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החודש: מזל

להם מגיע
שקט קצת

קצת סוף־סוף לו שמגיע מישהו יש אם *
 זה הגדיים. הם אלה הרי ומרגוע שקש *
ת כורעים שהם כשנתיים י של עולו תח
 למזל שנכנס מאז שבתאי(סטורן). כוכב *
עליהם העמיסו כאילו חשים, הם גדי י
 להמשיך חייבים הם שעימו ענק סלע *
לחיות. י
קשים. לחיים מורגלים גדי מזל בני *
הק- בדרך דבר לכל מגיעים תמיד הם *
 מחו״ להיות צריכים היו כבר הם לכן שה. *
קשיי בפני מחוסן אינו שאיש אלא סנים, י
לעצמם לארגן מצליחים כשהם החיים. *
הדעת על מתקבלת בצורה החיים את *
הכוכבים - חדש מצב פתאום מופיע *
ואוראנוס. נפטון *
עול כבר הם וסטורן אוראנוס נפטון, *
הכו־ מהלכי שאת אלא מופרז, כמעט *
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 כן ועל לשנות, או לעצור אי־אפשר כבים
 ולראות לבדוק לעצור, הגדיים נאלצים

 הדרך תהיה מה ולשאול שגו היכן
בה. ללכת הנכונה

להק בא אינו לעולם הכוכבים מהלך
 אפשרות לו לתת אלא האדם, על שות

בשי הרוצה אדם שאין אלא לשנות,
 מסו״ לצורת-חיים מתרגל אחד כל נויים.
 בייחוד עמה, משלים ועל״פי־רוב יימת

מה קל יותר אינו המוצע התחליף אם
השי שקורים בזמן אבל והמוכר. קיים
האחרו השנתיים ולכן קשה, זה נויים
 שנים היו בגדי שבתאי נמצא שבהן נות,

קשות.
 עוזב אינו שבתאי 1991 פברואר לפני

 ירגישו אז שרק שאומר מה מקומו, את
 למזל יעבור כששבתאי בהקלה. הגדיים

 לרווחה, ינשמו הגדיים דלי) (מזל הבא
 שאוראנוס, לזכור יצטרכו עדיין אבל
 על האחראי הכוכב ההפתעות, כוכב

 .1995 סוף עד במזל יימצא הבלתי״צפוי,
 שינויים, יעברו הם בהמשך שגם מכאן
 הדיכאון הכובד, העול, שהרגשת אלא

 מביא, אוראנוס להם. יחלפו והבדידות
 לקבל קל לא אם גם חידושים. לפחות,
 שטוב דבר, של בסופו מתברר, אותם,
פעם. מדי כיוון לשנות

 שנה, 14כ״ מזל בכל השוהה נפטון,
 השפעתו אך רב, זמן בגדי יימצא עוד

 לערפל, לבלבל, קצת יכולה היא שונה.
 וטעם צבע דימיון, להוסיף לרכך, גם אך

 מוטעה לשיפוט לגרום יכול נפטון לחיים.
נעימה. אשליה כדי תוך מצבים, של

 כל הדין במידת נשפטים הגדיים
 עימם מקפיד שבתאי כוכב שכן חייהם,
 מכיר ואינו שלהם השליט הוא מאוד.
 שני שעם מכאן, החסד. מידת את אפילו

אין אבל יסתדרו, הם האחרים הכוכבים

 שהכל ההרגשה קלים. אינם 28וה״ 27ה-
 להשפיע מצליחים אינכם במקום. עומד

הדב של הקצב על
ש רגילים אתם רים.

וקו נעשים הדברים
 זה עכשיו מייד. רים
 אלה ימים הולך. לא

 בעייתיים קצת יהיו
ב בייחוד בעבודה,

סמכויות, עם יחסים
 בני-מיש- או ממונים

ידי מבוגרים. פחה
 לא שהכרתם דים,

ב או בשבת בכם לפגוע עלולים מזמן,
 אתכם. יפצו אחרים ידידים אבל ראשון,

* ★ ★
שה יתכן לא זר, מתעכבות. שתומנו נסיעות

 לכם מזמן זאת בכל 29 וד אבל חלק. ילך כל
 שבוע יהיר, זה וחמד. יו□

 בריאל מבחינה לא־קל
 זאת, לעונות אבל ת*ח,

 רצויים מאוד תרגישו
 לבד. תהי? לא בחברה.

ח הרבה, תבל! פ  אד ת
 לכם ותהיה חדשים שים

 מעט שעוד ההתשה
 לפרשת־ נמסים אחס

 אם אנב, חדשה. אהבה
 שזו תצפו אל יקרה זה

 סויחזר קשור זה אם מחודשיים. יוחד תימשך
 כדאי. זה אם היטב חישב! אחר, מישהו על

* * ★
כס דאגות עליכם יכבידו 28וב־ 27ב-

 תשלומים לשלם תתבקשו לפתע פיות.
 לקחתם שלא גבוהים

להבהל. לא בחשבון.
 יתקבל השבוע עוד

 יעזור אשר סכום־בסף
 מסוג קושי בכל לכם
 ראש־השנה את זה.

ם האזרחית ת מת א
 הפעם לחגוג כוננים
נסי מקורית. בצורה

ל עלולות לחו״ל עות
להידחות. או התעכב

דג  בפני אמכם יעמידו בינואר 2וה״ ו
שתתחזקו. נראה בעבודה. חדש עימות
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שבתאי. לעזיבת התנגדות כל להם
 כששבתאי 1990 את יתחילו גדי בני
הת על ומשפיע עליהם מקשה עדיין

 מה אבל בחיים. ביותר החשובים חומים
 - 1990 בשנת להם לקרות עומד בעצם

חדשי עשור של תחילתו

קאריירה עבודה.
 אין בנחת, זורם שהכל נדמה א?ז גם

 על ולהשגיח מאוד להקפיד יש נכון. זה
מי יש התפקיד. על או מקום־העבודה

 שהגדיים מה לכל עיניים שלוטשים
 ישבו שלא להם כדאי בהצלחה. ממלאים

 ושימעיטו לעצמם, יוותרו לא בשקט,
 מזמינות חופשות שכן חופשות, לקחת

ול מאוד להשפיע היכולים מתחרים,
אחר. לתפקיד להעברתם עד הביא

 בשקט עבודתם את שיעשו כדאי
 אי- טוב, עובדים הם שהרי ובביטחון,

 כשהם אבל בהם. להתחרות אפשר
 מתחילים הם ביטחון לאבד מתחילים

הם בשגיאה אותם תופסים ואם לשגות,

 בעבודה. 011 בבית נם קשה, שבדים אתם
 חורים שיש או אצלכם להתארח באים

לא־ שבש זהז סביבכם.
שני!ש שבת. אבל קל.

 ד לכם יאפשרו לישי
באנ תיפגשו התשדד.

רמת. לכם שיננזרו שים
 נסיעה או ביקור שיחות,
מצב־ אח מאוד •שפרו
 רומנטית מבתיוה החח.

 תיכנסו אל הזמן. לא זה
 עם ומתחים למריבות
יש עצמם הם בני־הזוג.

תע אבל תנו.  על הקפיד! להם. קשה כ
 יתר. בעייפות השש את תתחיל! שלא סעחה,

* * ★
יידר מלחיצים. מאוד יהיו 28וה־ 27ה״
 בלתי״אפשדיות במעט משימות מכם שו

 כאשר גם בעבודה.
 בקו־הברי- תהיו לא

 למלא תצליחו אות,
ה או הדרישות אחר

 מער בצורה בקשות
 כבר ררת־התפעלות.

 אליכם יגיעו בשבת
ב ומחמאות. הדים

הא ביום בחודש, גב
 עוד השנה, של חרון

מאי ליהנות תספיקו
ומה יוצאת־דופן רומנטית הרפתקה זו

 אחר. סיפור הבאה בשנה תידחו. אל רה.
★ * *

 ההסגר מתוך קצת לצאת מתחילים אתם
 לא תקופה אמנם זוהי עצמכם. על שכפיחם

אפ יש לבם אבל קלה,
 בר סמנה. ליהנות שרות

 נראים הדברים עבודה
מסתד איום הם כאילו

 מסה מרוצים אינכם רים.
כ־ אבל לבם, שמציעים

לשפוט. אי־אפשר רנע
 3וב־ו 30שב־ ספק אץ

לכעוס, סיבה לבם תהיה
 בינואר 2ב־1 ברו אבל

 ר אפשר שבעצם תבינו
 שמירה מכם תדרוש חדשה היכרות הסתדר.

מדי. יותר להשתדל צורך אין סודיות. על

! ז ז !1!
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 * ולא בלילה ישנו לא הם אבודים. כמעט
* כזה. דבר להם קרה איך יבינו

 * אחריות יקבלו שהם להיות יכול
 * שזה אלא יותר, טובה עבודה או נוספת

 * עול נשיאת של בהרגשה מלווה יהיה
* מה כל לקחת יהססו שלא רב. וקושי

* גדול נראה זה אם גם להם, שמציעים
 * כל עם להתמודד יוכלו הם עליהם. מדי

 * ינסו, ילמדו, הם הגדיים כדרך תפקיד.
 . להש־ יצטרכו הם יצליחו. וגם יתאמצו

 * אך ולילות, ימים אולי שעות, יותר קיע
 * וכשבונים, שלהם, הבנייה שנת היא זו

* וסובלים. מתעייפים
 * בקלות ימצא לא עבודה, שמחפש מי

 * בחודש רק ובעצם, מבקש. שהוא מה את
 * משהו למצוא סיכוי להם יש 1990 מאי

 * כל יקבלו הם כן לפני לציפיות. המתקרב
 * התקו־ במיוחד. מפתות לא הצעות מיני

 * 7ה־ ועד 1990 אוקטובר מחצית שבין פה
 * רגישה. מאוד תקופה תהיה 1991 בינואר

 * אלא בתפקיד, או בעמדה שינוי יהיה לא
 * ויכוחים, המון יהיו עצמה, בעבודה
 * עוב- מצד ותיחכום אינטריגות מריבות,

 * גדי לבני כדאי להכשיל. המבקשים דים
 * תאומים מזל בבני בינתיים להיעזר

 * כי עליהם, לשמור יוכלו הם ומאזניים.
 * שמי- ירגישו לא בתמימותם, הגדיים,

אותם. לסדר חושב שהו

כספים •
 * קשה להיות אמורה לא הקרובה השנה
 * שנה תהיה לא היא אבל כספית. מבחינה

 * שיש. מה על לשמור חשוב כסף־קל. של
 * בחובות שרויים גדי מזל מבני חלק

 * לחוצים. מאוד ומרגישים ובהתחייבויות
* פעם בכל אותם. להדאיג צריך לא זה

* )35 בעמוד (המשך

שא תחליטו השנה סוף לקראת בדיוק
המ בצורת שינוי לבצע מוכרחים תם

 שאתם יתכן גורים.
לנ לרהט, חושבים

להח או לשפץ קות,
 לא זה אבל דירה, ליף

 חכו כרגע. מומלץ
חוד לפחות קצת,
הרומנ בתחום שיים.

 עכשיו זהירים. היו טי
ומת מתאהבים אתם

ההיכרו בכם. אהבים
 גם וכך רבות יהיו יות

 אל נפלא הכל כרגע אם גם הציפיות.
 להישבר. שלא כדי מדי, בטוחים תהיו

★ ★ *
שסע צפויוח גבוהות כספיות הוצאות הק ב

 דאגה אל הקרובה. התקופה בבר ובעצם רוב
הה הכנסות נם יהי!—

 בין אליכם שיגיש צעות
 מתאימות איון 30ל־ 28ה־

 אותן תקבלו אל לכם.
 ־11( וסיעה אילוץ. מתוך

 .להתנר עלולה תכוגחם
להת או להידחות כב,

 יתכן ראשון ביום בטל.
 אבל טוב. תרגישו שלא
 2וה־ 1מה־ יותר קל יהיה

 מתחילים אתם בינואר.
 הד הרבה ועם טוב החדשה השנה את

 אתכם. המענייגיס השטתים בכל דמוויות, י
* * *

 כספית. מבחינה ילחיצו 29וה־ 28ה״
ת על הפעם לוותר כדאי אולי ט ת גדו מ

 הוצאות על או לות
 אם הכרחיות. שאינן
 על חושבים אתם

 אינם אלה עיסקות,
המתאימים. הימים

תבי יותר מאוחד רק
 בייחוד שהפסדתם, ט

 אנשים עם בעיסקות
 ניסיון ובעלי מבוגרים

 נסיעה משלכם. רב
 מיפגשים וגם נחמדה

 הפעם השבוע. בתחילת צפוים חברתיים
השנה. של מסיומה ליהנות תוכלו באמת

* שסה תצפו אל
* כדאי מעכשיו כבר לפועל. יצא

 מתסכל. מאוד יהיה 27ה־
שתיכננתם

 שתהיה
חליפית.

* תוכניתלבס
* חמר פגישות

 * בשי־ לקיים מומלץ טיוח
 * בשלישי. או בשני שי,
 * תבלו השנה תחילת אח
 * שתכירו אנשים רע. לא
* •שפי־ בינואר 2ב־ א! נדו

ר 21 ב מ צ  ־ בד
ר 19 א בינו

*: השגה. כל על מאוד עו
* אתם ם׳ עם לב שימו

*׳ םכירים מ־ ואח נפגשים
. במקונדהעסדה לכם.

 * תגלו אל אך וסודי. חשוב מידע אליבם יניע
* קשות. בבם יפגע זה — שמותר מסה יותר

* * *

 * מעייפים, ימים לכם יהיו 30ל״ 27ה- בין
* ב- יותר קל יהיה ומאכזבים. מכבידים

*:   .31ב־ יותר ועוד סג
כ שבמשך בחשבון קחו ■ ■ ■*

* נו־ אתם החודש בל
*: מרגישים לחלות. טים

*• >יוהמר חזקים פחות
*׳ יעייי ידידים ירוד.
^111■ מומלץ ונכלל לכם, ■ * 

 *' —11^ בץ הזמן את לבלות
 * 8*ן11¥6111 אל אנשים• הרבה

* בבית. לשבת תתפתו
^ הת־ היא כרגע חברה
ם לכם. המתאימה רופה ת  *י חן מוצאים א
*' רצינית. כוונה ללא אך השני המין בעיני

★ו * * ★
 * לא ותרגישו מאוד ערכם ישפיע סוף־השגה
 2 שים־ רחשבונות־גפש. תתפסו אל במיטבבם.

5**י 2ול־ רו אותם רו  מצר ישתפר אז בינואר.
 * בם׳ מוקפים תהיו הרוח,

 * והכל אתכם, שאוהבים
 1* 28וד יותר. טוב ״ראה

*י אכד על מצביעים 29ה־1
מחד שלא משאיפה בה

אר 19  בפברו
ס 20 ר מ ב

* בבי־ מחבר לא שמח.
* מ* כדחייה. אלא טול.
* לכם יעזרו קשת מזל

* בול שיתעוררו בקשיים
 * הרוח במצב השיפור עם הקאר״רה. חום

* לפרוח. ותתחילו בריאותכם מצב גס ישתפר
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