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מוז בתקופה שרויים עקרב מזל בני *
לומר בפשטות, להגדירה אי״אפשר רה. *
מה לבדוק צייד קל• אי קשה זמן שזהו *
או שמכיר מי ומדוע. בעצם, להם קורה *
שעוברים רואה בקירבתם חי או תם *
יותר קצת הם מבפנים. שינויים עליהם *
לש נוטים מרוחקים, מתמיד, סגורים *
רציני להלד־רוח ולהיתפט בעצמם קוע *
וכבדה. עמוקה ולחשיבה *
בהם מעורר בסביבתם שקורה מה בל *
בשי צורך חשים הם ושאלות. תמיהות *
מהו בטוחים ואינם לשנות מנסים נוי, *
ו************ _ י ¥
ז *
 דרי־ או טיכתב על תשובה לפתע תקבלו י
 שנמצא למישהו שמטרתם שת״שלום י
תופתעו אחרת. בארץ י
וב לביקור מהזמנה ______     *

עכ זאת. לשקול דאי
 לבצע סיכוי יש שיו

וב־ בעבודה שינויים
מבחי צורת-החיים.

הזמן. הגיע נתכם
עלו מבוגרים הורים

 טוב להרגיש לא לים
בחו 21ל- 19ה- בין

להתיי תצטרכו דש.
 המרץ תכניות. לשמת ואף ברצינות חס

מפתיעות. שלכם ההחלטות אבל חוזר,
★ ★ *

0x מאחור קורם דברים סד׳ יותר  האיר .11
 מ׳ יש בשיאה. להיות חייבת שלבם טואיציה
וח־ בבם לפגוע שסוסה

 כדי הכל שתעשו שוב *!
 ענ״ני רכילות. לסנוע

ומפ מדאיניס ר בריאות
 עדן זהו אבל ריעים,

 סה אין ויחלוף. תקופת•
 או לחדל נסיעה לדאוג
 זה בקחב. צפויים ביקור

 לצפות, לסה רש סשדד
 בחודש 23ווד 2271

האפש לל1ב חשובים
 להשיג או בסקום־העמרה להתקדם רות

תוותרו, אל ׳׳].11101 יוקרתי יותר תפקיד
* ★ *

ד עד 19ה-  בעייתיים. קצת בחודש 21ו
בעבו אתכם. מעסיקים חולים קרובים

מצ דווקא אתם דה
 שאין למרות ליחים,

 כרגע זמן די לכם
ש מסתבר להשקיע.
 בע- שעשיתם עבודות

 עכשיו מתפרסמות בר
 לידיכם יגיעו ובזכותן

הפופול כספים. יותר
ה בקרב שלכם ריות

 יהיו עולה. השני מין
ובי- פגישות הרבה
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את להעלות שיעזרו רומנטיים לויים *
בחודש. 24ל- 22ה- בין בייחוד המורל, *

***ן

האח בשנה ביותר. להם המתאים הדבר
 אופיינית שאינה תופעה, בלשה רונה
אנ עם קשרים יצרו הם בלל. בדרך להם
 מבט העיפו לא לבן שקודם שונים שים

לכיוונם.
 מכל לשמוע צורך מרגישים הם לפתע

 האחרים איד ללמוד דעתו, מה אחד
 צו- באיזו או גישה באיזו וללמוד חיים

לנקוש. וכדאי אפשר רת״חיים
הח מתמיד. פתוחים הם חוץ כלפי

העק שסוף־סוף מכן נהנים שלהם ברים
 הם כך. בדיוק לא זה אבל נפתחו. רבים
 קצת רושם עושים יותר, מדברים אולי
בדי חשים הם בתוכם אן קליל, יותר
 מתלבטים הם מתמיד. יותר גדולה דות

 ההיכרויות, ריבוי ורק קיומיות בשאלות
עוז הסביבה עם והשיחות המיפגשים

 הבדידות הרגשת את להשכיח להם רים
האח בשנה אותם האופפת העמוקה

רונה.
 חלק בחייהם. שינוי ביצעו מהם רבים

 אחרים אחר. לתחום ופנו עבודה עזבו
 ובד- בלימודים, עצמם את למצוא ניסו

 ועזבו שקמו מי יש התאכזבו. רך־כלל
שי פשוט אחרים ומישפחתם. ביתם את

ארץ. או עיר עברו סביבה, נו
לת חשופים היו הם החולפת בשנה

 ניר- הנטייה הקרובה בשנה וגם אונות
בנ שקשור מה בכל במיוחד חזקה, אית

 משומשות או חדשות מכוניות, היגה.
 לעבור חייבות לקנות, מתכוונים שהם

ולג להתאכזב נטייה יש יסודית. בדיקה
מדי. מאוחר הפגמים את לות

 שנה הבל בסך תהיה עצמה השנה
 ממנה ליהנות כדאי ובהחלט טובה,

ן היטב• ולנצלה שהבילבול, לזכור יש א

 זו, בתקופה אתכם סשדדים מאוד •דדים
 ההגבלות, כל אח לעכל מתקשים אתם

 העוד זהבנזיוח הקשיים
לבקרים. עליכם חים

מס לא דבר שום במעט
 בל המצופה. לפי תדר
ש דבר  מא- השקעת חר

 מדוקדק תימון סציס,
 אגשים של והתערבות

 כך כל תהיו אל נוספים.
תקו הי! כבר פסיס״ם.

כס בעבר. דומות פות
 ממקד לפתע יניעו פים

 או מוצלחת עיסקה סהמישפחה, נ־ם.1ש חת
 בצדק. שלא לפנ-כן מכם שנלקח ממה

★ * *
בק להשתנות עומדת שלכם חקאריידה

מרי תרבה כך כל לכם שיש מכיוון רוב.
 בנושא וויכוחים בות
 מצליחים אינכם זח,

 את ולשקול להתרחק
אוב בצורה מצבכם

 הכתובת ייקטיבית.
הדב לליבון היחידה

 ש- הסמכות היא רים
 אין עכשיו מעליכם.

 אנשים עם לדבר מה
בעמ נמצאים שאינם

 ביותר. הבכירה דה
 נעימה הופעתכם פתרון. יימצא דרכם

 כמליצי״יושר. לכם ישמשו וידידים
* * ★

נס על חשבתם מאכזב: קצת בחודש 1971
 כעל מסו״ס רמח־־ם תחזם על 1א לחרל עה

עשו־ זה חסר־סיכד,
 ובכל לפתע להשתנות

 22ב־ לפועל. לצאת זאת
 מעלים מישהו 23ובד

 המניעים כספים מכם
 קל לא וכה בה בין לכס.
 כספית מבחינה לכם

 לזטיר שתדאט וחשוב
 חוש לכם יש תיכם.
ש כדאי רע. לא בלשי

 מה ותברח ס תשתמשו
 בתחום המניע. אח להשיג ואיך לכם מניע

התקדמות. לפני שמדים את□ הקאר״רה
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או יימשכו. והרגשת-הבדידות החיפוש
בטי כל״כך רב עניין יגלו שהם מוטב לי

סביבה עם קשרים ויצרו שונים פוסים
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*

חאזנ״ם
! ■ 1 :

 * והשי־ התהיות החיפוש, הבילבול,
 * מבצעים שהם והמוזרים התכופים נויים

 * שלושה של בנוכחותם קשורים ויבצעו
 * נמצ־ גדי במזל השלישי. בבית כוכבים

 * ישפיעו הם ונפטון. אוראנוס סטורן, אים
 * מקוס״המגו- ההתנהגות, החשיבה, על

 * ללמוד לקלוט, והרצון התיקשורת רים,
 * ותחומים צורות״חיים אנשים, ולהכיר

* חדשים.
 * הקרובה השנה תיראה כן, אם איך,

* עקרבי מזל לבני

קאריירה עבודה.

 ויעזור אליהם היחס את ישפר זה רחבה.
התדמית. את לשפר להם

 בבל הצלחה לימודים, לחו״ל, נסיעות
 וקשרים מישפטיות לערכאות הקשור

 הנושאים הם אלה - אחרות ארצות עם
השנה. המודגשים

 יכולות בחודש 19וה- 18ה- בין נסיעות
 שתי- מטה מאוד שונה בצורה להסתיים

 שתקלה נראה כננתם.
עלו חוסר־זהירות או

 להוצאות לגרום לים
 ולבי- גבוהות כספיות

 שקונה מי טול־זמן.
 שיהיה כדאי מכונית

שמו ומי זהיר מאוד
 זהו מכוניתו, את כר

להר יוכל שבו שבוע
ד משווי יותר וויח  הנ

ד כונית. ה־20ו  לא 21ו
 קשה. בבית האווירה קלים. כך כל

 .23ב־ או 22ב־ מחו״ל משמחת ידיעה
* * *

 את להאט תצטרכו מציקה. עדיין הבחאות
 לבם כשיש וזאת פעילות לזזודד הקצב.

בר אין אך עבודה, ן1הם
 שחייבים דבחם יש רה,

 20ב־ נסיעה להידחות.
 מומלצת. מאוד 21ב־ 1א

 להחלפת זקוקים אתם
 שתתרוד וחשוב סביבה

 ההתחיי סכל קצת קו
 זה כל והשינרה. מיות

ה באחרונה. מדי מכביר
 מבר ד• הרומנטי תחום

 לקבל בדאי ולא בל.
ש עד שביע״ם המתינו כרגע. החלטה שים

ד אזר 1א מעצסם ״קבע! הדברים  הערל. בי
* * *

ביי זהיר טיפול דורשים לספים ענייני
 העבר מן חבר בחודש. 20וב־ 19ב* חוד

 אתכם לעניין מנסה
ה משותפת. בעיסקה

 אינכם אם היא שאלה
מדי. יותר משקיעים

 נכנסים אתם בעבודה
 להתחייבויות עכשיו

 מכם מצפים נוספות.
 מי בעייה. בל לפתור
 ציבורי במקום שעובד
 זהיר להיות יצטרך

סודיות. על ולשמור
ם גם שיגיע, מידע כל  חסר-חשי- נראה א

לומץ. יכולת מבלי אתכם יסבך בות,

 * והמ־ החשובים התחומים אחד זהו
 * שינויים עוברים הם ביותר. תסכלים
 * ומחוסר-יצי- מחוסר-ביטחון וסובלים

 * לא זה אבל שינוי, רוצים מאוד הם בות.
 * הצליחו לא הם השנה. להם הלך כל־כך
 * שבו עצמם, את יבטאו שבו שטח למצוא

 * הגש־ לידי יבואו הטיבעיים הכישרונות
 * שהסביבה לכך גרמה התנהגותם מה.

 * האמיתי. מערכם פחות אותם תעריך
 * האופיינית התכונה העצמי, ההרס

 * דאגו לא הם השנה. חגג בך, כל להם
 * מהם ורבים טובים הם במה לגלות

 * הולמות שאינן בעבודות לעבוד הסכימו
 * מבחינה שלהם הגבוהה הרמה את

 * הם כרגע מיקצועית. או אינטלקטואלית
 * וכמעט רב מרץ חשים אינם עייפים, די

* לגורלם. אדישים
* אצ- נראה דצמבר ובתחילת בנובמבר

 * ועימו חוזר המרץ שינוי. של תחילתו לם
 * יוכלו הם העצמי. מהביטחון חלק חוזר

 * יותר. מתאימה עבודה לעצמם למצוא
* )36 בעמוד (המשך

 מישהו מרגיזים. וקצת מעייפים 19711 18וד
 אל מוצדק. אינו הה ביקורת עליכם מנתח

והזהר! איש תאשימי
 על משוחחים כשאתם

ר קרובים 1א ידידים  ש
שא יניד! בך אחר כם.

 עליכם יכעסו מרתם,
הסיבה. אח תדש ולא

שה משותפת. נסיעה
 לפר לצאת צריכה תה
הא בתע מתבטלת על.

 כנראה קשור זה חרון.
 דור מחבר ולא לעמדה

 יובאו 23ב־1 22ב־ לחדל. נסיעה על קא
 אותן. לשקול וכדאי חדשות הצעות בפניכם

* * *
ם קלים. אינם 2ה-ג עד 19ה־ ת  יכולים א

 מרגישות סובלים אתם שוב. לא להרגיש
 ובעיות הגב באיזור
 ה- עד יעבור זה בבטן.

 יהיה ואז בחודש, 23
מז  הר- נוח. יותר הר

 חדשות אהבה פתקות
 - בקרוב מתחילות.

הזד המון לכם יהיו
בק להתחיל מנויות
 וטובים בריאים שרים
 א• מתקיימים. יותר

 וקשה מהקשרים 07!
מת אינו כשהקשר גם להתנתק, לכם
 לכם. יעזרו ותאומים קשת מזל בני אים.

* ★ ★
 נעים מאוד *היה ררקורפתע. יבואו ירדים

 מזה ״צא 19ב־ יקרה זה שאם נסן ומשמח.
 כבר 20ב־ אבל חגז, רק

 23ה־1 22ה־ תתעודד!.
ר מישהו נוחים. אינם  מ
ר אינכם עזרה, קש פ  ס
 בעצמכם נעלולים בים

 את תאסצו אל לחלות.
 תוכלו 1עכשי עצמכם.

 יהיה 2471 נסיעה. לתכנן
 שתחליפו חשוב מתאים.
 לכס סצפות סביבה.
בעבודה, חדשות. חוויות

במשמ הטבה ולהשיג ללחוץ עכשיו תוכלו
כלשהי. בדרך ההכנסה את להנרל 1א רת
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