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החודש: מזל

האסטרולוגיה
ה מזלות 12 יש הסינית באסטרולוגיה

 אחד אף שונות. חיות של בשמות נקראים
 את קיבלו המזלות איד בדיוק יודע לא

 לפיה הסבר. המציעה אגדה ישנה אן שמם׳
 אליו הזמין אחד, סיני ראש״שנה באיזשהו

 לבוא בממלכתו אשר החיות כל את בודהה
יוד החיות שרק ומסיבות המזל לרוע לפניו.

חיות. 12 רק הגיעו אותן, עות
 הגיעו, אחריו העכבר, היה שהגיע הראשון

 הדרקון, הארנב, הנמר, השור, הסדר, לפי
 הכלב התרנגול, הקוף, התיש, הסוס, הנחש,

 לקרוא בודהה החליט לאות-תודה והחזיר.
 אלה האלה. מהחיות אחת כל שם על שנה

 חלק בירושה יקבלו שנה באותה שנולדו
 נקראת שמה שעל החיה של מהתכונות

 בש״ למשל, שנולדו, אלה לכן שנת־לידתם.
 ומתמידים עקשנים חרוצים, יהיו נת-השור,

 בשנת-הכלב שנולדו אלה השור. כמו בדיוק
 שלא מכיוון לבעליו. הכלב כמו נאמנים יהיו

 של התכונות כל בעל להיות יכול אחד כל
מסויים. מזל

ה גלגל-המזלות של המזלות 12ל- בנוסף
 להם שיש יסודות חמישה קיימים סיני,

 השנה המזל. על מחזקת או ממתנת השפעה
 ינואר מסוף ונמשכת שנת״ירח היא הסינית

 היא 1989 שנת בערד. פברואר תחילת עד
ונמש בפברואר 6ב״ והתחילה שנת־הנחש

 לה שחלפה לאחר .1990 בינואר 26ה־ עד כת
במאורעות, עשירה שהיתה שנת־הדרקון,

 המצב. את לבחון לנו תאפשר שנת-הנחש
 תהיה והיא בפברואר 6ב־ תחילתה כאמור,

 וחריצות יוזמה קשה, עבודה של שנה
 של הספקטרום אורך לכל גמולן. על שיבואו

משמ התקדמות תהיה האנושית הפעילות
 שימור התיקשורת, בשטח במיוחד עותית,

 שנת-הנחש כמו-כן והרפואה. האנרגיה
 תרבותיים, באירועים עשירה שנה תהיה

 השנה במשך יצוצו ושונות חדשות אופנות
 והקולנוע התיאטרון המוסיקה, והאמנות,

 שנה זאת רבה. ופופולריות תמיכה יקבלו
 וועידות גדולות תערוכות מיני לכל טובה

 דבר יוצאת־דופן. להצלחה יזכו מהן שרבות
 מרקיעי־ מחירים הזו, בשנה שיקרה נוסף

בנוסף מסויימים. ועתיקות לציורים שחקים

 תהיה זו לאמנות, שתינתן לתשומת״הלב
ללימודים. טובה שנה

 ציבורית להתעניינות שצפוי נוסף תחום
 נגד יפעלו שונות קבוצות הסביבה. הוא

 זיהום־הס- הכפריים, האיזורים של ההרס
 יהיו ומתכנני־ערים ארכיטקטים וכו׳. ביבה
 נוספת תשומת״לב כאשר לביקורת, נושא

המודרניות. הערים של לבעיות תינתן
 שנת-הנחש לפוליטיקה, שקשור מה בכל
 ו- ממשלות חוסר־ביטחון. של שנה תהיה

 יפלו רבות, שנים משד שהתקיימו מישטרים
 באמצעות או הקלפי באמצעות אם לפתע,
 אלה היו מהפכה. כלומר פתאומית, פעולה

 או התרחשה, שבהן הסיניות, שנות-הנחש
כשנת- הקומוניסטית. המהפכה התחילה,

 { לסיומו. הצאר של המישטר הגיע הנחש
 ן הישראלית מיפלגת־העבודה בשנת״הנחש

 * בוחרים קולות של רב מיספר הפסידה
 1 נאלצה שנים 29כ- בשילטון שהיתה ולאחר
 { (שנת הליכוד לטובת השילטון על לוותר
 * מהפך התחיל שבה השנה היתה זו ).1977

 * היא הנוכחית ובשנה מיפלגה באותה
 * וגישות חדשות דרכים למצוא תצטרך
 * לה שיש מה על לשמור תרצה אם שונות,

 * שנת־הנחש להתחזק. תרצה אם יותר ועוד
 * למיפלגת״ה״ גורלית שנה להיות יכולה

 * שנה 12 של חדש מחזור מתחיל שכן עבודה,
 * את ולקבל לקרוא לדעת יצטרכו שבו

 * שקיבלו ברורים המאוד והסימנים האותות
 * בשנת-הנחש שהחל הקודם, במחזור כבר

* בשנת-הדרקון. והסתיים
 * המיפלגה שנת־נחש, שנה, באותה אגב,

 * שנה, 30כ״ בהודו בשילטון שהיתה ההודית
 * ו־ קולות של עצום מיספר היא גם הפסידה
ן לקיצו. הגיע שילטונה

 * ה־ במשך ששלטו אחרות רבות מיפלגות
 * יתכן בשנת-הנחש. הן גם נפלו רב, זמן שנים
 * משמעותיים שינויים תראה 1989ש־ מאוד

 ; ב־ השונות בארצות הפוליטית במנהיגות
 * תחוקתיים. שינויים לקרות יכולים וכן עולם

 * בשנת הפוליטי חוסר״הביטחון למרות
 * היטטוריות פגישות להיות יכולות 1989

 * והסכמים עולמיים מנהיגים בין חשובות
 ן ב־ להיחתם צפויים חשובים בינלאומיים

 * האמריקאי הנשיא האלה. הפגישות עיקבות
 * את להשאיר במיוחד מעוניין יהיה החדש
 * כלי שיהיה וייתכן בימת-העולם על חותמו

 * להסכמים שיביא להפעלת-לחץ אמצעי או
 * הנשק, על לפיקוח בנוגע בייחוד מסויימים,

 * הק־ חדשות תוכניות ויצירת בינלאומי סחר
 * וה- שהדיפלומטים בעוד אבל לחלל. שורות

 * ת־ שנת״הנחש עסוקים, יהיו פוליטיקאים
 * ציבוריות ודמויות ושערוריות בתככים צויין

 * וגי- חשיפות בגלל במבוכה יהיו מסויימות
 * להם. יפה שהשתיקה דברים של לויים

 * מיוח- הצלחה תהיה ולתעשיה לפירסום
 { ולכושר-ההמצאה וליוזמה בשנת־הנחש דת

 * על לעמוד צריכים משקיעים רב. גמול יהיה
 * הכל־ המצב אזי משגשגים, הם אם המישמר.

 * הבור- של הגדולה הנפילה מטוכן. קצת כלי
 * בשנת־ קרתה בניו־יורק 1929 בשנת סה

 * למשקיעים טובה תיזכורת זו כמובן. נחש,
 { כדאי לא השוק. את מקרוב לבחון והמלצה

* מדי. גדולים סיכונים לקחת

ס 21 ר מ  - ב
ל 20 אפרי ב

ה מצב רגישים. די עדיין יהיו 13וה- 12ה-
 הקשורות ובעיות הגובה על יהיה לא רוח

 להורים או למישפחה
 וידאי- יטרידו מבוגרים

 מתחילה 14מה- אך גו•
ב נוחה. יותר תקופה

 תרגישו התחומים רוב
נ בידור, יותר בהקלה.
חופ טיולים, סיעות,

קרו עם ופגישות שות
 לכם יעלו וידידים בים
 שזה למרות המורל. את

הס שלקראת השבוע
 בכל קושי. שיוסיף מה שזה נראה לא דר,

 רגישים. ימים - בחודש 18ה״ עד ה־פג זאת,
★ ★ ★

ש יתחיל! שור נזזל סי נם  ד״ן11 בהקלה. להתי
 סבב אבל יחד. קצת םצב־החח1 ט!ב לא חשים

 לס־ להימס העומד מוס.
 יביא בחודש. 17ב־ ולכם
 ויעלה אהבה המון לכם
 אצל הפופולריות את לכם

 הופעתבם השני. הסין ס׳
 ותוכלו יוחד סושכת תהיה

 וחידוש שיווי על לחשוב
 חדשים צבעים המלתחה.

 לכם יעשו שווה והופעה
 הפיננסי בתחום הרבה:
 כספים זוהר. פחות המצב

 מאור גדולות עדיין ההוצאות אך אמנם, יניעו
 אפשר. שרק כמה עד בהן שתצמצם! וכדאי

* * *
 לצאת אתכם מזמינים בחודש 13וה־ 12ה-

 את שתרסגו חשוב ביזבוזים. של למסע
 בתחומים שכן היצר
 •עכשיו מורגשת רבים

 במה דווקא אך הקלה,
מצב לכספים שקשור

מעודד. לא מאוד כם
להתפ- ממהרים אתם ———

ן | | ' ] ן ■11■ יית- ולריב. להתרגז רץ, ן
לנפח נוטים שאתם כן 1 1111111■

לפרופור מעבר דברים
ש־ היא הבעייה ציות.

 אית- לשוחח אי-אפשר
 לסוף להמתין כנראה, צריך, בהגיון. כם

רגועים. יותר להיות תחזרו שאז החודש,
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 לפנוע עלול מישהו רניש, מאוד יזם בחודש ו 271
 שתהיה במקום שלכם, והתגובה יזם, באותו בבם

מופ תהיה החוצה מופנית
 לא זה עצמכם. כלפי נית

 יותר קל כדאי. ולא בריא
 נהנים אתם שאז ודגו,

 ומהצד משיתוף־פשלה
בם־ הרומנט׳. בתחום חה

 מעמדכם קום־העבודה
 ד יתחילו עכשיו מתחזק.

 שעשיתם במאמצים הכיר
עוש מה לכס לומר ואף
 בתחום ביטחון. ויוסיף דד

 בחודש. וברצו ו4ב־ הצלחה צפויה הכספי
 רטובה. יפתיעו ש־חת־טלפון או ביקור נסיעה.

* ★ ★
תתעק אל קשים, ודי מעייפים 13וה־ 12ה־
הר יהיה 14מה־ הולד. שלא מה לעשות שו
אופטי פשוט. יותר בה

 את יאפיינו ומרץ מיות
 במ- הקרובה. התקופה

ה תעלה קום־העבודה
 תזכו שלכם, פופולריות

 עבודתכם. על לשבחים
 אך קשה, תעבדו אמנם

 למה לב ששם מי יש
 ובקרוב עושים שאתם
ה שינוי. לבצע תוכלו

את סוחפים 17וה־ פג
 נראה לא כי אם מיותר, לביזבוז-כסף כם

 בכספים. בעייתית לתקופה נכנסים שאתם
* * *

 שהציקה בע״ה הקלה. לכם יביא! 13711 1271
פיתרזן. לה תמצא האחרונים בחודשים מאור

 ד אדונים תהיו סוף־סוף
 חובלו ולחייבם, עצמכם

 החיים אח ולאת! לנוח
 אתם 1501140 כרצווכם.

 טוב להרניש לא עלולים
תתכנ ולא שתנוחו וחשוב

 פשוט מעייפות. תוכדות נו
 יותר קל בהן. תעמדו לא

בק תתבשרו שאז ז,6מה־
 חדשות לאפשרויות שר

הרזמנט׳ בתחום בעבודה.
 מבוקשים יוחד עכשיו תהיו יפה. תקופה מתחילה

ומחמיאים. עשירים סוערים, סח״־חברה ותיהנו
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מאזנ״ס

הקשו באי-נעימות מתאפיינים 13וה־ 12ה-
מע לעשות תצטרכו הקריירה. להמשך רה

 במיש- לפגוע העלול שה
 אד ויקר. קרוב שהיה הו

 להט- כדי ברירה. אין
תוכ לא ולהתקדם שיך

 לעצמכם להרשות לו
 לא של המותרות את

 הכספי התחום להעליב.
מת אתם מרגיע. מאוד
גירות. לראות חילים
 ממקורות יגיעו כספים
 להחזיר ותוכלו שונים

 ובעיקר ההדורים, כל את וליישר חובות
 הכלכלי. לעתידכם באשר ביטחון להרגיש

★ ★ ★
 משמעו־ יותר להיות מתחילים שלבם חיי־החברה

 ולהרחיק העולם מפני להסחנר תצליחו לא ת״ם.
 יבר עכשיו כולם. אח מכם

 וממש ויטלפנו אליכם או
 ס להשתלב אתכם יכריחו
 ההתנגדות ולמרות חברה,

 הבריאות טוב. יהיה זה
 והעבר להשתפר מתחילה

 סעו״ות. יותר נעשית דה
ש הצעות תקבלו בקרוב

 לסרב. יהיה קשה להן
ס אתם האהבה בשטח  נ

 חדשה לתקופה נסים
 השני. הםין בנות או לבני מוקד־מש־בה תהיו שבה
 ומרנשות. חדשות אהבה לפרשיות בקרוב צפו

★ ★ ★
 השבוע הקורים החשובים הדברים אחד

 קצרה תקופה נפתחת שוב בכספים. קשור
 את לשפר תוכלו שבה

 הימורים אפילו מצבכם.
לעזור. יכולים והגרלות

 כאן אין זאת עם יחד
 סיכונים לקחת המלצה
סס אלא בגדול, ולמ לב

 לבנות איד דרכים צוא
שת בצורה עצמכם את

 את לעבור לכם עזור
 נותרה שעוד התקופה

 של מוחלט לשיפור עד
 אתם הרומנטי בתחום הכלכלי. מצבכם
לדרך. וצאו יוזמה קחו בחיזורים, מוקפים
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שק מה בבל רגישים מאוד בחודש 13711 1271
בתבי באים אמנם אלה בני־הזע. עם ליחסים שור

מעצבנות, די ודרישות עות
 נמצאים אינכם כרנע אבל

 להרשות שתוכלו במצב
ה־ בהם. לפגוע לעצמכם
עתים, כך כל לא 1571114

 או טוב לא שתרנישו ״תכן
 מבני־המישפחה שמישהו

בס ענייני על ויכוח יחלה.
 וירניז ירתיח ורכוש פים
 בחודש 167מו כבר אבל

ס והכל האווירה תשחנה  ״
 תוכנית או שתניע משמחת ידיעה יותר. טוב אה

 ההתשה. את מאוד ישפרו לחוץ־לארץ לנסיעה
* * *

בעבו קשים. קצת יהיו בחודש 13וה- 12ה-
 מקום ולמלא שעות להוסיף מכם ידרשו דה
 לא זו שנעדר. מי של

המעניי העבודה תהיה
ה ההרגשה ביותר. נת

חול של תהיה כללית
ל שתמצאו ומושב שה
 14מה- לשינה. זמן כם

הרו טוב, יותר הרבה
 אתם חוגגת, מנטיקה

חד בקשרים מתחילים
 קשרים מהדקים שים,

 או מזמן לא שהתחילו
ם מסיימים אפילו  לכם גורמים שרק יחסי

 רגישים. ימים - 18ה־ עד 16ה־ לאכזבה.
★ * ★

 משהו ממשים, מאוד יהיו בחודש 13711 !2וד
 עבודה על שבחים וכן הרוסנט׳ בתחום מפתיע

מתפע מבצעים, שאתם
 היציס בגלל נם מכם לים

 המקוריים והרעיונות חיות
 ונם מציעים אתם שאותם

 המושכת הופעתכם בגלל
שתח־ חשוב זו. בתקופה

המיש־ לעחיד בקשר ליטז
 שרר שאתם נראה פחח׳,

בית בתוך רב במתח ״ם
 בתקיפות רק תלוי וזה כם,

כס שלבם. ובהחלטיות
 לא שזה זיכרו מיקרה בכל מתבזבזים, עדיין פים

מזה. לצאת קשה יהיה חשבון. ללא לקנות הזמן

אר 19  בפברו
ס 20 ר מ ב


