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החודש: מזר

גדי
 שרצית ה8 נו

לדעת
תקו סיום של תחושה יוצר יום־ההולדת

 שתהיה חדשה, תקופה של ותחילתה פה
 גדי למזל ביחס יותר. וקלה מעניינת טובה,
 את ישנה שיוס״ההולדת לאמר קשה עצמו,
הקשה. גורלו

 רצו- חיים משמעה, גדי למזל השתייכות
 בשטח ואכזבות קשה עבודה פי״מאבקים,

 שמחות לגדי שאין אומר זה אין הרגשות.
 אחרי רוב על״פי מגיעות שהן אלא והנאות.
 ולא כשכולם, זו, בתקופה רבים. מאמצים

 להתחולל, שעומד בשינוי חשים הגדיים, רק
 מבחי- שמוקד״ההתרחשויות, לאמר אפשר

גדי. במזל הפעם יהיה אסטרולוגית, גה
 עומדים כבר ואוראנוס סטורן הכוכבים

 לא וישפיעו, גדי למזל יכנסו ובקרוב בפתח,
 את אן כולם• על אלא המזל, בני על רק

 מזיל בני ביותר החזקה בצורה יחושו המעבר
גדי.

 למזל נפטון כוכב נכנס שנים כארבע לפני
 בסך־הכל. שנה 14כ־ שם ישהה הוא גדי.

נוס כוכבים שני אליו כשמצטרפים עכשיו,
 האנושות על גדי מזל של ההשפעה פים,

 גדי, מזל מאוד. חזקה תהיה כולו והעולם
 הוא בגלגל-המזלות קל. מזל אינו כאמור,
 מחסור, ומגבילות, נוקשות מיסגרות מסמל
 להשגת מאמצים והשקעת קשה עבודה

המטרה.
 כבר והם בקלות לגדיים בא לא דבר שום

ג*******************-
 כמעט כבר שבהם ומצבים, מאבקים אחרי י
 טוב להרגיש מתחילים אתם התייאשתם, |
חוזרת השליטה יותר. י

 במקום בעיקר אליכם,
או עובדים, אתם שבו
שתש־ סכנה קיימת לם

ש כפי המצב את פטו
שיהיה, רוצים הייתם

להי יש שהוא. כפי ולא
 לא כדי זו, מנטיה זהר

 ולהתבייש להתאכזב
וה ג5ה״ יותר. מאוחר

 קשים יהיו בחודש גג
פעי תתכננו אל שתחלו. אף ויתכן ומעייפים

הפתעה. צפויה הכספי בתחום מאומצת. לות
* * *

 נוסעים, עצמכם. אח תסצאו כהרנלכם, שלא
 צפו חדשים. באושים ונפגשים מהבית יוצאים

 יציעו בעבודה. לשיעיים
 אלה מושכות, הצעות לכם

 התננדותכם את ישררו
 חבל אבל הראשון, ברוע

ל וסיעה להם. שתסרב!
 לחלק לפחות צפויה, לחו

 מידיעה יהוו אחרים מכם,
ה מחויל. שיגיע מכסף או
.......... על מצביעים 28וה־ 27

ר׳ יהיה מצב־החח קשיים.
............. להח־ עלולים ואתם ירוד,
 3ב־! או 30ב־ מאוד. סמכתם שעליו מאדם אכזב

לעצמכם. משתיארתם חזק שהקשר יתברר
★ ★ *־

 את לגייס תצטרכו לכם. מצפה קל לא שבוע
להח כדי ברשותכם, שיש והמרץ הכוח כל

 יותר עצמכם. את זיק
 מסביבכם אנשים מדי
 ואתם בטוב, חשים לא

ו בהם, לטפל נאלצים
 בני- עם להסתכסך אף

הסי אחרים. מישפחה
 חילוקי-דעות היא בה
לנ יש שבה הדרך, על
בני״מישפחה. כלפי הוג

 מאוד המצב בכספים
 אם תוציאו אל רגיש.

 אחרת, מארץ שיגיע מישהו, חייבים. אינכם
המוראל. והרמת לעידוד וידאג יפתיע

1 (1ואש 11
י 21 א מ ב

י 20 נ ו י ב

 איך השאלה נשאלת זאת ובכל לכך. רגילים
שלו שבו מצב החדשי המצב עליהם ישפיע

לתקו שלהם במזל מתארחים כוכבים שה
 גדי במזל ישהה אוראנוס ממושכות. פות

 אוראנוס כוכב כשלוש. וסטורן שנים, כשבע
 שהם. כמות הדברים את משאיר אינו לעולם

מש במפה משמעותי למקום עובר כשהוא
הכל. תנה

נסבל, בלתי שהוא במצב תמיד קשור זה
 דבר, קורה שלא זמן כל איתו משלימים אך
 מה וכל מזדעזע הכל אחד, ביום פתאום, ואז

 ונהרס מתמוטט מתפרץ, ורגוע, שקט שהיה
להתחיל. ושונה חדש למשהו לאפשר כדי

 למרות בואו. על מודיע אינו אוראנוס
 בצורה זאת עושה הוא לו, מחכים שכולם

 סביבתו. ואת עצמו האדם את שתדהים
 והמרירות הכעס שבהם נישואים, למשל,

כשאורנוס לפתע. להסתיים יכולים חזקים,

ד גורסיס האחרון, בחודש שהתחילו קשרים,  לבי
 הביטחון אח לאבד מתחילים אתם לפתע בול.

תצ הרגשת־היציבות. ואת
 וחרגים יותר להיות טרכו
 ברצונכם אם בן־הזוג. כלפי

 שקטים יחסים על לשמור
 תדרשו שלא רצוי וטובים,

 אותו וקבלו דבר סבן־הזוג
בתקו לפחות שהוא. כפי
 28ב־1 27ב־ הקרובה. פה

 לפרד הצעה לכם תהיה
ש לתפקיד, או חדש -״קט

 לשקול כדאי אחנר. בו יש
 או 30ב־ שיתקיים חברתי מיפנש ברצינות. זאת

 משמחת. הפתעה עימו יביא — לחודש 31 ב־
*  ** *

להר עלולים אתם קלים. אינם 26וה־ 25ה״
 מצד נעים לא מיחס ולסבול לא־טוב, גיש

כ הקרובה. הסביבה
 ש־ מכיוון שתנוחו, דאי

 טוב לא מצב־הבריאות
 חודש לכם וצפוי ביותר,
תידר בעבודה, מאמץ.

 של תפקיד למלא שו
העבו שנעדר. מישהו,

עצמ על שלקחתם דה,
 כל-כך, מרובה היא כם,

 תצליחו איך ברור שלא
 ידיעה הכל. על להתגבר
 תהיה לחודש, 28ב־ או 27ב־ תגיע משמחת
 בלימודים. או בעבודה לקידום קשורה

* * *
 ד שוב תוכל עכשיו קל. יותר קצת מצב־הרות■

 הכובלת מהמיסגרח להשתחרר לעצמכם הרשות
לוסי־ ולצאת הבית, של

ולמפגשים־ לביקורים שת,
והדרי המועקה חברתיים.

בני־ מכם שדרשו ,שות
ומעכ חלפו, המישפחה.

ד שתתחילו חשוב שיו  ל
 26וב־ 25ב־ לעצמכם. אוו

ה בן־המין עם עימות צפוי
 תתנו ואל תתרגשו אל שג׳,

רינשי־אש־ בכם שיעוררו
 בחו^ש 3ב־ז או 30ב־ מה.

 מיפנשים־חבר־ מרנשת. הרפתקה לכם צפויה
החברתי. המעגל את ירחיבו — ומסיבות ת״ם
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מג ממיסגרות להשתחרר האדם רוצה עובר
 ה- את ושובר מנתץ הוא ומעיקות. בילות

 חופשי. ירגיש שבה דרך לו ומחפש מיסגרת,
 כל או המגורים, מקום־העבודה, לגבי גם כך

אחרת. מיסגרת
 שונה תפקיד יש סטורן לכוכב לעומתו,

 כוכב מיסגרת, כל הורס אוראנוס לחלוטין.
 במזל ששולט הכוכב הוא אותה. בונה סטורן

קבו דפוסי-חיים על שאחראי זה והוא גדי
הא את סוגר המיסגרת, את בונה הוא עים.
 מגביל, סטורן להתקדם. לו נותן ואינו דם

 את שמרגיש מי כל ומחסיר. מדכא מעכב,
 שבתקופה, יודע עליו, הכוכב של השפעתו

 לתפקד כדי להתאמץ צריך פועל, הוא שבה
כרגיל.
ה אך כפולה, אנרגיה להשקיע צורך יש

 יותר. טובות או מהירות יהיו לא תוצאות
כשצל בכבדות, בקושי, מתנהל הכל ההיפך,

לפ עכשיו. אתכם מעסיקים מגורים ענייני
 נראו עכשיו שעד לעניינים לדאוג צריך תע

שתצטר יתכן תקינים.
כס להוצאה להיכנס כו

 משאתם גדולה פית
לעצמ להרשות יכולים

 מכשיר זה יהיה כם.
 שלא חימום שיתקלקל,

 אירגון פשוט או פועל
ב־ הדירה. של מחודש

מצב־ בחודש 26וב״ 25
 אם קשה. יהיה הרוח
בן־ה־ על כועסים אתם

 לאור, תצא האמת להחליט, תמהרו אל זוג,
 הקשר. חידוש או סופית לפרידה ותגרום

★ * *
 אתם ב1וש חוזר, שהמרץ להרגיש מחחילים אתם

 להתפר־ נתווים עדיין אתם במצב. ט1לשל יסלים
 או פיתאומיות צויות־כעס
 פעוטים בעניינים סיכסוכיס

 בם־ אולם וחסרי־חשיבוח,
מת העניינים קום־העמרה

 בינתיים להסתדר, חילים
 סכנה לכם נשקפת עדיין

 כאלה אז חדים ממכשירים
 גסיעות. בחום. הקשורים

 ולימוד חדשות הכרויות
ה את ישפרו חדש תחום

 25ב־ הכללית. הרגשה
ש אלא נעימה. חוויה לכס צפויה בחודש 26זב־

 יותר. טובים 3וה־ז 30ה־ אמבה. תיתכן בסופה
★ ★ ★

 דאגות. מעט ללא לכם גורמים כספים ענייני
 לא עושים שאתם מה כל מסתדר, לא משהו

 מוציאים ואתם מועיל,
 להכנסה וזוכים הרבה,
מצ שאתם מכפי קטנה

 המנעו זקוקים. או פים
ל או הלוואה מלבקש

 להתחייבויות היכנס
 שאתם כיוון כספיות,
ב להתקשות עלולים
ה־ התשלומים. החזרי

________2 קשים. יהיו 26וה־ 5
 בבית מתיחות תיתכן

 הרומאנטי בתחום מבוגרים. להורים ודאגה
ונעים. קרוב לקשר לפתע הופכת ידידות
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 שאחרי אלא האדם. על רובץ מועקה של
 שהוא הקשיים שכל מתברר מהמזל צאתו
 מכונה סטורן לתועלת. ורק אך היו הציב,

לח יש כיצד מלמד הוא המחנך. או המורה
 המציאות, בפני האדם את מעמיד הוא יות,

ההמ לגבי חשובות למסקנות אותו ומביא
ש חש האדם המזל, את עוזב כשהוא שך.

 כוכבים שלושה
 במזל מתארחים

 ־־ גד■
 הגדיים על ישפיע
*החדש המצב

 להתקדם יכול והוא בענינים, שולט הוא
יותר. מוצלחת בצורה חייו את ולנהל

 כל-כך שונים וסטורן שאוראנוס מכיוון
 על השפעתם תהיה מה ברור לא באופיים,
 המיסגרות ניתוץ אחד, מצד גדי. בני״מזל
 הרגשת- השני ומהצד מהפכניים, ושינויים
בנו הקשיים. עם והשלמה הגבלה מועקה,

 שמזה נפטון, כוכב את לשכוח אסור סף,
שנמ הגדיים את מאוד מבלבל שנים ארבע
השפעתו. תחת צאים

 גורם ואוראנוס נפטון של הקרוב המיקום
 של להרגשה אף ולפעמים לאיבוד״שליטה

 מצטרף סטורן שגם טוב לכן השפיות. איבוד
בחופ לפעול להם מאפשר ואינו אליהם,

 אולי נשמרות, זאת בכל המיסגרות שיות.
 מ- שישתחרר מי אך המוכרת, בצורה לא

 במיסגרת מיד עצמו את ימצא אחת מיסגרת
אחרת.

 שנה תהיה לא 1988 ששנת ברור מכאן
הת מסמלת היא גדי בני-מזל עבור רגילה.

בקשיים. מקורה היא, שגם חדשה, חלה
)35 בעמוד (המשך

 קל להיות מתחיל המזל בתחילת שנזלח לאלה
רחוק. עדיין שיום־הולדתם האחרים, אבר יותר,

 מועקה להרגיש ממשיכים
בחו 24זב־ 23ב־ וכבדות.

מחלו־ להתרחק כראי דש,
 מקום מכל או נות־ראווה

 ד עלולים אתם שבו אחר
שתו ספק אין כסף. הוציא

ז־ מהרחש. כיפל״ם ציאו
 חצל־חו לא גם יותר מאוחר
ב נסיעה מהקניה. ליהנות

רצויה, בחודש 26ב־ או צב
 תקלוח בחשבון קחו אך

 בחחום שתוכנן. כפי ילך לא דבר שום ועיכובים.
 לטעמכם. מידי תועה תקופה זו — הרומאנטי

★ * ★
 שתשגי״ חשוב עכשיו טובה. אינה הבריאות

 עייפות, אתכם תוקפת לפתע עצמכם. על חו
 איך אין שכבר ונדמה

 אתם במצב. להילחם
 עליכם כפו כאילו חשים

עו שאתם מה כל את
ל כוח לכם ואין שים,

הרג ולהיאבק. המשיך
 ואין זמנית, היא זו שה

 חשיבות לה ליחס צורך
א בעבודה מדי. רבה
להתק ממשיכים תם
ה התקופה למרות דם,

 מלהסתכסך הזהרו עליכם. שעוברת קשה
 יותר. שובה עמדתם עליכם, הממונים עם

* ★ *
 אין מאוד. חשובים להיות הופכים ח״־החברה

 בחברתם לבלזת או בבית להישאר חשק יזחר
 23ה־ האנשים. אותם של

 אולם קלים. יהיו לא 24ה־1
בחו 25מה־ יותר טובים

מבילו ליהנות תוכלו דש.
 ומקשרים חברתיים יים

 חייבים אלה אך חדשים.
ש דברים בסוד. להישמר

במהי יתפרסמו תאמרו
בשדה־ שריפה כמו רות.

מצבי 28וה־ 27ה־ קוצים.
 משמחח הפתעה על עים

 קל. יותר קצת יהיה בעבודה הפיננסי. בתחום
חדשים. ממכרים ואף מידידים לעזרה תזכו
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