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גדי לבני
 איתם ונפגעי גדי מזל גני את שמכיר מי

של כתמול אינם שוזם מגחין אלה בימים
 עכשיו עוברים הם להם. קורה משהו שום.

 מבלי דבר משיג אינו גדי קשה. תקופה
 סבלנות־ ולפתח לסבול להתאמץ, להשקיע,

 אנשים הם אלה וחריצות. שקדנות ברזל,
 כן! אם מהם, רוצים מה וסבל. קשיים למודי

עלי הרגילים, הקשיים שמלבד הסיבה מהי
נוספים( וקשיים בעיות, עם להשלים הם

 שמאז הכוכב (שבתאי), סטורן כוכב
ועו מעכב מכביד, עליהם, מאיים ומתמיד

גדי. למזל נכנס צר,
 למזל אוראנוס גם נכנס לססורן בנוסף

 כוכב בגדי נמצא האחרונות בשנים גדי.
 מחליטים גדולים כוכבים וכששלושה נפטון.

 גדי, במזל ודווקא אחד במזל להתיישב
 בעוצמה זאת ירגישו פשוט. אינו הדבר

 המזלות ושאר גדי, מזל בני מכסימלית
ומאזניים. טלה סרטן, כלומר הפעילים,

 הכוכבים משפיעים הפרט על רק לא אן
 העולם כל כולו. הדור על אלא הגדולים,

 ידיעות הגיעו כבר חדשה. לתקופה נכנס
 פיגעי״טבע, אסונות, על כולו מהעולם
של מהצמידות נובע זה כל וכו׳. תאונות

 בפעם פשוט. דבר שאינה ואוראנוס, סטורן
 פתיחת עם כזה מצב יצרו הם שעברה

השניה. מילחמת״העולם
 לגדיים יקרה מה אף לילל• באשי זה

עצמם(
 גדי למזל הכוכבים שני עברו בפברואר

חוד מיספר של לתקופה לקשת שבו ובקיץ
 יורגשו הם חוזרים, שוב כשהם עכשיו, שים.

 צועד אוראנוס גדולה. יותר הרבה בעוצמה
 גדי, במזל מהלכו את שיסיים ועד יותר לאט

 לבצע לגדיים יגרום הוא שנים. שבע יעברו
 והרי בחייהם, דראמתיים שינויים מהפכות,

שינוי. אוהבים אינם הגדיים
 בעודף המתברכים למזלות שיין אינו גדי

 וההרגלים השיגרה הקביעות, עצמי. ביטחון
 ביטחון. תחושת להם ומקנים להם חשובים

 יש אם רהיטים. לחדש אוהבים לא אף הם
שהיו והחפצים האביזרים את במיקרה להם

 קשה מכן. מרוצים בהחלט הם להוריהם,
לשינויים. להסתגל להם

 כשיעבור אוראנוס כוכב להם יעשה מה
 לענות קל לא זו שאלה על שלהם( לשמש
 במפה להיעזר כבר צריך שכאן משום

 את שייפרקו מי יש אחד. כל של האישית
המוש הרווקים ואילו הנישואין. מיסגרת

 בשאר מאשר יותר גדי במזל המצויים בעים,
 את ישנו אחרים מיסגרת. להם יבנו המזלות,

 הארץ את אף או המגורים, מקוס-העבודה,
 להגיע שעלולים מי יש מתגוררים. הם שבה

 האפשרויות ורשימת כלכליים למשברים
ארוכה. עוד

 אוראנוס של בהשפעה רק מדובר לא אף
 סטורן, לכוכב שיש בהשפעה גם אלא

 לכוכב בצמידות נמצא כשהוא ובמיוחד
 עד שם יימצא (סטורן) שבתאי אוראנוס.

שה כף שנתיים. עוד כלומר, ,1991 ינואר

 כשנתיים. תימשך והמכבידה הקשה תקופה
 קורה שאינו לחשבון־נפש, גם אחראי סטורן
משבר. בעיקבות מגיע, אלא מרצון,
 אבל משבר, יעברו שכולם אומר זה אין

 עליהם תעבור לא שהתקופה להניח ניתן
 מכירים כבר הם למזלם, סימן. להותיר מבלי

 שלהם) שליט (הוא מקרוב מאוד סטורן את
 ההרגשה עימו. להתמודד כיצד ויודעים

 גם עליהם, שעוברים והדברים כבדה שלהם
 להתיישב להם לעזור כדי קורים הם אם

 קלים. אינם ביטחון, ולהשיג
(1989 תיראה כן, אם איך,

קאריירה עבודה. #
 ידוע גדי. לבני ביותר החשוב התחום זהו
 באמצעות משיגים הם ביטחונם כל שאת

וה מעמד משיגים הם על-פי-רוב העבודה.
 והאחריות הקשה העבודה באמצעות ערכה
 ובמקומות הבכירות, במישרות מגלים. שהם

 רבים. גדיים יושבים לפירסום זוכים שבהם
 עצמם. את יגשימו לא לפיסגה יעפילו לא אם

תיפגע. לא עצמה העבודה
 עברו האחרנות השנים בשלוש להיפך,

 חלקם בעבודה. שינויים מעט לא הגדיים
 לא זה חדש. בתחום התחילו או מקום שינו
 הם עצמה התקופה בגלל אבל קל. היה

 שעבודתם כדי נוספים כוחות לגייס יצטרכו
אותם. שיעסיקו אחרות מבעיות תיפגע לא

 רבים. בקשיים יתקל להתקדם שירצה מי
 מעניין, יותר לתפקיד לעבור יהיה קשה

 שם לקנות יהיה קשה וחשוב. יוקרתי
 יצטרכו הם עכשיו זו. בתקופה ולהתפרסם

 שיסכימו כדי בעבודה, ניטים לבצע ממש
 אמנים מבקשים. שהם מה את להם לתת
 ההכרה את להשיג יתקשו הסוגים מכל

 אותם, ישכחו לא לה. שהורגלו והפופולריות
 מה את ולשפר להגדיל קל יהיה לא אבל

היום. עד שהושג
כספים ♦

 אבל כלכליים, קשיים ממש יהיו לא
 הבית שליט קל. כל-כך יהיה לא המצב
 גדי, במזל עכשיו נמצא הכספים, בית השני,
 (שליט אוראנוס שפע. מסמל אינו גדי ומזל
 האיו, את המסמל במזל, שישהה דלי),

 מיספר לבצע יצטרכו שהגדיים כך על מצביע
חייהם. באורח שינויים

 ראש ולהקל לבזבז מטיבעם זה אין
)29 בעמוד (המשך

 או דחוקה מארץ להגיע עשוי סכום-כסף
 נסיעה או פגישה שכחתם. שאודותיו ממקור

ל 22ה־ בין שיתקיימו
 אל לאכזב. עלולה *:

רבות. תיקוות תתלו
 כדאי במקום־העבודה

 ביחסכם זהירים שתהיו
 שיש מי ולכל לממונים

 עתידכם על השפעה לו
 מע- עכשיו המיקצועי.

ביותר, חזק אינו מדכם
 איך שמתכנן מי ויש

 מהעמדה אתכם להזיז
 צפויות 28וב* 27ב- מצויים. אתם שבה

 ומרגשות. משעשעות רומאנטיות פגישות
* * *

 במצבי אתכם להעס־ד עלולות כספים בעיות
הכס פעולותיכם בכל לדייק הקפידו סמכה.

שמח ולא פיות,  לשלם ל
 ד חייבים שאתם מה את

 לרשר או פרמ״ם אושים
 מכם התובעים ולעפים יזת

 גח־ יהיו ההוצאות כספים.
 יתברר אך מהמצופה, לות

 תעד שבו עסף מקור שיש
הקשו תוכחת להיעזר. לו

ה מ 1א בארץ לנסיעה ח
 •0 מתעכבות. לה חוצה

 בכל לנסוע שמתעקש
ב יתנהל לא דבר ששום בחשבון שיקח זאת.

 רומאנטיות. מפנישזח חהנו ובשני בראשון מתוכנן.
* * *

 לסבך ועלול מעייף יהיה בחודש 21ה*
 שתימנעו כדאי בעבודה. במריבה אתכם

ב עצמכם את מלערב
ש פגישות שקורה. מה

 יצאו לא 22 ל- נקבעו
לש שיידחו או לפועל

כס בעיות הערב. עות
וי וידאיגו יטרידו פים

 לסיכסוך אתכם ביאו
שו או בני-מישפחה עם

לח כדאי לעסק. תפים
 מקור-הכנסה על שוב
ל להתפתות ולא נוסף

 27ב״ ידידים עם פגישות הלוואה. בקש
מידידים. לעזרה תצפו אל לאכזב. יכולות

■זדזדזד■
אי 2ו מ  - ב

ביוני 20

 השגחה ליותר וזקוקים טזב מרגישים אינכם
במיוחד. תשושים תהיז שבת עד מחמיש׳ ומנוחה.

 ועצובים מדוכאים אתם
ל ל  תפים1ש עם היחסים מ

מבק אלה בני־זוג. עם או
 זנוהנים מאשימיס רים,
בחוסר־התחשמח. בכם

 מוצאים אתם בעמדה נם
ב משרכים עצמכם את

 שתהיה מבלי מאבקים
 יכולת או השפעה לכם

 כנראה המצב. את לשנות
 ולהסכים לעתר שחצטרכז

 הם אחרת נ,1הז בני 1א השותפים מבקשות לחלק
ש  היומיומית בפעילות אתכם זיעצח לכם יפר

* * *
 עובדים. אתם שבו במקום נוח לא מאוד

 בחודש. 21ב־ בכם לפגוע ינסה מישהו
 עכשיו מלהגיב. הימנעו
 עבודתכם את בוחנים

 ש־ וחשוב והתנהגותכם
 בסדר. שאתם תוכיחו
חז אינה שלכם העמדה

 העבודה זה. ברגע קה
 כל־כך עליכם המוטלת

 איך ברור שלא רבה
 בזמן. לסיימה תספיקו

באר כשמדובר אולם
 אתם יתכן. הכל יות,

 ועושים ליאות וללא בחריצות עובדים
 לטיפול. זקוקה הבריאות משובחת. עבודה

* * *
 אחכם ״שמחו חדל עם קשר אז סיכתב ידיעה,

 נעניק׳ מאור עסזקים תהיו למחרת בחודש. נדיג
 ברור לא כרנע הקאר״רה.

נמ הבל בעתיד. יהיה מה
המ קיפאון. של במצב צא
לפ תזבח ואז קצת תינו
ד של,  למקום להניע כ
 אף אז מעונ״נים אתם שב!

 שנם במקומכם, להישאר
 אתם קלה. משימה אינה זו

מבני־ בבית חיזוק מקבלים
 היחסים מהזרים. או הזוג
 שקטים יותר הרבה שם

 שונים ואתם בעיות, מעורר הצעיר החד !נעימים.
מדי. רבזת ודאנה התענ״עת שמראים בכך
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מכ בן־הזוג, של או שלכם לחו״ל, נסיעה
 לכם יש לתקופה. רוח-חיים קצת ניסה

לנ בקשר התלבטויות
שתש־ בטוח אך סיעה,

 חופש קצת לקבל מחו
 לא בעבודה מבן־הזוג.

 להיעדר לכם יאפשרו
תפ לכם יוצע בקלות.

להי וכדאי חדש קיד
 שזה למרות לו ענות

ו צוות בעבודת קשור
 לשעות אתכם מחייב

 לתת תצטרכו קבועות.
 הרומאנטי בתחום .26ב־ או 25ב- תשובה

 אשליות. על העתיד את מבססים אתם
* ★ ★

 המון יש פשוטה. אינה הסביבה עם התיקשורח
מ זוכים שרה סהאהדה ועלבון כעס אי־הבעת,

 בינתיים להם. מניע שלא
 בכם לחסזך מזכנים לא

 צזדקים. שאתם למרות
 להניע, עומדים בספים

ש צפוי השסע. לא אבל
 חדשה תקיפה 1ז אין סב.
 תוך ח.1בעי או מחסור של

 ישתפר ב1ש ימים מיספר
שלי ביזם הכספי. המצב

 לשעת כנראה תצטרכז שי
ס האחרון. ברנע תכניוח

 מצפה בעבודה סריס. של ת1בריא בעקת לל
 כרניל. המשיכו לכס. י1רצ לכיען שינוי לכם

* * *
 לא אתכם. להדאיג ממשיכים כספים ענייני
 ולחרדה בחופשיות, עיסקות לנהל תוכלו

 יותר מסתכנים שאתם
לסמוך. מה על יש מדי

לק אסור הזה בשבוע
סוג. מכל סיכון חת

מל להימנע גם כדאי
מ בהימורים. השתתף

 זוהי רומאנטית בחינה
 כאן שלכם. התקופה

 בני להיפך. בעיות. אין
 נמשכים השני המין

 קצת ותצטרכו אליכם
 באנשים מדי רב אמון לתת שלא להיזהר

נסיעה. תוכניות הפרק: על מכירים. שאינכם

מבר 2{  ־ בנוב
מבר 20 צ בד

ר 21 מב צ  ־ בד
אר 19 בינו

 בריאותית מבחינה הקשים. מהשבועות אחר והו
לביקורת. וזקוקים נחלשים אתם לכם. מזב לא

 המישפחה עם היחסים
מ דיסרים ביס.1ט אינם

אתכם. מרנינים הגב אחזר'
 עצמכם על ליקחים אתם

 ולא נעימות לא משימות
להערכה. אז לעזרה זוכים

 שמנסה סי יש בעמדה
ש כדאי נגדכם לפשל
 ד המישמר על תעמדו
שי מה כל בגלוי חאמר!

 הרר בתחום לכם. דוע
 מבן נם סודיות. על לשמור חשוב מאזד מאנטי

 היזהרו. סודות. מיספר לשמור מומלץ הז!נ
* * *

ל להיקלע עלולים אתם בחודש 21ב-
 מדי. וגדולות מתוכננות לא כספיות הוצאות

ההו את לדחות גסו
 אינה בריאותכם צאה.
מו מתקרב שוב. טובה

 שלכם יום־ההולדת עד
 מעי״ הקרובה והתקופה

הת וכוח חולשה על דה
במ קשה חלש. נגדות

 וב- 25ב- העבודה קום
עלי יטילו בחודש. 26
ו קשים תפקידים כם
 תוכלו ולא מעניינים לא

 שותפויות או עסקים לנהל לא עדיף לסרב.
 הנאה. הרומאנטי: בתחום בני-מישפחה. עם

* * *
 אך בשבח. 1א בשישי בביתכם •בקרו ידידים

 כך על תסחמס אם באה־ר. יהיו הבטחזת־הם
 לדא,נ תצטרכו תחאכזס.

 בנד שלכם לאינטרסים
יוזמה. קחו ם-העבזדה.1ק

 את שתשיגו עד תרפז אל
 שעכשיו משום רצונכם
במא תלויה תבם1התקדמ

 הר שלכם. ובנחישות מץ
 נמהזת עדיין כספיות ת1צא

 ד אי־אפשר סד׳!בינת״ם
 סמש ברנע וסצבכם ר1עצ

 לחשב צריכים אתם קשה.
 חשבון. בלי לחקת שהתרגלתם אחרי פחטה כל

בבית. החשמליים האביזרים בכל בזהיחת טפלו
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