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 שר השבעתו
 נוע
 ער נפטון

המזלות
נפ כוכב הוא דגים למזל הקשור הכוכב

 להגדרה, וקשה מורכב דגים שמזל וכפי טון.
 המייצג הכוכב גם להגדרה וקשה מורכב כך

הכ המזלות לקבוצת שיין דגים מזל אותו.
הרו להיווצר יכול חוץ כלפי אם וגם פולים.

 אין ובלתי־מסובך, ברור הוא שבן־דגים שם
 את ומכיר יודע עצמו הוא שרק יתכן כך. זה

הדבר. שכך לאשר ויוכל בתוכו המסתתר
לק ליופי, מקור להיות יכול נפטון כוכב

 לזיוף לשקרים, לבילבול, או ולהתעלות סם
 הגדולות החולשות את מייצג הוא ולחולשה.

 כוכב ביותר. הנישגבות המעלות ואת ביותר
 בדומה קבועים לחוקים כפוף אינו נפטון
 ומ- שובר אינו שהוא אלא אוראנוס. לכוכב

 הוא פתאומי. שינוי על״ידי מיסגרות נתץ
 למ- דבר כל והופך הכל את ממיס פשוט

 שנוטה כוכב זהו ברור. ולא מטושטש עורפל,
ומיסתורין. לבילבול

מש מסוים במזל נפטון כוכב של מיקומו
הכו של הממושכת שהותו שלם. דור על פיע
 לכך. שגורמת זו היא מזל בכל שנה 14 כב

הת את מציין למזל ממזל נפטון של המעבר
 על שישפיעו והחיוביות השליליות כונות
 באותו השולט המזל בהשפעת שנולד הדור
 1956ל- 1942 בין שהיה נפטון, לדוגמה: זמן.

 לחלוטין שונה לגישה הביא מאזניים, במזל
ונשים. גברים שבין ליחסים

 במ״ טובים קשרים היוצר במיקום נפטון,
 יצירתיות, רב, דימיון מסמל פת-הלידה,
 ורגישות הקרבה אף ולעיתים התחשבות

 מעניק במפה חזק כשהוא הזולת. לצרכי
 הגבוהה הרגישות דרגת את לאדם נפטון
 כוכב של שהותו אמנותיות. נטיות וכן ביותר
 1984ל״ 1970 השנים בין קשת במזל נפטון
 קשור ונפטון מאחר מעניינת. לתופעה גרמה

 היתה שפע, מסמל קשת ומזל באשליות,
 מעבר חיו ואנשים בשפע מצוי שהכל תחושה

ליכולתם.
 1984ב״ גדי למזל נפטון כוכב של כניסתו

מאו יותר בשנים שיתבטא לשינוי הביאה
 וצימצום חסכנות מחסור, מסמל גדי חרות.

לתו תביא גדי במזל נפטון של והמצאותו
 גדי במזל נפטון של המצאותו אלה. פעות
מצוי שהכל מהאשליה להתפכחות גם תביא

יכו כלכליים משברים של תופעות בשפע.
זו. בתקופה להופיע לות

כו של בהשפעתו שיוולדו או שנולדו מי
שק לדור תגובה מעין יהיו גדי על נפטון כב
כע העבודה את יראו אלה אנשים להם. דם
האמיתי למצב ומודעים חסכנים ויהיו רך

 )1988 החודש(פברואר המחנה. לפני ההולך
 ושבתאי אוראנוס הכוכבים גדי למזל נכנסו

 גדי. במזל כוכבים של גבוה ריכוז יצר וזה
 ממחסור יסבול לא שהעולם לקוות רק ניתן

 גדי. מזל כאמור מסמל שאותם ומקשיים,
מוד־ להיות שלא אפשר אי זאת, בכל אך,

 דיוני, מקור להיות ■נור נבטו! כוכב
 לשקרים רבירבור, או ולהתערות, לקסם

 הגדולות החולשות את מייצג הוא ולחולשות■
ביותו הנשגבות המעלות ואת ביותו

 המציאות עם להתמודד יעדיפו הם בשטח.
 רעיונות להם יהיו ניצבים. הם היכן ולדעת

 שבהם מופשטים לרעיונות בניגוד מעשיים,
הקודם. הדור הצטיין
 כוכב של שכניסתו עוד להוסיף יש כאן
החלוץ את סימלה 1984ב- גדי למזל נפטון

 הכלכלה. על ישפיע זה שמצב לכך עים
 שהם צעד בכל זהירים להיות יצטרכו אנשים
לבור לכניסה קשור הוא אם ביחוד עושים,

 רק רואים פירותיה שאת להשקעה או סה
לה יכולים אלה מעשים מאוחר. יותר הרבה

ורכוש. כספים של ואובדן להפסד ביא
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באפריל סג

 עליכם משתלטת ומעיקה נבדה די הרגשה
 ביטים למנוחה. זקוקים׳ אתם באחרונה.

ל נטייה לכם י׳ש אלה
תכנ ולחלות. התעייף

 מתכננים שאתם יות
בסוד. להישמר חייבות

 לפעול שמנסה מי יש
 את ולהחליש נגדכם

אנ בעבודה. מעמדכם
ונעי חביבים יהיו שים
אליכם, ביחסם מים

סבנה. טמונה כאן אולם
להב קל לכם יהיה לא

 - הרומאנטי בתחום לאוייב. אוהב בין חין
 חייכם. את מאוד יגוונו חדשות פגישות

־* * *
 אחכם •עסיקז ידידים עם ופוישות קצרות נסישח

 ומבוקשים מקזבלים תהיו הקרזבה. בתקופה
 מיפד1 לאירועים 110ז1וח

 איגכם חב פ־ שעל שים
 יש בהם. להשתתף נוטים

בעי הבריאות על לשמור
 בחודש. 29וב־ 28ב־ קר

 על נם מצביעים אלה ימים
 מס־ לבני־מישפחה בעיות
 חרשים כספים ענ״ו־ נרם.

 •ותו. רצינית התייחמות
 להוציא נוטים אתם שוב
 להר שתובלו ממה ינחר
 לשמור חשוב הרומאנטי בתחום לעצמכם. שות
 לאט. מתחדשים שנותקו קשרי□ שדיוח. על

* * *
 יש אלה. בימים חשובה מאוד הקאריירה

 או לעמדה ולהגיע להתקדם אפשרות לכם
וסמ* מעניינים לתפקיד
 אפשר אי יותר. בותיים

 בשיא להתייחס שלא
למ והזהירות העדינות

 אלה עליכם. מונים
 אך לעזור, מעוניינים

ללח בעצמם נתונים
 שזה כמה ועד צים,

תמי - מוזר לכם יראה
חשו ועזרתכם כתכם

 יבואו ידידים להם. בים
 בפברואר 29ב- מיקריות פגישות לעזרתכם.

מצב־הרוח. את מאוד ישפרו במרץ 1ב* או

סוס1
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 ב1חש קלים. יהיו לא בחנדש 26ה־ עד 24־ה
 לא תופשת לרופא. 1נש1 עצמבם על שתשמח

להר־ לכם נורמות מוכרות
 וכדאי בטוב. שלא לש

!.131 טיפול ולקבל לברר
להע זום□ אתם בעבודה

 למרוח עבודתכם. על רכה
 מאוד קשה עובדים שאתם

 אינם החיצוניים נהחנאים
סדירה. עבודה מאפשריס

 אלא בכם, תחי זה אין אך
אח אנשים של בבעיות

 יהיו 28ה־ ער 26,־ר רים.
 זאף להתפרץ לריב נטייה לכם יש מתוחים. מאוד
 בכך. מה של דברים בנלל קשרים. לנתק

* * *
 אתם עדיין אך מעט, משתפר מצב־הרוח

 ובחוסר בלאות בעייפות, בכבדות, חשים
 שאיפות שביעות-רצון.

א בימים המתגשמות
לאכז לכם גורמות לה

זקו בני־מישפחה בה.
 ולהרבה לעידוד קים

ברי בעייה תיתכן יחס.
מבוג לקרובים אותית

 כספיות בעיות רים.
 מקור יש אך מטרידות,

 להיעזר תוכלו שבו
 המצב. את מאוד ולשפר
 יותר מכם דורשים קל. אינו בעבודה המצב
 הציפיות. כל על לענות לכם וקשה מדי,

* * *
 בעייתי להיזת הופך הכספי שסצבכס למרות

מסמם־ לטנבה השסע תופתעו האחרון, בזמן
לא ממקור שיניע בסף _______

 טזבה אינה הבריאות י.1צפ
 29ה־ בין במיוחד יפריע ווה

 אל במרץ. 2ל־ לפברואר
הסיק־ בעצוח תזחלו
 אתם לכם שנותנים צועיזח
ה• אחרת לטיפול, זקוקים

 שנרם קשר, יחסיה. מצב
האחרון, דש1בה לאכזבה

 חשוב לתפוס.מקום חתר
 אפשר עכשיז בח״כס.

 מה יזהר. בריאה בצזרה אותו לבנות יהיה
סמושך. זמן מעמד יחזיק אלה סמים שמתחיל

0״זנ1ח)

 הצלחה.
לכם יהיה

911111
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 אחרי גם זמגכם. רוב את תופסת העבודה
אחרים. ומשרתים עסוקים אתם העבודה

 אך טובה, לא הבריאות
בבריאו שמדובר יתבן

 בני-מישפחה של תם
לטיפולכם. שזקוקים

 מיוחדת הצעת-עבודה
 לכם תוצע ויוצאת־דופן

להתיי וכדאי השבוע
ברצינות. אליה חם

 מיטפר לבצע הזמן הגיע
העבו ולמרות שיגויים,

 לכם תהיה הקשה דה
שלכם. השבוע זהו ברומאגטיקה

בן-הזוג. עם וחזק סוב קשר
* * *

 תנודות לאחחנה עבר! שלבם האהבה ח״
 השסע זהו אולם ברורים, אינס היחסים קיצוניות,

 מחדש לבעת תוכלו שס
יו בריאה מערבח־יחסים

 הקשר את לסיים או תר,
 מקום לפעח כר־ הישן.

בעבו ובריא, חדש לקשר
 ת,1מח־1מ מנלים אתם דה

 שמעד !יצירתיות בקיאות
 כלפיכם. הערכה ררח

 2ה־ עד לפברואר 29ם־
 לשוחח, תוכלו — במרץ

 בדרך לפעול 1א לשמע
 שאיפותיו אח לקרם בדי אחרת,
חשו! יהיו ו#-ל עם קשר 1א !סיעה

־* * *
 אתבם, להעסיק ממשיכים מגורים עגייני
 ההוצאות אתכם מעסיקות מכך יותר אולם

 אינכם שאותן הגדולות,
 התקופה למנוע. יכולים
יותר. קלה תהיה הבאה

מת והדיכדוך המועקה
 המצב אך לחלוף, חילים

מטריד. מאיד הכלכלי
ענ את לארגן תצטרכו

 בצורה הכספיים ייניכם
 לשתף ומבלי חשאית
מכי שאינכם אגשים

ש הלוואה היטב. רים
 עם בקשרים קשור זה אך תאושר. ביקשתם

זמן. קצת לקחת ייבול אחדות ארצות

ר• 2ו ב מ צ ד  ב
בינואר

תס תפרגעגזוזו

 המיקצושות.
לעחירכם. ם

קשת
 - בנובמבר 2<
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 התקופה. את □אפיין ומתוח תוקפני סצב־רוח
והשדטה. דנע. ק ולהתרת להתפרץ עטים אתם

 בדרך מתנאים אתם שבר,
עכשיו. ק״סח אינה ברר,

קש לכם צפויים ;בעבודה
שנע לעוול ודים הקש יים

בספים, בשיש לבם שה
 למאבק לצאת תצטרכו .

צידקתכם. על ולהתעקש
עב סקרילס שאתם הסח

 את להשיג לבם יעזור שיו :
הרוםאוט׳ בתחום המטרה.

העת, הזם! בדיוק זה אין
 םאזד ממישהו עיםה1 להפתעה תתמנע אזלם

 סי־הביח, שאר על נם ישפיע זה לכם ויקר תשוב
* * *

 לאח־ אתכם שחטרידו הכספיות, הבעיות
 שוב אתם עכשיו. לחלוף מתחילות יוגה,

להר ויכולים מאורגנים
או יותר. בטוחים גיש
 להיכנס שלא חשוב לם

ולש גדולות להוצאות
 הקיים. על היטב מור

תיב המיקצועי בתחום
 את לראות עכשיו לו

חד מנקודת-מבט הכל
 מה מחדש ולשפוט שה
ש יתכן עבורכם. טוב

להז לב שמים אינכם
 הבנות אי מידיכם. לחמוק שעומדת דמנות
 קשרים. יהרסו בני״הזוג לבין ביניכם

* * ־*
הברי הקשה, מהתקופה לצאת סתחירים אתס
 על רשסור ותצטרכו תישה מאוד עדיין אות

 נט״ה יש מאוזנת, תזונה
ולהחפוק. מדי יותר לאסל

 תיבלו 28ה־ עד 26מה־
 בתחום מהצלחוח ליהנות

ס נם לכם יש הרוסאנט׳,
בהנרלות. לזבוח רב מי

 משדד מאוד הכספי הצד
 ,אח לנצל נכדא׳ השבוע

 מאחר הקרובה, התקופה
 בכל עתה לא שזה וזוהי

 אסור לכספים. הקשור
תחזור. לא היא ההזדמטת. את להחמיץ לכם

 בפברואר ו9
במרס 20

חדים. בסבשיריס בטיפול זהירים שחה־ז בדאי
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