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 תחזית 1
שנתית 1
מטיל שהוא הקשים במיבחנים עמדת אם *
את יבסס הוא ממנו. בעזרה תזבה עליך *
רב. ביטחון ויוסיף בעבודה מעמדן *
יוכלו אריה מזל בני הקשיים, למרות *
יעשו. שהם במה ולהצליח עצמם את להוכיח *
בכל הם קלה, תהיה לא שהתקופה למרות *
שבינואר מפני ביחוד להתקדם, יכולים זאת *
כוכב השישי, הבית זה, לבית להיכנס עומד *
אחת בבת לקידום להביא עשוי והוא יופיטר *
שעליהם למקומות האריות את ולהביא *
לחלום. העזו לא אפילו *

בריאות
כוכב אותו ועל ,6 בית על מדובר שוב *
אם האריות. את השנה מפנק שאינו סטורן *
והאריות רגיש, יהיה הבריאות נושא כן, *
את לבזבז ולא עצמם על לשמור יצטרכו *
במיוחד הפגיע האיזור האחרונים. הכוחות *
בגבו לטפל שיכול מי הגב. יהיה השנה *
ויסבול מורווח יצא שיגרתיות לא בדרכים *
פחות. *

כספים *
לא וספטמבר, אוגוסט הבאים, החודשיים *
 התחייבויות כספית. מבחינה קלים יהיו *

להביא עלולות עצמם על לקחו שהאריות * "י
מאוקטובר אולם ולדאגות. לחרדות אותם *
אין ולמעשה כן, כל נורא אינו שהשד יתברר *
המצב כללי באופן לבהלה. להיכנס צורן *

 אומרת לא זאת רצון. משביע יהיה הכספי
 למרות כספם, את לזרוק חייבים שהאריות

 יכנסו לא האריות אם אוהבים. הם זה שאת
 יוכלו הם ביזבוזים, של מטורף למירוץ

 לרכוש יוכלו ואפילו כספם עם להסתדר
דברים. לעצמם

מגזרים
 מכיוון ביותר, הבעייתי הוא זה שטח
 הבית, את המסמל הרביעי, בבית שבדיוק

 או לעבור שירצו אריות סטורן, כוכב נמצא
 יתקשו גרים, הם שבה הדירה את לשפץ

 ישפצו, או דירה יעברו אם נם זאת. לעשות
ולא מרגיזות, ובתקלות בעיכובים יתחלו הם

 השנה הווח מצב
ה א ר י ה ד י  ק

במיוחד ואופטימי
 שהכינו לתוכניות צמודים להיות יוכלו

 בסן זו כי בקלות, זאת לקחת כדאי מראש.
סטורן כשכוכב תחלוף היא וגם תקופה, הכל

 * שוב יוכלו האריות הרביעי. הבית את יעזוב
 * פיצוי ויקבלו זה בתחום שירצו מה כל להשיג

* הקשיים. על מלא

: אהבה
 * בשנה כבר מאוד. מבטיח הרומנטי השטח
 * הטוב טעמה את המזל בני הרגישו החולפת

 * להמשיך יוכלו הם השנה גם האהבה. של
 * צמודים ואוראנוס שיופיטר מכיוון ולהנות.

* ההתאהבויות של התוצאה לשני, האחד

 !ביותו הפגיע האזוו
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 * שהתכוננו אריות צפוייה. בלתי מאוד תהיה
 * למצוא יוכלו והרפתקניות, קלילות לאהבות

 * לאחרים ואילו נישאים. לפתע עצמם את
 * תינוקות גם אחר. מסוג הפתעות צפויות
 * המזל, בני את לשמח עשויים חדשים

 * שהורים הנמנע מן לא ילדים. האוהבים
 * ישתייכו השנה, תינוקות יוולדו שלהם רבים
 * צפויות אריה במזל לספורטאים זה. למזל

 * אותם - מכל והחשוב והצלחות, הפתעות
 * השנה יצליחו הימורים ממישחקי הנהנים

* אחרת. שנה בכל מאשר יותר

: נסישת
 * לעצמם מתכננים לא שהאריות למרות

 * חושבים. שהם מכפי יותר יסעו הם נסיעות,
 * לשטח קשורות יהיו מהנסיעות חלק

 * אולם הנאה. לשם יהיו ואחרות העבודה,
 * כי אם מיקצועי, לקידום יביאו אלה וגם אלה
* אגב. ובדרן במיקרה ממש

 * לא הבאה שהשנה לזכור יש לסיכום,
 * הקלילים מן יהיה לא הרוח מצב קלה, תהיה

 * הזדמנות תהיה השנה אולם והאופטימיים,
 * שינוי שדורש מה כל ולבנות להתחזק
* מחדש. ואירגון

 רצוי זו בתקופה
בידידים ולפגוש
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 מתוחים תהיו עדיין השבוע בתחילת
 ביחסים בעיקר יתבטא המתח ועייפים,

 בני שאר ובין שביניכם
 נוטים אגתפ המישפחה.

 גם כולם את להאשים
צודקים. אינכם אם

 תרגישו השבוע בהמשך
מרוצים, יותר הרבה

 הרגילה החיים ושימחת
הא חיי אליכם. תחזור

מבטיחים. ממש הבה
 עומדות ישנות אהבות

 כבר ואחרות להסתיים,
הקרו בתקופה מושכים מאוד תהיו מחכות.

 מכם. להתעלם יוכלו לא השני המין וכני בה
* * ★

 הבריאות. מצב על להשגיח תצטרכו השבוע
 שתאלצו ויתכן טוב, כל־כך חשים אינכם

 כמה בבית להישאר
 למתן לפחות או ימים,
 הפעילות את מעט

הכס המצב היומיומית.
 להשתפר, מעט עומד פי

 להוציא תתכוננו אך
 המקום על רבים כספים

 בשטח גרים. אתם שבו
 נוטים אתם האהבה

 מדי יותר להיות
 עלול וזה ביקורתיים.

 מצב הזוג. בני ובין ביניכם למתיחות להביא
 יעבור. עד לחכות ממושך. להיות עלול זה

* * ♦
משמ שינויים על לחשוב תוכלו השבוע
 הזמן שזה יתכן החיים. בצורת עותיים

 מעבר על להחליט
 אפילו או אחרת לדירה

 נסיעה אחרת. לעיר
 לבצע עומדים שאתם
 לגרום עשויה בקרוב

 בחיים עצומה למהפכה
 מי הקרובות. בשנתיים

 את לשנות שחשב
 כדאי העבודה, מקום

 לא ועדיין מעט שימתין
זה. בכיוון דבר יעשה

 פחות הכי ובצורה מעצמם יסתדרו הדברים
רצויות. לא מזלבתולה בני של עצות צפויה.
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 ־רוח למצב יביאו הפיננסי בשטח הפתעות
בצורה לשפר עומדים אתם מצויין.

 מצבכם את משמעותית
 אנשי־עסקים הכלכלי.

 בעיסקות מאוד יצליחו
כעת. מבצעים שהם
אליהם יבואו לפתע

ומש מעניינות בהצעות
אמון. בהם ויתנו תלמות
ית רומנטיות פגישות

נסי דרך השבוע בצעו
 סיכוי אין כמעט עות.

מושך במישהו לפגוש
 את להחליף כדאי גרים. אתם שבו במקום
 אווירה. ולשנות ספורים. לימים המקום

* * ★
 את שאיפיינו והחששות המתיחות אחרי

 להרגיש מתחילים אתם האחרון החודש
 הבעיות שוב. יותר

עומ אתכם שהדאיגו
 סוף וסוף לחלוף, דות

פיתרן למצוי תוכלו
ה לרעיה רצון משביע
את שהעסיקה עיקרית

עומ האהבה חיי כם.
תצ במיבחן. כעת דים

 מאוד להשתדל טרכו
 הזוג בני את להשביע

 שוב חשים שאינם
 עדיין אן השתפר הכספי המצב לאחרונה.

 לבזבז. ולא לחסון כדאי ולכן טוב, אינו
* * *

 טובים אינם הבריאות
 עצמכם על משגילים

ועיי תשושים ומרגישים
 לא הבוסים אם גם פים.

חופ לכם לתת מוכנים
 לקחת חייבים אתם שה,

 יומיים לפחות לעצמכם
 המאמץ ולנוח. חופש
 מדלדל חיים אתם שבו
 ומביא הכוחות את

 המצב עצומה. למתיחות
להשת מתחיל הכספי

 תוכלו לא עדיין פר,
 בנושא לכם שהיו הדאגות מכל להשתחרר

המנהרה. בקצה האור כברמפציע אולם שזה,
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 ומצב הרוח מצב
אינכם במיוחד.
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 מהבית לצאת שתרבו
 חיי הימים. משכבר
 מאוד יהיו החברה
 להענות וכדאי מהנים,

 שיגיעו הרבות להזמנות
הב בשבעות אליכם

 קרובים ידידים אים.
 להגיע לכם לעזור יוכלו

מסו בבעיה להחלטה
 יודעים שאינכם בכת,
 לא אותה. לפתור אין

מה להתעלם תוכלו
 שתיאלצו כנרא מצב,

קרוב. למישהו להכאיב
במ תסבלו שאת ואיןסיבה לו, מגיע זה

 ידידים. בעצת להחלטה תגיעו לבסוף קומו.
★ ★ ★

 שימו במיוחד. השבוע אתכם תעסיק קארייה
 תעקבו ובמיוחד אתכם שעובדים לאלה לב

 של ההתנהגות אחרי
תוכ עליכם. הממונים

 הקשורות חדשות ניות
 כעת מתבשלות אליכם
 ועדיף העבודה, במקום
 לקרות. עומד מה שתדעו
 להציע עומדים למעשה

 מעניינת. הצעה לכם
 אם לבדוק עליכם אולם

 להיכנס עומדים אינכם
 ממי־ הגדולות לנעליים

 לאכזבה, עלולים טובים ידידים דתכם.
 אליכם. נאמנות הפגנת מהם תידרש כאשר

* ★ ★
 נסיעה על חושבים שוב אתפ זו בתקופה

 יותר קצת עם אותם לבצע תוכלו לחוץ־לארץ.
 עוד וחוצפה. העזה

 הכל לארגן רצוי החודש
קרו או ידידים ולצאת.

 בחוץ-לארץ השוהים בים
לביקור, להגיע עומדים

 אתם שתצאו כדאי
 שטח משותף. לטיול

 מעסיק חדש לימודים
 כדאי כעת. אתכם

 לכן לדאוג או להירשם
בקרוב. ללמוד שתוכלו

 צפויות הרומנטי בשטח הצלחה. לכם מובטחת
יוזמות. תקחו אל מעניינות. הפתעות

ר 2{ ב מ ב  ־ בנו
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 צצות בעיות במיוחד. טוב אינו הרוח מצב
 לא העבודה במקום ותחום. שטח כל כמעט

עמ את להבין מוכנים
את ומאשימים דתכם.

אינ שכלל בדברים כם
בהם. מעורבים כם

 לכולם להבהיר עליהם
 לחכות ולא האמת, מהי

את יגלו שהאחרים
כס בעיות צדקתכם.

אתכם. מטרידות פיות
כס או המישפחה כספי _________

 להורים ששייכים פים
כדאי ולמתיחות. לכעס גורמים מבוגרים
אלה. בעניינים המבין אדם עם להתייעץ

* * *

להשתחרר סוף סוף תוכלו השבוע
 במקום עליכם שהטילו הרבה מהאחריות

 לתאת תוכלו העבודה.
הזוג בן עם לחופשה

 יותר מעט ולהתחשב
 ותוכניותיו. ברצונותיו

 עומדות חדשות הצעות
 יתכן אליכם. להגיע

בשות לפתוי שתוכלו
 ידיד עם חדשה פות
 קרוב עם או טוב

 כדאי החודש מישפחה.
 לכל ברצינות להתייחס

 הרומנטי בשטח לשותפות. שקשורה הצעה
 בחיוב. להענות תוכלו כעת לכם. ילן

* * *
 תוכלו מצויץ. רוח במצב יתחיל השבוע
 בקרוב לבצע או מהנה לחופשה לצאת

אחרת. לארץ גנסיעה
מוט העבודה במקום

 משימות עליכם לות
 מעט עם אך רבות
 תוכלו ודמיון תושיה

ול מהעומס להשתחרר
 אלה על אותו הטיל

 ענייני אתכם. העובדים
להע־ עלולים בריאות

 לאו השבוע, אתכם סיק ?
 שלכם הבריאות דווקא

 בקלות, יותר חכל קחו מישפחה. בני של אלא
להקריב. חייבים אתם רק שלא וזיכרו
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