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קשת
 השפעתה

 המיסתווית
לירית שר

 אפל ירח אותו על זה במדור דובר בזמנו
 הנקודה את מסמלת לילית לילית. הנקרא

 שיהיה לאחר זו, מנקודה באישיות. החלשה
 עצמו את ולבנות לשוב האדם יוכל לה, מודע

 הלילית ליתרון. החיסרון את ולהפון
 והבית המזל ימים. 10כ״ מזל בכל נמצאת

 האפל הצד על מספרים נמצאת היא שבו
 בדברים מדובר לעיתים באישיות. והחסוי

 עצמו, את להכיר שרוצה ממי אף שנסתרים
מסוגל. אינו אן

 קשת, במזל אלה בימים נמצאת השמש
 הקשת של החסרונות על להביט נוכל ואנחנו

זה. במזל נמצאת כשהיא הלילית, דרך
 הן: הקשתים את המאפיינות התכונות
 וחברותיות. פתיחות גמישות, אופטימיות,

 למיסגרת, שינאה ועצמאות, בחופש צורך
 ומשיכה נסיעות ספורט, תנועה, אהבת

 לקבוצת שיין קשת מזל לפילוסופיה.
 נקראים: שהם כפי או הכפולים, המזלות
 בתולה, תאומים, (דגים, המשתנים המזלות
קשת).

 זה כפול במזל הלילית של השפעתה
 חסר״יכולת להססן, האדם את הופכת

חי שהוא משום זה כל ובלתי־יעיל. החלטה

 עצמו הוא אחת. ובעונה בעת עולמות בשני
 שפעמים כן נמצא. הוא היכן בטוח אינו

 מסוגל שאינו כאדם מופיע הוא רבות
 עד ומתוסכל, קפוא ונשאר דבר, להחליט
 אחר נסחף והוא עבורו מחליט שהמצב

האירועים.
 רגע של בדחף הפוכה: תופעה יש לעיתים

 מדהימה במהירות ופועל מחליט הוא
הוא הזמן רוב אותו. הסובבים את ומפתיע

 ואינו בעננים לו שט מהקרקע, מרוחק
 שבהם רגעים אותם מגיעים ואז במציאות,

 של מעולה בניתוח מכריו את מפתיע הוא
שהוא. כמות המצב

 אדם של זה מותיר שהוא הכללי הרושם
 בשתי לעמוד חוזר שהוא פעם שבכל מרחף
 למישהו גורם הוא האדמה, על רגליו

לתדהמה. בסביבה
אינה לרוב בקשת, כשהיא הלילית

 הקשת כמו להתנהג לבעליה מאפשרת
 הפרצוף. האמת את המטיח האופייני,

 ולבטא בזולת לפגוע מסוגל אינו הוא ההיפף.
 אינו גם היא בחפשיות. מחשבותיו את

 הוא הקשתים, כשאר באופטימיות מצטיין
הריקה. הכוס מחצית את רואה

 בצורה משפיעה שהלילית קורה לעיתים
 מצטיין שכן הטיפוס את פוגשים ואז הפוכה,

 שנראה עד גלוי, כל-כך הוא אז בגילוי״לב.
 ופוגע וכשיכלו, בפיו שולט לא פשוט שהוא
 שהוא לפני חושב אינו שלעולם משום בזולת
מדבר.

 והאדם ומגבילה, עוצרת בקשת הלילית
 מעכב שעוצר, דבר יש תמיד חופשי. חש אינו

 בצורה לזרום לדברים מאפשר ולא ומפריע,
בקשת הלילית מבעלי לחלק טיבעית.
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והם -1 הימורי!
!פסידים ! תמיד

 בלתי- וכמעט אדירה עוצמה בעלת אנרגיה
 ו־ מוגבלים להרגיש במקום מוגבלת.

 יותר להיות לעצמם נותנים הם מעוכבים,
 בעצמם פוגעים הם ואז חופשיים, מדי

 ומביכה. טאקט חסרת בהתנהגות ובאחרים
 קופצים כשהם אותם. מלהיב חדש רעיון כל

 להעמיק בלי לתחום, ומתחום לעניין מעניין
 הבלתי- החיפוש אחד. בדבר להתמיד או

 דבר, כל לדעת לשאוף להם גורם הזה פוסק
 במשהו להעמיק להם מאפשר אינו אן

יסודית. בצורה
 להימשך נוטים בקשת הלילית בעלי

 תמיד כמעט כשהם למישחקי״הימורים,
 בטוחים הם המישחק כל במשך מפסידים.

 כל של בסיומו אבל מנצחים, כבר הם שהנה
 משכנע לא לעולם זה מפסידים, הם מישחק

 בכל מזלם את מנסים הם להפסיק, אותם
מחדש. פעם

 ייצאו זאת בכל התבטלו, או שנידחו נסיעות
 או 11ה־ בסביבות תגיע כך על ידיעה לפועל.

 מדובר בחודש. 12ה־
 אך לחו׳ל, נסיעות על

 עליכם - הארץ בתוך
 מאוד זהירים להיות
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להס חזקה נטיה אית
 דרכים בתאונות תבך

 מצב- עבודה. ותאונות
 אינו אופטימי רוח

 להיות לכם מאפשר
 במידה ועידנים זהירים

 הפתעות, צפויות הרומנטי בתחום מספקת.
 יחזרו. מזמן, התראיתם לא שעימם אנשים

* * *
 מצב־הרוח קשים, די יהיו בחודש ג2וה־ 11ה־

 חשוב טובים, יהיו לא הכללית וההרגשה
 דיו־ לעצמכם שתמסרו

 שקורה מה על וחשבון
ב הקריירה. בתחום

 שינוי תבצעו קרוב
 לארגן חשוב אך חשוב,

 לסמוך ולא מראש הכל
ה השטח המזל. על

 מבלבל, קצת רומנטי
 ומשונות חדשות חוויות

 וקשה עליכם. עוברות
 ידיכם את למצוא לכם

 די הכספי התחום הבילבול. בתוך ורגליכם
 בזמן. החשבונות כל את לשלם דאגו מדאיג,

* * *
 ועצבנים. מנוחה חסרי מרגישים אתם

 ש־ בצורה מתנהגים בסביבתכם אנשים
את ומעצבנת מקוממת

 הופכים אתם כם.
ביקורתיים, מדי להיות
עצ את שתבדקו כדאי
ש־ לפני ותעצרו מכם

 חשובים ליחסים תגרמו
 14וה־ 13ה־ להתקלקל.

ל מתאימים אינם
 להישאר עדיף נסיעות,

עלו אתם ולנוח, בבית
טוב. להרגיש לא לים

 16ב־ או ג5ב־ תגיע מחו״ל משמחת בשורה
להשתפר. עומד הכספי המצב בחודש.

 בחודש 12וה־ 11ה־ את לעבור תצליחו אם
 תצליחו השבוע בשאר שגם כנראה בשלום

ה העומס על להתגבר
ה וכל האחריות רב.

 על שלקחתם תפקידים
 בגלל לבצע. עצמכם

 עליכם שרובץ הנטל
 לנוח מספיקים אינכם

 לפגוע עלול זה ולהירגע.
 לגשת כדאי בבריאות.

 ולטפל להיבדק לרופא
הצורך. במידת בעצמכם

 תופסים הבית ענייני
 יסתיים זה מאוד בקרוב מזמנכם, ניכר חלק

 הרומנטי. בשטח הפתעות הקלה. ותחושו
* * *

 להתבצע עומדים עובדים אתם שבו במקום
 להסתגל והיכולת הגמישות מידת שינויים,

 מקומכם את תקבע
 16וה- 15ה- ומעמדכם.

 מעניינים יהיו בחודש
 פגישה בגלל ומיוחדים,

 להשפיע שיוכל אדם עם
ה ולעזור. עתידכם על

 תופס הרומנטי תחום
 בימים חשוב * מקום
ב וה-נג 11ה- אלה.

 וה״פג, ג5ה־ וכן חודש,
מכ עם אתכם יפגישו

 שאינם קשרים ויוצאי״דופן. חדשים רים
 לנתק. לכם כדאי ומכבידים דבר נותנים

★ * *
 שתצטרכו יתכן טוב. אינו הבריאות מצב

 לגשת רצוי במיטה. ימים כמה כעת לשכב
ו רופא, אצל ולהיבדק

 בתזונה שינוי על לחשוב
 11ב־ החיים. ובהרגלי

הפ להיות עלולה 12 וב־
 בקשר לא־נעימה תעה

 משהו המגורים. למקום
להש ותצטרכו יתקלקל

להח כדי רב כסף קיע
לקדמותו. המצב את זיר

 והשבת השישי בימים
בבית. להשאר כדאי

 ממצב״הרוח אתכם יוציאו - שיגיעו אורחים
רומנטית. מהרפתקה ייהנו הפנויים הקודר.
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ב שולטים שאתם נראה במקום־העבודה
משובחת. עבודה לבצע ומצליחים מצב

 המאמצים של התוצאה
האח בזמן שהשקעתם

ומאפ כעת נראית רון
ו גמישות יותר שרת

 בתחום לתימרון. מרחב
 הולך מצבכם הכספי

להח היכולת ומשתפר,
 ולפעול במהירות ליט

 ל- רבות תקבע מייד
ב הכלכלי. עתידכם

 משהו הרומנטי. תחום
 מפתיעה חדשה פרשיה להתרחש. עומד

 בקרוב. להתחיל עומדת - ויוצאת־דופן
* * ★

 לחלונות- אתכם מושך בחודש 12וה־ 11ה־
 דברים לקנות מפתה אף ואולי הראווה.

לד רצוי אך יקרי־ערך.
 גדולה קניה כל חות

 ש־ נראה ימים. בכמה
 פחות הכספי מצבכם

חוש שאתם מכפי טוב
 בטוח שנראה ומה בים,

 ייראה - מאליו ומובן
 קצר. זמן בעוד שונה

ח..:.ווצ*- מימליי לא ושבת בשישי .^0 
 זה אם לנסיעות. לצאת

 קיימת הכרחי. אינו
 כעס מתוך לפעול עלולים ואתם סכנה

 עצמכם. את ולסכן ואפילו וחוסר־שליסה
* * *

ב ומגיבים מנוחה בחוסר חשים אתם
 12וה- 11ה״ לכם. אופיינית שאינה עצבנות

 התיק- קשים, די יהיו
 לא הסביבה עם שורת
 דבר וכל טובה, תהיה

ע בשותפות שתבצעו
בסיב־ להסתיים לול

 הראשון הימים סוך.
יותר, טובים והשני
לנסיעה, לצאת כדאי

 זה בשבוע כי אם
 בדרכים סכנות קיימות
זהירים. שתהיו וכדאי

 לחופשה זקוקים שאתם נראה זאת בכל
אתכם. ויבריא ירענן וטיול ומנוחה קצרה

* 1

 ■ בדצמבר 2ו
אר ו9 בינו

 כבד שלכם מצב־הרוח האחרונה בתקופה
 לזכור צריך בדיכאון. לשקוע נוטים ואתם

ה יום שלפני שהחודש
ו קשה תמיד הולדת
מס תסיקו אל מעייף.

 כל העתיד, לגבי קנות
 ישתנה כעת שקורה מה

 יותר יהיה שוב והמצב
 את שתחגגו לאחר קל
וה־ 11 ה־ ההולדת. יום
 ומה קשים די יהיו 12

עלו אתם יותר, שגרוע
 ממה יותר לומר לים

 במקום אתכם לסבך עלול וזה שרצוי.
 במיוחד. טוב אינו הבריאות מצב העבודה.

* ★ ★
 שעימם האנשים לכם, מצפה מטורף שבוע

 משמעותיים מאוד יהיו השבוע תיפגשו
מ תופתעו בעתיד.
 מושכות עבודה הצעות

ה במינן. ומיוחדות
 הייתם שבה תקופה

 ומבודדים מנותקים
 מקיפים וידידים חלפה
לע ומעוניינים אתכם

 שינויים לבצע לכם זור
 14וה- ג3ה־ בחיים.
 נוחים יהיו לא בחודש

 יהיו ג6וה־ 15ה- אך
ב הכל. על אתכם שיפצו נפלאים, כל־כך
 מוזרה. פרשה מתחילה הרגש חיי של שטח

* ★ ★
 ולילה, יומם אתכם מעסיקה הקריירה

 שנפתחות נדמה אחד מצד שקטים. אינכם
חד אפשרויות בפניכם

 אינם התנאים אך שות.
 לנהוג לכם מאפשרים
 גורם וזה כרצונכם
 של והרגשה לתיסכול
 12וה־ 11ה־ החמצה.

 אל מאוד. חשובים יהיו
 לאדם לספר תתפתו

התוכניות. על נכון הלא
קשורות אלה אם ביחוד ?8:•

 התחום לחו־ל. לנסיעה
 חזקים שהיו יחסים מעודד. אינו הרומנטי

עימות. להיות עומד ובקרוב מתרופפים.

זני


