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העור!

 השמש
 שבת ב■3נו1

המזלות על
הא על המשפיעים בובבי״הלכת מלבד

וה האופי על נוספות השפעות קיימות דם,
אסטרו מפה להכין אפשר לעיתים גורל.

 הכוכבים הזוויות, כל את לפרש לוגית,
 או הצרות באות מנין להבין ולא והבתים

ההצלחות.
 בכוכבי- גם להתחשב צריך מפה בבניית

 שהשמש מי על גם משפיע מיקומם השבת.
 שוכן שבו במקום נמצאת או היתה שלהם
האי להבנת לעזור יכול זה נתון שבת. כוכב

 שנולדו מי של וההתנהגות הגורל שיות,
זו. בהשפעה

 נמצאת שבהם תאריכים של רשימה להלן
מכוכבי-השבת. אחד של בהשפעה השמש

 (דנדקיי- בטלה אחת מעלה במרס, נ1ב־
לסי וגורם נשים על בעיקר משפיע - טוס)

ובהריונות. בלידות בוכים
ממ לסבול נטייה - במרס(ציפדה) 23ב־

עצ כלפי אדם של אלימות ביש־מזל, חלות,
עצמי. והרס מו

 בלתי- התקפות - (אלגניב) במרס 28ב״
 מתערערים. הכוחות האדם. על צודקות

רבים. סיכסוכים צפויים לנשים
 אך מיטיב, כוכב - (סירא) באפריל 3ב־
הקשו רעיונות בגלל רוחנית למבוכה גורם
 מחפשים תמיד אלה אנשים לרפורמה. רים

צו את לשפר וגם כולם עם להיטיב דרכים
והעבודה. החיים רת

 ברי- אנשים - (אלפרדס) באפריל 4ב-
 כסף, להם יהיה מכובדת, לעמדה יגיעו מזל,

אהבה. והרבה חופש
 להופעה אחראי - (מירק) באפריל 21ב״
 לנישואין. מיוחדת ורגישות יפות פנים נאה,

 חוסר״שלמות, לשאת יכולים שאינם אנשים
המיסגרת. את יפרקו אחרת
 חסרי־סבלנות, - (שרטן) באפריל 23ב־

מין. בענייני מפריזים אימפולסיביים,
 השפעה - ושדיר) (אלנת באפריל 27ב־

להש ממהרים אינם אלה אנשים שלילית.
הזולת. בצער תתף
 למי אכזרי כוכב - (המל) באפריל 28ב״

בהשפעתו. שנולדו
 הבריאות. על משפיע - במאי(מנקר) 4ב־
 על מחשבות קשות, לתאונות להביא יכול

 פשוט לעיתים הנפילה. מחלת או התאבדות
רב. בעמל שנבנה מה של להרס יביא
 - (אלגול) בשור מעלות 25 במאי, 17ב־
 נרצח לנון ג׳ון כלל־עולמיים. לאסונות גורם

 נמצא לידתו ביום זה. כוכב של בהשפעתו
 כוכב נמצא ובמותו זו במעלה אוראנוס כוכב

עקרב. במזל ממול, בדיוק זה
 ממגיפות, סכנה - במאי(אלקיונה) 19ב־

 להיזהר צריך במיוחד לרכוש, וסכנה מחלות
מהים.
 מיוחדת רגישות - במאי(אליסון) 20ב־

לעיניים.
 אומץ - (אלדברן) תאומים במאי, 30ב״

 וגורם הראייה על להשפיע עלול כבוד, לב,
 להמר מדי, גדולים סיכונים לקחת לאנשים

ולהפסיד.
 כסף פירסום, מביא - (ריגל) ביוני 7ב-

בחיים. והצלחה
 נוטים אנשים - (בלטריקס) ביוני 12ב-

 זה לעיתים הכבוד, או הכסף בגלל להינשא
בושה. להם מביא
מגיעים אלה אנשים - ביוני(קפלה) 13ב״

 בעלי ידידים להם ויש עושר מכובד, למעמד
בכירה. ועמדה השפעה

 הצלחה מסמל - נאת') (אל ביוני 14ב״
בחיים.

 אולם הצלחה, - (אילנילם) ביוני 15ב־
זמנית.

 החיים - ובטיגוזה) ביוני(מנקילה 19ב״
 מסוגלים אינם אנשים אליהם. מתאכזרים

מצער. הסיום לעיתים צידקתם, את להוכיח
 בושה למצבי מביא - ביוני(פולריס) 20ב״

 ממחלות לסבול נוטים אלה אנשים ומבוכה.
 עצבנים הם להם. הקרובים של או שלהם

עצמם. על שליטה ומאבדים
 כספים הון, מביא - ליוני(בטלז׳יז) 21ב״

ועושר.
 הצלחה מסמל - (סיריס) ביולי 6ב״

בחיים. ממשית

להצלחה, מגיעים - (קנופוס) ביולי 7ב־
ן  להם טוב ולא רבים ממשברים סובלים א

בו. נולדו שלא במקום לחיות
 שקר זיוף, הרבה - ביולי(קסטור) 12ב־

 מכך סובלים מצידם. בא תמיד לא ומירמה.
אותם. ומסדרים שמרמים

סוב אלה אנשים - ביולי(פלוקס) 15ב״
 ממצבים להיזהר וצריכים מאלימות לים

 להתפרצויות מסוגלים עצמם הם כאלה.
אלימות.

 מאוד אנשים - (פרוקיון) ביולי 18ב״
ן ודינמיים, פעילים  מסוגלים הם גם א
מאלימות. לסבול או אלימים להיות
 - הדרומי) (אסלס אריה באוגוסט, 1ב״
 גדולה ורגישות גבוה, מחום לסבול נטייה
 מתג־ אינם חיי־המישפחה בעיניים. מאוד

)33 בעמוד (המשך

ס 21 ר מ  - ב
ל. 20 רי פ א ב

 נוחים. אינם בדצמבר 1וה- בנובמבר 30ה*
הת והמון בריאות בענייני דאגה חולשה,

 בקושי אשר חייבויות,
בהם. לעמוד תובלו

ב* הזוג בני עם סיכסוך
 היא הסיבה בחודש. 3

 תוכניות בגלל בעיקר
 לקבל מבלי שתכננתם

 נסיעה הסכמתם. את
הפרק. על עולה לחו״ל
 אן לה, זקוקים אתם
 בעיקר עיכובים יתכנו

ה בשבוע שנולדו למי
 לכם מרמים עבודה ענייני המזל. של ראשון

 חשוב. מה דבר שתחמיצו ולחרדה לחששות
★ ★ ★

 קשורה השקרית הסיבה קל. לא עדיין מצב־החח
 ולחולשה ולמתח בני־מישפחה של לבריאותם

 תסרבו אל חשים. שאתם
זקו אתם להצשודעזרה.

קרו מידידים לתמיכה קים
 חובלו לא ומבני־הזוב בים

 העומס בכל לבד לעמוד
 בתחום עליכם. המוטל

 מצליחים. אתם הרומאנטי
 לחייכם חוזרות עכשיי
 הרחוק העבר ם] דמויות

 תהיה אבל והיותר־קחב,
 להיכרויות דווקא משמשת
 מתמיד שתים יותר להיות תצטרס חדשות.

 בעריה. את מסנירה שאינה להתנהגות לב ולשים
★ ★ ★

 לקראתכם. וללכת להקל מנסים הזוג בני
 לעצמכם לקחת תוכלו שבו השבוע זהו

 התקופה ולנוח. חופשה
 קשה היתה שעברתם

ו נסיעה לבם ודרושה
מה רחוק במקום בילוי
 שמציעים ידידים, בית.

ם עזרתם את הע במקו
אמינים. אינם בודה,

ל להאמין תמהרו אל
שנק פגישות הבטחות.

 עלולות לשבת בעו
 כספים בענייני לאכזב.

 תקבלו זאת, ובכל מעודד, לא עדיין המצב
להם. לסרב תוכלו שלא סכום־כסף או מתנה
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 בין ומשמעותית חשזבה תהיה מיקרית פלשה
 שחבצש וסיעות. בדצמבר. 2ד בנובמבר 30ה־

 חשובות יהיו ימים. באותם
בע המיקצזש. לעתידבם

חוג השינרה עצמה בודה
 את לבצע לכם נמאס גת.

 ספני ב״חזד עבודות. אותן
 אח למלא עליכם שעכשיו
 שגעדרים מי של תפקידם

 נם הבריאות מהעבודה.
ש וחשוב טובה אינה היא
סיכחבים. אוחה. תזניחו לא

 והיכרויות שיחות־טלפון
 בתחום המיוחלים השינויים את מביאים חדשות

 ובחולה. עקרב למי לב שימו הרומאנטי.
★ ★ ★

 להוציא יתפתו שביניכם החסכנים אפילו
 בנובמבר 30ה־ בין ביחוד בספים מדי יותר

 קניות בדצמבר. 2ל-
 צריכה הסוגים, מכל

 רכישות או יומיומית
 דורשים יותר, יקרות

מצ אמנם איפוק. מעט
להש עומד הכספי בכם
 תביאו אל אבל תפר,

שה למצב עצמכם את
 יציאה רק יהיה שיפוד

ל שחושב מי מגרעון.
 או בשבת לנסיעה צאת

 זהיר שיהיה או שיוותר רצוי בראשון
 מתקלות. ולסבול להיפגע נטייה יש במיוחד.

★ ★ ★
 לא שתכננתם דבר כל קשה. יהיה בנובמבר 30ה־

 טוב לקבוע!להחליט. לאחרים לחת עדיף יתבצע.
שינו בדצמבר. סוד! יותר
 וד לתחום הקשורים יים,

 ומרגיזים מדאיגים מיקצוש.
לש רצון לכם אין אחבם.

שתיאלצו. יתכן אבל נות.
 לפיצוי תזכו עכשיו לפח!ת

למ אחבם, שינחם כספי
 ממה פחות יהיה שזה רוח

 חדשים קשרים שציפיתם.
 שהר בגלל עכשיו, יעצרו
 או זרים במקומות תכם

 ברומאנטיקה השבוע. שתקיימו נסיעזת במהלך
אליכם. לב ששם ס־ יש הצלחה. לכם צפויה

.־'■141 ו: 1̂*1?■ו

בתווה
ס 22 ס גו או  - ב
ר 22 ב מ ס פ ס ב

 יהיו לא בדצמבר 4ה- עד בנובמבר 30ה־
ת בעייפות', תחושו קלים.  ובדיכאון, בבדידו

 אתם יתר. מאמץ בגלל
 מנוחה ליותר זקוקים
ת ראשון יום ושינה. י

יותר. קל להיות חיל
ירד, מהמתיחות חלק

אור או ביקור ונסיעה,
 ישנו לפתע, שיגיעו חים

מצב־הרוח, את לגמרי
ש הרומאנטי, התחום

לכם, חשוב כך כל הוא
יציב. להיות שוב יתחיל

 לבני- בקשר שמועות לאוזניכם שיגיעו יתכן
 תאמינו. אל חשודים. קשרים שקושרים זוג

* * *
 אלה. בימים חשובים להיות הופכים כספים ענייני

 ממקורות יניעו כספים מאוד. משתפר מצבכם
 הצעות־ נם תקבלו שונים.
 בצירן. ששכרן עבודה

 את תשמרו שלא בדאי
 כל אח תסיימו אלא הכסף.

 לא וההחח״סיות. החובות
 התשלום. את לדחות רצוי

 להיות ממשיך בעבודה
 ד1מא מעט לכם יש1 קשה
 ישתנה זה מצב אבל עניין.

 אחם ברזמאנטיקה בקחב.
מוש הופעתכם מצליחים.

 הגילים!הסוגים כל ם׳ — אליכם לב שמים1 כת
 רוצים. אתם ם׳ את להחליט רק עליכם —

★ ★ ★
 בתחומים אמנם מדאיג. די הכספי המצב

 מרפה אינה זו בעייה אבל יותר, טוב אחרים
 שהס- לפני עוד מכם.

מהמש ליהנות פקתם
נגמרת. כבר היא כורת

 תוכלו בחודש 2וב- ב״ג
 שיעזרו אנשים למצוא

 רעיונות יציעו או לכם
 חיובי לשינוי שיביאו
לעבודה. שלכם בגישה

 הרומאג- הקשרים את
בי שמתחילים טייס
 להקפיד כדאי אלה מים

 זה זהירות. לאבד הזמן זה אין בסוד. לשמור
הקשרים. של פתאומי לסיום להביא יבול

גו1־
ר 21 מב צ  ־ בד

אר 19 בינו

1עוןו
8 8 1

ר 2< מב ב  ־ בנו
ר 20 מב צ בד

 ולשינז׳, למנוחה חקוקים מותשים עייפים. אתם
שה משום הסחות. את לחדש תוכלו לא ברגע

 תהיה הקרובה תקופה
עכ אבל ומעיקה. מעייפת

תובל! החנוכה, בחג שיו,
 לקחת לעצמכם להרשות
לשיער, ולצאת חופשה

להת תזבלו שבה קצרה
 חדשות היפרדות אוורר.
במ או ידידים דרך צפרות
לב צאו פומביים. קומות

במיפג־ להרמת מסו מת
כס בענייני חברתיים. שים

בך לא מצבכם פים ר  להוצאות חיכנסנ אל נוח. כ
 הקרובים. בימים להשתנות שמד משה! נחלות.

* * *
 הימנעו לאכזבה. לכם לגרום עלולים ידידים

נש זה אם אף ולרעיונות, לעצות מלהקשיב
 חשוב עכשיו מושך. מע

 שבה בדרך שתתמידו
ה לא עדיין זו בחרתם.

 לא עוד כרגע אבל דרך
 משהו למצוא הזמן הגיע

נו אתם בנסיעות אחר.
ב היזהרו לחלום. טים

 וראשון. בשבת עיקר
 תהנו העבודה במקום
 בני של מחברתם עכשיו

 השני. המין בנות או
 להתחיל עשויים וחזקים חדשים קשרים
 ותאומים. עקרב מזל לבני לב שימו עכשיו.

* * *
מנ מישה! חשוב. מקום תופסים קארירה ענייני

 להיאבק שתדעו חשוב נבכם. מאתרי לפעול סה
 תהיו לא אם מקומכם. על
 מישהו תמצאו זהירים ד׳

 תוכלו ולא במקומכם אחר
 שנד יתכן כלום. לעשות

הנובה, על אינו צב־הרזח
 להרשזח חובלו לא אבל

לאדי להיכנס לעצמכם
מהמ להתעלם או שות

המ כספים בש״ג׳ ציאות.
נוח. לא להיות ממשיך צב

 מדי יותר מוציאים אתם
 מארץ קרובים או ידידים השליטה. את ומאבדים

משמח. בביקור אחכם להפתיע עשויים אחרת

אר 19  בפברו
ס 20 ר מ ב
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