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מדים
! ■ ח י נ ,נ

החודש: סוד

 ביחסים בעיות ;
 בני־המישבחה עם 1

קשרים לנתק ורצון ן
 מזל בגי את פינקה לא האחרונה השגה }
 הכוכבים שמערך לומר יוכלו מעטים אריה. ן
תמיד כי, אם בחייהם. דבר שינה לא השנה }
 אינם שונות שמסיבות הכלל מן יוצאים יש *
 ניתן זאת את (אגב, כאחרים. מושפעים }
 פנים כל על אסטרולוגית) מבחינה להסביר ן
 השנה את עברו המזל בני של המכריע רובם }
 הסיבות וכבדות. מועקה כעין חשים כשהם ן
 שאיש נזכיר וכאן ומגוונות שונות לקשיים }
האישית. ומפתו איש }
 ארבעה על להצביע אפשר כללי באופן ן
 הבעיות. הסתמנו שבהם עיקריים, תחומים ן
 מישפחה בני בין והיחסים המישפחה הבית, ן
כאילו הרגשה ונתנו הכבידו העיקו קרובים }
 אלה. בנושאים השליטה את איבדו האריות *
 לעבודה, עמיתים עם יומיומיים קשרים }
 בני עם במגע שנמצאים אנשים וסתם בוסים ן
 שהיו. כפי נשארו לא אלה קשרים - המזל ן
ורצון סבלנות חוסר התרגזויות, אי־הבנות, }
 אחד את הם אף איפיינו קשרים, לנתק *
 הניתוקים לפעמים הבעייתיים, התחומים }
 נוסף שטח מרצון. באו דווקא ולאו ניכפו }
 הקאריירה. - וקשיים לעגמת־נפש שהביא }
 חסומות שהדרכים האריות הרגישו כאן גם }
 שלא כמה ועד עשו שלא ומה בפניהם }
או שקיוו ממה לפחות הגיעו תמיד השתדלו, }
*

בשטח בהוצאות לחסוך *

 נראה המצב להם. שהובטח ממה לפחות
 להם מאפשר ולא רגל להם שם מישהו כאילו

סיפוק. להם שתביא דרך ולמצוא להתקדם
 הראשיים האחראיים הם כוכבים שני
 במשך פעם לא כאן הוזכרו הם - זה למצב
 לפלוטו היא הכוונה האחרונה, השנה

 במזל להם ״התיישבו" אלה שני וסטורן.
 בית מגורים הרביעי(מישפחה, ובבית עקרב,

 לבתים גם דיסהרמונית קרינה ושלחו וכר)
 מהלך על חשובה השפעה שלהם אחרים
 עומדים לא עדיין אלה כוכבים החיים.

 עד שם יימצא שבתאי עקרב. מזל את לעזוב
 ירגישו הבא למזל כשיעבור ורק 1985 סוף

 יהיה בינתיים אך הגדולה. בהקלה האריות
 הקשיים עם ולהתמודד להמשיך עליהם
 שייכנס יופיטר, כוכב .1985 סוף עד כאמור,

 מעט להם ימתיק דלי, למזל 1985 בפברואר
 לבלוע. נאלצים שהם המרות הגלולות את
 אריה מזל של השביעי הבית הוא דלי מזל

 סיכוי לאריות יתן וזה נישואים) (שותפויות,
 חדשים. בקשרים להתחיל או קשרים לחדש
 השפעתו נראית זה בבית שגם היא הבעיה
 לבין בינו שהקשר סטורן, כוכב של החזקה

 מה ביותר, השובים מן יהיה לא 7ה־ הבית
 הבעיות, פתרון את ולהשהות לעכב שעלול
וחסרות פשוטות התקשרויות ולמנוע

 אריות ובדבריהם. בדעתם יתחשבו אנשים
 ולנסות עבודתם מקום את לשנות אף יוכלו

 אולם מעניינים. יותר תפקידים להם למצוא
 ומישרה התבלטות, לקידום, שקשור במה

כזכור, שכן המחסום. יהיה כאן - בכירה

 המוח, הגלולה את ׳מתיק יופיטר
 אך הבעיות, נתהן את יעכב סטורן

חושים קשרים להתחיל סיכוי יש
 1984 בשנת לאריות צפוי מה כן, אם בעיות.

11985 של הראשונה ובמחצית
עבודה
 העבודה בין להבדיל כדאי זה בנושא

 במה שכן הקאריירה, ובין היומיומית
 שתהיינה נראה - לעבודה שקשור

 חדשות הצעות המצב. את לשפר הזדמנויות
 מכך להתעלם יהיה ואי־אפשר תוצענה

 יותר האריות יהיו עבודתם שבמקומות
יותר שחשוב, ומה ואהודים מקובלים

 ולמרות השנה בעייתי הוא הקאריירה נושא
 על מראה 84 של השניה שהמחצית
 עדיין המיקצועי, בתחום חדשות אפשרויות
 השאיפות אחת את לממש יהיה אי־אפשר
 לתפוס - אריה מזל לבני ביותר החשובות

 סמכותי, בתפקיד להיות בכירה, עמדה
 את לנהל ובכלל... בשטח להתבלט

 האנרגיה את לחסוך שכדאי כך העניינים.
 השאיפות את לממש אפשר שבהן לתקופות

 לנסות ופשוט שיש במה להסתפק זה וברגע
העבודה. במקום החיים את ולהנעים לשפר

 וההרגשה שמצב־הרוח תרגישו החודש
 וקל יותר טעניי יהיה משתפרים, הכללית

 המתקרב השבוע יותר.
קצ נסיעות עימו יביא
 לאלה וארוכות. רות

בני* מצאו לא שעדיין §
 טובים סיכויים יהיו זוג

ה מבדידותם. לצאת |
 על מצביעים 29וה- צג

 שבינו בשטח אי־הבנות
 לחכות כדאי אך לגינה,

 יחלפו אלה שיומיים
ל ולהתייחס  מוז מ

 בלתי־ ממקום כסף סכומי בקלות. שקורה
 סובה. להרגשה ולגרום להגיע עשויים צפוי

* ★ *
 חשובות החלטות לקבל עליבס יחיה השבוע
ה העבודה במקום להמשך. באשר הי  עליכם י
 אך חדשה, דרך לקבל
 לדעת קל יהיה לא עדיין
 הפרטיים בחיים מהי.

 עליכם שיהיה נראה
 על בךהזוג עם לדון

 רב זמן המשותף. העתיד
 ואירגון לסידור יוקדש
חשוב מחדש. הדירה

 1 לא מצבכם הכלכלי,
 הקרוב. בחודש קל יהיה

ד  רצוי במיוחד. קשים יהיו בחודש 29וה* 28ו
ת להישאר  בלשחן. נסיעות ולדחות לנוח בבי

* * *
 רב וסן להקדיש תיאלצו הקרובה בתקופה
 להתארח שיבואו וידידים קרובים למכרים,

 תקו- תהיה זו בביתכם.
השיג מן יציאה של פה 8
גדולה. ועייפות דה !

 לחופשה לצאת מומלץ
 מכל מעט ולהתרחק

שיהיו וההמולה הרעש 1
הכספי המצב בביתכם. 1
ותוכלו להשתפר, עומד ן

חד רכישות על לחשוב
 אתם שגו למקום שות

חדשות הכרויות גרים.
 בקלילות התייחסו לאכזג, עלילות ומקריות

די חדשים, לקשרים * אחר-כך. להיפגע לא נ

ם עניינים  אתכם יטרידו כספיי
 את ידלדלו גדולות הוצאות הקרובה,

או התקציב בי  אתכם וי
לחי כדאי שקט. לחוסר ד -2■וי־ש

הקבועה ברוסינה שאר ?
עד ולהימנע והשקטה 1
משינויים, שאפשר במה 8
אי לא 1 כד לקחת כד סי

ם שת־ חשוב כספיים. ני
 הקרוב החודש את עברו

■5 9 8 0 רעיונות זעזועים. ללא ־6
 הכלכלי במישור חדשים

 רק לבצע יחיה רצוי
ה־נג ודסג ספטמבר. ממחצית ם ו מי  מתאי
 חדשים. מבו־ים עם ולפגישות לנסיעות

* * *
מהת קל יותר הדגה יהיה הקרוב החודש

 למצוא תוכלו לא עדיין אך האחדוצח, קופה
 השקט את לעצמכם
היי שאליהם והמנוחה

 26ה״ להגיע. רוצים תם
מעיי מאוד יהיו 27וה-

 על לקחת לא רצוי פים.
מכי מדי, יותר עצמכם

 אתם ימים שבאותם וון
 לא להרגיש עלולים

 פגישות שיחות. טוב.
 בתחום חדשות והצעות
 נ* לבצע טוב העבודה

 יש הרומגטי בשטח בחודש. וב-גג 30
 במצב. שינוי יתכן יתר, מהתלהבות להיזהר

* * *
ה הקרוב. בחודש קל אינו הכללי המצב הי  י
 ולנוח הכוחות את לבזבז לא להקפיד עליכם

בתקו שאפשר. כמה עד
ם הקרובה פה ת ם א טי  נו

ואג־ ,במהירות לתלות
הקרו בסביבתכם שים ;

ם ן מי ר מ ה. לא לבם ב
ב עצבנות, מעט > 1 ה טו הי י

 ולהתרחק חופשה לקחת
 אך ימים. לכמה מהבית

 עצמכם על תעמיסו אל
קרו נוספים. תפקידים

זקו יהיו מבוגרים בים
ם  עצמכם את שתמצאו מראה לעזרתכם קי

חוסר-כוחווג למרות באחרים, מטפלים

 26ב־ בעיקר אתכם יעסיק המיקצועי השטח
 עם לשבת כעת עליכם יהיה בחודש, 27וב-

 עמיתים ועם ידידים
 את ולתכנן לעבודת

בחודש הקרוב. העתיד $
את תרגישו לא הקרוב 1
§ הבית בודדיס, עצמכם |
ידי באורחים, יתמלא *

 יזכירו העבר מן דים
וסויה ולכם עצמם, את §1

״ ג ״ המ מהפגישות הנאה ........ *
 29וב־ 28ב־ חודשות.

 עלולים אתם בחודש
 אף ואולי הסביבה עם לאי-חבנה להגיע

 גלוי. לריב מלהגיע הימנעו גלוי. לסיכסוך
"י י י י

 להיתקל עלולים אתם חעבודח בשטח
ם סביבכם אנשים השבוע בבעיות סי  מנ
 כעת תחתיכם. לחתור
בז צעד כל לתכנן חשוב

 כמה ולשתף רבה, הירות
בתוכניו אנשים שפחות
להת תוכלו כעת תיכם.

 עצמכם על ולקבל קדם
 אולם חדשים. תפקידים

 לא שאיש בתנאי זה כל
 שמכם את לקלקל מסה

בחו 29וה־ 28ה־ הטוב.
היו דש  ומצב- קשים י

וה 30ה- ביותר. העליזים מן יחיה לא הרוח
ם גג מי  חדשות. ולפגישות לנסיעות מתאי

* * ★
 ומלאת דינמית תהיה הקרובה התקופה
לט יחיו כעת שתעברו השינויים אירועים,

 שכעת נראה ארוך. ווח
הקא־ את לייצב תוכלו
שגים ולהגיע ריירה  להי

א אם גס משמעותיים.
ם חוששים תם רי  שהדנ
ם לא רצונ לפי מסתדרי
 יתברר קצר זמן תוך כם.

 שבחרתם שהמטלול
 ביחסים נכון. הוא לבם

 אמוריס אתם אישיים
 חשו- שינויים לעבור

כהסתייס. עומדים מעורערים יחסים בים,

 קשה, ולכולם מתלוננים שכולם למרות
 בתוך לתמרן הצליחו האריות דווקא

 פתרונות לעצמם ולמצוא התסבוכת
 הכספי שהנושא נראה לא ויעילים. מקוריים

 והצרות הבעיות במכלול מרכזי מקום יתפוס
 המזל. בני על לבקרים חדשות שמתרנשות

 לעזרתם באים הכוכבים - זו מבחינה לפחות
 שיתמוטטו מבלי להסתדר, להם ומאפשרים

 על לשמור יוכלו הם שבנו. מה כל ויהרסו
התחילו. שבהן תוכניות לקדם ואף רכושם

 עד באוגוסט 16ה״ בין אזהרה: ניתנת כאן
 מהבחינה מסוכן די זמן יהיה לספטמבר 8ה-

 דברים נכתבו שכאן למרות הכספית.
 שבהן מתקופות להיזהר יש עדיין מרגיעים,

 המצוינים בתאריכים ולהפסיד. לשגות קל
 או חוזים על מלחתום להימנע כדאי לעיל,

 הלוואות לבקש לא רצוי חשובים, מסמכים
 אלה אם חדשים, בפרוייקטים להתחיל ולא

 כספים. או רכוש לסיכון ישירות קשורים
 יהיו הביטוח ענייני שכל לדאוג חשוב

 לא זו. בתקופה ראש להקל ואין מסודרים
 מכונית לרכוש או דירה לקנות מומלץ

תקופה מדברים. אנו שבהם שבועות באותם
)46 בעמוד (המשך

 במיוחד, קל במצב־רוח תחיו לא השבוע
 פרשת־ על עומדים שאתם מרגישים אתם

 וההתלבטויות דרבים
נתו אתם שבהו הרבות

הת על מקלות לא נים
 פיסית מבחינה קופה.

ם אינכם קי  במיוחד חז
 יחיה לחלות. ונוטים
 במנוחה להרבות עליכם
 להתרגש ולא ושינה,

אחרים. של מבעיותיהם
 יתכן העבודה בתחום

 חדשה הצעה כל שינוי.
מכיוון מדוקדקת בדיקה טעונה לבם שתוצע

 יחסים לחדש
זה במקרה אך

* *
 שוב תוכלו זו בתקופה

 ארוכה, לתקופה שהופסקו
 להיות חייבים אתם

עוב בני־הזוג היוזמים.
 זז בתקופה שתויים רים

 ללכת עליכם ויהיה
 את ולהתאים לקראתם

 געיות לרצונם. רצונכם
להט עלולות כספיות

 27וב- 26ב״ אתכם ריד
ידי כאן גם אך בחודש,

לעז לבוא יסכימו דים
 29וה- 28ה- רתכם.
 עם קשרים מאוד. מתוחים יהיו בחודש
 ולהגמר. לחזמפץ עלולים קרובים אנשים

* * *
 הרבה עליכם מוטלת תהיה חקרוג בחודש
תכן עבודה.  תפקידים למלא עליכם שיהיה י

ם אנשים של הנע אחרי
הקבוע. ממקומם דרים ■

מן לא זה  לקחת הז
 שאתם מכיוון חופשה

 ויהיה מאוד מתוחים
 דחו להרגע. קשה לכם
 26ה־ הבא. לחודש זאת
ת יהיו 27ווז־ חסי  די י

 מה בכל ביחוד נעימים,
הרומנ לתחום שקשור

ם טי.  ממושכים ביחסי
 זו בתקופה שחור חתול עובר

למריבות. להגיע לא כדי
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