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 זרות תרבויות על וללמוד להכיר לדעת,
אחרים. ועולמות

 אדם להתעשר. ברצון מתבטא זה לעיתים
 עצמו את לרפד יופיטר את ינצל יותר חומרי

 את מסמל יופיטר רוב פי על אך זו. מבחינה
 השפעה לו מייחסים ולכן הרוחני, הצד

מב־ ולהתפתח לדעת ללמוד, רצון חיובית,

 בך על מלמדת הופעתם אפילו כלומר, שטח.
יופיטריים. טיפוסים שהם
 הראשון בבית נמצא יופיטר שכוכב מי

 נוטה גבוה, לרוב הוא שלו הלידה במפת
 גבוה מצח לו יש גדול. רושם ועושה להשמנה

 בגדול לפעול אוהב הוא חוכמה, על המעיד
קטנוניות. של תכונות לו לייחס ואי־אפשר

!
 על השולט הכוכב הוא יופיטר(צדק) כוכב

 הגדול הכוכב זהו אותו. והמייצג קשת מזל
 במערכת־השמש. כוכבי־הלכת בין ביותר

בהתרח קשורה לו שמייחסים המשמעות
 כל כלומר ובהתפתחות, בהתפשטות בות,

 שאינו הראשון הכוכב זהו לגדול. ששואף מה
 לצורך מתייחס אינו הוא אישי. כוכב נקרא

האדם. של הקיום לעצם הבסיסי
הנח הדברים חיפוש על מלמד יופיטר

 מכיוון פיסיים. או רוחניים למותרות שבים
 יכולה השפעתו השפע את מסמל שיופיטר

 הגדול. המיטיב שמו, למרות שלילית, להיות
 עובר כשיופיטר במידה. להיות צריך הכל
 להשמין, בעליו על ישפיע הוא הגבול את

 להפריז מדי, יותר לאכול הנטייה משום
 חיים ואחרי הנאות־החיים אחרי בחיפוש

מדי. קלים
 טיולים, ספורט, גם מיוחסים ליופיטר

 ומ- מאחריות בריחה החופש, אחרי חיפוש
 בחיפוש למקום, ממקום ונדידה חוייבות

 רחוקות בנסיעות קשור יופיטר משהו. אחרי
 ביטוי לידי כאן בא שוב אחרות. לארצות
ורצון התפתחות התרחבות, של אלמנט

העומ בבעיות ובהתעמקות פילוסופיה מוד
עולם. של ברומו דות

 הוא האמת. את מחפש תמיד יופיטר
הט האמת את הגרעין, את להבין שואף
 מזוייפים. מצבים לסבול יכול אינו הורה,

 לדת, פונים בהשפעתו הפועלים אנשים
 לאידיאליסטים נהפכים או לפילוסופיה

הא לאנושות. להיטיב כדי רבות ופועלים
ב בולטים עליהם משפיע שיופיטר נשים

מגן.
מאפ ברנדו מרלון השחקן של הופעתו

 נאה, גדול, יופיטר. טיפוס את מאוד יינת
 מסימני- הוא האופנוע גם ומרשים. גברי

 מאפיינים עוד היופיטרי. האדם של ההיכר
 וגם בכלל, לספורט לסוסים, אהבה אותו

ולחופש. לטיולים לנסיעות,
 מעברו מזל. בכל כשנה שוהה יופיטר כוכב

המזלות על משפיע למשנהו אחד ממזל

 בגלל אבל חיובית, לרוב השפעתו כולם.
 ויגלה יחשוף הוא האמת, אחרי החיפוש
 עצם לשינויים. ויביא בריאים לא מצבים
 לא אנשים שהרי רצוי, תמיד לא השינוי
למ שהתרגלו ואחרי לשנות, אוהבים תמיד

 יהיה אחר שמשהו חוששים הם מסויים צב
 לעיתים הוא האמת רגע יותר. גרוע אולי

 יתברר יותר מאוחר אבל לא-נעים, קרובות
ברכה. מביא כזה ששינוי
 עם שור, במזל יופיטר נמצא 1988ב-

 שור. למזל וחזרה הבא למזל קצרה גיחה
 למזל שוב יופיטר כוכב ייכנס מרס בחודש

שנה. שם וישהה תאומים
זהז ממעבר מאוד יושפע מי

 להם תאומים. מזל בני יושפעו כל קודם
 במזל היה יופיטר כשכוכב שנולדו ולמי

 זו תהיה חיוביים. שינויים צפויים תאומים
 הם זו בשנה בחייהם. חשובה נקודת־ציון

 שיתכוננו וכדאי משמעותי שינוי יעברו
 יוני -1929 יוני השנים לילידי הכוונה אליו.
 - 1953 מאי ,1943 יוני - 1941 יוני ,1930
או ,1966 מאי - 1965 אפריל ,1954 מאי

.1977 אוגוסט -1976 גוסט
 במינה. מיוחדת שנה צפוייה אלה לכל
 בתאומים יופיטר בהשפעת שנולדו ילדים
 בלימודיהם, השנה להצליח דווקא יוכלו

בחברה. מעמדם את ולחזק
וא כאן המצויינות בשנים שנולדו מי כל

 במזל במפת־הלידה אצלם נמצא יופיטר שר
 מכוכב לרעה או לטובה מושפעים תאומים,

 חיובית. היא עליהם יופיטר של ההשפעה זה.
 דבר, בכל מתעניינים לחכמים, נחשבים הם

עי חריף, שכל טובה, אינטליגנציה בעלי
ת,  שפע להם יש ושיכנוע. דיבור יכולת מו

 אהבה ומגוונים, שונים בתחומים כישרונות
 מביא גורלם רחוקות. ולנסיעות לטיולים

חייהם. במרוצת הרבה שיסעו לכך אותם
למש אחד מתחום לעבור נטייה להם יש

לד נעים מיקצועות. במיספר ולהתנסות נהו
 והאופקים הרחבה תפיסתם בגלל איתם, בר

ניחנו. שבהם הרחבים
 בעייתי במצב אצלם נמצא זה שכוכב מי

 פחות-חיו- השפעות לקבל עלולים במפה
להת יכולת ללא מפוזרים, יהיו הם ביות.

 לשיטחיות נוטים דבר, כל שוכחים הם רכז.
 פטפטנים, הם קלות. דרכים אחרי ולחיפוש
 בשום להתמצא מבלי דבר כל על מדברים

עיניים. ומאחזים רצינית בצורה דבר

 לא הכספית. מהבחינה רגיש בחודש 23ה-
התחייבו על לחתום עיסקות, לבצע מומלץ

 רכישה לרכוש או יות
 על מלמד זה יום יקרה.

לא-מוצלחות. עיסקות
מה לצאת יהיה קשה

 שיתעוררו קשיים
 25וב- 24ב- בעיקבותיו.

חד מכרים עם פגישות
ה על ישפיעו אלה שים.
 אלא המיקצועי, עתיד

 לפעול רצוי שבינתיים
כס הקלעים. מאחורי

 כדאי לבני-מישפחה, חייבים שאתם פים,
 בכבישים. בזהירות נהגו בזמן. שיוחזרו

* * ★
 אתס אך נגבש׳!, יתקבל! לכם שמכעיס כספים
 שתעקבו וכדאי שלוויתם נספים להחזיר חייבים

 הזר שקורה. סר. כל אחרי
סלה חה  לסיבוך לנתם ׳

 ססוו. לצאת יהיה שקשה
להט ממשיכה הבריאות

 קצרה נסיעה !להדאיג. ריד
 את מעט תשנה ומרשנת

כ 2871 הכבד. מצב־החח
 במיוחד. קשה יהיה חודש

 בידיעה אות! לעבור נסו
 כל יחלפו למחרת שכבר

מ ליהנות ותוכל! הקשיים
 אתם ובחברה. השני המין מי בקרב פופולריות
 .פועלכם על להערכה וזוכים בעבודה, מצליחים

* * *
 אתם הסובבים. מצד לשיתוף-פעולה תזכו

לא-מציאותית. בצורה חברים לשפוט נוטים
 להתלהב עשויים אתם

במגו לשינוי מאפשרות
א אך בעבודה, או רים
ה על רק מביטים תם

 מבלי החיוביים, צדדים
ה הדברים את לראות

למ שיכולים שליליים
בהמשך. חייכם את רר

אנ עם להתייעץ רצוי
 סומכים שאתם שים

 משמחת בשורה עליהם.
 או תעלה שהמשכורת יתכן כספים, בענייני

פיצויים. או בהחזרים, יגיע שסכום־כסף
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שנע סי של מקומו מחליפים קשה. עובדים אתם
 מלבד אתבם. מעניינת לא מהעבודה!עמדתו דר

 לטפל ודרשים אתם זאת
 בשמים במי־מישפחה.

 לכס אין חזלים. בידידים 1א
הע אחרי נם לעצמכם זמן

 לשפץ תתחילו אל בודה.
 משום הדירה. אח ולארגן

ל יכולת מבלי שתיתקעו
 שלכם הבריאות המשיך.

 שתנשו וכדאי טובה איור.
 בדיוק מה לברר לרופא
 ׳סלה וכונה חזונה קורה.

 אי־ חוגגים. ממש אתם הרומאנטי בתחום לעזור.
 שלכם. החזקה מהמשיכה להתעלם אפשר

* ★ *
 נחת לכם יגרמו אחרות ארצות עם קשרים

 ואישיותכם כושר-השיכנוע לכם. ויחמיאו
לע יכולים הכריזמטית

 ה- הרבה. עבורכם שות
 על מראים 25וה־ 24

 במיפגשי-חב- בילויים
 בספורט והצלחה רה,
 טופסי־ במילוי אף או

הפ טוטו. אולי הגרלה,
 וכדאי מזל לכם יש עם

 תתייע- אל לנצלו. לכם
 ובצעו אחרים עם צו

הפני ההרגשה לפי הכל
 להתחיל עומדות חדשות אהבות מית.

 להסתיים. עומדות פחות-בריאות ואהבות
* * *

 מצב־החח. את לכם מעלות חדשזת היכרויות
 במיסנחת מסיעות. להרבות לכס ״צא 1עכשי

היכולים אנשים תמר! אלו
דראמת׳ לשינוי לגרום

 הבריאות בעתיד. שיתבטא
 לדאוג מה יש טובה, אינה

ב לבדיקות. לנשת וצריך
 מח״חמים אתם כלל דרך

לעצ מאשר לסביבה חר1י
 ד א״אפשר הפעם מכם.
מרני־ שאתם במה זלזל
 הזמן זה אין בעבודה שים.

 רצזנבם שיעיים. לבצע
 חדשים רהיטים לרמש 1א לשפץ דירה, לעמר
לדחות. כדאי לי1א ביוקר. לכם לעלות עלול

מאזנ״ס

והאפשרו המגורים בנושא להתרכז במקום
 ו- ביקורים תכננו.נסיעות, לשיפורים יות

א חברתיים. מיפגשים
 סגורים מרגישים תם

 גורם משהו וחנוקים.
דיכאון, להרגשת לכם
בקש שתרבו רצוי ולכן
 בענייני החוץ. עם רים

שיפור. צפוי כספים
לה עומד סכום־כסף

 הצ- שתקבלו יתכן גיע.
 שההכנסה עת״עבודה

 בתחום טובה. ממנה
 התנהגותכם אולם לכם, הולך הרומאנטי

 המעוניינים. את ומפחידה תוקפנית קצת
★ * ★

 מה ם1מש משתפר. הכספי המצב אצלכם נם
 והמחסור שונים ממקורות בספים אליכם מניעים

ב ידעתם שאותה !הראוה
ב 1יעלמ האחרונות שנים

 אזמר זה אין אולם היו. לא
 ד לעבוד תצטרכו שלא

 עדיין זה בעניין פרנסתכם.
ה קל. כך כל לא מצבכם
 מעניינת, ולא קשה עמדה

 ד מוסים אחכם והסובבים
תנות אל מצבכם. את נצל

ב אינכם כתע אם וגם ח
שתאמ כדאי חה.1נ עמדה

 השמע. רנישות העיג״ם דעחכם. אח בנלז׳ רו
 חוננים. אחם כרומאנטיקה לבדיקה. 1עש לב שימו

* 1* *
 המצב. ישתפר המזל בתחילת שנולדו למי

 ומצב-רוח כבדות חשים עדיין האחרים
 מעמיתים אכזבה ירוד.

לי לכם גורמת לעבודה
העצמי, בביטחון רידה
 לה תמצא בקרוב אולם

הת פיתרון. זו בעייה
ב רגיש הרומאנטי חום

 מאוד וכדאי אלה, ימים
קש סודיות. על לשמור

ועו צצים העבר מן רים
 הכספי מצבכם לים.

מצ אתם אם וגם קשה,
נק אתם אחת מבעייה מוצא למצוא ליחים
יסתדר. זה לבסוף דאגה, אל לאחרת. לעים
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 בשמכם. לפנוע שמנסה ם׳ יש במקום־העבזדה
ה על לעמוד עליכם אך בקינאה, שמדובר יתכן

הברי ולהילחם. שמרמ
ש וכדאי טובה אינה אות

והקפיד! מאמץ תפחית!
 אחר הקרוב. בחורש לנוח
לפ לחוזר תוכלו שוב כך

מק ׳דירים רגילה. עילות
עב אחכם ומעודדים דם
 תיהנו נבראשזן בשבת ש׳!.

 חמאד פגישות מחברתם.
 בהפתעה יתקיימו טיוח

 כספיח מבחינה מזחלמח.
 מזל בני מחסור. צפוי לא אך יציב. אינו מצבכם

 קרבתכם. את מחפשים דנים מזל ובני עקרב
* * *

 את למצוא אלה בימים לכם יעזרו ידידים
 שנראית דרך על שעליתם למרות דרככם.
 אינכם עדיין חיובית,
ש עצמכם. את מוצאים

 המיקצו- בתחום איפות
ם או עי  הלימודים כתחו

א להתגשם, מתחילות
 מזה איטי שהקצב לא

ב אליו. רגילים שאתם
ע אתם ובראשון שבת

 טוב, להרגיש לא לולים
וב בשני יחלוף. זה אך

 מפגישות תהנו שלישי
 לא נסיעה חדשות. והיכרויות רומאנטיות

 קבועות. החלטות לשנות עשויה מתוכננת
* * ★

 סדי. גבוהות להיות ממשיכות הכספיות ההוצאות
 אבל מדי, רב זמן בבר נמשך הזה המטורף המענל

 מה לשלוט תוכלו עכשיו
 ר מלהיכנס הימנעו ינחר.

 קניות לקנות או ע־סקזת
הסיק־ ם1בתח מדי. נחלות

 לקדם עכשיו תוכח צוע׳
 לעמוד עליכם עצמכם. אח
 על זכויותיכס!להילחם על

 שיש המקוריים הרעיונות
 24ב־ בבית מתיחות רכס.

 לצאת נסו בחודש. 25וב־
 אחרים במקומות לבלות

 יפה בהצעה לטובה אחכם יפתיעו סרטן מזל בני
תיבהל!. אל ראשון, ביום או שבת ביום וסרנשת
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