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החודש: מזל
י 1:זה

 את היסוד, את מסמל שבתאי כוכב
 יכול אינו דבר שום והמיסגרת. השלד

 כמו זה בלעדיו החיים בלעדיו. להתקיים
 אם עצמות. ללא אדם או יסודות, ללא בית
ולהבין אותו לקבל אלא לעשות מה אין כך,

 בעיה על ולהצביע האצבע את להניח
 12ה״ בבית שיימצא סטורן, כוכב מסויימת.

 אם מוזר. משהו לגדיים עושה ,88 שנת עד
 החריצות שהעשיה, האמינו הם עכשיו עד

זהו בעבודה האנרגיה כל השקעת ועצם

מהצפו
ווז״שיס
 הצעירים

הקרובה? נשנה
 לעיתים קל. לא זה גדי במזל להיות
 שחייו גדי מזל בן למצוא אפשר רחוקות

 הם החיים המזל, בני לרוב ופשוטים. קלים
 בקלות, להם ניתן אינו דבר אין־סופי. מאבק
 להשיג כדי רבים מאמצים להשקיע עליהם

 המובן כדבר מקבל אחר שמישהו מה את
מאליו.

 שבתאי(סטורן), גדי, במזל השולט לכוכב
 את לחפש רוצים אם מאוד. חזקה השפעה

 בתקופה מסויים אדם של הבעיות מקור
 היכן להסתכל כל קודם כדאי כלשהי,
 המכביד, הוא לרוב כוכב. אותו ממוקם
 רחמים. ללא מכה או מגביל מעכב, מלחיץ,

 מידת״הדין, את מסמל שהוא ידוע שהרי
 עימנו, המיטיב יופיטר כוכב שכנו, ואלמלא

 והחיים מידת״החסד את מכירים היינו לא
בלתי״נסבלים. היו
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 אחר, או זה במקום נמצא כשהוא קורה מה
תקופה. באותה לנהוג איך ולדעת

 להבהיר כדי נכתבת הזו ההקדמה כל
 בימים להם קורה בעצם מה גדי מזל לבני
 היה אולי אחר, במזל עוסקים היינו אם אלה.

 אבל אחרים, לכוכבים גם להתייחס אפשר
 וקובעת חזקה כל־כך השפעה לסטורן

 אלא ברירה שאין הגדיים, על כשמדובר
כנקודת״מוצא. אליו להתייחס

 קשת, במזל שוהה ששבתאי כשנה מזה
 גדי. מזל של 12ה״ הבית זהו ובגלגל־המזלות

שקשה משום בעיקר קל, אינו כזה מיקום

כד. לא שזה רואים הם דבר, לכל הפתרון
 אם וגם הכל, להשיג יכלו הם לכן קודם

 דבר שאין האמינו לפחות בכן, הצליחו לא
 כל הקשה. והעבודה הרצון בפני העומד
 באותה מטופלת היתה להם שהיתה שאיפה

 סובלים, ללא״לאות, קשה עובדים דרך.
 אך - נלחמים שיניים, חורקים מקריבים,

 אינם הדברים 12ה־ בבית מגיעים. בסוף
 חסר- בית זהו כזו, בפשטות מתרחשים

 שנת התת־מודע. אל המתייחס מעשיות,
 שאלות לפני הגדיים את העמידה 1987

עד אם עצמם. את שאלו לא לכן שקודם

 וטיפוס בעבודה הסתפקו עכשיו
 אינם הם עכשיו כלשהי, מטרה לקראת
 הצער, ולמרבה בכך. טעם שיש בטוחים

 העוברים בשינויים להכיר המסרבים אותם
 לאחר ורק מבחוץ, כל קודם נפגעים עליהם,

 אולי היתה שגישתם מבינים הם מכן
 לא להגיע שאפו שאליה והמטרה מוטעית,

 לרוב קובעת. או חשובה כל־כך היתה
 כמו כן סתם היתה לא 1986 שנת הגדיים,

 הם זו בשנה - בחיים שיגרתית תקופה עוד
 פשוט זה לפעמים דראסטיים. שינויים עברו
 עצמם הם אחרות ופעמים להם, קרה

 לנסות ועליהם הדרד, לסוף שהגיעו החליטו
וחדש. שונה בכיוון דרכם את ולמצוא
 אם זה, במובן לקודמתה דומה 1987 שנת

 עליהם, נכפו כמעט השינויים 1986ב־ כי
 קודם להוכיח יצטרכו הם 1987 ובשנת
 היתה שהחלטתם לאחרים, כך ואחר לעצמם
רצוי. היה והשינוי נכונה

 אף ואולי לחששות נתונים הם זה בשלב
בת מתבטא זה לעתידם. באשר לחרדות

 החשובה הנקודה אחד לכל שונים, חומים
 השינוי. התחולל זו נקודה וסביב בחייו,

 נכפה זה לפעמים - מרצון תמיד לא וכאמור,
 נגרמו רבים ששינויים לדעת חשוב עליהם.

 לשים לחתור, המנסים אחרים, אנשים בגלל
 מי לדעת פשוט לא ולהכשיל. לעכב, רגל,
 הסיבות ומהן הסמוי האוייב הוא

להתנכלויותיו.
 אוראנוס, כוכב את עוד להזכיר כדאי
 אופיו .1981 מאז 12ה״ בבית הוא גם שנמצא

 את מביא הוא אחר. לגמרי אוראנוס של
 ותה- לזעזועים וגורם בהפתעה השינויים

 12ה־ בבית שכיכב לאחר פוכות״גורל.
 בא הגדיים, את ולטלטל לזעזע והצליח
בדברים. סדר ועושה סטורן

 יחושו כבר הראשון, בחודש ,1987 בשנת
 שההתלבטויות, נכון לטובה. בשינוי הגדיים

 לעתיד באשר וחוסר־הביטחון החששות
 שובה תהיה ההרגשה אף להטריד, ימשיכו

 ינואר בחודש בגדי כוכבים ריבוי יותר.
 החיוניות שהמרץ, כן על מלמד הקרוב

הגדיים. את לפקוד שבים ושימחת״החיים
גדין למזלי 1987 שנת תיראה איך כן, אם

ה # ד מ וקריירה ע
ומלאת מגוונת תהיה כקודמתה, זו, שנה
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ס 21 ר מ  - ב
אפריל 20 ב

ש יתכן במיוחד, רומאנטיים 26וה־ 25ה-
 שההתרחשויות משום נוחה, אינה התקופה

במפ באות זו בתקופה
צפוי. לא וממקום תיע
 הקובעים העניינים רוב

 מתחת כאילו קודים
 מאחורי או השטח לפני
תופ שאתם ועד הגב,
 אתם העניין את סים

ה זהירים היו נפגעים.
 לענייני בקשר שבוע

 להימנע כדאי כספים.
 זה החוק, על מלעבור

 פגישה וב־סג, 29ב״ מדי. יקר להיות עלול
 ומיוחד. מפתיע לקשר תביא נסיעה בעת

★ ★ ★
 תתחילו עכשיו יותר. טוב להיות מתחיל
 להרבות ובעיקר אנשים, עם להיפגש לצאת

 לארץ נסיעה בנסיעות.
 הפרק, על עולה אחרת

דוו שהמדובר יתכן אך
א  או מישפחה בקרוב ק

ם שורי□ כי חבר,  אינ
ם בנ כשמדובר ממהרי

 בתחום לימודים סיעה.
קצ השתלמות או חדש

 26רד בקרוב. יוצעו רה
היו 28ה־ עד  כל־כך י

ו מחשמלים מגנטיים,
 תתבלבלו. - המיושבים - שאתם מפתיעים,

 ישן. או חדש זוג, בן עם מפתיע צעד יתכן
* * *

 גורמים בספים ענייני כבד, קצת הרוח מצב
 בתביעות, באים מישפחה בני למועקה,

 שתיבננתם והתוכניות
להתבצע. יכולות אינן
 לתת אלא ברירה אין

ש לבעיותיהם, עדיפות
 באנשים מדובר כאן בן

 לעזור יכולים שאינם
ב להיעזר או לעצמם
 הבריאות אחר. מישהו
 אתם טובה, אינה שלכם

וזקו מתמיד רגישים
 עודף שינה, ליותר קים

 זמנית. להתמוטטות לגרום יבול מאמץ
מרגשת. הרפתקה צפויה הרומאנטי בשטח
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ביוני 20

 שהדברים יתכן להשתפר, מתחיל הרוח מצב
ם לא עדיין  בשלב אך רצונכם, לפי מסתדרי

 מעט לוותר כדאי - זה
 או לשותף הזוג, לבן

הווי בעבודה. לעמית
א זמני באופן תור בי  י

הישגי□ יותר להרבה
מא התעקשות מאשר ו

 שאינכם עניין על בק
חים ל ביכולתכם בטו

כ בעבודה בו. הצליח
לק מוכנים שתהיו דאי

 לא מוזרויות כמה ראת
 אנשים של השפעתם בגלל בעיקר רגילות.
כם שיצטרפו חדשים  חזק. בקשר יהיו או אלי

★ * ★
 לפניכם, עומד ומאמץ עבודה עמוס חודש

ה משוגע. בקצב לעבוד תצטרכו מעכשיו
 וחרוצים זריזים אריות

 עכשיו אך - מטיבעם
 את להוכיח תצטרכו
וה בעבודה, עצמכם

 שהמהירות, הוא עניין
 מוכיחים אתם שבה

ל שהצלחתם לסביבה
 להשיג או שינויים בצע

 משמעותיים, הישגים
 לב שימו הקובעת. היא

הש עם יחד לבריאות,
 אינה וההתנגדות נחלש הגוף המאמץ קעת

 יותר. זהירים היו כספים בענייני בתמיד.
* * ★

 לפעמים מותר בתולה לבני גם יאמן, לא
מן הקרוב החודש לחגוג. הנאות. לכם מז

רו הרפתקות ובעיקר
 כדר- אבל, מאנטיות.

ל מרשים אינכם ככם,
ת לשכוח עצמכם עצ א

ההתחיי את או מכם
 שמוטלות הרבות בויות

 שהתנדבתם או עליכם
 בתחום הפתעה לבצע.

 לגרום יכולה הכספי
משופר, די למצב־רוח

ת לנסות כדאי  מזלכם א
 לכם יש הקרוב בחודש במישחקי־הגרלה,

ם כויי בחודש. 25וב־ 24 ב־ בעיקר טובים, סי

ס 22 ס גו או  ־ ב
ר 22 ב מ ס פ ס ב

 מיק״ פגישות מפתיעים, יהיו 25וה״ 24ה-
מזע במעט בצורה העבר את יחזירו ריות

 זעזועים כי אם זעת,
וח מחזרים נעימים.

 וישנים חדשים ברים
 קשרים לקשור יבקשו
מאזניים, כבני ואתם,
ה תתנגדו. לא לעולם

 שיעסיק העיקרי עניין
 הוא אלוז בימים אתכם
 בחודש המגורים. תחום

שינויים, צפויים הקרוב
 ימצא דירה שמחפש מי

 במחיר ואפילו ובמקום בזמן לפתע, אותה
 ריהוט. בקניית עסוקים תהיו צפויים. בלתי

* ★ *
ם ומעגל עולה שלכם הפופולאריות  הידידי

 מאירועי□ ליהנות תוכלו השבוע מתרחב.
למסי תוזמנו חברתיים,

ת בות מובטחו  לכם ו
ם ע□ פגישות מענ אנשי

רה יינים, ם האווי בכ  סבי
ם רומאנטית, מאוד ת א  ו
א נהנים הבה רק ל  מא

ם וחיזורים, ת  מרבים א
סר להצגות, ביציאה

וכ אירועי״ספורט טים,
ה המשיכה כוח דומה.
חנתם שבו מגנטי  כל־ ני

ם מודגש כך מי ם השני המין שבני אלה, בי  אינ
א יכולים ם במגע לבו תכ  להיתפס. מבלי אי

★ ★ ★
 יכול למקובל בניגוד דברים לעשות הדחף
 כספים בעיות זו. בתקופה ביוקר לעלות

ל לכם לגרום עלולות
 זהו מעטות. לא דאגות
 בכל סכנות רב שבוע
הכספי. לתחום הנוגע

 לשים אפשר היה אם
 ולא בכיס הידיים את

 לצאת לפרוטה לתת
 יבול היה זה מהארנק,

אידיאלי. מצב להיות
 קניות לדחות נסו

כס הוצאות או גדולות
 לראות אי-אפשר שכן הכרחיות, שאינן פיות
עסקות. מאחורי המסתתרת הבעיה את

מבר 21 צ  - בד
אר 19 בינו

ת ק ע

מבר 2{  ־ בנוב
בדצמבר 20

ם ת ם המזל בתחילת שנולדו או  מתחילי
ת כבר לראות  הרוח מצב האור. תחילת א

 לחלוף מתחיל הקשה
המחלות. שפע כן וכמו

ת אך תו א אי־ דבר או
 לגדיים לבשר אפשר

יותר, מאוחר שנולדו
ם אלה  ממשיכים בינתיי

חול מאכזבות. לסבול
ל ובאשר ודיכאון. שה

 רגיש מצב זהו כספים,
ב יותר אך מה טו ש מ

האחרון. בחודש היה
 וקובעות. חשובות יהיו חדשות היכרויות

ם אנשים ס עומדים חדשי כנ  חייכם. אל להי
* * *

 בחודש, 25ב־ או 24ב־ תגיע משמחת בשורה
 זאת לבדוק יש אך מלהיב, מאוד שזה נכון

ל מאוד וכדאי היטב
 שמבין אדם עם התייעץ

ש התחום את ומכיר
מת בל-כך אתם מטנו

 לחו״ל נסיעה להבים.
 לא אך לפתע, צפויה
בחו זאת לבצע כדאי

 עכשיו שכן הקרוב, דש
 ונוטים עייפים אתם

 הקרוב בחודש לחלות.
ה על שתשמרו בדאי

ה- ההולדת. יום שלפני החודש זהו כוחות,
עבודה. ביחסי רגיש יום יהיה בחודש 28

* * *
ם תופסת עדיין הקריירה  בחייכם חשוב מקו
 וקובעים חשובים ידידות קישרי זו. בתקופה

תכן מהרגיל. שהשאי־ י
 נראות אינן עדיין פות

 ואולי הגשמה, בטווח
 לא שלעולם לכם נדמה
ת תשיגו מבוקשכם, א

תופ מאוד בקרוב אך
מה תעו ם שיש מ  לידידי

־24להציע.רד ה היו 25ו  י
ומאכזבים, קשים קצת

ברי ענייני בגלל בעיקר
 ועוד אחרים. של אות

ב־ שיגיעו קשיים כספיות. בעיות בגלל יותר
שבאו. כלעומת יחלפו בחודש, וב־סג 29

אר 20  ־ בינו
בפברואר 18
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