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 השכעת
 ער סטוון
והאופי הגורל

גור האם השאלה את מכיר אסטרולוג כל
 אפשרות־בחי- לנו שיש או מראש, נקבע לנו
 בע- שזוהי יתכן פשוטה. אינה התשובה רה.
 אחת. תשובה עליה שאין פילוסופית, ייה

 התשובה. את למצוא אפשר באסטרולוגיה
 המפה את שבונים גרמי״השמים, כל מבין

ומ שמלמד אחד כוכב ישנו האסטרולוגית,
 את לשנות האדם של יכולתו את סמל

הגורל.
 עבודה ללא דבר מקבל אינו סטורן כוכב

 דבר כל וזמן. סבלנות רבים, מאמצים קשה,
יסו לבנייה באיחור. מגיע זה בכוכב שקשור

 וני- זמן של שפע דרוש ובטוחה חזקה דית,
 השולט הכוכב הוא סטורן כוכב סיון״חיים.

 בגי-המזל על שמערים זה והוא גדי, במזל
 שאינו גדי, בן־מזל בנמצא שאין עד קשיים,

מקרוב. הסבל את מכיר
 מעט סטורן לכוכב יש שבה מפת-לידה,

 קשה יהיה שלאדם כך על מלמדת השפעה,
 מפה רוב על־פי גורלו. או אופיו את לשנות

 ואינה מיוחדים, קשיים מציבה אינה גם כזו
 תהיה שבה מפה אולם קשה. אופי על מראה

 אדם על תצביע חזקה, השפעה לסטורן
מחוסר״אה בילדותו שסבל למוד-ניסיון,

קשו תהיה ילדותו קשה. כלכלי ממצב בה,
ומאכזבים. מרים בזיכרונות רה

 חיים יהיו סטורן, מכוכב המושפע לאדם,
 הוא המרובות שאיפותיו את יותר. קשים
 קשה עבודה לאחר ורק מאוחר יגשים

 סטורן כוכב כאשר אלה, בימים ומאומצת.
 לדעת כדאי גדי, למזל קשת ממזל עובר

זה ממהלך במיוחד שיושפעו האנשים, מיהם

 בחו- האנשים רוב יגיבו הדברים למקרא
 כל יצטערו יקרה, כשזה אבל סר״אמונה,

 בני בחשבון. כזו אפשרות לקחו שלא אלה
 השנים בשלוש עצמם את יבנו גדי מזל

 לא זו במזלם. סטורן יהיה שבהן הקרובות
 חיונית היא אולם קלה, תקופה תהיה

 ואינו מתבגר, אינו אדם האישיות. לעיצוב
מצבים לקבל מסוגל אינו אם מתחשל,

 ישהו גדי במזל התהליך. להם יגרום ומה
 ולכן גדולים, כוכבים שלושה תקופה באותה

במעבר. כולו העולם יחוש
שאפ קשה, עבודה מחסור, מסמל גדי
 קשים. ממצבים לצאת ויכולת חזקה תנות

 העולם של הכלכלה על ישפיע לגדי המעבר
בהרג אנשים חיו האחרונות, בשנים כולו.

 שלא מי גם לעולם. יחדל לא שהשפע שה
 אליו. גם יגיע שהשפע חש באמצעים התברך

להת העולם יאלץ לגדי סטורן כניסת עם
קשה. מחסור עם מודד

 והצליח קשות, חוויות חווה לא אם קשים,
יותר. מחוזק מהן לצאת
 חזקים גדי מזל בני יהיו התקופה תום עם

 אם גורלם, את לשנות ויוכלו ומחושלים,
 מזל לבני בנוסף קשה. כגורל מופיע הוא אכן
 סטורן כוכב של משהותו מאוד יושפע גדי,

 נמצא שסטורן בתקופה שנולד מי כל בגדי,
 שנה. 28ל״ אחת קורה הדבר גדי. במזל
 שנולדו אלה וכן ,1931־1930 השנים ילידי

 של השפעתו את ירגישו 1962ל־ 1959 בין
חייהם. על זה כוכב

 נוסף שלב יעברו 1930-1931 ילידי
 ביתר לחיים יתייחסו הם מעכשיו בחייהם.
 הדרך שבו לשלב יגיעו הם שגי מצד השלמה.
 כבר הם הדרך רוב את קצרה. היא לפיסגה

 יעבור שבהם השנים, שלוש חלוף ועם עברו,
 (ואף להגשים יוכלו הם גדי, במזל סטורן

 למטרות ולהגיע ישנות שאיפות בהצלחה)
שאפו. הם שאליהן
 הם זאת, לעומת ,1962 עד 1959 ילידי

 שינויים יעברו הם דרכם. בתחילת עדיין
 עכשיו נמצאים הם שבו והשלב חשובים,

 שתעבור אחרי ההתגברות. שלב נקרא
 30ה״ שנת לתחילת יגיעו הם התקופה
 מבוגרים רציניים, שונים, וירגישו בחייהם,

 לעשות החיים, את לנצל ירצו הם יותר.
 שינוי על שיחליטו יש עצמם. עם משהו

 אם לימודים, על יחליטו אחרים מיקצוע,
 סוף־סוף, שיחליטו, ויש זאת, עשו לא עדייו

ומישפחה. בית ולהקים להינשא
מיס- בפירוק לעיתים, יתבטא, זה חלק

 שמציע הקשה הגודל
 ואחרים גדי לבני־מזל סטורן

השנעחו החח שנולדו
 או בגירושין אף ואולי מתאימה, לא גרת

 בחייהם. חשוב מקום שמילא ממי פרידה
 עם להתמודד יצטרכו הם הקרובה בתקופה

 נוטה הכללי מצב-רוחם מעטים. לא קשיים
 בלתי- מועקה הרגשת וכבד. רציני להיות

 אחת זוהי הזמן. כל אותם מלווה מוסברת
 אדם. כל של בחייו החשובות מהתקופות

 מלמדת זו, תקופה עובר הוא שבה הדרך,
 יכולת אישיותו, כוחותיו, על עצמו, על אותו

 על וכן המציאות, עם שלו ההתמודדות
בשארית-חייו. יפנה שאליו כיוון, מציאת
שימ עד רבים שינויים יעשה שעוד יתכן

 תתחיל לחיים הגישה אך מקומו, את צא
 גם לכולם, להזכיר כדאי לסיכום, להתגבש.

 שהתקופה במזלו, עובר אינו. שסטורן למי
 בפני כולו העולם את תעמיד לנו שמצפה
 להסתגל שידע מי וכל קשים, אתגרים

 יהיה במועט, להסתפק ולדעת במהירות,
להגיע. שעומד למה ויתאים חזק
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הכס בענייניכם מטפלים אתם שבה הדרך,
 מאוד תהיה ,15ל״ 13ה״ בין בעיקר פיים,

 אל העתיד. לגבי קובעת
מיס״ על לחתום תתפתו

 שבהם חוזים, או מכים
להתחיי נכנסים אתם
 לטווח לחובות או בויות
 ברורה לא כרגע ארוך.

 אולם הסיבה, לכם
ש יתברר יותר, מאוחר

 מה על לבנות עדיף
מסו 16וה* 15ה״ שיש.
 וגם בדרכים גם כנים,

הש סוג. מכל סכנה צפויה שבו מקום, בכל
 טוב. מעמדכם - בעבודה עצמכם. על גיחו

* ★ ★
 אל בחודש. 15ל־ עד1 13מה־ נעים לא עיסות

מוצ ברעיון שנראה מה החלמות. לקבל תמהרו
 מאוד גרוע להיות יבול לח.

 זה אין יותר. מאוחר בשלב
 דחוקים. על ב1לחש הזמן
 מאמץ כל לעשוח כדאי

 טובים יחסים על לשמ!ר
 השותף א! הזוג בן עם

 בספים בענייני בעבודה.
 .רצינית התייחסות רחשה

 והת״נד לאיש־מיקצזע פנו
 יש שבה הדרך על צו

 אתם כן. לא שאם לנהוג.
 נסיעה רשלנות. בולל רב כסף להפסיד עלולים
 בחודש. ו8ב־ אז !7ב־ הפרק על שלה לחדל

* * *
 האחד, דברים. שני על מלמדים 14וה״ 13ה-

 עומס וכן ואחראית, מפרכת קשה, עבודה
להח הצורך בגלל נוסף
מה שנעדר מישהו ליף

 עם סיכסוכיס עבודה.
ובעלי״ מבוגרים אנשים
ה בגלל צפויים עמדה

מעו שהתנהגותם כעס
 על שימרו בכם. ררת

 מאוחר יותר איפוק.
 שאמרתם על תצטערו

 עליכם שנית, מדי. יותר
לב ברצינות להתייחס

לעו לתפקד. לכם שמפריעה שלכם, ריאות
הרומאנטי. בתחום הצלחה צפוייה זאת, מת

תאומיס

 בררה, אין אך יקר. זסן מכם נוזלת שוב העבודה
 בני־ נם שבדים. אתם שבז מ1במק דווקא לאז זה

לכם. זקוקים המישפחה
ברג מחלה. בנלל חלקם

 שרק נדמה כאלה עים
 על לקחת מסוגלים אתם

הבעיות, בל את עצמכם
 משגלים אינם שהאחרם
ב־1 15ב־ עימן. להתמודד

 על שימרו בחודש 16
 רנישה הבטן בריאותכם.

 חייבת זהחזונה מתמיד.
ומותאמת. בריאה להיות

 שלא אפשר א׳ לכם. הולך הרומאנטי בתחום
 סביבכם. מקרני□ שאתם להופעה להימשך

* * *
 אתם אבל שעובדים, היחידים לא אתם

 אין מעצמכם. דורשים שאתם במה מפריזים
 יקדם אומנם זה ספק,

 השאלה אולם אתכם,
 תוכלו מתי עד היא

 בצורת״ מעמד להחזיק
נפ בריאותכם זו. חיים
מחו אינכם אתם געת,
 ואתם כתמיד סנים

 אינכם בעייפות. חשים
 למנוחה. זמן די מוצאים

 יציאה על לחשוב כדאי
ב או ג5ב- קצר לנופש

 אי שבו זמן, וכה, כה בין זהו, לחודש. פג
 רומנטיים. עניינים על לחשוב שלא אפשר

★ * *
ש כך על מלמדת בחודש 14ב־ או !3ב־ נסיעה
 בחיים א! בבית זמן מר יותר כלואים הייתם

שלכם. שינרת״ם המאוד
 לשעת בצורך חשים אתם
 ולחיות הסביבה את קצת

 זה אחרים. אנשים בין
 מתקשים אתם לכם. רחש

ונו התקופה. אח לעבור
ש ן,1בדיכא לשקוע טים
 בדרך לכם אופייני אי[!

 בעיות צפרות בבית כלל.
בחודש. 16ורר ו5וד בין

אינסט שונים. מכשירים
 ו9וה־ 18ה־ להתקלקל. עלולים חשמל. אז לציה

אוחז. תחמיצו אל מלהיב. רומאנטי בילוי מבטיחים
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 אתכם תשמח כספים בענייני טובה בשורה
 קצת מוקדם אולם בחודש, 1ב-* או 13ב־

 שיש החובות לשמוח.
ועלי גדולים, הם לכם
 עם ולסיים למהר כם
להו שלא הקפידו כך.

מוכר אינכם אם ציא,
 את לשנות כדי חים.

ש שלכם, צורת-החיים
 נראית אינה זה ברגע
 שיהיו תצטרכו לכם,

 חשוב כספים. בידכם
 ענייני מוכנים. שתהיו

 להונות מאד קל אתכם. מעסיקים מגורים
 אמון. לתת תמהרו אל לכן אתכם, ולרמות

* * *
 לפשל צרך אתכם. מעסיק המיקצוע׳ התחום

שבו מקום־עבודה, לכם הציעו אם במהירות.
״_____________נסהים והשכר התנאי□
 תהססו אל יותר. וטובים
עכ לבם יש אותו. לקחת

 חשובות. הזדמנויות שיו
 יחזרו. לא מאנחר שיותר

עלו אתם תיפעל! לא אם
תבי בקרוב להתחרט. לים

 חשוב השכר שנושא נו
 חושבים. שאתם ממה

 אתם הרומאנטי בשטח
 מלאת־ לחקזפה נמסים

 בני שלבם. בקצב יעמדו לא השני המין בני ח״ם.
 ועידוד. עזרה בבקשת אליכם יבואו דנים מזל

* * *
 לסבול נוטים אתם מעייפים. 15ה־ עד 13ה-

 הקפידו לקויה. מבריאות או חולשה מבעיות
וה המתח מנוחה. על

מו פעילים להיות צורך
 משיווי- אתכם ציאים

 אתם עכשיו המישקל.
לפעול, צורך מרגישים

אנשים, להכיר לצאת,
ש הצעות להם להציע

לע שתוכלו בטוח לא
כס בעיות בהן. מוד

אתכם, מטרידות פיות
מאפ 18וה״ 17ה״ אולם

 שלא הקפידו רק מוצא. למצוא לכם שרים
ממצבבם. להרוויח שחושב במי להיעזר
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 מישהו מכבידים. ודי בחזדנשמעייפים ז6ה־1 ו5ה־
 אינכם אח□ שנם סמן !זאת לעזרתכם זקוק

שה טוב. מרגישים  ההת
בחו ו7ב־ תחלוף הרעה

 חזקים שוב תהיו דש.
 בעבודה יותר. ואזפטימ״ם

 טזבים תנאים לבקש 1כל1ת
 שלכם הגישה אבל יוחד,

!מת עדינה להיות צרכה
ה של בשיניונוחיו חשבת
 בשטח ערכם. משנה

 שמרם אתם הרומאנטי,
מעניינת. תקנפה בפני

מ אח יביא! זאלה חדשות. הכרויות צפויות
 קשה. לקינאה בשטח. כבר הקיימים הזוג

* ★ *
 ג3ב־ להתקיים עומדת מאוד חשובה שיחה

ולר להתכונן עליכם יהיה בחודש. 14ב־ או
 הנקודות את לכם שום

 שתשו־ חשוב שעליהן
 מתייחס זה כל חחו.

 אתם שם לעבודתכם.
 שינויים לבצע עומדים
 ברורים אינם שעדיין

 זאת ובכל לגמרי. לכם
 את שתסבירו חשוב

 עמדתכם ואת עצמכם
שא השינויים, היטב.

 יהיו לבצע, עומדים תם
 ובינתיים פברואר, חודש בסוף יותר ברורים

 זה. לתאריך חשובה'עד החלטה כל דחו
* * ★

 ויוסיפו אתכם יעודדו אחרות ארצות עם קשרם
 תזכו עבודתכם. את מערכים העצמי. לביטחונכם

שבי מה כל על למחמאות
האחרונה, בתקופה צעתם
מאב צפויים עדיין אולם
 הבית רן ועימותים קי□

 מצליחים אינכם לעבודה.
מלם. רצון את להשביע

להק חשוב זר, ברוע אבל
ב את דיש  לקיחם הזמן ח

הסיק־ בתחום האינטרסים
 להיות תוכח בקחב עי.1צ

 צרך רנחיים אך מרוצים.
 !5ב־ שקנוה. מה על עיניים בשבע להשניח
בכבישים. זהירם מאוד שתהיו כדאי בחודש,
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