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הקרובה
הצ למרות ,1986 שנת של יום־ההולדת

 נקודת- מהווה לא זו, למילה שיש הנעים ליל
 לא שחלפה השנה בחיים. שלב או מיפנה
 היתה היא הקשתים רוב עבור רגילה. היתה
ליה זכו המזל מבני מעטים ומעיקה. קשה

 שהסכימו בתנאי זאת וגם שנה, מאותה נות
הגב או מיסגרות אחריות, עצמם על לקבל

בקיומן. להכיר סירבו לכן שקודם לות
 שהוא כוכב אותו כאן הוזכר כבר אשתקד

הפ גם תמיד, כמו לקשיים. העיקרי הגורם
 (שבתאי). סטורן לכוכב היא הכוונה עם

 את מלמד הוא הגדול. המורה נקרא זה כוכב
 הוא היכן ועד הוא מי איטית בדרן האדם

 לעבור נאלץ שהאדם הנסיונות להגיע. יכול
 כוח־ גבול ומהו כוחותיו מהם אותו מלמדים

 מתברר התקופה, כשחולפת שלו. הסבל
 ומיגב־ משברים בלחצים, לעמוד שאפשר

 דבר של בסופו אלא לסבול רק ולא לות,
 כוכב זהו מהיר, אינו סטורן כוכב להיבנות.

 מתעצל ואינו וחזור, הלוך בנחת צועד זקן,
ושוב. שוב דברים אותם ולהורות לחזור

 אינו הוא אחר או זה במזל שלו במעברים
 של ואובדן הפסדים ולגרום להכות מתכוון

מש הוא לומד, אינו כשהאדם אן היקר, כל
 והאכזרי, הקפדן המורה כמו - בשוט תמש

 של לראשו יחדור שהחומר עד מרפה שאינו
 בפעם השמש על עובר כשסטורן התלמיד.

 בבעיות לטפל אפשרות נותן הוא הראשונה,
 הוא נסוג, כשהוא השניה, בפעם שנוצרות.

 מסרב אדם אם השולחן. את לנקות זמן נותן
 ולהתגבר, עצמו על לעבוד לקחים, להפיק

 המכה - השלישית בפעם יעבור כשסטורן
מהע בפיטורים להתבטא יכול זה תגיע.
 כספי, הפסד אהוב, מאדם פרידה בודה,
אחר. דבר כל או נפשית התמוטטות מחלה,

 כשלוש קשת במזל יימצא שבתאי כוכב
 תישעה קיימים שמלבדו ולמרות שנים,

 על השפעה להם שגם אחרים, גרמי״שמיים
מצי מול האדם את מעמיד זה כוכב המפה,

 ממנו. להתעלם מאפשר ואינו יומיומית, אות
 עצמם את מוצאים שהקשתים קורה כן

 פנימה, הסתכלות חשבון־נפש, של בתקופה
חד בדרן ולהתחיל מסקנות להסיק רצון
 שנתיים בעוד ורק איטי, הוא התהליך שה.

 מהשפעתו סופית להשתחרר המזל בני יוכלו
המכבידה.

 מאז קשת במזל שוהה אוראנוס כוכב
 והמהפכני המפתיע אופיו ואת ,1981 נובמבר

 עד שנולד מי כל בשרם. על הקשתים חשו
 התבטא וזה השתנו, חייו בדצמבר, 13ה״

 פירוקה. - ההיפך או מיסגדת ביצירת
 בשטח־ לעיתים במיקצוע, שינוי זה לעיתים

 לעיתים המגורים, מקום בשינוי או לימודים
אחרת. לארץ מעבר אף

 הקשתים על מאוד ישפיע הוא השנה
 יקרה מה בדצמבר. 19ל־ 4ה״ בין שנולדו
האי המפה של בבדיקה רק לדעת אפשר
שית.

להז חייבים יותר, וטעימה סופית וכמנה
 של הכוכב שהוא יופיטר, כוכב את כיר

 נקרא שהוא כפי הגדול, המיטיב הקשתים.
 הבית שהוא טלה, למזל יכנס באסטרולוגיה,

 מחודש קורה זה כל הקשתים. של החמישי
 5 בית אחת. שנה של לתקופה ,1987 מרס

תח ספורט, הימורים, ילדים, ליצירה, קשור
 והקל. ההרפתקני הסוג מן ואהבות ביבים
 והפיצוי העידוד את הקשתים ישאבו מכאן

 שהוזכרו להם, המזומנים הקשיים שאר על
לכן. קודם
11987 שנת תיראה איך כך, אם

קריירה עבודה *
 רבים קל. כך כל לא המצב זה במישור

 שינויים לבצע צורך מרגישים הקשתים מבין
 עצמה התקופה עצמו. במקום או בתפקיד

 מכוונת משרה, שהיא והלחץ הכובד כל עם,
 הם מעכשיו חדשות. לדרכים המזל בני את

 עצמם על ולקבל להתפשר מסוגלים יהיו
 להן. להסכים יכלו לא לכן שקודם מיגבלות

 קשה, ויעבדו רבים מאמצים ישקיעו הם
האח אולם מהירה, תהיה לא ההתקדמות

תדרבן להגיע יוכלו שאליה והמטרה ריות
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 הקשיים על להתגבר להם ותעזור אותם
בדרכם. יתקלו שבהם

 היא ממנה להתעלם שאי-אפשר בעיה
 החודשים מסביבם. שיש והתחרות הקינאה

 זאת, הדגישו ונובמבר, אוקטובר האחרונים,
 יזהה לא בחזקה עיניו את שעוצם מי ורק

״אוי באסטרולוגיה הנקראים אנשים אותם
 - בזולת והאמונה התמימות נסתרים". בים
 שאותן מובהקות, קשתיות תכונות הן אלו
 בשנה המזל בני לעצמם להרשות יוכלו לא
 עצמם, את לקדם תוכניות להם יש אם זו.

 על מאשר חוץ איש, על לסמוך יוכלו לא הם
 את שהוכיחו ותיקים, ידידים ועל עצמם
השנים. במשך עצמם

 את לשפר יוכלו שבהם תפקיד או עבודה
 למצוא יוכלו ניכרת בצורה הכלכלי מצבם

 הם ואפריל. מרס בחודשים פברואר, בחודש
 מושגיהם את שישנו חדשים אנשים יכירו

 הם שאליה לנקודה בקשר ושאיפותיהם
 כדאי שבה תקופה תהיה זו להגיע. רוצים
ש בתנאי דראסטיים, שינויים לבצע יהיה

 מדוקדקת בדיקה יעברו מכרים אותם
 את לשפר להם יאפשרו ויוני מאי וקפדנית.
 יחסים ולתקן ולחזור בעבודה היחסים
לט נטיה על מראה ספטמבר חודש שניתקו.

 למען בשוחה עבודה על ולוותר בשיפוט עות
 הטוב במיקרה שיכולה בומבסטית, הצעה
 וחצי, חודש של לתקופה טובה הרגשה לתת

 יתברר - לאור תצא כשהאמת - מכן ולאחר
כיסוי. ללא זה שכל

 הממונים, עם מלהסתכסך להימנע יש
 עניינים על לעימות ולהגיע לריב נטיה נראית
 כזו מריבה אבל וחסרי-חשיבות. קטנים
ולה פרופורציה, לכל מעבר להתנפח יכולה

 או המקום את לעזוב לצורך אפילו ביא
 של בכפפות לנהוג יש בממונים התפקיד.

משי.
כספים *

 האחראי סטורן, כוכב כאוב. די נושא זהו
 יימצא והרכוש), הכספים השני(בית לבית

ממ ליהנות ייאפשר ולא קשת, במזל כאמור
 לתוצאות תביא קשה עבודה נוח. כלכלי צב

 שעות ישקיעו לא אם אך רצון, משביעות
 בקושי יצליחו הם הכוחות כל ואת רבות

 כאן קורה זאת, ובכל התקופה. את לעבור
 יכנס כשיופיטר מרס, מחודש מעניין דבר

)38 בעמוד (המשך

£
; • ־•

|_!ווה

 בכל ומבוכה הבנות לאי מועדים 28וה־ 27ה-
 ששני ספק אין רומאנטיות. לפגישות הקשור

 וירצו יתכוונו הצדדים
הדבר, אותו את בדיוק

 זה השטח פגי על אבל
 שעלול מה אחרת, יובן

 מסקנות להסקת לגרום
 ולהתנהגות - מוטעות
 הולמת שאינה קיצונית

 גלויה שיתה המצב. את
יכו ההבנות אי לבירור

ה במישור לעזור. לה
בע הקלה. צפויה כספי

 אל זהירים, מאוד שתהיו כדאי בודה
בתוכניות. אחרים ולשתף אמון לתת תמהת

י* * * ★
 אינה המישפחה בני ושל שלכם הבריאות

תשו יותר להקדיש חשוב אלה בימים טובה,
בענ זה. לנושא לב מת
 אינו מצבכם כספים ייני

אופ להיות קל״ישנטיה
 תמיד ולא מדי, טימיים

בדו עובדות סמך על
 לא המצב בינתיים קות.

ל ומומלץ טוב, כל־כך
להוצ מלהיכנס הימנע

ה בתחום גדולות. אות
 השני המין בני רומאנטי

 אלא אליכם, לב ישימו
 מושתתים היחסים שבינתיים

 שאותם - ויצרים תשוקות
* * *

 גורמת שרויים אתם שבה המתוחה התקופה
 כדאי 28וה״ 27ה״ את ועצבנות. שקט לחוסר

 היחסים לתיקון לנצל
 ובעיקר הסביבה, עם
השני. המץ בני עם

 מצביעים וראשון שבת
ה סביב מתיחות על

והעבו המישפחה בית,
 הזמן שהגיע יתכן דה.

השני. לצד קצת לוותר
 וגישתכם החלטותיכם

נוספת, בדיקה טעונים
 יותר לתת הזמן הגיע

 האנשים לכל - ובעצם הזוג, לבני קרדיט
אלה. בימים קשרים

 רצונות, על
לעצור. קשה

תאותיס

 לבצע להספיק עליכם יהיה הקרוב בחודש
 בחודש עצמכם על שלקחתם מה כל את

שתצ ספק אין האחרון.
 בכל יפה לעמוד ליחו

לח ממה אין המשימות,
לברי לב שימו אך שוש.

 זקוקים אתם אותכם,
ע ומנוחה. שינה ליותר

 שאיע עבודות לבצע דיף
רבות. בנסיעות קשורות
 וההיטלטלות התנועה
מחלי למקום ממקום

 וגורמים מתישים שים,
תופ הרומאנטי במישור בבריאות. לירידה

 להתקרב. מעוניין מישהו מהצלחתכם. תעו
*  ** ♦

בעבו עצמכם את לבטא צורך חשים אתם
ה את לאבד מתחילים אתם ולמעשה דה,

 נדמה שלכם. סבלנות
 לכם שיש פעם שבכל
ומיו יוצא־דופן רעיון

 משהו או מישהו חד,
בינת אך אתכם. עוצר

להיצ מאוד חשוב יים
 על ולקבל לשיגרה מד

 ההגבלות, את עצמכם
 שלושה שבועיים תוך

 מתגאים ליהנות תוכלו
 ותצליחו טובים יותר

 מתחיל הכספי המצב פרוייקטים. לקדם
 חובות. לחסל להתחיל תוכלו כעת להשתפר,

* * *
 לכם, בריאה אינה הבית בתוך ההסתגרות

ל מתכוננים אתם הקרוב שבחודש ונראה
 הנקודות שיא את אסוף

 מצב בבית. בהישארות
ירוד, להיות נוטה הרוח

 שתכריחו מאוד וחשוב
 עם להיפגש עצמכם את

 אם וקרובים. ידידים
הבית, את לעזוב קשה

 אליכם תזמינו לפחות
 28ב־ או 27ב־ אנשים.

משמחות. בשורות יגיעו
.29ה־ כספים. בענייני
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 הבחינות מכל בקרוב, ישתפר הרוח מצב
 פינאנסיים עניינים קל. יותר עכשיו יהיה

ד לאחרונה לכם נדמו
בי כבד אבל רבה, אגה
 מוצא יימצא אלה מים

לב יש הבעיות. מעיקר
 בחשבונכם בדיקה צע

ה שסביב יתכן בבנק,
תיסבוכות, נוצרו חשבון

 נהנה אחר כשמישהו
 מבלי המפסידים, ואתם

 2וה־ ה-ג בכך. להרגיש
מתאי אינם בדצמבר

 מצליחים אינכם הרגש, בחיי לנסיעות. מים
 רוצים. באמת אתם שבו מי את להשיג

* * *
משתפ התנאים עובדים אתם שבו במקום

 יותר תהיה שהעבודה כך על מדובר ולא רים,
 יהיו שאנשים אלא קלה.
 לכם ויתנו חביבים יותר

 עכשיו עד ביטוי. תופש
 מוגבלים מאוד הייתם

 ביקורת תחת ונתונים
 מעכשיו ומרגיזה, קשה

 לחוכיח לכם יאפשרו
בפת גם יכולתכם את
לפ שנוצרות בעיות רון
 עם ביחסים ובעיקר תע,

 27ה־ אחרים. עובדים
לברי לב שימו וקשים, מעייפים יהיו 28וה־

 יותר. נוח יהיה שוב הכל ראשון מיום אות,
* ★ *

 השבוע. יורגש הכללית בהדגשה קל שיפור
 טוב זאת ירגישו המזל בתחילת שנולדו אלה

 יצטרכו אחרים יותר,
 בקרוב להמתין. עוד

 את לתכנן יהיה אפשר
לחו׳׳ל, הבאה נסיעתכם

 לא השבוע דווקא אבל
 מעודדות ידיעות יגיעו

 30וה״ 29ה־ זה. בעניין
 תקחו אל קלים, יהיו לא
 תפקידים עצמכם על

 להשקיע צריך שבהם
 מכיוון אנרגיה, הרבה

 מפנקים אינם הם גם בדצמבר 2וח- 1שה-
קל. לא - בינתיים הכספי מצבכם אתכם.

 ושיחות ישיבות לקיום מתאימים - 30וה־
קשים. ימים - בדצמבר 2וה־ 1ה־ חשובות, אלה. בימים קשרים לכם יש שעימם

* ** * *++++++++++++++++*++++++++++++++++++++*+++++++++■*******************************************************************^^*^*^^******** 1

 קל לא מוזר, מאוד יהיה הקרוב החודש
 מצד שיווצר. המצב את ולהסביר להגדיר

 מרגישים אתם - אחד
 מה בכל בייחוד הקלה,
 שלכם ליחסים שקשור

 הקרובה הסביבה עם
 לא שני מצד והרחוקה.

ברי מבחינה לכם קל
מ אתם לפתע אותית,
 ושוקעים כוחות אבדים
פסימי. די רוח במצב
ש שתזכרו כדאי אולי
 יום שלפני התקופה זוהי

 חולשה חשים אתם שנה ובכל ההולדת,
 ההולדת. ביום יחלוף זה וכל מרץ, וחוסר

* * *
ב המסתכמת הסוערת, התקופה תום עם

עצ את מוצאים אתם האחרונים, חודשיים
בעבו חדש. במצב מכם

 לבצע חייבים תהיו דה
להמ טעם אין שינוי,

 ועם מקום באותו שיך
 מזל לבני אנשים. אותם

 את לסבול קשה דלי
לק כדאי לכן השיגרה,

 ולהתמודד סיכון חת
 קשה מוכר, הבלתי עט

 תצליחו. שלא להאמין
 זו בתקופה העניין עיקר

 וישנים חדשים ידידים לקריירה, מופנה
 זהירים. היו - כספים בענייני לכם. יעזרו

* * *
של מהישגים ליהנות תוכלו הקרוב בחודש

 על מדובר האחרונה. בשנה נלחמת□ מענם
נסיעות. כמו תחומים
מ<שפ־ בעיות לימודים,

חד לדירה ומעבר טיות
 העיקריות הבעיות שה.

 ועכשיו לחלוף, מתחילות
להתג באפשרותכם יש
והמיכ־ הקשיים על בר

 ניצבים שעדיין שולים
 כספים בענייני בדרך.

 30וה־ 29ה־ זהירים. היו
ומשמחים, יותר נעימים

להת יגרמו רומאנטית פגישה או הרפתקה
בדצמבר. 2וה־ 1ה״ - הקשים הימים רגשות.
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