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 חדשה. להתחלה סימן הוא יום־ההולדת

 גם השנה יום־ההולדת מסמל לקשתים
 ושבתאי, אוראנוס הכוכבים חדשה. תקופה
 והשני שנים שבע האחד קשת במזל שישבו
 רגילים שהיו לקשתים, גרמו שנים, שלוש

רבים. לקשיים הטוב ממזלם ליהנות
הכוכ צמד עזבו 1988 ליוני פברואר בין

 חזרה נכנסו אך לגדי, ועברו קשת את בים
 לא שעדיין לקשתים והזכירו אחורי בהילוך

 לא אז שעד מי החשבון. את עימם גמרו
בת אותה קיבל המכה, את לקבל הספיק

זו. קופה
ניתו פרידות, עברו הקשתים מבין רבים

 מקומ-עבודה, או מקום־מגורים שינוי קים,
כל בעיות ובעיקר מחלות במישפחה, צרות

כליות.
 מהמזל, ליהנות שוב יתחילו הם מעכשיו

בכס מחסור להרגיש ימשיכו שעדיין אלא
פים.

 השני בבית נמצאים ושבתאי אוראנוס
המח על האחראי וסטורן, הכספים) (בית
יאפשר ולא 1991 ינואר עד שם יימצא סור,

 הכלכלי. בתחום מחוסר־דאגה ליהנות להם
 הזו, המסוימת הבעיה למרות זאת, בכל

 לאמר אפשר איכות־החיים, על שתשפיע
 שאין טובה, לתקופה נכנסים שהקשתים

 שחלפו. השנים שלוש או לשבע להשוותה
51989ב- הקשתים על כך, אם יעבור, מה

טיקה1םא1ר אהבה. •
 יופיטר כוכב ייכנס השגה מרס מחודש

למזל כלומר הקשתים, של השביעי לבית

 להוציא שיכול רציני, קשר ועמוק. היב
 לרצות אותם להביא ואף מהבדידות אותם

 הקשתים על״פי״רוב נישואין. של מיסגרת
 במיסגרות עצמם להגביל אוהבים אינם

 להם יכתיבו הרגשות הפעם אבל מחייבות,
לפעול. איך

שכ למי או נשואים לקשתים הכוונה אין
 קשרים אולם בקשר-אהבה. קשורים בר

 לא־ ,מעורערים קשרים טובים, שאינם
 דווקא להסתיים עלולים וחולים יציבים

יימצא ותחתם יופיטר כוכב של בהשפעתו

 הוא ולכן הקשתים של הכוכב זהו תאומים.
 אחר. מזל כל על מאשר יותר עליהם משפיע
 אך והמיטיב, הטוב השפע, כוכב הוא יופיטר

 ושקרים זיופים סובל אינו הוא שני, מצד
קלה. השפעתו תמיד לא ולכן

 מבחינה שיא שנת לקשתים תהיה השנה
מל״ חדש, מקשר יהנו הקשתים רומאנטית.

יותר. ונכון יציב בריא, חדש, קשר
בח להרבות נוטים הקשתים מבין רבים

 ובעוגה בעת בני-זוג ממיספר וליהנות ברים,
הד אך הצלחות, יקצרו בוודאי אלה אחת.
 לפני אותם תעמיד לאמת יופיטר של רישה
ולהת וחשבון דין למסור יצטרכו והם בעיה
נעימה. כל־כך לא מציאות למול ייצב

וקאריירה עבודה •
לעצ שיקח מי שותפויות. על מיוחד דגש

 ולהוריד מהצלחה ליהנות יוכל שותף מו
בע כתפיו. מעל והאחריות מהמעמסה חלק

 יהיה אפשר התקדמות. תהיה עצמה בודה
 שהיו ההישגים את ולבסס לקדם לייצב,

 מפ- סיכסוכים, לאחר החולפת. בשנה להם
 הקשתים יוכלו וקשיים אכזבות חי-נפש,
שקטה. מתקופה ליהנות

 אופי הנושאים עבודה או מקום תפקיד,
 הנפשי. השקט את להם יחזירו ובטוח, קבוע
 שליחות עבודה, במיסגרת לחו׳׳ל יטעו רבים

 מעניינת שנה להם שצפוייה כך ייעוץ, או
לה. ומחוצה בעבודה

השנה. אפשרי הוא גם בקאריירה קידום
כספים <

 1991 ינואר עד ומאכזב. רגיש נושא זהו
התמ כל כלכליות. מבעיות הקשתים יסבלו
 ההכנסות אם גם יעזרו. לא והפטנטים רונים

יו עוד גדולות יהיו ההוצאות גדולות, יהיו
 וכוכב הגורל, עם להתחכם אי״אפשר תר.

 הכספים), השני(בית בבית הנמצא סטורן,
 מביטחון וליהנות לחסוך לצבור, מאפשר לא

 עם להשלים צריך לכן כלכלית. ומיציבות
לפיתתן. שונות דרכים ולחפש המצב

בריאות •
 שסבלו מי יותר. קל יהיה הזה בתחום גם

 דרך למצוא יצליחו ובעיות קשות מתופעות
קרו של בריאותם עם הבעייה מהן. לצאת

בת גם אולם חלפה, לא עדיין מבוגרים בים
מצלי המחלות כל לא יותר. קל יהיה זה חום
 או זה כוכבים מעבר כשקיים להתרפא חות

האנ את ימצאו שהקשתים נראה אבל אחר,
 שבאמצעותם הדרכים או השיטות שים,
סבלו. שמהן מהבעיות לצאת יוכלו

 רינחדים נסישת, •
החנק עם ובעיזת
 רבות נסיעות צפויות מרס מחודש החל
 מסיבות או העבודה במיסגרת הן לחו׳׳ל.

 עוד רישומן את ישאירו הנסיעות אחרות.
הצ צפויה בלימודים החזרה. אחרי רב זמן

 מישפטיות בערכאות שמעורבים מי לחה.
 החוק עם ובמגעים בדין, חייבים ייצאו לא

מזל. להם יהיה
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ל לא עלולים אתם בחודש 19ל- 17ה־ בין
 מוזר ומצב-רוח חולשה עייפות, טוב. הרגיש

 לאימפו- לגרום עלולים
ולחוסר־סבל־ לסיביות

יע כספים ענייני נות.
 21ה- בין אתכם סיקו

לע חייבים אתם .23ל-
 ולהחזיר בזמנים מוד

דא אל שונים. חובות
 יתקבל סכום־כסף גה.

 ויעזור כלשהו ממקור
 תהנו השבוע גם לכם.

 פעילות מהרומאנטיקה.
 תפגיש מעורבים, אתם שבה יוצאת״דופן,

 ומושך. מעניין מאוד מישהו עם אתכם
★ * *

 זמן תתפוס שוב אחרים של או שלכם הבריאזח
 האחרון. ברגע חכגיות לשעת לכם רום1ת1 יקר

 בד 227מו יותר קל יהיה
שה דמות תפגשו רש.1ח

 בעבר לכם חשובה תה
 נוסף. מישהו תביר! ודרכה
 לשיעי להביא שעשוי

 הקרובה. פה1בתן! מעניין
 הופכים כספים ענייני

 תצטרכו השובים. להיות
 הנוגע בכל נהירים להיות

בהוצ תיסכו זה. לשטח
 את שתארנע וחשוב אות

 בני־מישפחה זה. בשטח ששורר אי־הסרר
 נעימות. לא בהאשמות אחכם להאשים עלולים

★ * *
 לסיים להספיק עליכם ומאמץ. מעייף שבוע

 לתפקיד לעבור כדי עבודה או פרוייקט
 שעות אחדי גם חדש.

 עסוקים אתם העבודה
 מוצאים ואינכם מאוד

 לסיים נסו למנוחה. זמן
 עושים שאתם מה את

 כדי מכובדת, בצורה
 פיתחון־פה לתת לא

 עבדתם שעימם לאלה
יר ידידים עכשיו. עד

כתו בשבת. אתכם גיזו
מסוג אתם מכך, צאה

 לא תרגישו מה-גן קיצוני. בעד לבצע לים
מבוגרים. בהורים לטפל גם ותצטרכו טוב
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 בעבודה עס־חים עם א! הממונים עם המאבקים
 אינו ה!א1 פיתח! מסתמן עכשיו אילם נמשכים,

 שאתם יתכן לרעתכם.
 אבל ומותשים, חוששים

 צריך 1עבשי דינקא
והע להמשיך!להתעקש,

 היה שכדאי יראה תיד
 ם1בתח בסבלנות. לחמת

 מתחיל הרגש ח״ של
 הופעתכם תר.1י קל להיזח

 השני הסין ובני מזשכת
 פגישות אליכם. לב שמים
 2נדז ,18ב־ . 17ב־ שיהיו

 [אסוזחכם לעתיד. משמשת בעלות יהיו 22וב־
 להיכשל, לא נסו בסיבחן. שמדת לירידים

* * *
 של חדש אירגון או לבית חדשים אביזרים

 תהנו בקרוב אתכם. מעסיקים עדיין הדירה
בפו עליה של מתקופה
 המין בקרב גם פולריות,

 ידידים בקרב וגם השני
משי לעבודה. וחברים

עצ על שלקחתם מה
 בהצלחה תבוצע מכם

וההת הדאגה ולמרות
 קלה הלא־כל־כך חלה

 למצופה. מעבר תצליחו
 להציק עלולים כאבי־גב

ש חשוב השבוע. לכם
 נסיעה לא״שיגרתית. בדרך בעצמכם תטפלו
 אתכם. יעודדו אחרת ארץ עם וקשר לחו״ל

* * *
 החכתבניזח חדשים, סכרים עם פגישות נסיענח,

 מעבר השבוע. אתכם מעסיקות !שיחנת־טלפזן
את מפחיד חדש למקום

ה כחיובי. יתברר אך כם,
 המערים צורת ואירען בית

 הפעי זמנכם אח 1יתפס
 להיכנס אחכם ו־אלצנ

מתוכננות, לא להוצאות
 התקדמות צפרה בעמדה

 אבל משמחת, הצעה או
 שום להתלהב, תמהר! אל

יחכ!1 ח.1בט לא שר רבר
קצ תקופה על. שמחבר

 1תהנ הרומאנטי מהתחום איפוק. על שימרו רה.
לא־צפו׳, באזפן יקרה הכל בחודש. ו8וב־ 17נד

<<נכימו<א■<

9מאזניים

 שאפשר כמה עד הקדישו הקרוב השבוע את
 הזוג בבן השליטה רומאנטיות. להנאות

האכ כל אליכם. חוזרת
הא בחודש שהיו זבות
 להישכח יתחילו חרון
ודיפלו טקט הרבה ועם

 את לכוון תוכלו מטיה
בע רצונכם. לפי הכל

שתי על שימרו - בודה
בדרי תבואו אל קה,

 או בהצעות שות,
 תכנית יש בתביעות.

 לא ובינתיים עבורכם,
מת - בכספים דבר. לכם לגלות מתכוונים

 החזרים. לקבל התכוננו קל. יותר להיות חיל
* * ★

שי להפתעות התכוננו לטובה. מפתיע שמע והו
מש הכספי מצבכם ׳דדיס, או קרובים לכם ביע

 ההתחלה. רק זוה■1 תפר
 יניע נדור כסף סכום

 בלתי־צפו׳, באופן אליכם
הש שתבצע! בנסיעות.

 דחיות, להיות עמלים מע,
 היו תקלות. 1א ביטזרים
 תכלות והביו! ומישים

 לא ראשזן1 שבח חליפיות.
 עלולים אתם עתים.

 ולהסתכן טוב לא להרגיש
 לנשח כדאי צורך. ללא

 שביניכם האמוים !לטיפול. להתייעצות לרופא
מעניינות. ולהצעות עמדתם על לשבחים יזכו
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ה את מאפיינים ואכזבות תיסכול עייפות,
 אבל להמשיך, כוח לכם אין כבר תקופה.

 להשתנות עומד הכל
 תקופה ותתחיל בקרוב
 לכם דרושה יותר. טובה

בע שינויים או נסיעה
החיים. ובצורת בודה
 רק לפועל ייצאו אלה

יום־ההולדת. אחרי
ויעזרו, יעודדו ידידים

 את ימנע לא זה אולם
בני״מישפחה, הבעיות.

טוב, מרגישים שאינם
 בחודש. 23ל־ 21ה־ בין לכם יזדקקו

חדשות. היכרויות צפויות בדומאנטיקה

 בהעלאה שמחבר יתכן רטובה. יפתיע 1671
 לסגור לכס שיעזור בסמנדכסף או במשכורת

 מריבה בבנק. נרעשת
מ־־מישפחה. עם או בבית

 לטונים לעלות יכול זה
 להחלטות ולהביא גבוהים

 חכו מדי. וקיצוניות מהירות
 לעשות לזמן וחנו בסבלנות

 יסתדר הכל שלו. את
 22תר,ב־1בי הטובה בצורה

יותר. נעים יהיה בחודש
 רומאנטיות פנישוח צפרות

מעויינים. אנשים עם
 שאתם פרנ״קט הצלחה. לכם תהיה בעמדה

 ובקידום. מחמאות בהרבה אתכם ״זכה מבצעים.
* * *

חד הצעות־עבודה מבולבלים. קצת אתם
מע בחייכם מהותי לשינוי ותכניות שות

 בפרשת- אתכם מידים
להח לכם קשה דרכים.

 להסתפק תצטרכו ליט.
 אופי שנושא מה בכל
 אתם וקבוע. יציב

 של להרגשה מתגעגעים
 כבני וקביעות. ביטחון

 לכל לא שזה בדור דלי
 תקופת- אבל החיים,

 משהו לכם דרוש מה
 השני המין בני אחר.

 שבות העבר מן דמויות קשר. למצוא מנסים
 הקיים. על שימרו חברתכם, את ומחפשות

* ★ ★
 משם שיניע מישהז שר אירוח או לחז־ל נסיעה
 כספים ענייני המיקצזעיות. השאיפות את יקדמו

 בינתיים להדאיג. ממשיכים
ומי־ מד׳ נחלות ההוצאות
 בבקשות באים מישפחה

 לסרב ססונל־ם לא שאתם
 בחודש 1871! 1771 להן.

 בייחוד ביטחון, לכם יוסיפו
 דעתם את תשמעו כאשר

 עבודה ער מומחים של
 1א סיכתב שעשיתם. טובה

 22ב־ שיגיעו שיחודטלפז!
לש אתכם יאלצו 23ב־ או

 מאחרי לעמר שמנסה מי יש בעבודה. חכניזת עת
לכם. ש״ך שכבר תפקיד מכם ולהוציא נבכם
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