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 לא גדי, במזל עדיין שנמצא יופיטר, כוכב
 להם הענילן תמיד ולא אותם פינק תמיד
 במזלות זאת עושה שהוא כפי מזל, של שפע

 הגדיים את הכריח בגדי המעבר אחרים.
 התעלמות כששום המציאות, מול להתייצב

 הביא זה בחשבון. באה אינה מהמצב
 לגירושים לעיתים בני־זוג, בין לפרידות
 היו תמיד שלא לשינויים העבודה ובתחום
 משינויים יתברר יותר מאוחר כי אם רצויים.

 דבר של בסופו ויביאו לטובה היו אלה
ועליה. לקידום

 כשעד ,198* שנת של התמונה היתה זו
 כוכב של השפעתו 1985 פברואר חודש

 לאחר הפתעות. לחולל יכולה עדיין יופיטר
 תיראה אין מעניין אשתקד, השינויים כל

.1985 שנת

1 שנת 9 8 5?
עבודה

 אחת להיות היתה אמורה 1984 שנת
 אך גדי. מזל לבני הטובות מהשנים

 אי-אפשר לעולם גדי, במזל כשעוסקים
 אכן הטובות שהאפשרויות בטוחים להיות

 רוצים אינם שהגדיים משום לא נוצלו. $
 הטובות מההזדמנויות ולזכות להגות {
 שכידוע, אלא הכוכבים, מרמזים שעליהן {
 לא דבר שום דבש. מלקק אינו לעולם הגדי {

 גרמי־השמיים כאשר וגם בקלות, לו בא
 התקדמות, לו המבטיחה בצורה נצבים

 בטוח לא - שאיפותיו והגשמת הצלחה
 ההזדמנויות את לנצל יצליח באמת שהוא

הטובות.
 לנצל שיודעים לאותם משתייך אינו הגדי

 במה יותר ויבטח יאמין הוא המזל. את $
 ובתיכנון קשה בעבודה במאמץ, שהושג
 מבני רבים זאת, ובכל ומדוייק. שיטתי

 והצליחו 1984 משנת נהנו אכן המזל
 שהיו התחומים את לקדם בדרכם־הם

במיוחד. להם חשובים
 בעבודה, בקידום התבטא זה חלקם אצל
 אפילו והצליחו בגי״זוג להם מצאו אחרים

 לחו׳יל נסיעה חדשה, לדירה מעבר להינשא.
 ראשונה בעדיפות היו אלה כל - לימודים או

השנה.

 לבסס יש 1984ב״ שהושגו ההישגים את
 עבודתם מקום את ששינו אלה כעת.

 להוכיח כשעליהם החדש, למקום מתרגלים
 יתכן וכישוריהם. השובה יכולתם את שוב

 מקום- מחפשים עדיין מבני-המזל שחלק
 הכלכלית, מהבחינה אותם שיספק עבודה
העניין. מבחינת ובעיקר

 הגדיים יצטרכו השנה שגם ספק אין
 שמם את לקדם כדי רבים מאמצים להשקיע

 טוב. הוא בכך להצליח הסיכוי אך ומעמדם,
 ללא ישאר המזל מבני שמישהו נראה לא

 שלו. האישיות הדרישות על שתענה עבודה,
 טובים יהיו בעבודה היחסים ינואר בחודש

האנ של ששיתוף־הפעולה ונראה במיוחד,
 הפרוייקטים בהצלחת רבות יעזור שים

 פברואר בחודש עסוקים. הגדיים שבהם
 מתנהלים שהעניינים לכך ההוכחה תגיע
 והמצב יעלה השכר מהמצופה, טוב יותר

 יהיו ואפריל מרס החודשים ישתפר. הכלכלי
 להסתכסך סיכוי יש כאן - בעייתיים היותר

 מחשדות לסבול להתעקש, הסביבה, עם
 מגוחכת. בצורה ולנהוג בסיס להם שאין
 באותה העצמית הביקורת את לפתח רצוי

אז. עד שנבנה מה להרוס שלא כדי תקופה,

 צפוי השנה המצב. על להקל כדי שינויים
 הכלכלי המצב זה, בתחום משמעותי שיפור
 יגיעו וכספים טוב יותר הרבה יהיה

 יתבטא זה תמיד לא שונים. ממקורות
 אולם - גבוהה יותר משכורת בצורת דווקא

 בהכנסה קשור יהיה העיקרי המקור לרוב
העבודה. ממקום גבוהה יותר

ועבו מאמץ דרך דבר כל משיגים גדיים
 ועצם כספים יותר יזרמו כי אם קשה. דה

 תהיה עכשיו עד ששרר בקיפאון התזוזה
 ושונות גדולות שהוצאות נראה לטובה,
התקציב. את מחדש ידלדלו

 יהיה אי״אפשר עדיין דבר, של בסופו
 בגלל ייעלם חלק שיגיעו. מהכספים ליהנות
 ישמש אחד וחלק הלוואות, להחזיר הצורך

 מסוג גדולה הוצאה או מכונית דירה, לקניית
 יחול ,1985 לאוקטובר סמוך בסתיו, דומה.
 הגדיים יוכלו זמן ומאותו רציני, שיפור

 חופשיים ולהרגיש מכספם ליהנות סוף־סוף
תוכניותיהם. ולפי כרצונם לחיות

 * וכאן הלב הוא רגיש שיהיה נוסף תחום
 * של האחרון השבוע ילידי על שוב מדובר
 * נכונה תזונה גופנית, שפעילות יתכן המזל.

 5 את למנוע עשויים רופא אצל וביקורת
 * ערים יהיו המזל שבני כדאי אך - הבעיות
 * את להעסיק עלולים מישפחה קרובי לבעיה.
 * מעט לא שיגזול מה במחלותיהם, הגדיים
 הגדי כידוע, ותשומת-ליבם. מירצם מזמנם,

 את עצמו על לוקח דבר של שבסופו זה הוא
צרה. בשעת בעיה בכל והטיפול האחריות

לבינה שבינו ומה

בריאות
בספים

 שחלפו, בשנתיים קשה היה זה בשטח
 הביא וזה לחוצים, מאוד עצמם חשו הגדיים

לבצע וצורך דאגה דיכאון, של לתקופות

 קטסטרופות, צפויות לא לרוב זה בשטח
 של האחרון בשבוע שנולדו אותם זאת: ובכל
 לסבול מהאחרים יותר צפויים גדי מזל

 מאוד רגיש יהיה הגב בריאותיות. מבעיות
לבעיות. לגרום ועלול

 לשנה 1984 שנת את להשוות קשה
 היו כאן, הוזכר שכבר כפי אחריה. שתבוא
 יופיטר, ממשיים. הישגים להיות צריכים

החיים. צורת את שינה גדי, במזל שעבר
 מפירות ליהנות הגדיים ימשיכו השנה
 לעצמם מצאו לא שעדיין ואלה - ההצלחה

 עם חדש בקשר להתחיל יוכלו בני־זוג,
 במקומות או בעבודה שייפגשו אנשים

ציבוריים.
 ולהתחפר להסתגר כדאי שבה שנה לא זו

 מה וכל מסיבות חברתיים, מיפגשים בבית.
 יביאו לבית מחוץ חברתי לבילוי שקשור

 שיישבו אלה הפעם חשובות. להיכרויות
הגד יהיו לא האחרים, על וישקיפו מהצד

וה ההסתגרות הביישנות, שאת כך יים,
השנה. לשכוח כדאי התבדלות
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 מעיינכם בראש יהיה המיקצועי התחום
 חשובים דברים כמה לכם יתגלו השבוע.

 שאלה ויתברר ביותר.
 סמכתם עכשיו שעד

מהי כה אינם עליהם,
שחשבתם. כפי מנים

שי לבצע תתפתו אל
ב דראסטיים נויים
עוב אתם שבו מקום
 על לשמור רצוי דים.

 לעצמכם החדש המידע
 כמה בעוד רק ולפעול

הרו בתחום שבועות.
 את שיתפוס מוזר, קשר להתחיל עומד מנטי

 אתכם. ימגנט וכמעט ומחשבותיכם זמנכם
* ★ *

 אתם שבו הקשה במצב הקלה תחושו השבוע
 סבוב הפתעה. צפויה הכספי בשטח שרויים.

 מחדל להגיע עשוי כסף
 שקשורה מעבודה או

 נראה אחרת. לארץ
 להוציא עלולים שאתם

 לצרכים הכסף את
 רצוי חשובים. שאינם
גדו הוצאה כל לדחות

 22ה־ בשבוע. לפחות לה
 מבטיחים בחודש 23וה־

 ביחוד הנאה, של יומיים
 חיי־הרגש. של בשטח

 24ה־ לטובה. יפתיעו בתולה או גדי מזל בני
 מסוכנים. ואפילו קשים יהיו בחודש 25וה־

* ★ *
ב־ לעבור עומדיס אתם הקרוב

£ 1

ל 75 ׳ ד פ א  ׳־ ב
במא׳ 70

* ♦111
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גרוע. למצב״רוח טוב ממבב״רוח מהירות *

ה שההרגשה נראה**׳ל
 כל-כך תהיה לא כללית
ה השטח אולם טובה,

 כמה לכם יביא רומנטי
 יגרמו ואלו הפתעות,

 להתלהבות. זאת בכל
 בציפיו- זהירים היו

ש נראה לא תיכם,
 לסמוך או לבנות אפשר

 שמתחילים דברים על
בקשרים זו. בתקופה

 25ב״ או 24ב- אכזבה להיות עלולה חו״ל עם 1
לשתוק. רצוי העבודה בשטח בחודש. י

 ואחריות עצום עומס חשים עדיין אתם
 ולמצוא להשתחרר מצליחים ואינכם גדולה

למנוחה. זמן לעצמכם
 עדיין הכספי בתחום

 הוצאות שקט, אין
 מערערות בלתי־צפויות

הביטחון, את מחדש
בחודש 25וה־ 24ה־

חדשות. לדאגות יביאו
 להתגבר תוכלו אולם

 של בעזרתם הקשיים על
 בני־מישפחה או ידידים

 בתחום לעזור. שמוכנים
 לכם קורים סודיות. על לשמור רצוי הרומנטי

 בסבלנות. המתינו ומפתיעים. מוזרים דברים
★ * *

 בראש ועומדת אתכם מעסיקה העבודה
 אחריות עליכם יטילו השבוע דאגותיכם.

שיציעו ויתכן נוספת,
 לקידום. אפשרות לכם
 תשובה לתת לא רצוי

 מה זמן ולהמתין להצעה
ב בטוחים שתהיו עד

ב ומעמדכם. מקומכם
 אינכם הבריאות שטח

 ויהיה כתמיד, חזקים
להת לגשת עליכם
 הגב רופא. עם ייעצות

 גם אך להציק, עלול שוב
 יביאו בחודש 25וה- 24ה- אחרות. בעיות

 דבר. תשנו אל בני־הזוג. עם מחודש לעימות
* * *

 להרגשה להביא עומדת המתקרבת התקופה
 מבעיות סובלים עדיין אתם אבל קלה, יותר

 נוטים אתם בריאות.
ובהצט־ בשפעת לחלות

 רגיש הבטן ואיזור ננות
 שתבדקו חשוב במיוחד.

 הרגלי את נוספת פעם
 בתחום שלכם. התזונה

 להיות עליכם הרומנטי
שהשי מכיוון זהירים.

 אף ואתם טוב, אינו פוט
עצ את להשלות נוטים
בצו כוונות ולפרש מכם

 לפני כשבוע להמתין כדאי מוטעית. רה
כלשהו. משמעותי צעד על שמחליטים

ה בעניין במיוחד עסוקים תהיו השבוע
 בקשיים נתקל בשיפוץ שעוסק מי מגורים.

 הזמן לא זה צפויים. לא
מה את לזרז להתעקש

 יהיה טוב העבודה. לך
וה כשבוע, להמתין
 כמעט יסתדרו דברים

הרו בתחום מעצמם.
חו ממש אתם מנטי
 השני המין בני גגים,

 ו- אליכם לב שמים
 קשרים ליצור מעוניינים

ל ומחודשים. חדשים
 מל- טוב סיכוי יש שביניכם ספורטאים

ההימורים. בתחום אפילו להצליח, אחרים

 פעולה וכל חזקים. מרגישים אינכם עדיין
מתמיד. אנרגיה יותר להשקיע מכם דורשת

עצ .על להשגיח רצוי
וב 20ב־ בעיקר מכם.

 אתם שאז בחודש. 2 ג
ב 22ה־ לחלות. נוטים
א חודש  להרגשה מבי
להפ ועשוי טובה. יותר
 אנשים עם אתכם גיש

 בתחום הרחוק. מהעבר
התפת נראית הכספי

 24ה־ אולם חיובית. חות
ל לגרום יכולים 25וה־

 הצעה תוצע המיקצועי בתחום זמנית. אכזבה
השבוע. לא עדיין אבל בקרוב. מעניינת
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 בכל עירניים מאוד להיות עליכם זו בתקופה
 את לסכן נטיה יש לפינאנסים. שקשור מה

 צעדים ולבצע כספכם.
 מאוחר לכם שיגרמו

 כל להפסדים. יותר
 כדאי דראסטית פעולה
 וחצי. בשבוע לדחות

 תיראה התמונה שאז
 קצרות נסיעות שונה.

 ויפגישו אתכם ירעננו
חד אנשים עם אתכם

 או שלכם ביקורים שים.
 אצלכם אחרים של

קש להעמקת ויביאו חדשה משמעות יקבלו
 לכם. לעזור עומדים סרטן בני קיימים. רים

* * *
 הצעות באוזניכם יושמעו שוב השבוע

 בתחום חדשות אפשרויות בדבר מעניינות
 תמהרו אל המיקצועי.

 גם בחדש, ישן להחליף
 הכספית החמורה אם

 להמתין רצוי מפתה.
 החלטה כל לפגי זמן־מה
 כסף סכום חשובה.

 במפתיע להגיע עומד
בחודש. 21וה- 20ה־ בין
בחודש 25וה־ 24ה-

בדרכים, אתכם יסכנו
ה את היטב בידקו

 רכב והעדיפו יוצאים שאתם לפני מכונית
חדש. לקשר אפשרות פרטי. רכב על ציבורי

 קשה להיות עומדת המתקרבת התקופה
ב ולבלות להסתגר עליכם יהיה ולוחצת.
אהו שאינם מקומות

 בעבודה עליכם. בים
תפקי למלא תיאלצו

 לרוחכם. שאינם דים
 המרץ היוזמה, את

 תצטרכו והמקוריות
מאו בתקופה לבטא
 שבכל נראה יותר. חרת
 מסתדר שמשהו פעם
 מישהו בעבודה, לכם

המ לכם. לקלקל דואג
 הבטחות ישתפר. והמצב וחצי, כחודש תינו

 לאכזבה. לכם לגרום עלולות ידידותיות
* * *

 המצב את לפרש נוטים אתם זו בתקופה
 מישהו העבודה במקום מוטעית. בצורה

 רצוי מתחתיכם. חותר
 מישהו עם להתייעץ

 כזו עצה גדי. ממזל
 את לכם להראות יכולה
* בשטח שהוא. כפי המצב

* קש־ מתפתחים האהבה
* . רובם מעניינים, רים
* או־ מקום־העבודה דרך
*. דבר לגלות רצוי לא לם

* חשו־ הסודיות לאחרים.
*־ , כל זו. בתקופה מאוד בה

 * לסיום להביא עלול נוסף אדם של שיתוף
* לנוח. השתדלו כעת הפרשה. של פיתאומי
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