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החודש: מזל

 שר תקונה
 חשבוו־ננש
וקנרת־הרן

 קיבלו המזלות בגלגל הטוב המקום את
 הם מכולם הטוב בכוכב גם קשת. מזל בני
 המיטיב הנקרא (צדק) יופיטר כוכב זכו.

ובשפע. - טוב מזל לקשתים מביא הגדול,
 מבטא המזל, ממוקם שבו התשיעי, הבית

 וגורלם התעניינותם תחומי אישיותם, את
 על מראה זה בית שכן, הקשתים. של

 להרחיב, ורצון עולם השקפת חוכמה,
 ותחום, שטח בכל ידע ולהוסיף להעמיק

 גבוהה, ברמה לימודים אפשרית. דרך ובכל
 וצורך לפילוסופיה נטיה למרחקים, נסיעות

 מדברים אלה כל - ועצמאות בחופש חזק
 - עצמו המזל ועל בגלגל התשיעי הבית על

הקשת.
 לא זה מדוע ומוצלח, טוב כל״כך הכל אם
 הקשתים זו! בתקופה השטח פני על נראה

 נכון צודקים. אכן הזו השאלה את שישאלו
 הם לרוב המזלות. שבין המפונקים שהם

 בפחות שאיפותיהם את להגשים יצליחו
 מסייע הטוב כשהמזל מהאחרים, מאמצים

 משהו 1981 מנובמבר זאת, ובכל בידם.
זאת הרגישו מהקשתים חלק השתנה.

 בשנתיים אך יותר, מאוחרת בתקופה
 מבעיות לסבול הקשתים החלו האחרונות

 ואם להם, מוכרים היו לא שקודם וקשיים
 מובן כדבר הטוב את קיבלו לכן קודם

 שלמרות להבין מתחילים הם היום מאליו,
 פטורים אינם הם גם בגלגל, הטוב מיקומם

 כוכב הכוכבים. של החזקה מהשפעתם
 היכה כבר קשת, במזל השוהה אוראנוס,

 וקשה. פיתאומית בצורה מהם בכמה
 החיים על להביט נאלצו פשוט האחרים

 מושבעים רווקים שונה. מנקודת״מבט
 כביכול, מאושרים, נישואין לפתע, נישאו
 או עבודה מקומות פיתאומי, באופן נהרסו

 כל- היה לא כבר דבר ושום השתנו, מגורים
כבעבר. בטוח כך

 נוסף, כוכב לאוראנוס הצטרף 1983 בשנת
 יופיטר זהו קשת. מזל כשליט לנו המוכר
 הגדול לפילוסוף שנחשב יופיטר, (צדק).
 את פינק בדיוק לא והברכה, השפע ולכוכב

 רחוקות מנסיעות שנהנו היו הקשתים.
 קיוו שלהם ומשינויים חדשות והתחלות

 נכונה, לא בדרך התנהלו שחייהם מי בכלל.
 במקום ויופיטר ביוקר, כך על שילמו

 שכל אלא מצבם. את הרע כאילו - להיטיב
 יותר מאוחר הבין 1983ב״ שסבל מי

לטובתו. נעשה שהשינוי
 וישפיע קשת, במזל נמצא עדיין אוראנוס

 15ל־ 7ה־ בין שנולדו אותם על בעיקר
 את טעם כבר קודם, שנולד מי בדצמבר.

 אך זה. כוכב פועל שבה הזבנג־וגמרנו, שיטת
 כוכב ביותר. מבוקש נהיה קשת מזל כנראה

 המזל. לבני מטעמו להטעים מתכונן נוסף
 סטורן כוכב על מדובר שהפעם אלא

 מזמין היה שמישהו להאמין קשה (שבתאי).
 טוב רצון מתוך בביתו להתארח אותו

 ומדכאת, קשה השפעה לסטורן ונדיבות.
 אינה כלשהו במזל נמצא שבה והתקופה

 בקשת ישהה סטורן קלה. לתקופה נחשבת
 נובמבר מחצית ועד 1985 נובמבר ממחצית

 ושל חשבון־נפש של תקופה זוהי .1988
 לפי שופט שבתאי כוכב הגורל. קבלת

 הדרישות את עובר שלא מי מידת״הדין,
 שמצליח מי וסובל. נחת־זרועו את מרגיש
 יוצא והנסיונות, המיבחנים בכל לעמוד
 מצליח אדם רחוקות שלעיתים אלא ברווח.
 עצמו על לעבוד שיצטרך מבלי זכאי לצאת
הדין. את עליו ולקבל

בא הוא הגדול, המורה נקרא סטורן כוכב

 הוא שבהן שהדרכים אלא ולקדם, ללמד
 את שמבטא ככוכב קלות. אינן משתמש

 הישן, בחינוך דוגל הוא והמסורת, השמרנות
 מעניש הוא כראוי, שלא מתנהג וכשתלמיד

 לא לקשתים ספק, אין חומרת״הדין. בכל
 שנולדו לאותם וביחוד השנה, קל יהיה

 כבדה די תהיה האווירה המזל. בתחילת
הקלי בתנועותיהם, יוגבלו הם ומדכאת.

 לזמנים ההתייחסות וחוסר החופש לות,
 עצמם על לקבל יצטרלו הקשתים יפסקו.

 בסביבה, ולהתחשב מחייבות מיסגרות
כולם. על שחלות ובמיגבלות במינהגים

קריירה:
 להתקדם לקשתים תאפשר לא 1986 שנת

 יוכלו ולא קשה, יעבדו הם רוצים. שהיו כפי
 לשפר הזמן זה האפורה. מהשיגרה לצאת

 ולא מעשי נסיון יותר לרכוש העמדה, את
 להפסד שמובילים רעיונות אחרי להסחף

 הרים, להזיז צורך ירגישו הם וזמן. רכוש של
 המאפיין בחוסר־הסבלנות קדימה, לרוץ

 צעד לאט, יצעדו אם רק יצליחו הם אותם.
 איתן בסיס על נבנה כשהכל צעד, אחרי
ויציב.

 צריך בעבודה סמכותיות לדמויות היחס
 יחס לפתח טעם אין ועדין. זהיר להיות
ובזהירות. בטאקט לנהוג צריך אישי,

 שהתקופה לאחר תגיע ההתקדמות
 די צפויים בינתיים תחלוף, הסטורנית

 עניינים על ויכוחים יהיו מאבקים, הרבה
 את לשכנע יצליח הגיון כשרק עקרוניים,
הממונים.
כספים:
 מהקשתים רבים קל, יהיה לא זה בתחום

 נוטים שמטיבעם אותם ממחסור. יסבלו
 ולא נעלם שהכסף ירגישו לא לביזבוזים,

 שתהיה חשוב זו בתקופה הוצא. מה על ידעו
 טעות שיוצאת, פרושה כל על ביקורת
 קשה שממנה למפולת לגרום עלולה בשיפוט

 המתאימה התקופה לא זו להתאושש. יהיה
 להיכנס מזה פחות ועוד חדש, בעסק לפתוח

 קיים אם להשקיע, לא עדיף לשותפות.
 שבה השנה לא זו בהשקעה. כלשהו סיכון
המזל. על לסמוך אפשר

הו להיות עלולות אוגוסט עד מאפריל
 שרצוי כך ובלתי״מתוכננות, גדולות צאות

להת ולא ברזרווה חיסכון חשבון להשאיר
בו. להשתמש פתות

סוגים: לשני לחלק כדאי הקשרים את
 ולא הרפתקנים קלילים, יחסים )1

 תחלופה על הוא הדגש שבהם מחייבים,
הבילוי, מעצם והנאה רבה

 הצדדים שני את המחייב רציני קשר )2(
 משותף בית ולהקים נאמנות על לשמור

ומישפחה.
 באהבות רק מעוניינים זה שברגע אותם

 את היטב לנצל יוכלו וחולפות, הרפתקניות
 בכל להם וימצאו לבד יישארו לא הם השנה.

חדשים. בני־זוג פעם
 ובכל קל, יהיה לא יותר רציניים בקשרים

 על לחשוב יהיה אפשר מפברואר זאת,
 שחיי- לזוגות המישפחה. והרחבת נישואין

 מי- על מתנהלים אינם שלהם הנישואין
 על לשמור מאוד קשה יהיה מנוחות,

 שדוחים זוגות לגבי הדבר ואותו המיסגרת,
 יכולים אלה ארוכה. תקופה הנישואין את

 להיפרד להם שטוב למסקנה להגיע לפתע
מוצא. כל ממנה שאין בתיסבוכת מלהמשיך

 להשתחרר והרצון לחופש הגעגועים
 לניתוקים, לגרום עלול קבועות ממיסגרות

 תהיה והבדידות תבוא לא ההקלה אך
קשה.

 רציני קשר ליצור קל לא הקשתים לרוב
 הפנימי התוכן זה להם שחשוב ומה ומחייב,

 יהיה קשה זו בשנה החיצונית. ההופעה ולא
אלה. דרישות על שיענו בני-זוג למצוא
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 קשיים, בפניכם יעמידו בחודש 21וה״ 20ה״
 להרים תמהרו אל העבודה. בתחום בעיקר

עיי- חשים אתם ידיים.

 שהשבוע לפני משי של כפפות שתלבשו כדאי
 שבו במקום כל קודם להם תזדקקו - מתחיל

מישהו עובדים. אתם

את בפניכם מציבים בחודש 21וה״ 20ה־
 מאנשים היזהרו בעבודה. קשים גרים

תל אל בכם, המקנאים
מוע תפקידים על חמו

ב- להמשיך ונסו דפים
 עליכם להטיל מנסה

הבל־ העבודות כל את 9 9
 קצר זמן תוך אולם פות,

בק יותר. טוב תרגישו
ה כר. בין שיגרה. כ  מה י
 ישתנה כעת שנקבע

*—£>< י ב- שבועות. כמה תוך ^9

לקל דואג תי־נעימות.
שר הטוב השם את קל

עליכם הפעם כשתם.

 יתהפך הגלגל מאוד רוב
 שאי- את להשיג ותוכלו

היש ולהשיג פותיכם
ל צפו הרומנטי תחום והחל תקיפים להיות לא עכשיו שעד גים ¥~!~ "118

באופן שיבוא מישהו לר הזמן לא זה טיים. השגה. בטווח ניראו
 נספים בענייני מפתיע.

ת- אל רגיש, שבוע זהו
 הזולת, על ולהצטער חם

לאינט־ תדאגו קודם
עלו שתכננתם נסיעות

להידחות להתעכב, לות
 אל להתבטל. אפילו או

 הייתם זו בתקופה וכה כה בין תצטערו,
 בנסיעה. נהנים מאשר יותר סובלים הרי

* * *
 בתקופה רבות אתכם יעסיק הכספי התחום

 ראש. להקל לעצמכם להרשות תוכלו לא זו,
חש תשלום תדחו אל

 לנהוג והשתדלו בונות
 בני־מישפחה החוק. לפי

 לחלות, עלולים קשישים
 לשנות אתכם יאלץ וזה

הרומנ בשטח תוכניות.
 מחיזו־ נהנים אתם טי

 של אינטנסיביים רים
 וישנים, חדשים ידידים

 שברגע נראה שלא אלא
הב על לסמוך תוכלו זה

 ימים יהיו 24ה־ עד 22ה־ בני־הזוג. של טחות
 הבריאות, על לשמור השתדלו נוחים. לא

* * *
 והבלתי־נוחים הקשים השבועות אחד זהו

האח בתקופה שעברתם מה מכל ביותר
שתרצו שינוי כל רונה.

 או 20ב־ שלכם. רסים
 שיחת־טלפון או מיכתב תקבלו בחודש 21 ב־

 טובה. ולהרגשה לשימחה יגרום וזה מחויל,
* * ★

 מאוד להיות תצטרכו בחודש 21וב־ 20ב־
 לא אנשים אומרים. שאתם מה בכל זהירים

יע- דבריכם, את יבינו

 מיס- על לחתום מהרו
 להימנע נסו - ובכלל מחייבים. מכים

 כספכם. את לסכן או בהשקעות מלעסוק
★ * *

 לשוב הזמן לא זה השבוע. ישתפר מצב־הרוח
 תוכלו לפחות אבל שנותקו קשרים ולחדש
של מחיזורים ליהנות

 תקלות לנסיעה, מתאים אינו בחודש 20ה־
 שהתחלתם ותצטערו אתכם יעכבו ובעיות

 בן־הזוג עם עימות בכך.
 קרוב בן־מישפחה או

־22ה־ בין להיות עלול ל
 להימנע עדיף בחודש. 24

 זה - ולריב מלהתווכח
 26וב־ 25ב־ יעזור. לא

 שהכין מהפתעה תהנו
 לא שממנו מישהו לכם

 תוכלו לכלום. ציפיתם
רומנ מחוויה ליהנות

 תחמיצו אל בדירה. טית
 מהשיגרה קצת וצאו - ההזדמנות את

 חייכם. את שמלווים הקבועים ומהאנשים
* ★ *

 חדשים ידידים טוב. יותר נראה הכל לפתע
 נהנים ואתם בביתכם מבקרים וישנים

מט־ חברתית, מפעילות
משו ומנסיעות סיבות
 להתחיל הזמן זה תפות.

 ספורטיבית. בפעילות
 ארוכה תקופה לאחר
פעי הייתם לא שבה

 יהיה לא השני. המין בני
 הם־ כל בין לבחור קל

 לא רצוי אך עוניינים,
ב אחד לאף להתחייב

21וה־ 20ה־ זה. שלב

 למקומות אותם בידו
 לכם לגרום שעלולים

 לבטוח תמהרו אל נזק.
 מחמאות שמחלק במי

ונכונה קשבת ואוזנו
ל ליהנות, תוכלו לים,

 בתנועה. שוב הימצא
 אתם הקריירה בשטח

תוכלו מקובלים, יותר

 כי אם לטובה. יפתיעו
 על תורה היום תחילת
 היום של סופו קשיים.
מהם, יציאה על מראה

 צרותיכם לכל להאזין
ליל הורים ובעיותיכם.

 להיות יצטרכו דים
ביחוד זהירים, מאוד

 בחודש. 24ל- 21ה- בין
 צפויה מהנה. שבוע - הרומנטי בתחום
 בחודש. 24ל- 22ה- בין נעימה הפתעה

* * *
 אולי בבית. הרגעה תרופות לכם אין אם

הבא. השבוע לקראת כאלה שתרכשו כדאי
מאוד שתהיו נראה

 26וב־ 25ב־ מזל. בגלל
 יתכן להשגחה. זקוקים שלכם בני־הזוג

 במיוחד. אותם יטרידו שבעיות־בריאות
* * *

 עלולים הראשון בשבוע שנולדו הקשתים
 ייהנו לא השאר גם אך טוב, לא להרגיש

אתם סוב. ממצב־רוח
 שינה להמון זקוקים
 לכם וקשה ומנוחה,

 המתח לכך. להגיע
 חפצים רב, סביבכם
 לפתע, להיעלם עלולים

 משהו להיות יכול וזה
ולא להשגיח נסו חשוב.

 בבית ודאגנים, עצבנים
 בני־ מסתדר. לא כלום

 מאשימים המישפחה
 שהכל נדמה אתכם.

האינסטלצ מתקלקל.
 ומכשירים הטלפון יה.

אתם שלהם חשמליים.

בהתנג ייתקל לבצע
 העבודה במקום דות.
 נדמה צעדיכם. את יצרו

 נגד שוחים אתם כאילו
להיל כדאי לא הזרם.

 לא זה ולהתרגז, חם
שיבינו סיכוי אין יעזור.

 בתחום מפוזרים. להיות
אינם הדברים הרומנטי

 התקופה מאוד. זקוקים
יעבור, זה אך נוחה, לא

להס תנסו ואם אתכם.
הדב- עצמכם את ביר

̂יר*ר(18£ .1ד

 שונה בצורה יובנו רים
 או בן״הזוג של הבריאות שהתכוונתם. ממה

דאגות. לכם לגרום עלולה קשיש אב של

 לא זה ללב, תקחו אל
 והיכרויות מיקריות פגישות רע. כך כדי עד

מהבעיות. חלק על אתכם יפצו חדשות

 שהייתם כפי מסתדרים
 זאת בכל 24וה- 23ה־ ,22ה־ אבל רוצים,
חשובים. שהם אנשים עם אתכם יפגישו

 הממונים על להשפיע
 הימנעו אך ־ סמכויות יותר לכם לתת

 זו. בתקופה חדש בדבר־מה מלהתחיל
* * *

 זמנכם. מירב את מעסיק המיקצועי התחום
 מתכננים עצמכם את תמצאו מאוד בקרוב

הבאה, נסיעתכם את
 שתתכננו מה כל אך

ב להשתנות יכול כעת
 תכנסו אל האחרון. רגע

 לא משהו אם ללחץ
העי זה. ברגע מסתדר

 ובקרוב בלבד, זמני כוב
 ליהנות תוכלו מאוד

ב משמחות מתוצאות
והקר העבודה תחום
 נעימה הפתעה יירה.

 בחודש. 24ב־ או 22ב־ צפויה הכספי בתחום
,25 ב־ צפויה ביותר ומוזרה מרגשת פגישה

**★ *★ ★**ד ****★ *★ ***■**★ ** ★


