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 להס־ כולם את לשכנע והכישרון היכולת
 יכולת ותוכניותיהם. רצונותיהם עם כים

 להם מאפשרת מבורכים חם שבה הביטוי
אחד. כל לשכנע

 לאסוף אותם מושן האוורירי טיבעם
ה הידע כמות ותחום. שטח בכל ידע

 הסביבה, את מפליאה בתוכם מצטברת
ולב לבדוק הספיק שמישהו לפני ועוד
מבו אכן הוא שנאמר מה כל אם חון,
ל ניגשים והם דעתם מתקבלת סס,

פעולה.
 מאשר יותר עליהם האהוב דבר אין
ה גדולות. בקבוצות עצמם את לבטא
 מעניין אינו ויחיד אחד אדם עם קשר

ל שלחם ההזדקקות במיוחד, אותם
ש חזקה, כל-כך היא ועצמאות חופש
 אדם עם להימצא נאלצים הם כאשר
חנו להרגיש מתחילים הם בלבד אחד
עצ את להחזיק ועליהם וכבולים, קים
 אמוק בריצת יפרצו שלא כדי חזק מם
 שעימה אנשים, קבוצת להם לחפש כדי

 מחשבותיהם את ולזרוק לשוחח יוכלו
והשגיוניות. המוזרות

 חם חכלל, למען להקריב צריך אם
 מוכנים הם עפעף, הנד ללא זאת עושים

לעזור כדי ומכוחם מזמנם מכספם, לתת
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 יתכן במיוחד. חשוב יחיה זה שטח
 ן חד- מזה מרגיש כבר המזל מבני שחלק
* דברים משתנה. לעבודה שגישתם שיים

♦ כעת דורשים מאמץ ללא ביצעו שאותם
ועיי־ לחוסר״שקט וגורמים אנרגיה יותר

 הם עצומה. במהירות הנפשי השקט את
 עם מאשר יותר האינטלקט עם 'פועלים
מאבדים שחם הסיבה זו ואולי הרגש,

?
ם והכישהן היכולת יש דלי לבני !עצמאיי

 עוברים נמצאים, הם שבו מקום בכל
 חותמם. את מטביעים הם שוהים, או

 כפי נשאר אינו המקום עזיבתם אחרי
 מקוריים עצמאיים, הם מקודם. שהיה

 אך מדעתם, אותם להזיז קשה ועקשנים,
 כל-כך משמיעים הם שאותם הדעות
 את לקבל קל שלא מהמקובל, חורגות

 מעוררים שהם וההתנגדות רעיונותיהם,
 ואינם נרתעים אינם הם ביותר. חזקה

 הכלל, למען פועלים הם הרי — נבהלים
 את ישכנעו הם חדש רעיון לחם וכשיש

 לטווח להסתכל מסוגלים שחם החברה,
ושינוי. שיפור דורש מה ולראות רחוק
 שינויים אוהבים אינם האנשים רוב

ה פני על והמוכר הישן את ומעדיפים
יש דלי לבני אך ידוע. והבלתי חדש

011 רהסכים כורם 1 אח לשכנע
משמיעים שהם ומוות 1 רצונותיהם,

מקובלות ורא חריגות דיעות
משהו כאשר במהירות סבלנותם את מאח- שיש חברתיים פרוייקטים לקדם
תיב- שאותה התוכנית לפי מסתדר אינו בני של העצבים מערכת אידיאל. ריחם
להפליא. מושלמת בצורה ננו מאבדים והם ורגישה, עדינה מאוד המזל

כוחם. ומה הם מי
 * שלהם העשירי לבית נכנס סטורן כוכב

 * ב- אותם יעמיד והוא הקאריירה) (בית
 £ דרכים לנסות אותם ויכריח מיבחנים
 את ימצאו הם העבודה במקום חדשות.

 ועם עליהם. הממונים עם נאבקים עצמם
 ייאלצו הם עובדים. הם שעימם אלה

 להן ולמצוא מסובכות בבעיות לטפל
 נקי שטח להכין עליהם כעת פיתרון.

הפרעה. ללא לפעול שיוכלו כדי
 לא כעת עובדים הם שבה העבודה

 לדייק יהיה המזל בגי ועל קלה, תהיה
 ★ יקשה השנה מושלם. ביצוע על ולהקפיד

 £ המת- השיגרה להתפרסם, המזל בני על
 לא הדליים אן לסבל, תגרום מידה

 מה עליהם. שמעיק מה על לשוחח ירצו
וה חוסר-הוקרה — הוא בעיקר שיפריע

 הקשר וכן עושים, שהם למה ערכה
האחרים. העובדים עם החברתי
וה מכבידים, די יהיו העבודה תנאי
 יכולים ואינם כבולים שהם הרגשה

 למחשבה אותם תביא בחופשיות לנוע
השי את לחפש עליהם השנה שינוי. על

 להתעכב חבל בקאריירה, הגדולים נויים
 חשובים. והפחות הקטנים הדברים על

 אן חדשים, לנשימות להתכונן עליהם
 זריקת כדי תון ולא בזהירות זה כל

הישן.
 היסודות על תיבנה החדשה הבנייה
 להרוס לא להזהר עליהם הישנים.

 על יהיה הדגש מחדש. להתחיל כדי
גדולים לפרוייקטים הקשורות תוכניות

)46 בעמוד (המשך

דורשות ועבודה קאריירה בענייני בעיות *
 מיסמכים, בדיקת על הקפידו זהירות-יתר. 5
להימנע רצוי ובכלל $
חוזים, על מלחתום *
והתחייבויות עיסקות $
ל- השותפים חדשות. *
את מראים לא עיסקה $

 והם האמיתי פרצופם
מאחו להכות עלולים $

 הכנה ללא הגב רי
זאת לעומת מוקדמת. ^ £

* 0 0 5 1 3 מאוד יהיו החברה חיי ^1
 למסי- תוזמנו פעילים.

 השני המין ובני נעימים, ומיפגשים בות ן
קירבתכם. את ויבקשו אליכם יימשכו ¥
¥ ¥ ¥ ¥

י 21 נ ו  ■ בי
לי 20 ו בי

עצמכם
נעשית

 את מוצאים אתם לאחרונה
 העבודה אולם עבודה, עמוסי

 מיוחד, מאמץ ללא
וה הרצון כששביעות

 אתכם מעודדים שבחים
מעצ ולהוציא להמשיך

הצ המיטב. את מכם
קו חדשות עבודה עות

 לשקול ויש לכם סמות
 ולראות ראש, בכובד

 לא רחוק בטווח אס
 שלא במצב תימצאו
 כל את לבצע תספיקו

 קצרה נסיעת עצמכם. על שלקחתם מה
 והנאה. התלהבות תוסיף קרוב מישהו עם

¥ ¥ ¥
מומי השבוע. רגיש מאוד הכספי התחום

ל 21 י ר פ א  ־ ב
בריאי 20

חשו מיסמכים על מלחתום להימנע לץ *
 הלווי לבקש או בים

ה הבא בשבוע אות.
 ואז שונה, יהיה מצב

 ביתר לפעול תוכלו
ב וביטחון. חופשיות

 אנשים העבודה מקום
מוז בצורה מתנהגים

מאל והתוצאות רה,
 להתייחס אתכם צות

קש בזהירות. אליהם
השו אנשים עם רים

 הזוג בני להתלהבות. יגרמו בחו״ל הים
בסבלנות. אליהם התייחסו מאוד, דגישים ¥

2 8

 לקשיים אתכם הכניס האחרון החודש
 אתם מכך וכתוצאה רציניים, כספיים

הק בחרדות נתונים
 בשנה למצבכם שורות

נכ קניית הקרובה.
 עצמה את תוכיח סים

 שלפי למרות כנכונה
 נראים לא עדיין שעה

 מצב באופק. רווחים
 אתם עדין. ׳הבריאות

ל הכל לקחת נוטים
 מוסיף אינו וזה לב

זהי היו לבריאותכם.
 על שימרו בשינה. והרבו יותר רים

 באכילה. אפילו תפריזו ואל דיאטה
¥ ¥ ¥

 ובלתי- מבודדים עצמכם חשים אתם
 קשרים לקשור צורן לכם יש 'מרוצים.
 את לחדש או חדשים,

ה אך שנפסקו, אלה
 קשה יותר חרבה דבר

לעצ שתיארתם מכפי
 השני המין בני מכם.
להיע ממהרים אינם

 מרגישים ואתם נות
המ נפגעת. שגאוותכם

שבוע תוך מעש, תינו
___________ ושוב ישתנה המצב
 במקום מקובלים. תהיו

 ואי- חוסר-בהירות עדיין שורר העבודה
 ומעצבנים. רבים לסיבוכים גורמות הבנות

¥ ¥ ¥
ה של העבודה מנטל מותשים אתם

 המצטבר העומס האחרונים. שבועות
 ולעצי לאי־שקט גורם
 מתבטא והדבר בנות

המיש־ בקרב דווקא
 חסרי הזוג בני פחה.

 מוכנים ואינם סבלנות
 עמדתכם את להבין

בפיכם. מה ולשמוע
 עניינים על מריבות
לפ פורצות שוליים

מקב והעניינים תע,
ו מנופח מימד לים

 בשטח להגיב. ולא לשתוק עדיף מוגזם.
להמתין. ולא יוזמה לנקוט רצוי הרומנטי

ל׳ 21 ו  ־ בי
ט 21 ס ו ג ו א ב

1 ו ו ו ה נ 1
ט ס ז ג ז א  - ב

ר ב מ ט פ ס ב
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 תקופה לכם ומצפה מאחריכם הקשיים
 תהיו הרומנטי בשטח ומרגשת. מיוחדת

 לפתע מאוד. פעילים
מ יפסיק לא הטלפון
ל תדעו ולא לצלצל,
 להיענות למי החליט

 ישנים מכרים בתחילה.
 למעגל הם גם יכנסו

ו זו, בתקופה חייכם
ל יעפיל הרוח מצב

בי אבזרים מרומים.
 ממשיכים עדיין תיים

 זהירים היו להתקלקל.
 חשמליים. במכשירים בטיפול במיוחד

 לתיקנו. יחזור המצב ימים כמה תוך
¥ ¥ ¥

 לספוק- שקשור במה מאוד זהירים היו
 עלולים אתם השבוע והימורים. לציות

ול נכון לא לשפוט
 לאחר מאוד התחרט

 כמה רק המתינו* מכן.
התוכ לביצוע ימים
 במוחכם. שצצה נית

 תשבעו זאת לעומת
 אלה המין. מחיי נחת
 כל על אתכם יפצו

לכם שהיו התיסכולים
___________ תוכי הפעם לאחרונה.

 אתם מי להוכיח לו
הש השבוע סוף לקראת כוחכם. ומה
 משפחתכם. ובריאות בריאותכם על גיחו

¥ ¥ ¥
תחו עדיין השבוע של הראשונים בימים

 בעניינים חרדה, ואפילו תיסכול-מה, שו
לקאריירה, הקשורים

 השבוע בהמשן אולם
בנסי להרבות תוכלו

אנ עם ולהיפגש עות
ל אתכם שיביאו שים

יו אופטימית הרגשה
 חדשות הצעות תר.

 אן אתכם, ילהיבו
ב אותן לשקול כדאי

 עם ולהתייעץ זהירות
מתי לדבר. מומחים

לש נסו למריבות. להביא עלולה בבית חות
בקלות. תפתרנה והבעיות קור-רוח על מור

ר 21 ב מ צ ד  ■ ב
ר 19 א ו נ י ב

עקת
ר 22 ב ו ט ק ו א  ■ ב

ר 22 ב מ ב ו נ ב

בר 2( בלי  ־ בנו
ר 20 ב ו נ צ ל ב

 בסך אבל חיובי, בכיוון נמצאים אתם
אחריות. תוספת של תקופה זוהי הכל

ב משתלמת, הזהירות
 שקשור מה בכל עיקר

מס למעשה לכספים.
חיו כספי הישג תמן
 יהיה שבוע ותוך בי,

עס את לבסס עליכם
 בסיס על הכסף קי

עליו. לסמוך שאפשר
 תהיה רומנטית מבחינה

 והתייצבות התקדמות
שלכם. הריגשי ביחס

 עם אתכם להפגיש אמורה קצרה נסיעה
 הרוק. קשר ליצור תוכלו שעימו 'אדם

¥ ¥ ¥
העיי טוב. יותר להרגיש תוכלו השבוע

 כוחכם. את תחדשו ואתם תיעלם פות
שהצב הבא הפרוייקט

 ולמרות לעצמכם, תם
הצ מובטחת הקשיים

 הכספי המצב לחה.
 חרף להשתפר, עומד

ש והאכזבות הקשיים
ב חלקכם מנת היו

 במקום האחרון. חודש
 עליכם יוטל העבודה

 בעל שהוא נוסף, תפקיד
 זמני אן רבה, אחריות

 * השבוע, לפרוץ עלולים סיכסוכים בלבד.
 £ ואהודים. קרובים ידידים עם ודווקא

¥ ¥ ¥
 עד לעבוד נטיה מגלים אתם לאחרונה

להו עשוי זה כי אם התמוטטות. כרי
להצלחה, אתכם ביל
ש כדאי זאת בכל
 עצמכם על גיחו תש
 בעבודה יזו תפר ואל

ה הרעיונות ובמאמץ.
 בשטח שלכם חדשים

 מתקבלים הקאריירה
טובה, כל־כך בצורה
 נדהמים עצמכם שאתם

תמ אל מהצלחתכס.
ו־ להתלהב, מדי הרו

מא אתם שבהם אלה את היטב בידקו
הדיור. בתחום מזומנת הפתעה מינים.

ר 20 א ו נ י  - ב
ר 18 א ו ר ב פ ב
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 * ל- ננסה שלחם ההולדת יום לקראת

 ן ומראיה אופיח יחיה מה ולראות הציץ
לפניהם. שעומדת השנה של

§ן עבודה

 * עם בחשבון־נפש נמצאים חם כעת פות.
* ללמוד עליהם עובדים, הם שבו המקום


