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החודש: מזל

 נפטון אוואגוס,
בנסיגה וסטורן

 תופעה בולטת השנה אפריל בחודש
 בהילוך מתחילים כוכבים שלושה מעניינת:

 נפטון אוראנוס, לכוכבים הכוונה לאחור.
המש רחוקים, כוכבים שלושה וסטורן.

 האנושות ועל התקופה על הדור, על פיעים
בכלל.

 לקבוצת־ שייכים ומרס ונוס מרקורי,
ומשפי לחיי־הפרט, המתייחסים הכוכבים

מצ שעליו הרגיש בתחום אחד כל על עים
 הכוכבים כן לא שלו. האישית המפה ביעה

הת איטי. שהילוכם והרחוקים, הגדולים
 ארוכה־ היא בנסיגה נמצאים הם שבה קופה

 ולזוויות נמצאים הם שבו למזל יחסית.
 חשיבות יש אחרים כוכבים עם יוצרים שהם

גדולה.
 חיי על משפיעה מרקורי כוכב של נסיגה
 ונוס תיקשורת. בעיות על ומצביעה היומיום
לבי שבינו בתחום בעיות על מלמד בנסיגה

 סכנה על פעם, לא מאותת, בנסיגה מרס נה.
ותוק אלימות של אווירה על או ביטחונית

פנות.
 אורא־ ,סטורן יופיטר, הגדולים הכוכבים

 כולו, הדור על משפיעים ופלוסו נפטון נוס,
 אולם, הפרט. בחיי דווקא מתבטא לא וזה

 האישית, המפה את לבדוק חשוב זאת, בכל
 חזקה השפעה אלה לכוכבים יש אם ולראות

 על זאת יחוש הוא כן, אם המפה. בעל על
בשרו.
פלוטו, כוכב התחיל בפברואר 16ב־

 המוכרים כוכבי-הלכת במערכת האחרון
 עוד העצירה, תקופת אחורי. בהילוך לנו,

 שבה תקופה היתה בנסיגה, שהתחיל לפני
 תאונות-דרכים, כולו העולם את החרידו

ותאונות־רכבות. תאונות־אוויר
 בקנה־ אסונות על משפיע פלוטו כוכב

 במיוחד קשה היה 1989 פברואר גדול. מידה
הת מכת שבה בארץ, תאונות. ריבוי בגלל

 פלוטו במיוחד. בלט זה תמיד, קיימת אונות
 שוב ואז ביולי, 23ה״ עד בנסיגה יימצא

ותאונות. אסונות העולם את לפקוד עלולים
 אורא- כוכב הוא הפעם הנסוגים ראשון

 כוכב באפריל. 9ב־ בנסיגה שיתחיל נוס,
שנה וחצי בנסיגה שנה חצי נמצא אוראנוס

 כש- שנה. מדי קורה וזה ישיר, בהילוך
 לקרות, יכול הכל בנסיגה נמצא אוראנוס

 לעולם ביותר. הבלתי-צפוי הכוכב זהו שכן
 לקרות. שעומד למה רמז נותן או מזהיר אינו

ומדהימה. מפתיעה פתאומית, השפעתו
 לאירועים ולהתכונן גמישות לסגל טוב

 והכלליים. הפרטיים בחיים בלתי״רגילים
 כי תוכניות, מדי יותר לתכנן שלא עדיף

 מהמצופה. הפוכה להיות יכולה התוצאה
 אופי על מצביע נמצא הוא שבו המזל

ההתרחשות. אופי ועל השינויים
 הכוכבים שלושת של הימצאותם עצם
 אפשרות על מלמדת גדי במזל מדובר שבהם

דווקא מקובלים, בלתי יהיו שהשינויים

***** ____  _________  . . . ______ ____..  ____
* שינוי. כל השונא תי,

 * לגרום יכול הוא בגדי נמצא כשאוראנוס
 * הא- מכירים, שאנחנו ביותר היציב לדבר

 * לתחום אחראי אוראנוס לנוע. למשל, דמה,
 * באוויר לפגיעות שהסיכויים כך התעופה,

 * אנ- בנסיגה נמצא כשאוראנוס יותר. רבים
 * אינם אך הבטחות, להבטיח נוהגים שים

 * עצמו. על רק לסמוך יכול אדם מקיימים.
* באפריל. 14ב- בנסיגה יתחיל נפטון כוכב

 * המציאות. לעירפול זה כוכב קשור רוב פי על
 * מיני לכל קיצונית בצורה רגיש יהיה הגוף

 * ולא מבולבלים הרגש חיי למיניהן. הרעלות
 * בחו- במבוכה, תתאפיין העבודה ברורים.

 * בחולמנות, ברשלנות, באי־סדר, סר־מעש,
 * כזו שבתקופה סיכוי יש ובפיזור. בשיכחה

 * במדינות במיוחד תגבר, בעולם האינפלציה
 * נפטון יחזור בספטמבר 21ב- לכך. המועדות

* ישיר. להילוך שוב

* בנסיגה סטורן כוכב יתחיל באפריל 23ב־
 * לפני שבועות שלושה בספטמבר. 12ה־ עד

 * אחריה שבועות ושלושה הנסיגה תחילת
 * לגרום עלול סטורן ההשפעה. מורגשת כבר

 * הוא שבו במזל או בבית גורליים לעיכובים
 * יותר, כבד נעשה האחריות נטל נמצא.
ם בעיקר  * ה־ - 1 - (כלומר הזוויתיים בבתי

 * החיים על הישירה ההשפעה האישיות, אני,
 * שותפויות, - 7 מישפחה. ו*ית, - 4 עצמם.

♦ קאריירה). - 10 נישואין.
 * את רבים על מטילה סטורן של נסיגתו

 * על לקחת או חולים בקשישים לטפל החובה
 * שאינו למי ולסייע נוספת עבודה עצמם
 * עצמו. בכוחות הקושי עם להתמודד מסוגל
 * ענייני - פורמליים עניינים להסדיר חשוב

ם קרקעות,  * מרגישים זקנים וירושות. מיסי
 * על לרחם נוטים אנשים יותר. מבודדים

 * עול תחת נאנקים מאחרים, ולהתנתק עצמם
 * רצינית הכללית האווירה, ההתחייבויות.

| לאט. מתנהל הכל ומכבידה.
 * מאפשר זה העניין. לטובת זה לעיתים

 * אובייק- בצורה להתבונן לבקר, לבדוק,
שצריך. במה ולהתעמק טיבית

 * קל נעשה העול להילוך חוזר כשסטורן
 * בהי- מפצה אך הרבה, דורש סטורן יותר.
 * לנסיגה המעבר ובהטבות. אמיתיים שגים

 * מסו- נקודות הן הישיר להילוך ומהנסיגה
 * זה הפעם בחשבון. זאת לקחת וכדאי כנות,
* .1989 ובספטמבר באפריל יקרה

ס 21 מר  - ב
ל 20 רי פ א ב

 בעיקר קורה זה יותר. קל יהיה מצב-הרוח
 מי הם העיקריים והנהנים באפריל, 3מה-

 את שחגגו או שחוגגים
 גם אך יום־הולדתם.

 ש- ירגישו הטליים שאר
מת והעייפות המועקה

 ענייני לחלוף. חילים
גור וקאריירה עבודה

ב רבה למתיחות מים
 31וה- 30ה- סביבות
 דווקא לאו זה בחודש.
ידר אלה ימים שלילי.

שקטה, התנהגות שו
 יבול זה חזקה. עצמית ושליטה שקולה
 לקידום. שקשור מה בכל הצלחה להביא

* * ★
 על להתגבר לבם לש!ר1 להגיע עשויים כספים
 שאתם □תברר לפתע אבל המיידיות. הבעיות
 או לידידים כספים חייבי□

 לכספם הזקוקים לקרובי□
 אלא ברירה אין עכשיו.
 בהוצאות. ולחסוך לנסות

התייח דורשת הבריאות
 ד לגשת כדאי אולי סות.

 מצב־ שיגרתיות. בדיקות
 פרש־ אח כבד. ד׳ הרוח

 3 המתחילות ׳!ת־האהבה
 מאוד כדא׳ אלה יםים

 הדיבורים בסוד. לשמור
 קשה, יהיה באפריל ודו לקשר. להזיק עלולים

 יותר. קלה ההרגשה תהיה בחודש 2710 אך
★ ★ ★

 שאתם ועיסקות ראיונות נסיעות, פגישות,
 לגרום יכולות באפריל 2ה- לפני מבצעים

 כדאי לאכזבה. לכם
 את ולהתאים לדחות
 לתאריכים עצמכם

 לזאת פרט מוצלחים.
מפופולר נהנים אתם

 ידידים בקרב רבה יות
ל או לעבודה ועמיתים
חד חברויות לימודים.

עכשיו. יתחילו שות
 על עולות לחו׳׳ל נסיעות

ב 2ב- או 1ב* הפרק
 אתכם ישחררו וביקורים טיולים אפריל.
האחרונה. השנה כל אתכם שליווה מהעול

30'

0ו₪ווי
אי 21 מ  - ב

ני 20 ו בי

1סוס

ני ;  - ביו
לי 2) ביו
ה
נ

מחשבותי במרכז עכשיו עומדים קאר״רה ענייני
 שיפור או לשינוי דרך למצוא אפשרות יש כם.

והעיסוק, המקום העמדה,
יח על לשמור חשוב אך

הממונים. עם טובים סי□
 מאוד להיזהר צריכים אתם

 של הראשונה במחצית
 במקום־העסדה השבוע.

חד אהבה למצוא תוכלו
אלי לב ששם ם׳ יש שה.
 הטיבעית והביישנות כם,

 מאפשרת אינה שלכם
מהקליפה. לצאת לכם

 מובטחות אבל שלילי. או חיובי איתות ולשדר
 הרומנטי. בשטח מרגשות חוויות זאת, בכר לכם,

* * *
 מבעיות לסבול עלולים אתם 31וב- 30ב-

 לטפל שלא שאי-אפשד דברים יש בריאות.
 והזנחה דחייה בהם.
 מאוחר לחרטה יביאו
 באפריל 2וה־ 1ה- יותר.

הפופולר את מגבירים
 חדש, קשר שלכם. יות

 שונה, תוכן בו שיש
 מוזרה. בצורה מתחיל

 יהיו בחודש 4וה- 3ה-
 זה אך וקשים, מדכאים

 נכנסים אינכם יחלוף,
 ענייני קשה. לתקופה
 מוזרה. לתיסבוכת לגרום עלולים כספים
 זה. בעניין סביבכם שנעשה מה היטב בידקו

★ * ★
להתג והצלחתם התאוששתם עכשיו שרק נראה

 עליכם צנח שוב ולפתע הקשיים, כל על בר
 זה אולם כבד. מצנבחח

 תצאו בקרוב זמני. מאור
•ותר. קל •היה ושוב מזה,
 מטרידים כספים ענייני

 או בכספים סדובר אתכם.
 שעדו מישפחת׳ ברכוש

 יש להיאבק. עליכם יהיה
 מהעניין לרדת נטייה לכם

שנ תהיה זו אבל ולוותר,
נ להצליח הסיכוי כ׳ אה,
ה רוסנ־ קשרים למדי. מ

 או 3071 בסביבות להתחיל עשויים חדשים טייס
בלבד. גופני בסיס על יהיו אלה אך בחודש, 3171

נתונה
^1גגםג:ןווג-
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■ ^ ! ג ב - ם ו ■
■ טי עי צ נ מ ■

 מאוד חזק דגש מקבלים שלכם חיי־האהבה
ם אלה. בימים ת  יש במחזרים. מוקפים א

 ששמים רבים סביבכם
 אתם אבל אליכם, לב

 לא בפרשיה שקועים
מסכ רק שלא הגיונית,

ה מהלך את לכם נת
גו אלא הנורמלי, חיים
 להתלבטויות לכם רמת

בר לשלוט קשה קשות.
 עזים מאוד הם גשות.

 בימים ובלתי-נשלטים
ל שצריך מה זה אלה.

 את תאבדו אל אדומה. טרה הדליק
 מעורבים. אתם שבו קשר בכל הזהירות

* * *
סוב שוב מכם רבים לכם. מציקים בריאות ענייני
הא בתקופת המופיעות ואסטמה מאלרניות לים
 לטפל וכדאי אפשר ביב.
 מעצמו, •עבור לא זה מה.

 אפשר אם שחסבלו וחבל
א בעבודה עליכם. להקל

 תחת נאנקים כמעט תם
הר וההתחייבויות העול

עצמ על שלקחתם בות
 ימים להקדיש עליכם כם.

ד ולילות  ולעמוד לסיים כ
 באפריל ו7ו בלוורזמנים.

המתי מתוח. מאוד יהיה
 4711■ 3ה־ מהצהר״ם. בחודש 2־3 תחלוף חות

 החםנטי. בתחום במינו מיוחד סיפור לכם מביאים
★ ★ ★

הי סיכונים לקחת טטים אתם הזה החודש
בהת בהגרלות, מתחיל זה אפשר. שרק כן

ל ובהימורים ערבויות
ב אף וממשיך מיניהם,

חסדת-זהידות, נהיגה
ו מיותרים בדיבורים

 דברים וכהנה כהנה עוד
לכם. להזיק העלולים

הסי ההגרלות, בעניין
 יו- להיות הופכים כויים

בחו 5מה־ טובים תר
 לא הוא 2ה- נם דש.

בענ חסר״מזל. תאריך
ם כספים, ייני ת הח את להדק נאלצים א

וקשה. לחוץ להיות ממשיך המצב כי גורה,

עקוב

ר 2< מב ב  ־ בנו
ר 20 ב מ צ בד

ר 21 ב מ צ  ־ בד
אר 19 בינו

 יש מיוחדת. עירנות מכם דורשים עבודה ענייני
 או תפקיד מקום, ולהשיג להתקדם אפשרות לכם

טובה. חד־פעמיח חלטורה
 ׳חסי־ציבור מצריך זה כל

לריב, תתחילו אם טובים.
 שרק ולהתעקש להתווכח

לעצ תגרמו צודק׳□, אתם
דבר, תשיגו ולא נזק, מכם

מתוח. קצת בבית וחבל.
 שלא שחשבתם ענ״וים.

מ דורשים לבעיות, יגרמו
 ד לבית. ומן להקדיש כם

ש לבריאות ואף □׳שפחה
 כך כל יהיו באפריל 33 ישיבה או פגישה לכם.

 שנוצר. לסצב להסתגל שתיאלצו בלתי־צפויות
★ * ★

עלו אלה, בימים מבצעים שאתם עיסקות,
 ממוצאי- יתבצעו כן אם אלא לאכזב, לות

 3ה- באפריל. 1ה״ שבת,
 מחזקים בחודש 4וה״

 לכם ומאפשרים אתכם
מ בדרך ברווח לצאת

בת לא־מקובלת. אוד
מ אתם הרומנטי חום
 שמים מבוקשים. אוד

 והשבוע אליכם, לב
לעיסו להתפנות תוכלו

 מבלי רומנטיים, קים
 זה זמן. ביזבוז להרגיש

 כדי לא-בריאות, פרשיות לסיים הזמן
ק בריא, חדש, בקשר להתחיל  ועמוק. חז

★ ★ *
 השבוע מאמצע הכספי. מסצבבם מודאגים עדין

סד סחוכמח לפעולה חורזת מצבכם ישתפר ת  ש
 הזמן זה אין זאת, ובכל עו.

 להתח״- להיכנס או לבזבז
 בעבודה נוספות. בויות

 העלאה על לדבר תוכלו
 יותר טובים תנאי־שכר או
 בתחום בחודש. 3710 רק

משתנה. סשה! החמנט׳
 כל שנראה מה כל לפתע,

 3 האחרון, ממן ורוד כך
ע קצת ונהיה צבע שנה
שמת־ ם׳ לדאוג. לא כור.

 מעבר 1א שיפוצים חודש. בעוד יפוצו אמבים
ומרגיעים. הדעת את מרחיבים חדשה לדירה

ר 19 א רו  בפב
ס 20 ר מ ב




