
החודש: מזל
ג

 המעבוים
 המחזוו״ם

אוואנוס של
 גדי, שליט שהוא שסודן, או שבתא* כוכב

א הזסן את מסמל  סטורן ססרולוגיה.ב
 הניסיון לעבור. שעלינו תהניסיונו את מסמל

 הזמן. מיסגרת על־ידי מוגבל בעולם שלנו
 את ומדגיש והנבלות גבולות מסמל סטורן

הזמן. מיגבלות
 בחיים, מאוד ותיתועמשמ תקופות יש
 המשנים משברים תוויות עוברים שבהן

איס האדם את  תקופה של לפתח ומבי
הכו למחזוריות מתאימה הקולהח חדשה.
 לדוגמה, אוראנוס, של המעבד כלומר, כבים.

 שנים שבע כל בלומד, שסם. שבע כל מתבצע
 על משפיע הזה המעבר אחד. למזל עובר הוא

ד שאצל אלא הכל, ח  לאסון להביא יכול זה א
 לא כלל שהמעבר או ואושר הצלחה ולאחר
 במפה תלוי הבל חזקה. בצורה יורגש

האישית.
את ובכל  מאוד חשובה 7 הסיפדה ז

תלמחזורי כשמתייחסים  גם החיים. של ו
 להבחין אפשר הידיים בכבות כשמסתכלים

 בקווי מיוחדים ציונים יש שנים, שבע שכל
ת המראים כף־היד  7 גיל עד ילד השינוי. א

 כלומר, ידו. בכן* רבים לשינויים נתון
מהילדים חלק אצל משתנים. עצמם הקווים

 יתווספו אחרים ואצל מעטים יהיו השינויים
 יהיו 7 גיל אחרי רבים. קווים יימחקו או

 לאדם בהשוואה אן שינויים, פחות אמנם
 נתון עדיין 14 ועד 7 שבין הגיל מבוגר,

 נוספים או נמחקים אז וגם רבים, לשינויים
הידיים. בכפות קווים
 הגיל זהו חדשה. תקופה מביא שוב 14 גיל

 חייו. על בעצמו מחליט המתבגר הילד שבו
 לו לבחור או ללמוד להפסיק זכות לו יש

 אז חשוב אחרת. או כזו מגמת־לימודים
 מבחין הוא לחברה. להסתגל אין שיידע

 או לאושר לו לגרום יכול החברתי שהמעמד
 קשה, זווית אז גם שיוצר סטורן, לאומללות.

 ובתקופה מהמציאות, לברוח מאפשר אינו
 רבים ילדים נכנסים 16ל״ 14 גיל שבין

 יתמכו שההורים חשוב קשים. למשברים
 בעצמם ביטחון בהם לפתח ידאגו אבל בהם,

עצמאים. להיות ויכולת
מרובעת לזווית סטורן מגיע שוב 21 בגיל
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אנ ולא-מעס מתאים אינו שמקום־העבודה
 אך עיסוקם. תחום את להחליף רוצים שים
 ובדרך־כלל שינויים לבצע שנים באותן קשה

הקשיים. עם להשלים נאלצים
 מכות־גורל שנים באותן סופגים לעיתים

ה חשים התקופה, כשנגמרת אבל, שונות, ב
 עצמם את לבנות מתחילים אנשים ואז קלה,

 .35 בגיל להם ברור יותר הרבה שיהיה בכיוון
 משמעותיות, הן זה לגיל המובילות השנים
 הזסן זה חברתית. מבחינה וחשובות בונות

 35 גיל מעמדו. את לעצמו משיג אדם שבו
 אנשים רוב. פי על טובים לשינויים מביא

 צורת־ את לשפר אפשרויות לעצמם מוצאים
 שחסר אחר דבר כל או העבודה החיים,

להם.
 גדולים, כוכבים ארבעה מפעיל 42 גיל

שהשי ך3 ופלוטו, נפטון אוראנוס, סטורן,
 מבצעים רבים וחשובים. עצומים שוב נויים
עו הסביבה. את המדהימים שינויים לפתע
 עוזבים ומתגרשים. הבית את זבים

עו ללמוד. מחליטים בטוח. מקום־עבודה
ם מזלם את מנסים הארץ. את זבים  במקו
והה יגידו, מה להם איכפת לא לפתע אחר.

מאוד. גדולות והציפיות תלהבות
 זו עצמו על סטורן כוכב עובר שוב 56 בגיל

 אבל .28 בגיל קרה כבר זה השניה. הפעם
מג לתקופה נכנסים שוב שונה. זה הפעם
 התסריס את מכירים כבר הפעם אבל בילה,

 והקשיים. ההגבלות עם להתמודד יותר וקל
 חייב שהוא חש נטיותיו, לפי אחד, כל עכשיו

 אז. עד זאת עשה לא אם עצמו, את להגשים
 יובלו שבה עבודה למצוא מתעקשים רבים

 לחברה תועלת להביא עצמם, את לבטא
ם שם להם ולקנות ת  ואם הקרובה, בסביב
יותר. הרבה רחבה בסביבה גם אפשר,
 ואז וסטורן אוראנוס את מפעיל 63 גיל

 אחד כל שלא קשיים מעמידה שוב התקופה
הג שלא אנשים, עימם. להתמודד מסוגל
 סיפוק חשים ולא רצונותיהם את שימו

 ולחלות ברוחם ליפול אז עלולים מחייהם,
 מהישגיו שמרוצה מי לאדישות. להיכנס או

תבלתי־פוס לפעילות המרץ בשיא נכנס  .ק
 שלא עד רבות משימות עצמו על יטול הוא

 אנשים היום. במשן פנויה דקה לו תישאר
פעי בעודם מאוחר לגיל להגיע יכולים אלה
 הכוחות כאשר פתאום יפסיקו חלקם לים,

 למרץ ישר ביחס יעמדו ולא להם, יעמדו לא
ולשאיפות.

 מאוד. קשה נוסף שלב וזהו (דיס״הרמונית),
 ומתחילים הצבא את עוזבים בארץ כאן

 חייב האדם כלומר, עצמאיים. חיים לחיות
 יעשה מה ולהחליט עצמו, ברשות לעמוד
 נתונים אנשים שבו קשה שלב זהו בחייו.

 חש־ הקשיים, קרובות. לעיתים למשברים
 ההתמודדות הפנימי, החיטוט בון־הנפש,

 לאדם מוכיחים המבוגרים לעולם והכניסה
 למד, מה מעצמו, לדרוש הספיק מה עצמו
לע מוכן הוא ניסיונות ואלו התנסה, במה
בור.

 סטורן משמעותית. תקופה הוא 28 גיל גם
 המקום לאותו חוזר הוא כלומר לעצמו. חוזר
 אחת מתחילה כאן הלידה. בעת נמצא שבו

אנ 31ל־ 28 בין ביותר. הקשות התקופות
 זורמים אינם החיים כבדות, מרגישים שים

במ מבלים רבים נעצר. כאילו הכל בקלות.
 מקו- מחליפים ומגבילים, סגורים קומות

יתכן מישפחתית. מיסגרת או מות״לימוד

ן וו 0
־ במרס

באפריל
21
20

הע מעייפים. די יהיו בדצמבר 29וה־ 28ה״
 עליכם מתמיד. רב זסץ מבס דורשו* בודה

ת לסיים  המשימות א
ו עצמכם על 1שלקחוגנ
נקי. שולחן להשאיר

 לקראת הולך מכם חלק
 במקום־העבודה שינוי

וה 30ה- בתפקיד. או
מתוחים. מאוד יהיו גב

 לעימותים מגיעים אתם
חשב אם בני-הזוג. עם
 במסיבה להשתתף תם

ש־ כדאי בנאצאי־שבת,
ם עצמכם. תרסנו  2ב־ להגיע עשויים כספי

לבית. פריט לרכוש ייעזרו בינואר, 3ב־ או
* * *

ב שחשבתם וסישח. מ ס  שכך. !טוב מתעכבוח. י
ס בסקונוהשכח־ד. ס מ  מש״וח. בהצעה אתכם ־

לק תחנךם כך על שיחה
 החמס ב־טאר. 3וד ראת

 בך על שתחשם חשוב
 שבקרוב סשתו ברציעת.

ב •היה םצב־החח הר מ
 הס־-אות 01 כך1 ׳!וזר. בה

 •ודה השמע נם בינת״ס.
 בסף• לר,תייחס עליכם

 לחפא־ם ולנשת .0חכ1א
ס1לםיפ 1א ה־ הנבמים ד

בתו־ ודו עד ברצסבר 30
 סחבר־ם להניע משרים בסודם ענדם. יהיו לא אר
תבזסו. שלא חשוב אבל אחרת. מםקנחת או

* * *

יטרי שוב אחרים ושל שללם בריאות ענייני
 ת־ בדצמבר 29וב־ 28שב־ יתכן אתכס. דו

בבית. להישאר אלצו
 30ל״ שתוכננו נסיעות,

בינו ה-ג עד בדצמבר
להתבטל, עלולות אר,

ללחץ. תיכנסו אל אבל
ב תצליחו יותר מאוחר

הנ את לקיים זאת לל
 ובשבת בשישי סיעה.
ם ת  להסתבך נוטים א

מדו- ובעיקר החוק, עם
מצ- שאינם בנהגים בר *
מאוד יהיו בינואר 3וזד־ 2ה־ לחוק. ייתים *
הכספיים. לעגייניכם לב: שיסו מאמצים. *

32 *י
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המ ייתר. חיוב־ ליחס עבים אתם במקזם־העבזדה
 מתחילים ,האחרונים בחזדשים לכם 1שר,י אבקים.

חיוביזח. תוצאות להראות
 ד מצליחים אינכם אם נם

שרציתם, מה אח השיג
 החינביח ההתייחסות עצם

המורל. אח מאוד מעלה
עלו בדצמבר 30ב־ נסיעה

הקפי מסוכנת, להיות לה
חוקי־ על לעבור שלא ד!

ב בבית מתיחות התנועה.
 כראי שוב ובשבח. שישי
א־נ! אם נם לבן־הווג. לחחר

 מקורית בדרך לפעול אפשרות לבם •תן זה צודק.
חזקה עדיין להשמין הומיה לב: שיסו ועצמאית.

ן ■ *: *
 מכס דורשים קל. לא עדיין במקום־העבודה

שהת מה את מבצעים שאתם לכך הוכחות
 היא ההרגשה בקשתם.

העצ מכם ניטלה כאילו
כפו שאתם או מאות

א שבעצם לאדם פים
בהחלטו תלויים תם

 עוד ימשך לא זה תיו.
צ בינתיים אך רב, זמן
לס דרכים למצוא ריך
 לקראת רצונו. את פק

 מי יימצא טוף-השבוע
 למצוא לכם שיעזור

לשי יכיא שלו הפעולה ושיתוף שונה דרך
כקרוב. תיתכן לחו״ל נסיעה חיוביים. נויים

* * *
 יתכן לאכזב. עלולה זו. לתקופה שחוסנה נסיעה,

 תתב־ שהוסיעה כדאי אך נוסע. שקרוב־סישפחה
 28ה־ בינואר. 3ה־ אחרי צט

 ד יחזירו בדצמבר 29711
הש ואת הסחות את נס

 אתם שבז במקום ליטה
מבחי־ חשש. אל שברים.

 לקראת הולכים אתם זו נה
 יתכן כי אס חיוניים, שיעיים

בסבל־ להמתין שתצטרכו
הצ הדור זמךסה. שד עת
 אבל להראינ, ממשיך עיר

 נחלה שמעורבותכם יתכן
 כספים. מאוד. משדרות חדשות היכרחת מדי.

בזמן להרע שלא עלולים להם. שציפיתם

■ ב ש ? ! ! ■■81 4'4̂.8
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 תהיו ומדכאים. מעייפים יהיו 29וה* 28ה-
 לא שתיבננתם ותוכניות מוגבלים מאוד

 כדאי להתקיים. יובלו
הג סידור על שתחשבו

 בקשר יותר קצת יוני
שלכם. לחיי-האהבה

 על לוותר הזמן הגיע
והמ חמטבכים קשרים
 תעשו אם לכם. זיקים

ל יתברר חשבון־נפש,
מתנה שהעגיינים בם

 הרצון לפי תמיד לים
 ואתם השני, הצד של

 3וה־ 2ה- ולהסתגל. לוותר להסכים חייבים
 הכספית. מהבחינה לטובה יפתיעו ביגואר

* * *
 בתקופה אתב□ ירשו! ופרשות טיולים (סיעות.

 וסיבת־ ת־םלפון1ש־ח ת.1חדש היכרויות הקחבה.
 ליחס שיזם כדאי בים

להת תוכלו עכשיו לציר.
 והי־ חרשים בקשרים חיל

בד 30ה־ חדשות. כחיזת
 מאוד בינואר עדו צמבר

עלו אתם 2ב־ נוחים. לא
ש לים מב טוב. לא להתי

 עורם אתם כספית חינה
 מקזם־הע- זאף !סצליח־ם

 נוח להיות מתחיל סרה
 עס־ מקורות־הססה יותר.
 קלה תהיה והעבודה השבוע. לכם יוצש פים

 מחסיד. •ותר בריאותכם על שימח יותר. עע־מה
* * *

 ומדאיגיס. מטרידים מאוד כספים ענייני
 להמר או עיטקות לבצע נוטים אתם השבוע

מ גדולים סכומים על
 יתכגו שבו שבוע זהו די.

ה בבל בשיפוט טעויות
מכי הכספיים. נושאים

טוב, אינו שמצבכם וון
ל תתפתו שלא כדאי

מ מושעים, שיקולים
לע עלולים שהם שום
 שלא במחיר לכם לות

שטחה- שלם.ב  תובלול
 ממש אתם רומאצטי

 לכם תימצא ושעל צעד בל על מצליחים,
ויפים. חדשים בקשרים להתחיל הזדמנות

עקוב
■83323011
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שסח חשוב רומאנט״ם עניינים  זז־10 בסח־יוח ש״
סל קשר מתחדש או מתחיל עכשיו לטת.  שי

ב סשסעזת• מאוד להיות
 שחד היא הבעיה חייכם

ל־ לנרנם יבול סר־זהירות
חשוב. קשר של החמצה
 מתחילים הכספי בתחום
הססזח. או רווחים לראות

סאם־ של השקעה אחרי
 בקוזב הזה. בכיוון צים

 מקמדפנד למצוא תוכל!
שפץ או יוחל טוב ריס  ל
ה ש״ר הקיים. אח מד  ע

 שסנסד, *0 יש אדומה. ערה לכם להדליק צריכים
 עיתזת תאבדו אל הנב. מאחורי ננדכם לפשל

* * *
ח יותר שלכם. הימים אינם וחמישי רביעי  נו

רע על לשבחים תזכו אז לראשון. שישי בין
הרצ או שיחות יונות,

 נותנים. שאתם אות
לת שבים חיי-החברה

הקש חשוב. מקום פוס
בי שמתפתחים רים,
 את מדגישים אלה, מים

ביצי לכם שיש הצורך
 זה חדשה. חברה רת

 מהצד כרגע יותר חשוב
לד כדאי הרומאנטי.

רו שאתם שינויים חות
 ברגע אחר. במקום או בעבודה לבצע צים

 טובה. אינה הבריאות במיטבכס. אתכם
* * *

ב 29ב־ 1א 28ב־ משמחות ח1םאנט־1ר פנ־ש!ת
 אי־אפשר מאוד וישדד במפתיע יבוא זה דצמבר.

סהעבר. חברים על לסמוך
זהי מאזד שתהיו וכדאי

 במקונדהנר צעירים רים.
לפשלננדבם. מוסים בודה

 להם יש הצער ולמרבה
 ססה יזחל חזקה השפעה

ח לכם. מתארים שאתם  נ
 ח שסעח״] ס׳ יש שתות.

במקמדהעמ־ לכס עוזר
ל עשר חדש תמאן דה.

בעת!סיעה. בקרוב התחיל
 סחוץ־לארץ שיחה א< ביקור העבודה במקום או

בינואר. 3ב־ 1א 2ב־ אתכם יפתיעו קרוב ידיד של

 בפברואר 19
במרס 20
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