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החודש: מזל

 משביעים איו
 על הכוכבים

ינואר? חודש
 במפה משתקף שהוא כפי ,1989 ינואר

 בשבוע הקלים. מהחודשים אינו השמיימית,
 לשמש. מרובעת זווית מרס כוכב ייצור הבא

 כדי עד ופזיזה נמהרת התנהגות מסמל זה
 הראשון והנושא הזולת. וסיכון עצמי סיכון

 תאוגות״הד־ הוא זה בהקשר לראש שקופץ
רכים.

 מביא אלה כוכבים שני שבין ההיבט
 תוקפני שאינו מי גם ולתוקפנות. לרוגז
 התנהגות הכביש על לו יסגל כלל בדיד

 הכביש מזה. יותר ואף חסרת״התחשבות,
 אנשים כשדה״קרב. הבא בשבוע ייראה
 עצמם. בעד ידברו והמעשים ויילחמו, יריבו

 נוסעים, הרבה ייפגעו שבו קרב יהיה זה
 ולא מכורח לוחמים זה במיקרה שהם

 בשבוע לנסיעה שיתכונן מי כל בהתנדבות.
 האווירה את בחשבון שיקח כדאי הקרוב,

בכביש. המאוד״מילחמתית
 לש־ חזקה נטייה גם קיימת זאת מלבד

 השישי בבית הנמצא מרס, ולדליקות. ריפות
 בצה״ל שדווקא כן על מצביע המדינה, של

 כל ולעשות משריפות, מאוד להיזהר יצטרכו
אותן. למנוע כדי דבר

 זו. מנטייה יושפע הפשוט האזרח גם
תנור־בישול תנור״חימום, מגהץ, כמו חפצים

 לשריפה לגרום עלולים דומה מכשיר כל או
 או שריפות החורף בתקופת כי לזכור וצריך

 לעשות כדאי ולכן להתרחש עלולים חנק
אותם. למנוע כדי הכל

 פיגועים מפני לא־קטנה סכנה גם קיימת
להש יצטרך אחד כל ולכן תוקפנות, ומעשי

 וכך, הקרובה, סביבתו ועל עצמו על גיח
 בנזקים השבוע את לעבור יהיה אפשר אולי,

יותר. קטנים
 משפיע השמש עם מרס כוכב של זה היבט

 רגישים יותר יהיו אנשים הבריאות. על גם
 גבוה חום שפעת, כגון למחלות, ופגיעים

 אך מחלות, למנוע אמנם אי-אפשר ודלקות.
 לטיפול בזמן לגשת או חיסון לקבל אפשר
הזנחה. בגלל בזיהום להסתבך ולא רפואי

באסט הראש את מסמל מרס כוכב
 של מלאי בבית להכין שכדאי כך רולוגיה,
כאבי-ראש. נגד כדורים

 בקרוב ושלילי. רע כך כל הכל לא אבל
 יופיטר. לכוכב טובה זווית השמש תיצור
 לאסונות מאזן גורם יהיה זה חדש היבט

 שכאשר לזכור יש אך להתרחש. העלולים
 כלל בדרך וחיובי, שלילי היבט מופיעים
הטו והדברים יותר, ומשפיע בולט השלילי

מאליו. מובן כדבר מתקבלים בים
הצ מאפשר השמש כלפי חיובי יופיטר

המעי אנשי״עסקים, שונים. בתחומים לחה
 ליהנות עשויים בגדול, ולפעול להסתכן זים

 הנטייה משחשבו. וגדולות טובות מהכנסות
 ולהאמין מדי אופטימי להיות יופיטר של

 בגלל מסוכנת, קצת בסדר יהיה שהכל
והשמש. מרס של ההיבט

 קשור זו בתקופה שחשוב נוסף תחום
ותל סטודנטים של ובעבודות בבחינות

הב את לעבור להם יעזור יופיטר מידים.
קלות יהיו עצמן הבחינות בהצלחה. חינות

 * גם מומלץ חמורות. יהיו לא והדרישות
 * הקרובים. בשבועיים נהיגה מיבחני לעבור
 * כוכב של נסיגתו מתחילה בינואר 17ב-

 * ב- לבעיות יביא בנסיגה מרקורי מרקורי.
 * מיכתבים מתקלקלים. טלפונים תיקשורת.

 * של לא-נכון ופירוש אי-הבנה בדרך. אובדים
 * בטל- או ברדיו בעיות שנאמרים. דברים
 1 י בכבישים. מקולקלות מכוניות ויותר וויזיה
 } יש חיוניים. אביזרים מתקלקלים בבית
 * וחפ־ תעודות כספים, ולאבד לשכוח נטייה

 * ה- לדלתות מפתחות בייחוד חשובים, צים
 + מיסמכים בה שיש מגירה או המכונית דירה,

1 וחשובים. דחופים
* גדי. למזל ונוס כוכב עובר בינואר 11ב־

 + מן לא והרומאנטיקה. הכספים על משפיע זה
ת נוסף פיחות לנו שיכינו הנמנע  * ה- בסביבו

 * לס- בצמידות תהיה ונוס כאשר בינואר, 15
 \ קצת המצב כאן הרגש, לחיי באשר טורן.
 * במזל להימצא אוהבת אינה ונוס רגיש. יותר
 * או מעניק ואינו מחושב קר, מזל זהו גדי.

 * כאשר רגשות. לבטא מסוגל אינו נכון יותר
 ♦ ה־ למען להקריב צריך בגדי נמצאת ונוס

? הקשר. למען או אהוב
 * ההיבט בגלל וניתוקים פרידות יתכנו

 ♦ וונוס אוראנוס לאוראנוס. ונוס בין שנוצר
 * ולהחלטות קפריזיים למצבי-רוח מביאים

 1 ומו- בלתי-צפויה להתנהגות או פתאומיות
 * חם, חזק, שהיה קשר נפסק פתאום זרה.

 ? מדי יותר להוטים קשרים וסוער. חשוב
 * קש- לבנות כדאי פתאום. להיפסק עלולים

 ? ללחוץ, ולא ובטוח איטי בקצב בהגיון, רים
 ? לא זה מטורפת. לאהבה ולצפות להתלהב

 ? האהבה גדי. במזל נמצאת כשוונוס עובד
 ? האהבה כלפי והגישה בקרירות מתבטאת

ן ׳ שמרנית. מאוד
 1 הק־ עצמם את יוכיחו זה בחודש דווקא

 ן למסד רוצים שבו זמן זהו הרציניים. שרים
 ן רגשות לבטא היכולת היעדר הקשר. את

 ן קפואים להיות לאנשים גורם כזו בתקופה
 ן המת- קשרים בני״הזוג. כלפי וחמורי־סבר

 ן על מראים זו בתקופה כזו בהשפעה חילים
 ן ולהדק להתקרב הצדדים אחד של נטייה

 ? בסולם טיפוס לצורך כדאיות, בגלל קשרים
 ן באמצעות הכלכלי המצב שיפור או החברתי

1 בן־הזוג. של כספו
 ן מיל- לדרוש ההורים את דוחפת גם ונוס

 ן גם קשר ונוס יוצרת השנה מדי. יותר דיהם
ן ילדים. עבור ומדכא מדי כבד וזה סטורן עם
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 חוק ובענייני בלימודים בבחינות, הצלחה
 פחות בחודש. ב-$ ובמיוחד 4ב- ומישפט

 היחסים בעבודה. נוח
נו אינם הסביבה עם

 להפריע מנסים חים.
 את ולעצור לעכב לכם,

נו אתם התקדמותכם.
נמ החלטות לקבל טים

רוגז. מתוך מדי הרות
לתפ להגיע קשה קצת
תוכ שבו ולמעמד קיד

 ולהכתיב להשפיע לו
 השבוע רצונותיכם. את

 אל לפחות אך הקשיים. בולטים במיוחד
 זעם. של רגע בגלל לעצמכם תקלקלו

* * ★
טרזו כספים שייני  בחודש. 5ב־ או 4ב־ אתכם ׳

 הקשור בכל הטיפול את לדחות ואסור א-אפשר
 לוד !לתשלומים לסיסים.

 אף רישס״ם, פים!מוסדות
חש בחשלוסי כשמדובר

 בריאותכם וכוי. מים מל
 עדיין המישפחה ובריאות

להמ ועליכם טובים, אינם
 שד מעמד ולהחזיק שיך
ת מאוד בקרוב קצר. זמן

 ומלאי חזקים מזה צאו
 הצשודעבר מחודש. מרץ
 ב־? ומושכות חדשות דה
שמ אתם עכשיו תסרבו. אל בחודש. ב־סו או מ

 ובמיכחביס. בהרצאות בשיחות, ומרשימים עים
* * *

 אי־אפ־ וטוב. נעים מרגש, יהיה בחודש 5ה-
ל ותזכו שלכם בקשה לכל לסרב יהיה שר

 על ולשבחים מחמאות
 עבודה של טוב ביצוע

אחרת. משימה כל או
 שמים השני המין בני
 הופעתכם אליכם. לב

קשרים, וכמה מושכת
אחת, ובעונה בעת

התקו את לכם מגוונים
 קשה יותר קצת פה.
בחודש. 8ה- עד 6מה-

 זקוקים בני-מישפחה
איתם, להסתכסך עלולים ואתם לעזרה,

מישפחתי. ורכוש כספים ענייני בגלל
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מש בני-הזע עם ליחסים הקשורות התלבטויות
להמ אם יודעים אינכם התנהנוחבם. על פיעות

 באזתה היחסים את שיך
שינוי. לבצע או מחסנת
מע להחזיק מאוד מומלץ

 בצורה להחליט לא1 מד
 על אף או ניתוק על נמהרת
לש חשוב זמנית. פרידה

 ובוודאי שיש. מה על מור
בק להתוסזת בדאי שלא

ה א! מלהיב סוחף. שר  מ
במ עצמו את •וכיח שלא

 שלבם הבריאות ציאות.
 וב־סו. 9נד ,5ב־ ,4ב־ שוב תציק הסביבה ושל

 התייחסות. דורשות כל-הדם או מחזור של בעיות
* * *

 תוכניו־ את ומעכבת טובה אינה הבריאות
 הקשה והעבודה העומס האחריות, תיכם.

ל לכם מאפשרים אינם
 הבעיות, לכל התפנות

ב שתטפלו חשוב אך
 שזו לכם נראה עצמכם.

להר בכבודכם פגיעה
 5וב־ 4ב־ טוב. לא גיש

מזל את שתנסו כדאי
 ובהתער- בהגרלות כם

 8ה* עד 6מה־ כויות.
 במיטה להישאר מומלץ

ש מקום מכל רחוק או
 נטייה קיימת להתאמץ. מכם דורשים בו

 מפציעות. או מכוויות מתאונות, להיפגע
* ★ *

 5ב־1 4ב־ בבית מתיחות רנישים. מאוד העצבים
 לבד אז בשיפוצים להתחיל תתפתו אל בחודש.

עכ לשבור או לקנות בור.
הכספי מצבכם דירה. שיו
והוצ מעודד. כך כל לא

 מאוד ׳דלדלו בית על אות
ב הילדים החקציב. אח

שפחה  ידידים אולי או מ
 ר הלוואה מכם מבקשים

 ער לב שמים אינכם אתם
כשהיה. טוב אינו מצבכם

 בדאי בחודש וב־סו 9ב־
 או הממונים עם שתשוחחו

 יהיה שלכם השיכנזע כוח לעבודה. עמיתים עם
לכם. יסרבו לא שינוי. לבקש ותוכלו מצו״ן
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 כדאית. מאוד בחודש 5ב- או 4ב- נסיעה
ת חסרות שלא נכון  להתחשב וצריך סכנו

 התוקפני במצב-הרוח
 דרושה אך בכבישים,

והתרח התרעננות לכם
ת  המל- הבעיות מכל קו

הא בזמן אתכם חיצות
 בבית מתיחות חרון.

בחודש. 8ל- 6ה- בין
 לא שתיכנגתם תוכניות

בי״ לפועל. ייצאו כך כל
ב שתתחשבו רצוי חוד
 לא- אירוע הבית. בני

 מהר הסיקו לאכזבה, יביא בחודש 9ב- צפוי
חשש. ללא במציאות והביטו מסקנות

 להתרנז להסתכסך. נוטים אתם בםקונרהעסדה
 מתוך להיסחף. רצו* לא עזיבה. על להחליט ואף

 לספר עלולים אתם כעס
 שנשארו דברים מדי יותר

 בחחום עכשיו. עד חסויים
לי ממשיכים אתם הכספי

 משמעותי. משיפור הנות
 ממקד לעזרה זוכים אתם
 ויכולים ושונים, רבים רות
 רכישה על לחשוב כבר
 9וד ערך. בעל נכס של

 לפו- מתאים אינו בחודש
 ולראיונות. לשיחות שוח,

 ובנסיעות כראוי. עצמבם את לבטא חובלו לא
 דנים. מזל סבני היזהרו תקלות. צפויות

* * *
 ממיפ- תהנו טובים. נראים בחודש וה-$ 4ה־

 ובעיקר בעבודה מהצלחה חברתיים, גשים
 המין בני של מהיענות

 מקרינים אתם השני.
ם  זז בתקופה מיוחד קס

 את אליכם ומושכים
 אלה השני. המין בני

 להגיע דרך מחפשים
 להתחיל כדי אליכם,
 שזנה מסוג ביחסים

 עד שהיכרתם ממה
 כספים ענייני עכשיו.
ומרגי מטרידים מאוד

 מגיעים, אינם לכם, שחייבים כספים, זים.
חוזים. על לחתימה מתאים אינו בחודש 9ה-

עקת
■ ש שבפכפפ ■

ר 2{ מב ב  ־ בנו
ר סב ב מ צ בד

ר 21 מב צ  ־ בד
אר 19 בינו

 תעבור אם גם אך בחודש. 5וב־ 4ד1 רבה עייפות
 בשישי אתר מסוג קשיים לכם שמצפים נראה

 והצר הקור מלבד ובשבת.
 תמיר ולא בבית לבלות רך

 תוכניות הרצו״ה, בחברה
 לפועל יוצאות איון שונות

מה־ .אכזבה לבם ונורמות
לפני נפתחות בחודש 10

בע חדשות אפשרויות כם
שת־ חשוב עכשיו בודה.

הבלתי־ את לעשות 1עז
 עצמאות מקוריות, צפוי.

בק הערכה יעוררו והעזה
 הקאר״רה. על שמשפיע ם׳ כל או הממונים רב

 סודיות. על לשמור חשוב הרומאנטי בתחום
* * *

ובח ברביעי אתכם וישמחו יעודדו ידידים
 עצמכם את מוצאים שוב אתם לפתע מישי.

ה החברה. חיי במרכז
והא חוזרת פופולריות

 מתגברת. אליכם הדה
 טיול חופשה, של תיכנון

 מוצלחים יהיו נסיעה או
 יתקיים זה שכל בתנאי
 יוס-ההולדת. לאחר

מ מעייפת זו תקופה
 שישי בין בייחוד אוד,

מ מסתירים לראשון.
במ חשובים דברים כם

 10ה- עירנות. שתגלו חשוב העבודה. קום
 רומאנטית. מבחינה לטובה יפתיע בחודש

* * *
בי בעבודה מבצעים שאתם בפרוייקט הצלחה

 להתקדם תוכלו עכשיו חמישי. או רביע־ מים
ש- ולזבוח הרצוי בקצב  ל

 אתכם שיקדם חוף־פשלה
והתקדמות. לתנופה ויביא

 6ב־ מידידים קשה אכזבה
שבע אלה בחודש. 8ב־1

 מסירות נאמעת. הוכיחו בר
 לפתע מתעלמים ואחריות

מבטי הם מבקשותיכם.
תוכ מתכננים או לכם חים
 הגיע מקיימים. ולא ניות

 הקשרים אח לסיים הזמן
הש במיוחד נבוהזת הכספיות ההוצאות עימם.

מיזחחת. מהוצאות והימנע! במיוחד, הקפיד! בוע.

אר 19  בפברו
ס 20 ר מ ב
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