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החודש: מזר :

 המזלות קשת.;
הכרנו׳ והמצב 1
מב קשת מזל בני סובלים שנתיים זה *
ורכוש כסף להם שיש מי כלכליות. עיות י
לכן קודם שגם למי לתפקד. מתקשים *
התקופה שבעתיים. קשה - היה לא *
את להוציא לקשתים, קשה אינה עצמה *
לא־טוב. הרגישו שבו האחרון, החודש *
 מי היו ובעבודה חלשות היו האנרגיות *
עומדת זו קצרה תופעה אך נגדם, שפעלו י
 התקופה של המרכזית הבעייה לחלוף. *
לעשות ואי־יכולת בכסף מחסור היא י
המצב. את לתקן כדי משהו *
למזל סטורן כוכב כשנכנס קרה זה כל *
מאז קשת). מזל של הכספים גדי(בית *
וידיהם מוגבלים הקשתים מרגישים *
לרכוש, לכספים, הנוגע בכל קשורות *
שבתאי של צאתו עד וכו׳. לנכסים *
שנה. עוד תחלוף מבית־הכספים (סטורן) *
הקשתים יוכלו 1991 בשנת רק כלומר, *

מקו את לעצמם ולהחזיר לרווחה לנשום
השנים. כל שהיה כפי הטבעי, מם

 להתאזר אלא ברירה אין בינתיים
 התקופות את היטב ולנצל בסבלנות
 הכוכבים עליהם יקלו שבהן הקצרות

 לקראת להתארגן ויאפשרו זאת בכל
 לשנה התמונה זאת - יותר קשים ימים

הקרובה.
שב תקופות יש - מפורט יותר באופן

ותקו במצבם מהקלה ליהנות יוכלו הן
מיו מהוצאות להימנע כדאי שבהן פות

 כספים וסיכון הימורים עיסקות, תרות,
שהיא. צורה בכל ורכוש

המזלות( שאר בני של מצבם מה אולם

והכסף ,הגד •
ה השנים אחת תהיה הקרובה השנה

 במובן לא אן גדי׳ מזל לבני קשות
הב יסבלו. לא הם זו מבחינה הכלכלי.

 אחרים. בתחומים מתרכזות שלהם עיות
 גדי במזל נמצא הכספים, בית ,2 בית
 הוא כאן שפע. מסמל אינו לעולם וגדי

 ולרע, לטוב פתאומיים שינויים מסמל
 קשה, עבודה באמצעות כספיים הישגים

שי לבצע ונכונות חדשה גישה העזה,
לו. יהיה - שיעז מי נויים.
 אך כלכלית, מבחינה קשה שנה זו אין

 הגדיים, מבין אלה מפנקת. אינה היא
 עבודה, יחליפו או שינויים ויבצעו שיעזו
ומהקלה. מרווחים ליהנות אף יוכלו

והכסף הדלי ♦
 במזל נמצא שלהם הכספים בית
 וגם ובטוח יציב מזל אינו זה דגים.
יימצא זה, במזל השולט הכוכב נפטון,

 אולם מוזר צירוף זה גדי. במזל רב זמן
 מודעות על אולי מחסור. על מלמד אינו

 בני במציאות. שקורה למה יותר גדולה
 אלא בכסף, ממחסור יסבלו לא דלי

יותר. הגיונית בצורה להתארגן יצטרכו
 ושולט סרטן במזל הנמצא כירון, כוכב

 שהם כך על מלמד שלהם, השמיני בבית
באמ אם בבני-מישפחתם. רבות ייעזרו
כס עזרה באמצעות אם ירושות, צעות
 ותעזור מאמץ תעשה המישפחה פית•
להתבסס. להם

והכסף הדגים ♦
 לא בה יש לדגים. מעורבת מאוד שנה

 יצירתיות ובעיקר הנאות הצלחות, מעט
 זוהי לכספים שקשור במה אבל בולטת.

שנ עברו הם גם בעייתית. מאוד שנה
 להתמודד קל היה לא שבהן קשות, תיים

 נקלעו לא הם הכלכליות. הבעיות עם
כספיים. קשיים להוציא אחר, קושי לכל

 יצטרכו הם קלה. תהיה לא 1990 גם
 את לעבור אין רעיונות מיני כל למצוא
 בכל הדעת. על מתקבלת בצורה השנה
 בזכויותיהם, לפגוע מנסים אפשרי מקום

 מה להם, שמגיעים כספים מהם להעלים
שיק חשוב מאבקים. להרבה שיגרום

 1 קרובים אגשים על שם לסמוף לא פידו
.1991 בשנת יהיה יותר קל ביותר.

ה♦ טל * והכסף ה
 * דווקא אך הבחינות, מכל קשה שנה

 * מח- על הדגשה אין הכספית מהבחינה
 * בת- מתרכזות שלהם הצרות בכסף. סור

 * האימרה ידועה אבל אחרים. חומים
 * אחת. בערימה להיערם דרבן שהצרות

 * נאלצים זאת בכל המזל מבני רבים
 * שנוצרו כלכליות בעיות עם להתמודד

 * אחרים. בתחומים בעיות בגלל בעקיפין
 * ופברואר, ינואר בעיקר החורף, תקופת

 * כספית. מבחינה לא-נוחה מאד תהיה
 * משתפר שמצבם נראה מכן לאחר אבל

 * עצמם את לבסס יוכלו כלכלית ומבחינה
* מעמדם. את ולחזק

והכסף השוו־ •
* מבעיות לסבול צריכים היו לא בעצם  
 * להוצאות נכנסו שהם אלא כספיות,
 * שהכניסו ולהתחייבויות מדי גבוהות

 * לא השנה מצבם לא״נוח. למצב אותם
 * נוח. הבי לא גם אן במיוחד, קשה יהיה

 * כספית. מבחינה פושרת די שנה זו היתה
 * לא אם אף גדולות• בשורות כאן אין

 * לשמור ויקפידו נוספות להוצאות יכנסו
 * עליהם תעבור בחשבונותיהם, סדר על

 * כס- מבחינה הדעת על מתקבלת שנה
 * ומוד- מסובבים בהחלט הם כרגע פית.

 * דווקא מזה. ייצאו הם בקרוב אבל אגים,
* ,1991ב־ יותר קשה למצב נכנסים הם

 * שם הכלכלית. מהבחינה דווקא לאו אבל
* להתבסס. איכשהו יצליחו ההיפך, אולי

★
 * הנו־ המזלות ששת של התחזיות על
* הבא. בשבוע - תרים

להת- כדאי לכם. מפריע משהו בעבודה *
סמכות עם או הבוס עם לעימות כונן *
* * 
* * 
*

 דורשים שמעליכם.
 שאותן דרישות מכם

למלא. יכולים אינכם
 עכשיו תוכלו לא

 בחופשיות לפעול
 ולהמתין לוותר וכדאי

 זה שכן קצר, זמן
 שוב ותוכלו ישתנה
ב כרצונכם. לפעול
 חמישי או רביעי ימים

 בעייה בבית תיתכן
 בתחום במיטבח. מהמכשירים באחד

ידידים. אוספים שאתם נראה הרומנטי *

111 1 0
ס 21 ר מ  - ב
ל 20 רי פ א ב

 נכנסים אתם כוחות. לנ״ס תצטרכו עכשיו
 בבית נס קשה. עבודה של מאמצת פה1לתק

 לבני־סישפחה עזרה ונס
 להסתדר ׳סליס שאיום

 אחס אכל בלעדיכם.
ברי כל־כך לא עצמכם

 מעט בכם יש אים.
 אהלים והכוחות אנתיה

בני־ עם ת1עים נסר,׳רוח.
!4ב־ או 13ב צפוי הזוג

 צעד תעשו אל בחודש.
 כספיזח הוצאות דרסטי.
ב או !5ב־ מדי ובוהות

 משמחת. הפתעה נם צפויה אך בחודש. זו
בשלישי. 1א בשני ומהרה מיקרית היכרות

סוסן
ני ;  - ביו
לי 2> ביו
21
נ

לפי מוקדשים יהיו בחודש 14וה- 13ה־
 יזדמן במקום־העבודה הקריירה. תוח

 את להוכיח לכם
תבצ אתם יכולתכם.

 ותפ- טובה עבודה עו
 מיקצו- מיומנות נינו
 שיעוררו ורעיונות עית
הסביבה. הערכת את

 עשויה הצעת־עבודה
ימים. באותם להגיע
 יהיו ראשון עד שישי
 אתם נחמדים. הפעם

 בעייה על מתגברים
 מוקפים תהיו באחרונה. לכם שהכאיבה

ולטיולים. למסיבות ותוזמנו בחברים.

חאזנ״ס

 בחר ו4וב־ ו3ב־ בני־הזע לבין ביניכם מתח
 ויתכן א!תם להאשים ממהרים אתס דש.

 כספים צודקים. שאתם
 מעניינות והצעזודעמדה

במפתיע. להניע עשויים
 על לקחת תחששו אל

 שאין עבודה עצמכם
 ספק אין בה. ניסיון לכם
 על שחיקתו מה שכל

 בכישרון חעשז עצמכם
 ראשון עד שישי רב.

תצ אל מאכזבים. קצת
 או לשיחות־מלפנן פן

 כאלה תוכננו אם אפילו חמנטיות. לפנישות
במדד. כך כל לא עד״! הבריאות מראש.

ר 21 ב מ צ  • בד
ר 19 א בינו

* * * *

 כך כל לא עדיין ומצנדהבר־אזח מצב־הרוח *
וחסר שימחורח״ם לכם חסרה טובים. .
להוד חשק אין המרץ. *
חדש בדבר־מה חיל *
מטרידות לכל ומעל *
כספיות. ת1בעי אתכם *
ול סדר לעשות צריך *
 ברירה. אי!— הצטמצם י
 ו4ד1 או ו3ב־ נסיעה +
ובעצם להתבטל עלולה י
היא תחק״ם. שלא עדיף *
נסיעות לאכזב. יסרה *
מומלצות אינן מאומצות *
בשיש יציקו שזב בריאות בעיות עכשיו. *
הרומנטי. בתחום משסחת הפתעה ובשבת. ;
* * * *

במקום־העבודה. מריבות פחות קצת *
במקוס-הע- שינוי לבצע עומדים אתם *

 יהיה זה אך בודה,
 המתח חיובי. לכיוון

 התקופה את שליווה
 גרם כבר האחרונה
תחומי־ בכל לעצבנית

בעבו לפחות החיים.
 יותר עכשיו יהיה דה

ובמקו בבית שקט.
 אתם אחרים מות

להו עכשיו מתחילים
ש מה כל את ציא י
ומחודשים חדשים קשרים הצטבר. *
לטובה. ויפתיעו השבוע את ימונו *

★ ★ ★
ה את שאיפימה המכבידה ההרגשה

 אתם לחלוף. מתחילה האחרון חודש
 יותר להרגיש חוזרים

 נכונות ובעלי קלים
 בפרשיות- לפתוח
 מה בל חדשות. אהבה

 בעצלתיים שהתנהל
 יתחיל זז לא וכאילו
 16,-מר תאוצה לקבל

תרגי כן לפני בחודש.
ל וצורך עייפות שו

 מבחינה אגב, נוח.
 עדיין בריאותית

 משמחת ידיעה רגישה. בתקופה אתם
 בחודש. 19ב־ או 18ב־ בענייגי־כספים

* * *
 את מטריד עצמכם על שלקחתם פח״קט

 בדיוק יפעל לא שמשהו החשש מנוחתכם.
 שינה מדיר התנסית לפי

היותר־ ה־סים מעיניכם.
 17 עד ו5ה־ הם קשים

עייפים. תהיו בחודש.
!חסרי־סבלנות. עצבנים

חופ על לחשוב כדאי
 נסיעה או קצרה, שה

 שבו במקום לביקור
 ו9ה־1 !8ה־ לנוח. תוכלו

 נחמדים יהיו בחורש
פנישר, הבחינות. סכל

 אבל סונזמח, אנל• ציפיה בבס תעורר מיקרית
רומנטיות. חוויות לכם מזמנים אלה ימים

* 3 3 5 2 3 0 ■

עקע

 כספיות הוצאות של לחודש ובנסים אתם
 למקזרוודהמסה שתדאנו כדאי נסר,!ת.
 תר שלא מכיוון נוספים,

התש את לדחות בלו
 ■ימצא. כזה מקור לומים.

בעי למודעות לב שים!
 של להצשת כן1 תונים

 י5ה־ בין ומכרים ידידים
חובלו בחודש. ו7ר

_____________נוספת עבודה למצוא
 הכסף אח לכם שחספק
 עס קשרים הדרוש.
 יסלים אחרות ארצות
ל יותר חר1מא לאכזבה. בתחילה לנחם ד  ה

 משתפרים. היחסים בבית לפועל. יצאו ר־ם
* * *

 13ה״ אליכם. לחזור מתחילים הכוחות
 מסויימת חולשה על מראים עדיין ג4וה־

מדוכא. די ומצב״רוח
 אתם הכל בסך אבל

ומתחזקים. מחלימים
 לראשון שישי בין

 עם קשרים תחדשו
אח בארצות אנשים

עצמ שאתם או רות
 מומלץ זה תיסעו. כם

ב לכם דרוש ומאוד
 יכול זה זו. תקופה

 בנסיעות גם להסתכם
ובעי בשיחות בפגישות, הארץ, בתוך
ובשיחות-טלפון. בקריאה בכתיבה, סוק

קשת
ר 23 מב ב  ־ בנו

ר סב ב מ צ בד

זלי

ההתחיי בל את לשכוח נוטים אתם
 ויותר הקרובים, לאנשים שלכם בויות
לחב נעלמים ויותר
לבי או לעבודה רים,

 תמצאו עכשיו לויים.
 מבלים עצמכם את

 מקימות מיני בכל
 לא־ מחופשה ונהנים
 מובנת ולא צפוייה

 לעצמכם. שלקחתם
 מאוד מושבים אתם

 מי ויש השני המין את
פר עליכם שמתכנן

 שיתחיל שמה אלא רומנטית. שיה
 ובפתאומיות. במהירות יסתיים עכשיו

★ * *
 יתכן אתכם. מטרידות םא!ד כספיות בעיות
 לקבל לכם •אפשרו בחודש 14ה־1 ו3שה־

 איזה למצוא א! הלזואה
 שיעזור סיהר־פשרה.

קשה. ממצב לצאת לכס
 סר לא מאוד זה אבל
 למצוא תנסו אל סלץ.

שתמ עדיף קל. פ־תחן
 עכשיו ה.0זםך תינו

 כיתרונות למצוא אפשר
 עם ובסודיות בשקט
לסייע. הסוכנים ערס־ם

 שישארו בתנאי אבל
 בין טובה כל־כך לא הבריאות שם. בעילום

לרנפא. לנשת כדאי דש.1בח ו7ל־ ו5ה־

אר 19  בפברו
ס 20 ר מ ב




