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 נעיות
כלכליות

 על ללמד יכולים בהורוסקופ בתים שני
ם בית - השני הבית הכספי. המצב ספי  הנ

 על שאחראי - השמיני והבית והרכוש,
 כדי הזולת. וכספי בן־הזוג כספי ירושות,

 צורך יש הכספי מצבכם יהיה מה לדעת
 כלומר, בתים, אותם של מצבם מהו לבדוק

בהם. הממוקמים הכוכבים מהם
כו־ ואילו למחסור, מתקשר סטורן כוכב

 שאם מכאן, לשפע. מתקשר יופיטר כב ן
 לא הכסף השני, בבית סטורן כוכב יימצא {
 תקופה. באותה יורגש וחסרונו בקלות, יושג {
 המצב ישתפר השני לבית יופיטר יכנס אם {
 ממקור נוספת הכנסה אף ותיתכן הכספי, {
 עבודה או נוספת, עבודה אולי כלשהו. {
יותר. גבוה ששכרה $
 למשל, השמיני, בבית סטורן, יימצא אם ן
 יתכונן ואף ירושה, לו שמגיעה יידע והאדם {
 לו יאפשר שלא דבר־מה יקרה לקבלה, $

 להילחם יצטרך שהוא או מהכסף, ליהנות
 הוא אז וגם לו, המגיע את שישיג עד קשות
 שיצטרך או מהירושה, קטן חלק רק יקבל

 לעורכי״דין. תשלום על רובה את להוציא
לבית יופיטר יכנס אם זאת, לעומת
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ם. די בחודש 18וה־ 17ה־  מצב״רוח מסונני
 העי- מן לאבד לכם יגרום מדי וקודר רציני

 כדאי ולכן שלכם, רנות
 להיפגע לא שתקפידו

לה שעלולים מדברים
ה. וות ל תוכניות סננ

 על שוב עולות נסיעה
 באופן יבוא זה הפרק.
 לחולל ועשוי מפתיע

 צורת־ה- בכל שינויים
בעבודה, שלכם. חיים
 לפתע מוצאים אתם

 לא היום שעד שאגשים,
 אתכם. מושכים התענינותכם, את עוררו
 יחסים. של כזה מסוג יתפתח חדש קשר

* * *
 ור־1 לכם. הקרובים של 1א שלכם. בעינת־בראוח

 קשר. צורת־הח״ם. בכל דרסט״ם לשינויים סזת
הש את לתמן יהיה מאד
כמ קורים השיעיים מע.
 ־100 (אינכם מעצמם, עט

ת אל דבר. למעע גלים
 שינויים. על להחליט מהר!
 כמה ער לשמור עדיף

הת השינרה. על שאפשר
 מכם דורש הכספי חום

 הרחוק. לטווח התייחסות
 או־ עם שחח״עצו חשוב

מו הבקיאים ש־־מיקצוע
 חסאוטית ויה1ח לכם צפרה 22ב־1 21ב־ שא.

 בעבר. אליכם קשזר שהיה ם־ עם מפתיעה
* * ★

לדו קשה מוזר, די במצב״רוח שרוי בן-הזוג
 עדיף אולי לו, קורה מה ולהבין אותו בב

 ומצב- קצת, להתרחק
א יחלוף. המוזר הרוח

בשינוי, צורך חשים תם
ם וחלק  על חושבים מנ

זמנית, לפחות פרידה,
 לא מאוד זה מבני״הזוג.

שנע השינויים, מומלץ.
 רגע של בדחף שים

חר יעוררו זו, בתקופה
מתי יותר. מאוחר טה,
 20ב״ הסביבה עם חות

המא את מעריכים במקום־העבודה .2וב״ג
לקלקל. שינסה מי יש אך שהשקעתם, מצים
42
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 מכפי יותר גדולה הירושה תהיה השמיני,
שחשב.

 במעלות השמש נמצאת אלה בימים
 כניסתה לקראת קשת מזל של האחרונות

 אמנם הם וגדי קשת המזלות גדי. למזל
 כל שלמעשה כך, כדי עד שונים אך שכנים,

 קשת שכנו. של ההיפוך את מייצג אחד
 השפע, כוכב - יופיטר בכוכב קשור

 הגדי ואילו והמזל. ההזדמנויות ההצלחה,
 כאב, בקשיים, הקשור סטורן, בכוכב קשור

ומחסור. דיכאון
 בלעדיו סטורן, כוכב את לבטל אי-אפשר

 רק ני מלמד הוא להתקיים. דבר יוכל לא
הישגים. להשיג ניתן קשה ענודה באמצעות

 שבא ומה יופיטר. כוכב לגבי שונה המצב
יו שמביא ההצלחה בקלות. הולך בקלות

 הושגה ואם מבוססת, תמיד לא היא פיטר
 יאבד שהאדם רב סיכוי קיים מאמץ ללא
 עליו לשמור ידע שלא או שקיבל, מה את

כראוי.
 נבזבזן, מופיע החלש היופיטרי הטיפוס

 זאת, לעומת וחסר״אחריות. פטפטן רברבן,
 קודר, רציני, אומנם הוא הסטורני הטיפוס

 אחראי הוא אך מדכא, ודי פסימי כבד,
 דווקא הם חסרונותיו עליו. לסמוך וניתן

 צרות-האופקים הקטנוניות, הקמצנות,
 על לסמוך אפשר לפחות אך והכפייתיות,

מבצע. שהוא עבודה
 אינם וסטורן, יופיטר הכוכבים, שני

 לקראת שלהם והמהלך במקומם, נשארים
א המזל  זה כולם. על מאד ישפיע (גדי), הנ

 אלא רבים, תחומים על ספק ללא ישפיע
הכלכלי. לתחום נתייחס שהפעם

 להתבצע שעומד בפיחות רבות מדברים
 בינואר, יתבצע שהוא שהציעו היו בקרוב.
 בגדי, לא אם הפלא! מה גדי. במזל כלומר

 בינתיים אך מתי! אז סטורן, של ובהשפעתו
 מאוחרת לתקופה נדחה שהפיחות התברר

 נראה לא מפת־המדינה, לפי ולמעשה, יותר.
מוצדק. ממנו שהחשש

 עוזב סטורן כאשר עכשיו, מהמצופה. קטנות
 נכנס הוא שכן משתנה, לא המצב אותם,
להק ועתיד גדי, למזל שלהם, השני לבית
הבאות. השנים בשלוש עליהם שות

נדי
 לפחות קלה, לתקופה נכנסים אינם כי אם

 את לשפר יוכלו הם הכספית, מהבחינה
 מהשיגרה, לחרוג שיעזו בתנאי וזאת מצבם,

עלי שינחתו לשינויים, במהירות ולהסתגל
בקרוב. הם

דלי
 לבית- דיס־הרמונית זוית שיצר סטורן,

היק האחרונות, בשנתיים שלהם הנספים
 מחודש הכלכלית. מהבחינה עליהם שה

 ובשינוי בהקלה יחושו הם מרץ או פברואר
לטובה. משמעותי

דגים
 שבשיגרה דברים הם ונפילות הסתבכות

 כוכב נמצא אחד, מצד דגים. מזל לבני
 ומשפר שלהם(טלה), הכספים בבית יופיטר

 משם, לצאת עומד זה בעוד אך מצבם, את
 זווית ויוצר לגדי, סטורן כוכב נכנס וכבר
ם לבית קשה  אחד, שמצד כך, שלהם. הנספי

 בקרוב אך הפיננסי, מצבם את שיפרו הם
 שבה שנים, שלוש בת תקופה תתחיל מאוד

כספית. מבחינה קל להם יהיה לא

טרה
 סטורן כשיכנס דבש ילקקו לא הטליים

 אך, למזלם. מרובע היבט ויקרין גדי, למזל
 להיכנס עומד יפיטר כוכב זאת, לעומת

 לבית״הכס״ שלהם, שור) השני(מזל לבית
יו טוב יהיה מצבם כלכלית ומבחינה פים,
תר.

שור

תאומים
 במיוחד. טובות אינן לתאומים הבשורות

 ן הבית מול וניצב השמיני, לבית נכנס סטורן
 להם יהיה שלא אומרת זאת שלהם. השני

 ולארגן להצטמצם, יצטרכו והם כסף, מספיק
תקציבם. תיננון בעת העדיפויות מחדש

סרט!
 לא לרעה. או לטובה גדול שינוי נראה לא

 * לשותפים הקשור בכל עזרה על לסמוך ניתן
 5 כספית, לעזור יוכלו לא בני־הזוג בני״זוג. או

 { ולאו בהם תלוי יהיה לא זה ירצו. אם אפילו
 * לשותפים, ובאשר רע. רצון מתוך דוקא

? אמון. מדי יותר בהם מלתת להימנע מומלץ

אריה
 נאלצו האחרונות שבשנתיים האריות,

 כל לפני פעמיים לחשוב במועט, להסתפק
הגדו מהתענוגות אחד על ולוותר הוצאה,

 * סוף־סוף יוכלו כספים, ביזבוז שלהם, לים
 * מי וכל יתמלא, שוב הכיס לסורם. לחזור

 * שוב לקבל שיתכונן כדאי אליהם שקרוב
♦ מתנות.

בתולה
 הקשור בכל יחסית טובה היתה השנה

 כש־ הקרובים, בחודשים הכלכלי. לשטח
 טובה לא זווית יצור הוא לגדי, יכנס סטורן

 ומכאן, (מאזניים), שלהם לבית-הכספים
 מצב כספית. מבחינה קל כל-כך יהיה שלא

 אך ממושכת, די תקופה יכול-•להימשך זה
אחרים. בתחומים כך על יפוצו הם

מאזנ״ם
 מהמצב לצאת יוכלו הם כספית מבחינה

והתחיי חובות שרויים. הם שבו הלא״נוח
 יצליחו ומכך עליהם, מוטלים רבות בויות

להשתחרר. איכשהו

הק של השני הבית שליט שהוא סטורן,
 בקשת. האחרונות. בשנתיים נמצא שתים,

 להיפך, כלכלית. מבחינה להם עזר לא זה
בכס ממחסור הקשתים סבלו זו בתקופה

והכנסותיהם רבות, היו הוצאותיהם פים,

וו 0סו
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 וסלאת־אירועים. דינמית תקופה זוהי בעבורה,
 ארוך, לטווח הם עכשיו מבצעים שאתם השינויים

 כיעילים עצמם את ויוכיחו
 שתצליחן יתכן בים.1זחש

ד הקאר״רה אח לקדם  ש
עוב אתם כעת אולם בם,
 !מוצאים מאוד, קשה דים

לעצמכם, פוו׳ וסן מעט
להש* עדיין זקוקים ילדים

ומחלות, תאונות מפו׳ נחה
 20ד ו7ה־ בין בעיקר וזאת

החסאוט׳ בתחום בחודש
ש יתכן מצליחים, אתם

תוק התנהננת קשרים. שוי בין מתלבטים אתם
 לבחור. ם׳ את לכם תכתיב מהם אחד של פנית

* * *
 צפויה למקום־העבודה, הקשור בכל הצלחה,
תק בלא-מעט נתקלים אתם עדיין בקרוב.

בק אולם מרגיזות, לות
ליה תוכלו מאוד רוב
 ש- המאמצים מכל נות

מש ועדיין השקעתם,
 של בריאות קיעים.
מבו קרובים או הורים

 לכם גורמת שוב גרים
 יחלוף זה אך לדאגה,

 חדש קשר יומיים. תוך
 בקרוב, להתחיל עומד
 הזמן הגיע לא עוד אולם
 לעשות הנטיה מרחיקי-לכת. שינויים לבצע
 מתאים. לא העיתוי אך חזקה, היא זאת

* * *
 עד־ מבבידים קצת בני־המישפחה עם היחסים

לעידוד. זקזק־ם סביבכם אנשים סר׳ ינחר בם.
 לכם שנם כחים1ש בתיל,

ה או 19ה־ עכשיו. קל לא
קלים. יהיו לא בחודש סל

 וחשוב חיוני שמשהו יתכן
ש במקום לפתע יתקלקל

למ לם.1א נרים. אתם בו
 הד להוצאזח הדאנה תת

•תב בכך, הכרוכות בוהות
שמב יותר. מאנחר ,רר

 לא נזק שנם כספית חינה
 הרומאנטי בתחום נגרם.

 תירחו אל מרגשת. ד׳ תהיה השבוע לכס מצפה
זמן. ח!סר או הניונ״ם שיקולים מלל זאת

השנ את לעבור מאוד התקשו השוורים
הכלכ לתחום הקשור בכל האחרונות תיים

 את ישפר שיופיטר רק לא בקרוב, אולם לי.
 סוף־סוף יעזוב סטורן גם וחייהם, הרגשתם

 על לרעה ישפיע לא וכבר השמיני, הבית את
יהיה, הכלכלי המצב שלהם. הכספים ענייני

בכולה. לא אך שנה, של רובה במשך יותר קל
*******************־*******זיו*********************************************************■*

' *

עקרב
 השני בבית שנתיים כבר נמצא סטורן

 משם יציאתו בכי-רע. היה ומצבם שלהם
 יהיה הכספי ומצבם הקלה, עבורם תהווה
 השנה, רוב במשך לפחות טוב, יותר הרבה

סופה. לקראת ובעיקר

חאזנ״ס
י8י
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 עתידכם לגבי מאוד חשובים 18וה־ 17ה״
 תפקיד למצוא הזדמנות זוהי המקצועי.

 מקום- או יותר מעניין
תצ אולם נוסף, עבודה

 במהירות להחליט טרכו
מ נועזים יותר ולהיות
 משמחת בשורה תמיד.

תתקבל. כספים בענייני
 למ- להכנס לא הקפידו

נסי חדשות. חוייבויות
 שקבעתם פגישה, או עה
בחודש, 20ב־ או 19ב־

בע־ להידחות. עלולות
 להשתמש להקפיד יצטרכו לי-הטכוניות

 תיעלם. לא שהמכונית כדי באמצעי־ביטחון
* * *

 להיות עליכם השמע. צפויות כספיות בעיות
 חיחכן בחודש 20וב־ ז9ב־ בהנצאזת־כם. זהירים
ל שיכולה בשיפוט, משח
 אזלם ביוקר. לכם עלות
 בחיפוש הצלחה תיתכן
 חדש. מקום־עמרה אחרי

 להחליט ממהרים אינכם
 ואתם לכם, מתאים מה

המ את להחמיץ עלולים
 סד משכורת שמציע קום
ל שננח ואנשים •זתר, בה

שתש כדאי עימם. עבוד
לפגי לנשת רצוי זאת. קלו
 שפה ד1ל־מ בחודש. 22ב־ 1א 2ב־ו זה בעניין שה

 לעתידכם. וחשוב הפרק על ענלה חרשה
* * *

 ג8וה- 17ה- בענייני־בריאות. גדולה רגישות
וטיפולים. רופאים עם אתכם מפגישים שוב

 על להקפיד עליכם
ברי תזונה ועל מנוחה

 במקוס-הע- יותר. אה
ל שמנסה מי יש בודה,

 ולגרום בכם, התחרות
דיבו על-ידי נזק לכם
נסי הגב. מאחורי רים
בקרוב, צפויה לחו״ל עה
כנראה, תתקיים, זו

ה מישהו, עם בשיתוף
 לעבודה בעקיפין קשור

 בענייני משמחת ידיעה מבצעים. שאתם
בחודש. 22ב־ או 21ב- צפויה כספים

ת ק ע
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דרו ועייפים. חלשים מותשים, ד מתישים אחם
 עם היחסים שינה. מאוד והרבה מנוחה לכם שה

 למתח טובים, בני־הזע
 כל־כך הלא הרנשחכם

נמ השני בני־המין שכה.
מת קשרים אליכם. שכים

נבק־ ,מתחילים או חדשים
מת הקשר קיימים שרם
 אח שחנצלו כדאי הדק.

 הנפעתכם ותהוו. התקופה
עכשיו, מושכת סאזד
 שינויים לבצע לכם וכדאי

 קניית תיספורת. באמצענח
 אח לכם לשפר היכול דבר כל או חדשים מדים

 תתאמצו. אל קשים, 20ה־1 ו9ה־ ההופעה.
* * *

 אתם אלה, בימים אתכם מעסיקה הבריאות
 שלכם. צורת־החיים על להקפיד נדרשים

 מאמצים שאתם יתכן
 מדי יותר עצמכם את

 שינוי. על לחשוב וצריך
 הזדמנויות לכם ניתנות
 מעריכים מאוד. מפתות

 חשוב יכולתכם, את
 ואל ביטחון, שתפגינו
עצ על לקחת תחששו

 וסמכות. אחריות מכם
 צריך לצידכם, הכוכבים

 על־פי-רוב להעז. רק
 לדחוף היודעים לאלה שייכים אינכם
 סודיות. על שימרו באהבה לעצמם. ולקחת

■ * * *
 א!לם אלה. בימים לכם חשובה מאור הקאר״רה

וחסרי־חשימח. קטנים עניינים על סתעכב־ם אתם
 התמונה על להביט חשוב

לכך. ולהתייחס הכוללת
להח עלולים אתם אחרת

וב־ 19ב־ העיקר. את מיץ
 או עימות יתכן בחודש 20

 לא עבורה, בענייני סיכסוך
צנדקים. שאתם בטוח

דרס שינוי לבצע רצונכם
יר מוטעה. להיות יכול טי

 כראי לעזור, מנסים דים
ולהר להזמנות. להיענות

 הזדמנות תהיה שבהם במיפנשים־חברח״ם, מת
חרש בקשר ולהתחיל חדשים אנשים להכיר

 בפברואר
במרס 20


