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החודש: מזר

עקרב
 לבני צבו■ מה

נתעדן קשת
 מזל בני של העכשווי מצב־הרוח

 ולמעשה כרגע, הטובים מן אינו קשת
 אינם הם האחרונה, התקופה בכל

 שימחת־חיים, בהם אין טוב, חשים
 שהם יתכן ולא״מרוצים. עייפים הם

 להם המצפה התמונה שזוהי חוששים
יהיה. לד לא אך ,1990 בשנת

 ובבית בעקרב הנמצא מרס, כוכב
 של להרגשה להם גורם שלהם, 12ה־

 ללמד יכול גם זה וחוטר־מרץ. חולשה
 גבם, מאחורי פועל שמישהו כד על על

 בדרכים אותם להכשיל ושמנסים
 בגלל מתחזקת עוד זו הרגשה עקיפות.

ה בבית נמצאים ומרקורי השמש שגם
 הוא כאן המתואר המצב אולם גג,

 יכנס דצמבר חודש במחצית זמני.
 להם יתן והוא קשת למזל מרס כוכב

המזל בני לפעול. והחשק הכוח את

 יחזור המרץ חזקים. להרגיש יתחילו
 שהתנהל מה שימחת־החיים. ועימו

 השטח. פני על ויצוף יעלה הגב מאחורי
 על יונח הכל גלויות, יהיו המילחמות

אוהבים. שהם כפי השולחן,
 מתאים פחות הכי המזלות, מכל

 בעניינים מעורבים להיות לקשתים
 לומר רגילים הם ונסתרים. מסובכים

 לעשות מבלי חושבים, שהם מה
לאחרים. ולא לעצמם לא חשבון
 מהן !1990 שנת תיראה איד

 הדברים ומהם החלשות, הנקודות
 לקשתים לקרות העומדים הטובים

הקרובה! בשנה
קאריירה עבודה. ♦

 הי- שלא חלשה, קצת תקופה אחרי
 מתעשתים הם במיוחד, ארוכה תה

 העבודה במלוא-המרץ. לעבוד ושבים
 וללא עיכובים ללא תתנהל עצמה

יבצעו הם הכל בסד מיוחדים. קשיים

המוץ תעלם. העייפות
שימחת־ ועימו יחזור

הקשתים החיים.
לעצמם חוזרים

יתע וכדרכם בכישרון, העבודה את
 עניינים ויחפשו רבים בנושאים ניינו

הע על בנוסף בהם, לעסוק נוספים
השוטפת. בודה

מק לא הדברים אוגוסט חודש עד
שבי העצמאים חזקה. תנופה בלים
לג כי מאוד, חזק זאת ירגישו ניהם
 בהצלחה נמדד להצלחה הביטוי ביהם

במיו בולטת תהיה לא וזו הכספית,
יצי מאוד להיות יוכלו האחרים חד.

ומקו חדשים רעיונות יכניסו רתיים,
אותם. לבסס ילחמו ואף ריים

 זמן יקדישו הם מרס חודש מאמצע
בחו״ל. דווקא לאו בארץ, לנסיעות

מע שינויים על המלמדת תקופה זוהי
 בתיקשורת להיעזר יכולת על ניינים,

 הקשורים התחומים בכל הצלחה ועל
 ציבור עם בעבודה בהוראה, בכתיבה

 בארץ. בנסיעות הקשורה בעבודה או
 הרבה הדורשת בעבודה שקשור מי כל

מבורך. משינוי זאת בתקופה יהנו מלל
אוגו מחודש צפוי יותר גדול שינוי

וה השתלמות על יחליטו אז שכן סט,
 הם אותם. המעניין בתחום תמחות
הזד והרבה תנופה להם שיש ירגישו

מש חודש מאותו מזל. ובעיקר מנויות
 פתאום דראמתית. בצורה ישתנה הו

 לחו״ל, נוסעים עצמם את ימצאו הם
 ובאנשים אחרות בארצות וקשורים

 הרבה להיות יהפכו והחיים שם שגרים
ומלהיבים. מעניינים יותר

וש כהרגלם בקו
ן■קשתים מחבשים

יקרה : זה השנה שינוי.
ר״רה הקא בתחוום

מעניי הצעות להם יציעו בעבודה
 יצטרכו הם בלימודים. הקשורות נות

 עיסוק בחשבון ולקחת גמישים להיות
 להם, זר היה אולי היום שעד בתחום

 השנים 12 על מאוד שישפיע אבל
הבאות.
 אוגוסט לפני של שהקשתים נראה
 עד קשתים. אותם אינם כמעט ואחריו

השינוי. יורגש כך כדי
כספים •

 ומאוד עגום די המצב זו מבחינה
להר ימשיכו הם השנה גם לא-מעודד.

ההג ואת הפיננסיות הבעיות את גיש
חו יהיו לא הם ושעל. צעד כל על בלה

 בכסף. קשור כשהדבר לפעול, פשיים
 היטב ולחשב להצטמצם יצטרכו הם
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מקש תיהנו עכשיו משתפר. מצב-הרוח
 על-ידי אם רחוקות, ארצות עם רים

 אירוח לשם, נסיעה
מ שיגיע מישהו של
עבו קישרי ואולי שם
 יתכן לימודים. או דה
 מבני-ה- שמישהו גם

 23ה- נוסע. מישפחה
 היום אינו בחודש
 עם מתח צפו♦ שלכם.

 על בעיקר הסביבה,
 יותר רומנטי. רקע
 אפשר אז .24מה- טוב

 שבת בין מהן. וליהנות פגישות לקבוע
 פיננסיים. עניינים על דגש יש לראשון

* ★ *
 סוד ושונים סחזחים נסערים. מרגישים אתם
 שומרים שאתם לוסר אי־אפשר לפחות סיד.

 רונז כל בפנים. דברים
 ר נחל לע!״] הופך קטן

 להתפרץ. ממהרים אתם
 !לקלקל לריב להתרת,

 נסו חשובים. יחסים לבם
 מאד מתונים. ינתר להיות

 עלולים אחם יותר תר
ו 24ובד 23ב־ להצטער.

 חרניש! 29וב־ 28נר נס
ברי בעיות טוב. פחות

 בל־ של1 שלכם אות
 בער טיפול החורש. אתכם יעסיקו מ־שפחה

 וחשזמודלב. אחריות סכם דורש כספים ׳1״
* * ★

את יזמין שמישהו כדאי בחודש 22ב-
 כלתי־ ממש תהיו בבית כי להתארח, כם

 לכם דרושה נסבלים.
 עובדים אתם חופשה.

מרגי לא מדי, קשה
מוד ומאוד טוב שים

 כל-כך ברוד לא אגים.
שנ חוסר־השקט מהו
 אי- אבל עליכם, חת

ממנו. להתעלם אפשר
לבני־ לוותר יותר נסו

לפנו כדאי. הזוג-זה
הז יש שביניכם יים

 ומאוד מרתקת בתקופה לפתוח דמנות
וריסון. שתיקה על לשמור נסו פעילה.
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 מהח״ם. קצת ליהנות חזדמנזת יש עדין
 לשמוע בספורט. לעסוק לב־לו״ם, לצאת

פ־1ם ולראות קעצרטים
 תחמיצו אל עי־ביחר.

גס׳־ ש ההזדמנות. את
 אחרת לארץ קצרות עוח

לנוח, עליכם סומלצנת.
 שחננד כדי כוח להחליף

 החודש את לעבור לו
בדצמ 22ה־ עד הקרוב.

ח.1נ כל־בך יהיה לא בר
אח עדכם נופליס שוב
ס־1נ עבודה חדשה. דות

 לב שים! נוספות. ובעיות בריאות בעיות פח,
 לשני. שבח בין בעיקר השני. למין

* * *
 לעזרתכם שמצפה מי יש בבית אמנם
 בריאים, לגמרי לא עוד עצמכם ואתם

שמת ספק אין אבל
 שונה. תקופה חילה

 היה הקודם החודש
 אתם ומדכא. קשה

 חודש לקראת הולכים
 ומבטיח. נעים נוח,
נסיעות, בחשבון קחו

____________אנשים עם פגישות
^ ענייו הרבה חדשים,  י■4-4נ.וו<■>מ-נ ומקומות בתחומים ■11111■

עכ עד היכרתם שלא
 כוחות. ולחדש לישון, שתרבו חשוב שיו.

 לטובה. אתכם תפתיע 24ב- נסיעה
* * ★

 סיבה יש כספים. ענייני מלל משאניס אתם
והחששות. החדשות כל אח לבדוק וצרך

 מר שלכם האינטואיציה
נמן. לכיוון אתכם בילה
 בבוק טשת שיש ״תכן

השוט שהתשלומים 1א
שה דעו מעזם־ם. פים

 הבסף ק״סח. אפשרות
 גר בייחוד בע־יה סהחה

הימנ בחודש. 24נב־ 23
 להוצאות מלהיכנס ע!

 שבת בין זאת. בתקופה
לנסוע. מסוק קצת לשני

 שיש דש ראוה. לכס נורם שוב הצעיר הדור
שלכם. בילדים הקשור מאוד טוב משהו
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מאזנ״ם

תס קשים. די יהיו בחודש 23וה- 22ה-
 קרוב ממישהו מאכזבה מעייפות, בלו

 דבר ששום ומהרגשה
 משתנה זה הולך. לא

 העולם אז .24ב- כבר
בצ להיראות מתחיל

יותר. בחירים בעים
 עלולים כספים ענייני

 בין אתכם להדאיג
למע אבל לשני, שבת

מאפש אלה ימים שה
 ולהעז לפעול לכם רים

 שקודם דברים לבצע
 התלבטויות אבל דימיוניים, נראו לכן

 וחבל. להפסד, לגרום יכולות ודחיות
* * *

 מעניינות חזויות ובהן נסישת המ!ן לבם צפויות
 תסבלו 25ר־ 22רר בין אמנם !בלחי־שינרתיות.

 ר ומחוסו־מרץ מעייפות
 ־וח־זעם1םהחפרצ אף

ל  לש- חזסו־יכולח מל
 אבר שקורה, במה לזט

 מתישים אתם עכשיו
 התרתשר סביבכם שיש

 היכרויות חשובות. יוח
 משסער יהיו חתעות

 המתחילים קשרים תיות.
 ויאבד תחילה טובים •היו
 יהיו אבל אחו־כך. בו

 נטייה לכם יש הרחוק. בעתיד משמשתייס
 מאי־זה־רות. כתוצאה להימזת או להיפצע

* * *
 לחגוג יתחילו המזל בתחילת שנולדו מי

 עייפים יהיו האחרים יומר. טוב וירגישו
 בולט זה השבוע. גם

לשני. שבת בין בעיקר
 אתם לישון. השתדלו

 הדי לחלות. יכולים
 של חשבון אצלכם אין
 מבחינת אפשרי מה

 והרזרבות הכוחות
 כספים כרגע. ריקות

ה־ בין להגיע עשויים
 אבל בחודש, 30ל־ 28
 כדי שדרוש מה לא זה

 יקרה בעבודה הקשיים. כל על להתגבר
כשבועיים. להמתין יש משמח, משהו

עקת
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 * שפקדו ובצרות בבעיות שקשים כדכך אתם

 * לפזפוד לב שמים שאינכם אחכם, ופוקחת
 יי ב־ שנמצאת שרבם ריזת

* 1בל1ח עכשיו עלייה.
* חמנט־ מפנישות דהווח

* בענייני שיחות יות. י י ״
 לבצע כדאי דה

השישי
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עבר?
ביום*

* לכם צפז״ה אז
* למלא ישתדלו הצלחה.

* ישר־ 'דירים רצונכם. אח
 ג לשני. שבח בין אחכם דו

* לט* יזמינו לביקור. יבואו
ורד* 28ה־ למסיבה. 1א יול

 * אבל !עייפים, מתרגזים אתם נוחים. אינם 29
 * יחל!ף. זה ברצינות, בדכך זה אח תיקחו אל

* * * *
 * אבל כלילות, ימים קשה עובדים אתם

* עומדת שלכם הקריירה ברירה. לכם אין
* ___________הממו- במיבחן. עדיין

 חושבים עליכם נים
 אתכם. לקדם דרך על

 גם תריבו, שלא חשוב
 שום לדעתכם אם

ש כפי נעשה לא דבר
 משמחת ידיעה צריך.
 זו .24ב- או 23ב- תגיע

 או בלימודים קשורה
 לחו״ל. בנסיעה אולי

ת הרומנטי בתחום
 בתוך להתכנס צורך חושו

 שאיננה סודיות על ולשמור
* * *

 בחודש. 24ד1ו 23וד כספים בענייני חנז
 * מסרב 1א דוחה לבס. המניע אח נותן לא הו

* בלחץ ד׳ אתם לשלם.
* תצליחו שלא סהחשש

* ההתח״בר בכל לעמד
* לכם תהיה עבש׳! יזת.

* ה־ עם לשוחח הזדמנות
* כדי עליכם. ממונים
* את המצב, את לשפר

* שאתם והשבר התנאים
* ״ע־ שזה בדאי מקבלים.

* בחר ל־סג 28וד בין שה
* פיתרון ״מצא אז דש. ׳

 * דיפלונך להיות עליכם שיהיה אלא לבע״ה,
1ב להשתמש כדי וזהירים מקט בעלי ט״ס, .1

★
*■++ 3 1 ,*.*..*.***.****.*.**.***כ*•*״*״*

 בפברואר 19
במרס 20




