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 קשת מזל בני של הכלכלי מצבם על *
בש כבר נכתב אחרים מזלות וחמישה £
באמור, סובלים, קשת בני שעבר. בוע י
שהם מהרגשה לפחות או מחוסר־כסף *
תחושה זאת זה. בשטח מוגבלים מאוד *
 השנה וגם שנתיים, זה חווים שהם *
מפי שינויים על מצביעה לא הקרובה י
 במזלות גם להציץ מעניין לטובה. ליגים *
הכל מצבם יהיה מה ולבדוק הנותרים י
.1990 בשנת כלי !
•תאומים י * 1 11-■■
מב- קשות היו האחרונות השנתיים * *

כהרג שלא תאומים, בני כספית. חינה
 יכלו ולא הוצאה כל לחשב נאלצו לם,

 מי חשבון. בלי לבזבז לעצמם להרשות
 עצמו את מצא זאת, בכל זאת שעשה

התמו השנה, לא-נוח. ובמצב בגרעונות
 שבתאי כוכב אמנם שונה, קצת נה

 השמיני(הקשור בבית נמצא (המחסיר)
שני(בית בבית אבל בכספים), הכס ה

יופיטר. כוכב נמצא פים)
באסטרו שפע המסמל יופיטר, כוכב

 ששנת כך להם, עוזר זאת בכל לוגיה,
 כספית. מבחינה טובה יותר תהיה 1990

 בינואר, 1ב־ מייד יתבצע לא השינוי
 ישנה כשיופיטר כך, אחר חודשיים אלא

ישיר. מהלך שנקרא במה ויתחיל מהלך
מאפשרו ליהנות יוכלו תאומים בני

 יצליחו אף ואולי חדשות, כספיות יות
מ לא נוספים. מקורות״הכנסה למצוא

 בירושה, או בעזרה, בתרומות, דובר
 בעבודה ירוויחו עצמם שהם בכסף אלא

 התמורה - לדאוג מה אין אבל קשה.
המאמץ. את תצדיק

סרטן •
 שנה להם מצפה לא כלכלית מבחינה

 שינויים עכשיו עוברים סרטן בני קשה.
 במיסגרת בייחוד בחייהם, דראמתיים

 על להשפיע יכול והדבר המישפחתית
 להם יחסר לא למעשה הכלכלי. מצבם
 והם בטוחים ירגישו לא הם אבל כסף,

חוסר-יציבות. של מהרגשה יסבלו
 יהיה אחריו מוצלח, יהיה אחד חודש

 המון להם יהיו שבו מוצלח, פחות חודש
צפויות. הוצאות-לא

אריה •
שלהם היחס די. אין פעם אף לאריה

 עשירים או מלכים של יחס הוא לכסף
 חשבון. ללא לחיות היכולים מופלגים

מת לקנות כספים, להוציא נהנים הם
 במיסעדות לסעוד לבלות, לצאת נות,

 לנסוע יקרים, בגדים לקנות מפוארות,
 עיניים, מנקרות מכוניות לקנות לחו״ל,
 יהיה עוד כל אחר, דבר כל או ענק מקררי
ביותר. הטוב
 אלא תקציב־ענק, מהם דורש זה כל
במס התברן אריה שמזלו מי כל שלא
 זו לרכוש. רוצה שהיה מה לכל כסף פיק

 את מוצאים שאריות הסיבות אחת
מבחינה קבועה. במשיכת-יתר עצמם

יחסו לא לסרטנים
ולאריה 1 ו השנ

די אין ם לעולו
 מראה אינו הכוכבים מצב אסטרולוגית

יאב כן אם אלא השנה, מיוחד קושי על
 לבזבז לעצמם וירשו שליטה האריות דו

מחשבה. ללא
 נמצא שמיני, בית שליט נפטון, כוכב
 מזל דווקא גדי, במזל רב זמן עוד ויימצא

 את לשפר יכולה ששליטה כן על שמלמד
 גם אבל מחסור, מסמל גדי אמנם המצב.
 מצב מכל לצאת היכולת את מסמל
 שקטים להיות יוכלו שהאריות כך קשה.

מכ שהכוכבים התנאים אחר ימלאו אם
להם. תיבים

בתודה •
בשנת הכספי למצבם להתייחס אם

 * מכף להתעלם אפשר אי האחרונות, יים
 * גם תהיה כן קשות. שנים להם שהיו
 * כס- מבחינה קשה שתהיה ,1990 שנת
 * בכלל, קשה תקופה על מדובר לא פית.

 * בסדר, תהיה 1990 שנת זו מבחינה כי
 * ולמצוא קשה לעבוד יצטרכו הם אבל

 * שו- דרכים מיני וכל תחבולות רעיונות,
 * רמת״חיים על לשמור כדי ומשונות נות

* הורגלו. שאליה
 * יהיה לא כעצמאים עובדים הם אם גם
 * מה- לרווחים שקשור מה בכל קל להם

 * להצטמצם יצטרכו השנה שגם כן עסק.
 * ללמד ציין לא הוצאה. כל על ולהקפיד

 * ל־ בכן. בקיאים הם לחסוך. שוב אותם
 * הוצאותיהם דבר, רוצים אינם הם עצמם
 * מו- הכסף עיקר אן מועטות, עצמם למען

 * נות- כשהם אליהם. לקרובים לעזרה צא
 * ומטו- הלב כל עם זאת עושים הם נים,
* כלום. בלי כמעט להישאר גלים
* מאזניים •

 * לפחות אבל כללי, באופן קשה המצב
 * יסבלו לא שהם להם מובטח בכספים
 * יוכלו השנה להיפן, כספיות. מבעיות

 * האפשרויות זו. מבחינה עצמם את לקדם
 * בן- באמצעות לבוא יכול זה רבות. הן

 * באמצעות או מהמישפחה עזרה או הזוג
 * יותר. גבוהות שהכנסותיה שונה עבודה
* ידאגו. לא מאזניים בני זה בתחום

 * כוכב שבהם פברואר, ומחצית ינואר
 * המז* כל על ישפיעו בנסיגה, יהיה ונוס
 * מב־ נוחה, תהיה לא זו תקופה אם לות.
 * גם אבל לדאוג, צייד אין כספית, חינה

 * לק־ או גדולות עיסקות לבצע מומלץ לא
 * ו־ במאזניים, שולטת ונוס סיכונים. חת
 * שיביא מה הרביעי, בבית תימצא היא

 * דירה, על כספים ולהוציא לרצות אותם
* מתאים. אינו הזמן .,וכו ריהוט

החודש מזו
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 לתחום עכשיו מופנה ההתעניינות מרכז *
 לש- אפשרות יש והעבודה. הקאריירה ן
לשנות דברים. גות יי

110
ס ר מ  ־ ב

ל אפרי ב
21
20

 ואף תפקיד מעמד,
 הכל עיסוק. תחום
 מאוד בצודה יקדה

 פתאום כך מפתיעה.
 צריך למחר. מהיום -

 את ולקחת להעז רק
ה בשתי ההזדמנות

 לא לפחד, לא ידיים.
לע ביטחונות לחפש
הסי עם ללכת תיד,

יהיה לא עצמו. את להוכיח יכול זה כון. ג
הקיים. המצג על-פני עדיף זה אך קל, *
4 * * *
 בקשרים קשורים עצמכם את תמצאו פתאזם *

 חזר שם. שזר נוי עם 1א חדל עם איוטנסיב״ס
 נס לשם. נוסע 1א 0םש
אלי יניע! העבזדה דרך
*יבי אחהח מארצזת לם
 בך חדשים. עת1רע* או
 ידע ותרכשו תלסח ם1

 ■גוון זה בל ומזעיל. חדש
שבן החזדש. את קצת

1סוע
י

ני ;  ביו
ביול 21

21
כ

כבד היה הקנדם החודש
כד1 אתם עבשיז וסעיק. *

 יקל וזה נרי לסזל סיס
זב בשבת מאוד. ערכם

יש השני. המין בני עם פגישות צפרות ראשון ;
קשרם. לסיים א! להתחיל הזדםנרוח לבם *
; * * *
בת בעיקר לקרות״ עומד מפתיע משהו *
טקוד־הכנסה לכם יציעו הכספי. חום *

שכר על יוסיפו חדש,
 לכם שיגיעו או כם,

מצב־ ירושה. כספי
 אתם קל. איננו הרוח

 לא אתם כובד. חשים
יכו ואינכם מרוצים

הסי את להגדיר לים
 הרומנטי בתחום בה.
 עכשיו תתפתו אל

דח אחדי להיסחף
אתכם יהרוס זה פים.

11)(וסיס
אי ג מ  - ב
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את בהיגיון לשקול כדאי הסביבה. ואת *
בדידות. חשים אתם לפיו. ולנהוג המצב

 בין בבית מתבטא זה מתח. הרבה חשים אתם
א! תקע תחתמו. אל בחודש. 22ד 20ה־

 באותם דירה תשכרו
 לבית רבישה כל ■מים.

 אחר סרדיב דבר כל 1א
ד אינם רחוק לטעת  כ
 יהיה מצב־הרוח א״ם.

 תצאו י!תר. קל עכשיו
 ולא למופעים רבימיים.

 תמצאו אולי לבד. תהיו
האיד־אל״ם. הזוג בני את

 לא מסביב התנאים אבל
 ליהנות לכם יאפשרו

 ברירה, לכם תהיה לא עכשיו שיש. ממה
 במנע. באים אתם שעימו מ־ לכל לוותר אלא

★ * ★
הח חג שהגיע שוכחים במקוס-העבודה

 עבודה הרבה בן כל עליכם יעמיסו נוכה.
תצלי איך ברוד שלא

 הכל. על להתגבר חו
מ תופתעו זאת בכל

של העבודה יכולת
 שקשור מי כל גם כם.

 מכושר יתפעל אליכם
 מהיעילות האירגון,

 הבריאות והמהירות.
הת מכם תדרוש שוב

 לגשת מומלץ ייחסות.
 להזניח ולא לטיפול

 השבוע, בסוף ריב יתכן שוב בבית דבר.
 נחמד. יותר הרבה - 27ה־ עד 25מה״

* ★ *
ולב לבנק לנשת ברא■ בחודש 22ד 20ה־ בין

 נבר היו שההוצאות נראה מצבכם. מהו תק
 פחנת ומצבבם מד רימו
חושבים. משאתם טיב
פע־ ששילמתם נם יתכן
ממית. טשת מלל ס״ם
שא נראה לברר. צדך

 ד1 להתרגש עלולים תם
יסת הבל אבל ה־בהל,

 הכל בסך לז־אזנ. לא דר.
 לתקופה נמסים אתם
 עכשיו תרבו •ותר. קלה

 תיפנשו מהבית. לצאת
 ובמקום־ חדש־ם אנשים תכירו חברים. עם

קצחח. רזמנטינת פרשיות ״תבע העבודה

הווזנ״וו
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 להתכונן כדאי קשה, יהיה בחודש 20ה־
המתוכנן. לפי ילך לא דבר ששום לכך

 אתם הרגשות בתחום
 אך להתאכזב, עלולים
 אם זאת למנוע תוכלו
 קל יומר מראש. תדעו
 אחרי-הצהר- 21מה-
 להצעות תתכוננו יים.

עלי־ שיקלו משמחות,
 מבחינה מאוד כם _

 ביקור טיול, כספית.
 ל- 25ה־ בין אירוח או
 בגלל אולי בחודש. 27

 מגוונים עצמכם את תמצאו החנוכה חג
 חופשה. תקחו אט יהיה טוב ונהנים.

★ ★ *
 שבוע יהיר, זה נסיעות. בהרבה תהיו השבוע

 שד־ הנהנים טובה. מסיבה אבל מעייף מאוד
 נר להיות יצטרכו• ניבם

 זהנשבועד׳ אודזהירים.
 שצפויות משום מסובן.

 ואלה בכביש, הפתעות
 20ה־ רצויות. אינן לעולם

 מע״פיס. יהיו 22ה־ עד
 יותר למלא לא השתדל!

 יותר סדדהיום. אח מד•
 תפגשו נם אז .23ב־ קל

 ה״תם 0הךישא אנשים
 הוצאות בעבר. קחבים
 בחודש, 26מ אז 25ב־ צפויות בלתי כספיות

 בסמניח. חבלה אז מפרצה שתסבל! •תכן
★ * ★

 לטו־ מפתיע שבוע זהו כספית מבחינה
 אלה התנאים. את היטב לנצל נסו בה.

לטובתכם. יפעלו שוב
תתק חיובית תשובה

ה לבקשה בקשר בל
א לכספים. קשורה

 לדבר ממהרים תם
 חושבים שאתם לפני

ה עם ומסתכסכים
 נוטים אתם סביבה.
להתרגז. וגם להתפרץ

 שההתרגשות יתכן
באחרונה. מדי גבוהה

 יגיעו אורחים מאוד. נעים יהיה בבית
איתם. שתצאו ספק אין אבל במפתיע,

ר 2ו מב צ  - בד
ר ו9 א בינו

עקת

 * ה־ בשמע שנולדו מי מתקרב. ׳!נדההולדח
! טנב. ינחר להתיש יתחילו המזל של ראשון

* להפת־ צפז זאת ובכל
! בצורה רה1ק הכל שח.

* ׳מלים קשרים מפתיעה.
 1 בקיצר לפתע להשתוות

* מאוד שבת!ראשון רות.
* סודית פרשה קובעים.

. וד תהיה 26ב־ או 25ב־
* הר לסתת פאזד. שובה
* סד דברם לקבוע טייה
* ברנע בדאי לא זה פית.

* קצת רמע׳ עד שר זה.
 * בעבודה, שחתרמז בדאי זמדכא־ם. מכבידים

; בהערכה. אתכם שתזכה עבודה לבצע חובל!
* * * ★

 * מדי, קשה עובדים עייפים, קצת אתם
 ! לשים להמשיך וצריכים עסוקים מאור

* שקורה מה לכל לב
 נמקום־הע- סביבכם

 רוצה מישהו בודה.
להת כד♦ בכם, לפגוע
 כפי חמור לא זה קדם.

כ עדיין אבל שהיה,
 עכשיו לב. לשים דאי
 המון לכם שיש תגלו

 ♦עזרו אלה ידידים.
 גמקום־הע־ גם לכם

 אתכם ויזמתו בודה
 * המכה. של וטיולים מיפגשים למסיבות,

* שלכם. הזמו זה - הרומנטי בתחום
* * * *

 יי חשזבים. דברם 1עכש־ יקח בסקונדהעמדה
 * שד השמיות לפי יתנהל שהבל חצים אתם

. 1צא0ח •לך. לא זה כס.
* ר מעסים, עצמכם את
* העתיד אח וםתמרם בים

* ד 2ב־ז1 20מ בסודיות
; להוד בדא• לא חזדש.

* עלזל זה במריבות. חיל
בכם לפנזע

ר 23 מב ב  ־ בנו
ר 20 ב מ צ בד

אר ו9  בפברו
ס 20 ר מ ב
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* זלהסת״ם
; שבר חמישה בעוד רק

* עם במגעים זהירות שת.
! סמכדות ועם הממונים

* בלמה אלתאמר! בכלל.
 * שחיקה. על לשסור עדיף חושבים. שאתם
★ שתבקשו. מה בכל לעזרתכם ימאן ירדים
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