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המזלות כל לבני שנתית תחזית
 צבו ה71

 דנם,
בתשמ״ט

טנה
 - במרס 21
באפריל 20

 הקלות לשנים שייכת איגה תשמיט שנת
 כוכב - הטליים של הכוכב הטליים. עגור

 בנסיגה נמצא מרט,
 שם ויהיה טלה, במזל

אוקטובר. סוף עד
 על מלמד זה מצב

ה בכל רבים קשיים
 החשובים תחומים

העי הפגיעה ביותר.
ה״ בבית היא קרית

בנו בעיות קאריירה.
 יחסרו לא זה שא

מבו הורים השנה.
 הבריאות למעמסה. ליפול עלולים גרים

 יחלפו. הבריאותיות והבעיות משתפרת
 יוכלו אפריל חודש עד כלכלית, מבחינה

 יחסית טובות מהכנסות ליהנות דווקא
 יגוונו חדשות היכרויות מצבם. את ולשפר

 חדשה אהבה יביאו ואפריל מרץ השנה. את
 יינשאו. כי אף וייתכן הטליים, שבין לפנויים

★ ★ ★
 חורש מחציח עד השוורים אח חעסיק הבריאות

 שקטה החוהווח הדורשח תקופה זוהי יוואר.
 אין סודיות. ער ושמירה

 בחברי□ אפילו לבטוח
 עט10 מירע לספק ועדיף

 השער׳□ האפשר. ככל
 יותר הרכה חזקים יהיו

חר להתחלות !□ומיס
 מחד ואילך. מיעאר ושת
 שיפור וראה מרץ דש

 אפשר הכלכלי. במצב
 מהקשיים לצאת יהיה

השוו וקלעו שאליהם
ל רים ל  ממקורות יניעו כספים חוסר־זהירוח ס

חדל וסיעות מהעבודה. רחקא 1לא1 שולם  יקדמו ל
 שייצאו מי יעסקו. שבהם פרו״קטים אותם!יבססו

 חחומים יכירו אך בקשיים. אמנם יתקלו ללמוד
 במיקרה. יבוא לא דבר שום ידעו לא שעליהם

 בתחום ומאמצת קשה עבורה פרי הוא הבל
 מש״וים שינויים שור מזל ס־ יעברו הרומאנטי

★ ★ ★
התאו עבור מתחילה חודשים שלישה בעוד
 ספק אין יותר. הרבה קלה תקופה מים

 להם שגם הזמן שהגיע
 מטיבעם קל. יהיה
 את למצוא להם קשה

 קבוע במקום עצמם
 לחפש מבלי ויציב,
 השנה אך וגיוון. שינוי

 בחירה מתוך יהיה זה
אילוצים, מתוך ולא
ה בשלוש שהיה כפי

יו האחרונות. שנים
 לפניהם יפתח פיטר

 לחו״ל, נסיעות לימודים, נהדרת: תקופה
 חדשה. לסביבה או חדשה לדירה מעבר

 ואף תכניות לממש יהיה אפשר בקאריירה
 מבני מעטים לא יותר. מעניין תפקיד להשיג
 להתגרש. אפילו או להיפרד יאלצו המזל
 רבות הן טוב קשר למצוא האפשרויות אולם

 זאת. בשנה בודדים יישארו לא הם וכך
* * ★

עסו הסרטנים יהיו הקרובים החורשים בחמשת
 הבעיות עיקר הקאר״רה. על במאבקים מאוד קים

שיים יהיו והקשיים  בחוד
ית אחר־כך הקרובים,

 במיל־ לנצח ויוכלו חזקו
ה מוהלים. שהם חשת

ה מד  תהיה עצמה ע
 צורך כבר אין יותר, קלה

ס אח ולשרת לספל  מל
 ולמת. לה־תע ואפשר
 להתפעת חשוב במיוחד

 יותר, יצירתיים לעיסוקים
 ל־ להתמסר יוכל! הם

 אותם. המעניינים עניינים
השנה לקראת ולהכינו
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 באמצע דיאטה על לשמור כדאי לאור. להוציאו
 להשמנה נמייה על המצביעה תקופה זוהי השנה.

 מרכזי מקו□ יתפוס בני־הזע עם עימות סלטת.
 לא כדי חזקים להיות •צטרס הסרטנים השנה.

 זו בשנה להם שיקרו רבי□ מדברים להיפנע
★ ★ ★

 האריות יקדישו שעברה, כבשנה השנה, גם
וחלו שאיפות המיקצועי. לקידומם רב זמן

להתג עשויים מות
 יצטרכו כן לשם שם,

בעבודה'לע להתרכז
שיגר־ בעבודה בוד
מעניינת. ולא תית

קשה, תהיה העבודה
לי יוכלו לפחות אך

 לא מהפירות. הנות
 להגיע להם כדאי

 הממונים עם לעימות
 יצטרכו ,׳הם עליהם

 טובים יהיו החברה חיי למרות. להיכנע
 ויהיו בפופולריות מעליה יהנו הם מאוד.

 כספית מבחינה חברה. בכל מאוד מבוקשים
 החדשים בשלושת חסכנים להיות יצטרכו
 הכלכלי. מצבם ישתפר מכן לאחר הבאים.

 ודם מיוחדת, התייחסות תדרוש הבריאות
להם. המציקות בעיות להזניח יוכלו לא

ח להינשא אפשר שבה שנה מו  ח״־מישפחה !ל
שוחת אין בכספים וטובים. יציבים  נם טובות. ב
 כדי ומשועת שונות דרכים למצוא יצטרכו השנה

 על לשמור ובעיקר הוחלו שלה רמה על לשמור
ש מ  להחזיקו. קל שלא להם. השייך ר

★ ★ ★
 האחרונה התקופה אח שמלווה המתיחות

 הדיכאון, אבל חדשים. כמה עוד תימשך
הב והרגשת החולשה

ביום״ יחלפו דידות
הק השנה ההולדת.

 עומדת אינה רובה
 יורגש זה קלה. להיות

 לבין שבינם ביחסים
ובני־המיש״ בני־הזוג

התפרצויות, פחה.
ומרי רוגז איומים,

 אופייניים שאינם בות
הת על ישפיעו להם

 מגורים ענייני ינואר. עד הקרובה קופה
 של בריאותם גם וכך לבעיות לגרום עלולים

 כספית מבחינה מבוגרים. בני-מישפחה
 ניתוקים בעבודה. יצליחו הם ישתפר, מצבם

 קשרים על לשמור ידעו שלא למי צפויים
מההצ יהנה ללמוד שיחליט מי קיימים.

עידוד. להוסיף עשויות ל לחו" נסיעות לחה.

תאזנ״ס

 יתחילו הקשתים קשה, יהיה רטל״ם
 לזולתם. לדאוג ׳משים בתולה ובני לבדות,

תשמ״טי שנת ך,3 אם תואה, איר

 דבר־מה ליצור
שבה הבאה,

חדש
•וכלו

 סי שר והאישינח האופי קל. למזל נחשב אינו
 קשוח למשימות פעם בכל אותם שולחים בחולה

 בתולה לבני ומסובכות.
 הם ולכן קודם. הזולת
ה את משרתים תמיד

ה בהתנדבות. אחרים
 מראינה. בהחלט בריאות

 או לב שמים אינם הם
 בעוד בעצמם. מטפלים
 יוכלו חודשים כארבעה

 סוף־סוף לרווחה. לנשום
 טובה, תקופה מתחילה

חורש יותר. וקלה נוחה
 בתחום נפלאות אפשרויות עיסו מביא מרס

ה מד זוהי קידום לפני שמדים הם והקאר״רה. הע
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 חדשים קשרים יצירת ער יהיה השנה הדנש
 היתר, האחרונה השנה קיימים. קשרים !סיום

 קלה. לא כ׳ אם סענ״נת.
 פירקו מהעקרבים חלק

שר עזבו סיסנרת,  ק
 אחחם וממושך. קבוע
 ורבים מקום־עבודה שינו

שר התחילו ש. בק מ חד
 להם מצאו לא שער״!

 למצוא ־!כלן קבוע קשר
5 שב־ו כתקופה סי־זונ 3!9 3 1 $@ !3 

 חודשים למרס. נובמבר
הזדמ מאפשרים ארה

ה במהרה. תחזור שלא נות מד ע  אלה בחודשים ה
ינואר א! דצמבר לאחר הנאה. מסבה ולא קשה

 תהיה ההבנסה ונם יותר. מתאים מקום ימצא!
ע. טוב אינו הכספי מצבם יותר. הרבה נמהר, ת  כ

ש אבר חל. שיפור רואים מרס מחוד  תקופח־סה נ
 זה אבל מצומצמת. בחברה להסתפק ״אלצו

שים אינם שבה וחברה סביבה על עדיף  טוב. מתי
★ ★ ★

 יתחילו והקשתים בלבד, קצרה תקופה עוד
 הורגלו שאליו הטוב מהמזל ליהנות שוב

חייהם. במרוצת
האחרו השנים שלוש

 המזל את עיכבו נות
ל נאלצו והקשתים
 קשיים עם התמודד

שינו עברו הם רבים.
מאנ ניתוקים יים,
 שינוי אהובים, שים

וב־ במקום־העבודה
 עכשיו צורת־החיים.

 לקראת פונים הם
 הרומאנטי התחום יותר. וטובה קלה תקופה

 רציניים. קשרים •צפויים מבטיח מאוד יהיה
 וכן בלימודים, הצלחה לחו״ל, נסיעות
 השנה. לקשתים צפויים תחום בכל הצלחה

 כחודשיים. בעוד תתחיל הטובה התקופה
 לכספים, קשורה השנה העיקרית הבעייה
 לטובה. שינוי להבטיח אי-אפשר זה ובשטח

★ ★ ★
 עולה דבר וכל מפונקים. אינם שהנד״ם למרוח

ש״□, ממילא להם ק  קש״ס להם מצפים השנה ב
ל שנה זוהי עספים.  ש

ש. מן־נפ ש  הסתנחת. ח
ש מה מכר התרחקות

ש מאליר ומובן מוכר ו
ל ובחינה קילה הדב ש

הד מנקורת־מבט רים
 באופן יניעו שיעיים שה

וההסתנלוח בלתי־צפו׳
_____________________ להיע־ תצטרך אליהם

 שינויים במהירות. שות
1נ־ע במקום־העמדה

ה יהיה הכיוון מראש שתוכננו מבלי  ויהיה שוו
 להישנים להניע כדי מרץ הרבה להשקיע צורך

 עלולים מבערים בני־סישפחה טובות !לתוצאות
ש תי ה שפיע זה ודבר טוב לא ל  החיים. על י

 חופשיים להיות יובלו הם עצמו במקום־העמרה
להי שיאלצו יתכן מחופש־פעולה וליהנות יותר
 טוב. יהיה מצבם כספית מבחינה סבן־זנו. פרד

* ★
 מתאימה סביבה אחרי וחיפוש חוסר״שקט

 תהיה הקרובים. החודשים את יאפיין יותר
החל לקבל שגיאה זו

בחוד לכך בקשר טה
 לעת הקרובים. שיים
 להישאר כדאי עתה

 מאמצע ורק במקום
 כדאי נובמבר חודש

שינו לבצע להתחיל
 בתנועה ירבו הם יים.

קשו תהיה ועבודתם
 או רבות בנסיעות רה

 לשנות בצורך אולי
 יהנו הם האביב לקראת המגורים. איזור את

ומבו מקובלים ויהיו הרומאנטי, מהתחום
 כושר-היצירה השני. המין בני בקרב קשים
 מצבם כספית מבחינה במיוחד. בולט יהיה
 עלולה הבריאות יותר. הרבה טוב יהיה

 לעיכובים או בתוכניות לשינויים לגרום
 ברצינות. אליה להתייחס ויש בעבודה

★ ★ ★
 נם דנים מזל בני אח להטריד ימשיכו כספים ענייני

ש״ם יהיה מאוד קשה הקרובים. בחודשים  בחור
לח כדאי הבאים. וחצי
 ולהילחם בהוצאות סוך
 מקום בבל ר,זכויות על

 את לנצל סנסים שבו
ה ליבם. וטוב תמימותם

 תנשב יהיה הכספי נושא
שך ה השנה במ  שכן סל

 בר־ לררח יצטרכו הם
 לא המצב מח־הח״ם.

להי מה ואין רע, יהיה
יש אך לבהלה. כנס

 המיקצוע׳ בתחום ולהתכונן. למצב דע־ם1מ להיות
 הדנים שעברו שינויים יותר. קל 1עכש־ יהיה

 בייחוד עליהם. היקשו האחרונות בשנתיים
 יותר קל המצב יהיה עכשיו לבינה. שבינו בתחום
ש להתחיל אפשר שכוח ולנסות מחד  מ׳ את ל

 טיבה שנה תהיה ז! הכל בסך זא־מללו. שהכאיבו
שחיזח בר,1 להחמ־צן. שאסזר רבות אפ
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