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 תואה איו
הבאה? השנה

הר רוחם, מצב מהו לדעת שרוצה מי
מאז מזל בני של חייהם היו ואין גשתם

 להסתכל צריך לא האחרונה, בשנה ניים
 אותם. לשאול רק צריך במפת־הכוכבים.

 המצב - אחת תהיה רובם של התשובה
קשה.

 לא להם. קשה היתה החולפת השנה
 לקושי. הסיבה על להצביע אפשר תמיד

בדי כבדות, הרגשת זו היתה לפעמים
 למה. לדעת מבלי חוסר-כיוון, או דות

וי מוגדרת סיבה למצב היתה לעיתים
ברי הסביבה, עם קשרים עבודה, דועה.
סי ואחת אלף - ילדים מגורים, אות,
בות.

הק השנה תראה איך היא השאלה
לק למאזניים הגורמים הכוכבים רובה.
 ונפ- אוראנוס שבתאי(סטורן), הם שיים
בדרמה הראשית כדמות כשהמככב טון,

שב כוכב משכבר, מיודענו הוא הלא
 על המקשה הוא־הוא מכולם יותר תאי.

לב לגרום יכולת יש לאחרים גם החיים.
לק גורם שבתאי אן ולקשיים, עיות
 לעולם מופיע. שהוא מקום בכל שיים

 להימנע לנסות או אותו לעקוף אי-אפשר
מפגיעה.

מק הוא מידת־הדין. את ממצה הוא
 קלה עבירה כל עבור תשלום ודורש פיד

 ודינים, במיצוות מדובר ולא כחמורה,
 מושלם להיות חייב אדם הדתי. במובן

 מי אין ולכן מהכוכב, להפגע שלא כדי
 כוכב של השפעתו את מרגיש שלא

שבתאי.
 יכול היה גדי במזל הכוכב של מיקומו

 גדי מזל בני שרק אשליה וליצור להטעות
 היוצרים המזלות כל כך. לא אבל יסבלו,
 גדי מזל כלפי דיסהרמוניות זוויות
יותר. אף ואולי יסבלו
 הוא לתמונה. מאזניים מזל נכנס כאן

 כלפי מעלות 90 של מרובע אספקט יוצר
 סובלים. מאזניים בני ולכן גדי, מזל

לסבול. כדי איננו הסבל
 ידוע והוא ולחנן, ללמד בא שבתאי

 שאדם קושי כל הגדול. המורה בכינויו
 ויחסו יחשל יחזק, בחייו, לו יעזור עובר
 עליו יקל החיים ובהמשך אותו

בעייה. כל עם להתמודד
 מאזניים, מזל לבני מזיק אינו החישול

 לא הנוח ואופיים העדינה אישיותם שכן
 בעיות עם להתמודד אותם מכינים
קשות.

עב מאזניים מזל שבני זו כמו תקופה
 אחד שכל אף רבות, עליהם מלמדת רו

 הגדול חלקה עליה. לוותר מעדיף היה
שב כוכב של צאתו עד אולם עבר. כבר
ורבע. כשנה עוד נשארה גדי ממזל תאי

 מגדי שבתאי כוכב ייצא 1991 בינואר
 מאזניים בני ימשיכו אז עד לדלי. ויעבור

הקשיים. אותם את ולחוש להתמודד
 סרטן, למזל שנכנס יופיטר, כוכב

ובהש־ שטחים, בכמה להם לעזור עשוי

נוס בדברים קשור הקאריירה) (בית 10
 ולעיתים מישפחה הורים, בית כמו פים,

 שינויים יתחוללו שהשנה כן נישואים.
המזל. מבני חלק בקרב דראמתיים

קאו־יירה עבודה, •
 אמנם לא״קשה. שנה מצפה זה בשטח

 יוכלו ולא קשה יעבדו מאזניים בני
 בהגבלות יתקלו הם בחופשיות. לפעול
 זאת בכל אן ובעיכובים, בקשיים רבות,
 אינו אם הקיים, המצב את לשנות יוכלו

 הם בקלות. יבוא לא השינוי להם. נוח
 את ולמצוא למענו קשה לעבוד יצטרכו

להם. לעזור שיוכלו האנשים
לתמונה. חדשים אנשים יכנסו השנה

־־ קשות שנים אחרי
!תחילי ס ] ־!העני־ניב

1לב גס להסתדר,
ל י מז י נ ז א מ

1

 לקדם ויוכלו יתכן הקודמת לשנה וואה
שה כן חשובים. עניינים כמה לעצמם

 גם לה יש קשייה, כל עם הבאה, שנה
ה התחום להציע. טובים דברים כמה

בית הקאריירה. תחום הוא יותר מוצלח

 מי על ולסמוך להמשיך יוכלו לא הם
 למענם. פעל או איתם עבד לכן שקודם

 את להסיק צריכים והם השתנה המצב
שיש למאמצים הפירות את המסקנות.

 בסביבות לראות יזכו הם מעכשיו קיעו
מאי-יוני.
 לוחצים חודשים יהיו ופברואר ינואר

שיכול דבר לעשות שלא להיזהר וצריך
)39 בעמוד (המשך
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לא אם לברר 2ב־ג או 20ב־ שיגשו כדאי

 - במרס 2(
באפריל 20

 הטלוויזיה מכשירי״הטלפוך, עם בעיות *
עלולות אחר מכשיר כל או הווידיאו או

ולהוצ לרוגז לגרום
ש להיות יכול אות.

בסדר. אינה המכונית
 חייבת שהיא ספק אין

הת סכנת בבדיקה.
עכשיו, גדולה אונות

להסתכן. כדאי ולא
 הסביבה עם עימותים

מומלצים לא הקרובה ____
מת אתם השבוע. *
את לכפות עקשים *
2ל״ג> 22ה״ בין אחרים על רצונכם ,
שבועות. כמה להמתין עדיף בחודש. *
^ * ★ *
להרפות תוכלו לא ד.1םא קשה עובדים אתם י
המוטלים !מהאחריות מהעומס להקל 1א *
סומכים אנשים עליכם. *
תי־ שלא וכדאי עליכם, *
האח לרוע דברי□ דחו *
להיעצר עלולים כ׳ חן. *
לקחתם שלא שיבושים *

תימ ואחר־כך בחשבזן
 ללא־מוצא. במצב צאו

230 1א 22ב־ נסיעה
אבל מרנשח. תהיה
 בך בל מסביבה תהיה
שבראי מתיחנת. הרבה

 נמישים להינת א! לוותר מראש שתתכוננו
האחרון. בתע הנעשים לשינויים !להסכים

★ ★ ★
 שאי- מהכובד להשתחרר מצפים אתם
 יהיה בבית האחרון. החודש את פיין

 תוכלו מתח. פחות
לעצ זמן מעש למצוא

לבי לצאת ואף מכם
רומנ לפגישות לויים,
 זמן להקדיש או טיות

 שנחשבים לתחומים
 עיסוק כמו כמותרות,
 ביצירה או באמנות,

ליל הורים סוג. מכל
 להקדיש יצטרכו דים
ש יתברר זמן. להם

 את ללבן ומבלי דבר״מה, מהם הסתירו
היום. לסדר לעבור אי-אפשר הבעייה

 - ביוני 2ו
ביולי 20

בחו 2וב־ו 20ב־ טובה לא והתשר! עייפות
 עליכם ויהיה במישפחה חולה 1מ־שה דש.

 ישתפר המצב בו. לטפל
וחובל: בחודש 23מה־

טפח.1ש לפעילות לחזור
 שוב שלה לחדל נסיעה

 בטנת לא אך הפרק. על
 צפר לפועל. תצא שהיא

תק הרבה כך כל •ות
להמ כדאי שאולי לות,
 לפני באוקטובר 5ר תין

 לימד סתח״בים. שאתם
 תובן להכניס ׳מלים דים

 לטובה תופתעו הכספי בתחנם לחיים. חדש
 צפוי. לא ממקור הכנסות .260 24ה־ בין

★ ★ ♦
 עליכם שבהם ומצבים שיחות פגישות,

 לכם מתאימים לא כושר־שיכנוע לגייס
 להימנע נסו השבוע.

 ברירה, אין אם מהם.
 למה להקשיב נסו

 לומר, לאחרים שיש
מח תחשפו אל אולם

ומט תוכניות שבות,
 מה שתדעו טוב רות.

ומ חושבים שאחרים
ביד יתן זה תכננים.

מצ בעבודה כוח. כם
 נוסף שבוע לכם פה
 על שתשמרו חשוב קשה. עבודה של

 במיוחד. רגישות העיניים הבריאות.
* * *

 לב שימו השסע. לכם יציקו כספיות בעיות
 ובידקו שלכם, הבנק בחשבונות שקורה למה

 מבם תובעים לא אם
□הרחש. יותר לשלם

מבצ שאתם בעיסקות
 ע־רנוח דרושה עים

 תוכלו לא מאוד. גדולה
 עצמכם בכוחות למצוא

 הטעויות השגיאות. את
הנע אלה או המכוונות

 לשחף כדאי בש!ננ. שות
 הד זה אין קחב. או חבר

ולידי לקרובים לסייע מן
 שתקבלו□ הסיכוי כספים, להם תלו! אם דים.

הפתעה. תביא נסיעה קטן. הנא בחזרה

חווזנ״ס

נו11(ו!
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 בקשר אי״סדד נעשה
 או שהגישו, לעבודות
 בכל שעברו. לבחינות

סי יש לחוק, הקשור
 ולכן להסתבך, כוי

מלח להימנע כדאי
ח מיסמבים על תום

 לחו״ל נסיעה שובים.
 אולם הפרק, על עולה
ל יוכל לא זה כרגע
 תיבנו אל לפועל. צאת

 עומד קרוב מישהו בינתיים. כך על
 בחודש. 26ה־ עד 24ה- בסביבות להגיע

* * *
 בעיקר יבלוט זה טובה. כך בל לא הבריאות

 בדרכי בעיות יתכנו בחודש. 21בד או 200
 עכשיו בשר. או הנשימה

ס להיות נוטים אתם  םצו
 טוב יותר וכבדים. רחים

ס קצת שתתרחק! ח  מה
סי לעצמכם תעש! רה,
 שקזרה מה כל של כום

 דרך למצוא ותנסו לכם
 הופעת־ יותר. מתאימה

 ומי ומרתקת מושכת בם
 שהרד במה שמסתפק

סלה סנטיקה  להעניק ׳
אנ להכיר תוכלו מהתקופה. מאוד ״הנה לו

 עצמו. שיוכיח בקשר ולהתחיל חדשים שים
* * *
הזדמ לפניכם נפתחות במקום־העבודה

 אך להחליט, קשה כרגע רבות. נויות
 רוב את לרכז חשוב

 ישתלם זה הדברים.
 כספית מבחינה יותר

להתפ לכם ויאפשר
 אחרים לדברים נות

 לא- לכם שחשובים
 הכספי בתחום פחות.
ק ואף נוח לא עדיין

אר עם קשרים שה.
 ישמחו אחרות צות

 25ב״ או 24ב- אתכם
 ימסור יטלפן, או שיגיע מישהו בחודש.
החלטותיכם. על שתשפיע הודעה,

 ■ בדצמבר 2ו
בינואר ו9

11עק

וןשג
 - בנובמבר

בדצמבר
25

20

 * בעיות. להיות עלזלזח הקאר״רה בתחום
 י שלא גלויה. בסרה דבר כל שתעשו חשוב

{ד סיבה למישהו יהיה
* ש־ לומר או עליכם דבר
\ טובות־ מחפשים אתם

* מצדי־ שאינכם אז הנאה
\ שאתם השכר אח קים

• קשה עבודה מרוויחים.
* חצ־ בחודש. 2101200

* זמן נם להקדיש טרס
* לד שעלזלה לבריאנת,

* יהיה לבעיות. לכם חס
* לטיפול לנשח עליכם

 * הקשיים את לעבור לכם יעזרו ידידים רפזא׳,
 * אחכם. יפתיע בחורש 26ה־ זה. בתחום

* * *
 * אחרות ארצות עם וקשרים נסיעות

 * לנסיעה תוכניות אתכם. מושכים מאוד

 הקשורה לעבודה או
הפ על עולות לחו׳׳ל

 בחשבון קחו אבל רק.
 ומיכשולים. עיכובים

המט את זאת, ובכל
 תוכלו החשובה רה

עלי הממונים להשיג.
 עניין בכם מגלים כם

לק לבוא ומשתדלים
ולק לעזור ראתכם,

 ה- בתחום אתכם דם
ד לכם ייטו מיקצועי. ס  * במקום־העבו- ח

 * זכויותיכם. על תוותרו שלא וחשוב דה
★ ★ * *

 * מטרי כספיות בעיות בבד. קצת מצסהחח
 * הס־ את מקבלים אינכם אתכם. ומרניזזת חת

* מנסה מישהו לכם. גיע
* א־1 מתשלום. להתחמק

* מהיעלמות סובלים תם
* עלי־ מגניבות. או חפצים

* על מאוד להקפיד כ□
ס כספכם!רכושכם. ס * ה

* אנשי□ מפני אינה נה
* מבני־ דזוקא אלא זרים.

* ה־ אנשים 1א הסישפחה
* ידיעות אליכם. קרובים
* אח־ ארצות עם וקשרים

 * צפרה בלימודים אחכם. ״שמחו!״שדד! חת
* קנסות. לשלם עלולים נהגים טובה. תקופה

271637 הזה העולם


