עצמכם. תוך
 עדיין בו ג5ה־ עד דש
 קצת עם אך - קלים לא

זאת. בכל אפשר, יוזמה
 כספיים בעניינים ימים. מאותם ליהנות
 בחשבון. בא לא סיכון שום זהירות, דרושה

* ★ *
 רבות לפעול תוכלו השבוע
 מדובר שהתעכבו. עניינים
 11ה- המקצועי. התחום

 חשובים לחודש 12וה-
 הצעות - זו מבחינה
 קשורות לכם שיוצעו
 חדש לתחום כנראה
 עליכם שיהיה וייתכן

 של לימוד על להחליט
 שטח או חדש מקצוע
 זה לכם. מוכר שאינו
 לשינוי להביא עשוי
 אתם בבית וטוב. רצוי

 מילה מדי. יותר ומדברים חסרי-זהירות
קשה. לתסבוכת לגרום עלולה מיותרת
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עקת

 לקדם כדי
על בעיקר
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* קשרים
* לבריאותכם. לב שימו 14וב״ 13ב־ שנפסקו.

0 
0

 11ה- עבורכם. הטובות התקופות אחת
 אנשים עם אתכם יפגישו לחודש 12וה״

לפגי אחרות. מארצות
תוצ תהיינה אלה שות
 לגבי מפתיעות אות

וה הקרוב עתידכם
 שהכיוון יתכן רחוק.

וב ישתנה המקצועי
 לכם תוצע מאוד קרוב
 לסרב תוכלו שלא הצעה

 קצרות נסיעות לקבלה.
 אך השבוע. צפויות
 עליכם יהיה זה בשטח
 הולך פשוט הרומנטי בתחום עירניים. להיות
 חדשים. מחזרים מצטרפים יום ומדי לכם.

0 0 0

 העתיד, את בשקט לתכנן עליכם זו בתקופה
 עם לבוא או הצעות להציע רצוי לא עדיין

 הכל חדשים. רעיונות
בשקט. להיעשות חייב

 תוכלו הבא בחודש
ב יותר. הרבה להשיג
 תופתעו הכספי תחום

 כסף סכום - לטובה
 או הרווחים וכן יגיע

 טובים יהיו המשכורת
וה 14ה- משחשבתם.

 יהיו זה לחודש 1 ן
להס לא נסו קשים.

 עובדים, אתם שעימם האנשים עם תכסך
בלתי־צפויות. לתוצאות להביא עלול זה

★ 4ז '־
 מהחיים. ליהנות ממשיכים אתם השבוע

 אי־ אמיתית. לשימחה גורמים חיי־הרגש
 מהופ־ להתעלס אפשר
כ ומאישיותכם. עתכם

 גורמים ממש אתם רגע
 לבני עצומה התלהבות

 התאהבויות השני. המין
לה עלולות פתאומיות

ל יותר מאוחר ביא
 מאופ־ היזהרו אכזבה,
 כדי מופרזת, טימיות

 מאוחר אכזבה למנוע
לחו 12וה־ 11ה־ יותר.

לחידוש במיוחד מתאימים דש

ווי

[ !,נ 1
 - בפברואר ו9

במרס 20
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