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 תקופה הסתיימה 1985 נובמבר בחודש
 מזל בצי סבלו שבה בערך שנים שלוש בת

 העיקריות הבעיות רבים. מקשיים שור
 הסביבה עם המזל בני של ביחסים התרכזו
 שנים השותפים. או הזוג בני עם ובעיקר

 עם להתמודד בני־המזל את לימדו אלה
 או בקיומן, להכיר סירבו לכן שקודם בעיות

 כדי רק ממוקדי״הצרות להתרחק שהעדיפו
 חסרים- ובסיבוכים במתחים להסתבן שלא

 להתיחס למדו שור בני כאמור, פיתרון.
 ולאנשים זוגם לבני נכונה יותר בצורה

 פרידות ניתוקים, מעט לא חיים. הם שעימם
 כוכב שנים. באותן התרחשו וסופיות זמניות
 בית שביעי, עקרב(בית במזל שנמצא סטורן

 לומר נכון לא זה זה. למצב הביא הנישואין)
שוב. לבלי להן חלפו שהצרות
 אינו שור מזל בני של השביעי הבית עדיין

 פלוטו כוכב נמצא שם להיפך מכוכבים. ריק
 זה שכוכב אלא רב. זמן עוד שם ויימצא
 בתחילת שנולדו אנשים על בעיקר משפיע

 הוא הנוכחי שמיקומו מהסיבה שור, מזל
 כוכב שור). מזל (מול עקרב מזל בתחילת

 הוא יסודי. ובאופן לאט זאת עושה פלוטו
 ומאפשר אותו מיישר השטח, את מנקה

 כל־כך לא שזה אלא חדשה, בבניה להתחיל
קיצוניים. כל־כד שינויים לעבור פשוט

ה מצד שתקבלו החיובי היחס למרות *
סב וחסרי מתוחים תהיו אתכם, סובבים י
מגי־ אתם לפתע לנות. ___________ *

 כל על בחריפות נים
נו וכן שנשמעת, העדה

 בגלל להתרגז טים
מענ לא שלרוב דברים

ה כלל. אתכם יינים
וה• הקיצוניות תגובות
 אתכם מוציאים נרגזות
 והכל המישקל, משיווי

 מתח של למקור הופך
לדחות כדאי ודאגה.

 עם משא־ומתן או מיסמכים על חתימה *
חשובה. עיסקה של סיכום או עורכי-דין ;
* * * *
להי־ עלולות בקפדנות שתכננתם תוכניות י
להתכונן צריך להתבטל. אפילו או דתות, *
 בלתי אבני־נגף כי לכך, *

 אי- לכך. גורמות צפויות
 איש. להאשים אפשר

ב אכזבה. צפויה אך
 לקיים תוכלו הבא שבוע

ה הצלחתם שלא מה
ב 24וב־ 23ב־ שבוע.
מפתחים אתם - חודש

לשים יש בגרון, רגישות :
אונ שאתם למזון לב *
מ להיזהר וכדאי לים, י
לגרום שיכול מאכל מכל או קטנות עצמות *
אתכם. מרגש די הרומאנטי התחום חנק. *
* ★ * *
 בימים במיוחד טובה אינה שלכם הבריאות י
 לסכן ולא מנוחה על להקפיד תצטרכו אלה, :
*  
* 
* 
* ♦ * 
* * 
*  
* * * ♦ 
* 
♦ 
♦
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ל שלא עצמכם את
 מאפשר הפסח חג צורך.
חופשות, ולקחת לטייל
ל תתאמצו אל אולם
 כי המותר, מן מעלה
לחלות. עלולים אתם

בחודש 27וה- 26ה״
ובנו ומסוכנים. קשים

 מתיחות צפויה לכך סף
 עם או הזוג בן עם

המבני אחר מישהו
 לקבל עשויים אתם בחודש 29ב- מישפחה. :
שיגיע. כסף סכום על - משמחת הודעה י
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 לעבור הנאלצים אלה מהם כשחושבים
 יותר נראה העניו אזי דראסטיים, שינויים

 - שור מזל בן על שמע לא עוד איש חמור.
 באהבת הידוע השור, שינויים. אוהב

 כח- - הכל לסבול מוכן וההרגלים, הנוחיות
 לשנות יצטרך שלא רק - לו חסר לא סבל

ואנשים. סביבה מינהגים,
 כוכב של השפעתו את שירגישו אותם

 הכוונה באפריל. 30ל״ 24ה״ בין נולדו פלוטו
 חלק הבא. יום־ההולדת עד הקרובה, לשנה

 בשרם, על השיעור את למדו כבר מהשורים
 הזה החשוב הפרק את ילמדו עוד ואחרים
ילמ השורים שיעברו החוויות יותר. מאוחר

למוסד- לבן־הזוג, להתייחס אותם דו

 בתקופה חשוב מקום יתפסו חיי־החברה
 שהקשר ידידים עם מחדש תיפגשו הקרובה,

מה, משום נותק עימם
 עצמכם את תמצאו וכן

צי בפעילות מעורבים
רצונ נגד כמעט בורית

 עלול בחודש 24וד כם.
לילדים, מסוכן להיות

עלי להשגיח חשוב לכן
ב מתמיד. יותר הם

צפו הרומאנטי תחום
נעימות, הפתעות יות

 עומדים חדשים קשרים
 את לבטא מדי מוקדם עדיין אבל להתחיל,

 קשים. די בחודש 27וה- 26ה־ שמרגישים. מה
* ★ *

 את תמצאו שבו יום הוא בחודש 23ה-
 - זהירות דרושה אולם בדרכים, עצמכם
 נהיגה אוהבים אריות

 חשוב והפעם מהירה,
 הכללים כל על לשמור

 וה- 26ה־ להסתכן. ולא
להק מכם ידרשו 27

 מישפחה לבני זמן דיש
 - לעזרתכם הזקוקים

 לשנות שתיאלצו יתכן
 המצב. בגלל תוכניות

 מיקצועיים עניינים גם
 בתקופה אתכם יעסיקו

חשו החלטה לפני עומדים אתם הקרובה,
 הקרובה. השנה מחצית לגבי לפחות בה,

* ★ *
 יותר יהיה הכל משתפר. שלכם מצב־הרוח

 עליכם לחצו שכל־כך הבעיות מעכשיו, קל
מסתד האחרון בחודש

 זאת ובכל מעצמן. רות
ב־ בעיות צפויות עדיין

 אתם בחודש. 27וב־ 26
 עם להסתכסך עלולים

 וכתוצאה בני־מישפחה
עצבנות. להרגיש מזה
 מה- וחוסר־שקט. רוגז

 יותר יהיה בחודש 28
הרומאנ התחום געים.

חשוב, מקום יתפוס טי
 השני. המין בני אצל הצלחה נראית ואף

בקרוב. להתחיל עומדים - חדשים קשרים
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 יותר ביחס בכלל ולזולת לחברות הנישואין,
 ולכן שיעור-בחירה, זה אין ורציני. עמוק

 לאו-דווקא שהם וניתוקים, פרידות צפויות
 הדרך קל. יהיה לא שזה ובוודאי מרצון,

 וחסרת- אכזרית לעיתים היא יקרה זה שבה
רחמים.

 מחדש לבנות יהיה שאפשר היא, הנחמה
 על הוא והדגש ובטוח, קבוע יציב, בניין

 שאי- יבינו ביותר העקשנים אפילו שונה.
ש לאחר הישנה. במתכונת להמשיך אפשר
 בני-המזל ילמדו תפקידו, את יסיים פלותו

 חיים הם אם וגם עצמם, על ורק אך להסתמך
 יותר יהיו הם קבוע, באופן בן־זוג עם

להיות מבלי חייהם את ויארגנו עצמאיים

 יקרה לא דבר שום לחוצים, די תהיו השבוע
 גמישה אישיותכם ולמזלכם שחשבתם, כפי

במהי מסתגלים ואתם
חדש. מצב לכל רות

 של או שלכם הבריאות
 קרובים מישפחה בני

לפתע, אתכם תעסיק
 גם תבהלו, אל אולם

 הכל הראשון ברגע אם
 כמה תוך נורא, נראה
ול לשוב תוכלו ימים

אי 27וה- 26ה־ הירגע.
 לנסיעות מומלצים נם

 השתדלו לפחות ברירה אין ואם וטיולים,
 אי-פעם. מאשר יותר קצת זהירים להיות

★ * ★
 תצליחו 24ב־ אולם וקשה, מעייף די 23ה־

 נבונים די תהיו אם בעיקר ולהירגע, לנוח
 שקט סדר־יום לתכנן

 בסביבה להמצא ולא
 מדי. ומאוכלסת רועשת

 למנוחה. זקוקים אתם
 נוח, יותר יהיה 25מה־
 יתפוס הרומאנטי הצד

ה בחודש חשוב מקום
 חדשה היכרות כל קרוב,
 חשובה להיות יכולה
 נראה לא כי אם מאוד.

 היוזמים תהיו שאתם
 כמה יצוצו בינתיים חדש. קשר של לתחילתו

 יעבור. זה אך הזוג, בני לבין ביניכם קשיים
* * *

 השנה, מפנקים לא הכוכבים הקשתים את
 מכל להשתחרר יוכלו לא הם הזה השבוע גם

 להם המציקות הבעיות
האחרונים. בחודשים

 את תמצאו מה משום
 יותר עסוקים עצמכם
 למרות וזאת מתמיד,
 זמן הוא שהחג העובדה
 יימצאו הפעם למנוחה,

 לכך מדי רבות סיבות
 זמן למצוא תוכלו שלא

 ועד 24מה־ לעצמכם.
 קשה יהיה פשוט 28ה-

 קצת תוכלו מכן לאחר אולם ומרגיז,
כספים. לענייני יותר תקדישו להירגע.
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 שתלטנותו או גחמותיו ברצונותיו, תלויים
השותף. של

 מיום הקרובה, השנה תיראה איך כך, אם
הבאו עד הנוכחי ההולדת

וקריירה עבודה
 קיצוניים, שינויים נראים לא זה בשטח

 ויתנהל שקט די יהיה הכל זו בשנה להיפך.
 יהיו הסביבה עם היחסים מי-מנוחות. על

 לא זה יוצאי״דופן. מתחים ללא נעימים,
 המזל מבני רבים משעמם. שיהיה אומר
בתחום ידע וירכשו להשתלמויות ייצאו

 פרידות הרבה
 גם אבר וגירושין,
חדשים קשרים

 עצמם, את ינערו אחדים יותר, ומעניין חדש
 שיפתחו אנשים עם וייפגשו לנסיעות יצאו

חדשים. עולמות לפניהם
 את להוכיח שור בני יצטרכו מהסתיו

 להשקיע. ונכונותם כישוריהם יכולתם,
 בברכה, יקודמו חדשים ורעיונות יוזמה

 לעסוק וההתעקשות להרגלים ההיצמדות
 השורים בחשבון. תבוא לא שמוכר במה רק

ממוס להשתחרר להתמרד, בצורך ירגישו
 הדגש מהפכנים. שינויים ולהכניס כמות
 בעזרת התקדמות על תיקשורת, על יהיה

 יותר רצינית התייחסות ואפילו ידידים
 חשובים כלי־עזר לפתע שיהיו למחשבים,

בעבודה. ביותר
כספים
פע כבר הוזכרה כאובה המאוד הבעיה

 אפשר הקרובות השנתיים את אחדות. מים
 לי'. ״אין והן: מפורסמות מילים בשתי לתאר

 במזל השוהה סטורן, כוכב יהיה. לא כסף
 של לבתי-הכסף קשה קרינה שולח קשת,

)31 בעמוד (המשך

 רחוק שיותר מה לבלות מומלץ הפעם
 לבילויים לצאת עדיף הקרובה. מהמישפחה

 לוותר ולא ידידים עם
ל־ החובה הרגשת על

מר הכוכבים מישפחה.
 סבלנות חוסר על אים

 כל על לריב ונטייה
יע חיי־האהבה שטות.
ב רבות אתכם סיקו
 אלא - הקרוב חודש

 חזקים תרגישו שעכשיו
 ותוכלו יותר ובטוחים

 זה ביטחון. יותר להפגין
 כדי וחולניים. מסובכים קשרים לנתק הזמן
 חשובות. יותר הזדמנויות תחמיצו שלא

* * *
 יותר להקדיש אתכם מאלץ הקרוב השבוע

 בדיוק לא זה ולמישפחה. לבית מתמיד זמן
 בדיוק לא וגם לרוחבם

 מאחלים שהייתם מה
ברי אין אך לעצמכם,

מ משמחת ידיעה רה.
 23ב״ תגיע אחרת ארץ

 שימחה ותגרום בחודש
תש שגם יתכן עצומה,

ל תוכניותיכם על פיע
 בימים הקרוב. עתיד

 כדאי והשני הראשון
 מידידים להתרחק לכם

 פגישה לאחרונה, התערערו עימם שהיחסים
 וסופי. מוחלט לניתוק להביא יכולה עימם

* * ★
 גם ואתם אלה בימים מתהדקות ידידויות

 כושר משותפות. ונסיעות לטיולים מתכוננים
 משתפר שלכם הביטוי
ל זאת לנצל וכדאי
 שבה לשיחה או כתיבה
משכנעים. להיות עליכם
 לימוד על לחשוב כדאי
 לא עכשיו חדשה. שפה
 בקליטה קושי כל יהיה

 ראשון הימים ובזיכרון.
קלים, יהיו לא - ושני

 שמתעקש למי בעיקר
 קרובי כל עם לבלות

 בידידות להתחיל הזמן לא זה המישפחה.
להטעות. עלול שלכם השיפוט כי חדשה,

★ ★  * 
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★ 
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