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הבא ההולדת
 לפניה, שהיו השנים לשלוש בהשוואה

 קשה אבל די.טובה. שנה היתה 1986 שנת
 מאחר זו. השוואה ללא זה ציון לה לתת
 זאת, ובכל היתה. שלא בוודאי היא וקלה

 מזל את שבתאי כוכב עזב 1985 בנובמבר
 שבהם מהלחצים גדול חלק ושיחרר עקרב

 נכתבת זו תחזית האריות. נתונים היו
 התקופה של בעיצומה נמצאים כשכולנו

 בעלי ולכן זו, בשנה ביותר הקשה שהיא
 שהיתה וכל מכל ישללו הקצר הזיכרון

 שזוכר מי אבל במצב. הקלה איזושהי
 להודות מוכרח כולה השנה את ומסכם

לטובה. היה שהשינוי
 האריות אלה דברים עם יסכימו לא

 אלה באוגוסט. 2ל־ ביולי 27ה- בין שנולדו
 שהקרקע חשו פעם ולא זעזועים סבלו

 יצר פלוטו כשכוכב לרגליהם מתחת נשמטת
 שלהם, לשמש (שלילית) מרובעת זווית

 ושינויים למהפכות להם גרם ובפירוש
בחייהם. קיצוניים

 גם שבתאי, משל שונה פלוטו של פעולתו
 המחודשת הבניה את אך יותר, נורא ההרס
 לאוויר מחדש ליציאה להשוות אפשר

 שאינו במקום בית לבניית או העולם,
מיושב.

 השפעתו את מרגישים אוגוסט בחודש
 28וב־ 27ב״ שנולדו אותם פלוטו כוכב של

בני של הבא יום־ההולדת עד אבל בחודש,

 מי כל עימו להתמודד יצטרכו !ריה מד
 של ומיקומו מאחר באוגוסט. 2ה־ עד ש<

 הנקודות ,9 מס' בבית הוא זה כוכב
 מישפחה ולבני למגורים קשורות הכואבות

 מאוד, חולים הם שלפעמים מאוד, קרובים
 אפילו סובלים ביותר הגרוע ובמיקרה

חלילה. מאובדנם,

 יכאב, הגב קשה, יהיה בעבודה
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 מרס כוכב הנוכחית, לתקופה באשר
 העבודה בית שהוא גדי, במזל בנסיגה נמצא

 להסיק, אפשר מכאן האריות. של והבריאות
 בשני עכשיו מתמקדות העיקריות שהבעיות
אלה. תחומים

 יום־ההולדת שעד השנה תיראה אין
31987 בשנת שיחול הבא,
עסדה •

 המצב כרגע - הזאת מהתקופה נתחיל
 ונאלצים לחוצים מאוד האריות קשה,

 כל״כך שהיו והסמכות העמדה על להיאבק
 משהו לפתע כה. עד מאליהם מובנים
 עמדת על מעט לוותר נאלצים והם משתנה

 הופכים ומאבקי״כוח להם, שהיתה השילטון
 לא הם האחרונות בשנים מתסכלים. להיות
במקומות כישוריהם את להוכיח נאלצו

 עבודתם צורת את שמכיר מי כל העבודה.
 כל את משקיעים שהם יודע, אריה בני של

 עצמם על לוקחים שהם ברגע ומירצם כוחם
 עוזר, לא זה כל כרגע אן משימה. איזושהי

 שזהו גדי, במזל נמצא מרס שכוכב מאחר
 וחייב לפיסגה, להעפיל שואף שבעצמו מזל

 בכל ובולט בכיר ותפקיד עמדת״כוח לתפוס
 כרגע לוותר יצטרכו האריות לכן מחיר.
מה. לתקופת ולסגת
 ולכבוש לנסות המתאים הזמן לא זה

 עתה. עד שהושג מה את לחזק או מחדש,
 לזה לתת מהצד, לשבת היא הנכונה הגישה

 ללכת וחשיבותו כוחו את להוכיח שמנסה
 חודש עד מעמד שיחזיק מי הסוף. עד

 האריות יוכלו אז שכן נשכר, ייצא ספטמבר
 מאבק, ללא מקומם את לעצמם להחזיר

אמון והרבה דיפלומטיה מעט כשבעזרת

 לעצמם להחזיר יכולים הם הממונים מצד
 נהנים כשהם ועמדתם, מקומם כבודם, את

שקובע. מי מצד מלאה מתמיכה
 להשקיע יצטרכו אוקטובר תחילת עד

 זו עצמם. את להוכיח כדי מרובים מאמצים
 למנוחה, זמן יימצא לא שבה תקופה תהיה

 שוב שהשליטה ירגישו אך קשה יעבדו הם
 גם לעבוד להם קשה לא כזה ובמצב בידם,
 לסיפוק יביאו התוצאות כי שלמה, יממה

רב.
 יזכו הם בערך באוקטובר 10מה״ החל

ומה לעבודה עמיתים מצד לשיתוף־פעולה
 דצמבר בחודש גבוהה. היותר סמכות
 שבתקופה מכיוון עירנות, יותר קצת דרושה

 לשמם להזיק תחתם, לחתור ינסה מישהו זו
 קשורה שעבודתם האריות אבל הטוב,

 גדולה, להצלחה אז דווקא יזכו בעסקים
בגדול. ולפעול סיכונים לקחת שיעזו בתנאי
 תהיה ההתקדמות 87 ינואר מחודש החל
 להסכים יצטרכו האחרים גם יותר, ברורה

 להתעלם או בהם לזלזל שאי״אפשר כך עם
לעבודה. אריה בני של מתרומתם

 להשתלמויות, יצאו האריות 87 בשנת
 לומדים כשהם פעולתם, תחומי את ירחיבו
מהת ונהנים ומעניינים חדשים דברים

 אחרות ארצות עם כשהקשרים קדמות,
 מהעבודה, בלתי״נפרד לחלק להיות הופכים

 גדול לחלק ומאפשר רב עניין שמוסיף מה
עבודה. לצורך לחו״ל בנסיעות להרבות מהם

 היותר השינוי את מכינים שבה שנה זוהי
 מה כל כלומר, ':88 בשנת שיגיע משמעותי,
 משמש מגיעים, שאליו מקום ולכל שלומדים

שלאחריה. בשנה החשוב לשינוי כהכנה רק
כספים #

 כבר השנה. והקשה העצוב החלק זהו
 רק זאת אבל ',86 משנת הקלה על דיברנו

 בתחום כי הכספי, למצב מתייחסים לא אם
יוצר שבתאי כוכב קשה. באמת המצב זה

* )42 בעמוד (המשך

 במקום ומדכאים. מעייפים יהיו 24וה־ 23ה־
 שקטה יותר קצת תהיה האווירה העבודה

 היחסים השבוע. ורגועה
ש והמתוחים הקשים
 לאחרונה עליכם היקשו

הא להציק, ימשיכו לא
 יימצא למתח שגרם דם

וההתרח אחר במקום
 את תביא ממנו קות

ש מישהו הקלה. אותה
 לב שמתם לא עכשיו עד

 לתפוס מתחיל אליו
 חשוב יותר מקום

 התקופה את לעבור כדי אך במחשבותיכם,
צריכים. שהייתם מה בדיוק זהו הקשה

* * *
 ומחשבה זמן יותר שתקדישו רצוי זו בתקופה
 הגיע המגורים. צורת של מחדש לאירגון

שי מיספר לבצע הזמן
 את ולהתאים נויים

 כל של לצרכים הדירה
 המצב המישפחה. בני

 מאפשר .אינו הכספי
 חדשים חפצים לרכוש
 הזמן לא גם וזח לדירה,

ם  אבל לכך, המתאי
 את לבצע הזמן הגיע

 וחלק מאחר השינויים
 עוברים המישפחה מבני
 כל על שמשפיע מה בחייהם. דרסטי שינוי

הפתעות. - הרומאנטי בשטח צורת־החיים.
* * *

חופשה, או טיול נסיעה, לארגן צריך השבוע
בעבו בבית, לישיבה המתאים הזמן לא זה

ש מקום בכל או דה
 החיים למיסגרת שייך

סבל לכם אין הקבועה.
התפקי את למלא נות
 ולמרות הרגילים, דים

א יום שמדי העובדה
 של מבעיות סובלים תם

 שיכ- או חפצים אובדן
 או חשוב עניין של חה

 בכל במכונית, קילקול
שיותר דבר אין זאת

סכום ידידים. עם להיפגש מאשר כרגע נחוץ *
מאוד. לכם ויעזור צפוי לא ממקור יגיע כסף *

 הסביבה עם היחסים יורדת, קצת המתיחות
 לעניינים מופנה והדגש משתפרים. הקרובה

 לכל לב שימו כספיים.
 חושבים שאתם עיסקה
 דחוף לא זה אם לבצע,
למח זאת לדחות עדיף
ה השבוע אוגוסט. צית

אפש־ על מצביע קרוב
ב כספים להפסיד רות ■

תת אל גדול, מידה קנה
כס לקבל או לתת פתו
 או שכנים מידידים. פים

ואחיות. אחים אפילו
 אך נסיעה. עקב קרוב מאדם פרידה צפויה

 אתכם. תפצה ומעניינת חדשה היכרות
★ ★ *

 ומעייפים, מדכאים יהיו 25ה״ עד 23ה־
 שעימו אדם או מידיד אכזבה בגלל בעיקר

תמ אל עובדים. אתם
 בתקופה אמון הרו'לתת

ע מערימים אנשים זו.
 אתכם, ומטעים ליכם
הפעי להיזהר. יש ומכך

 האינטואיציה, את לו
מט אינה זו על-פי-רוב

 שחשוב מה אתכם. עה
 שליטה, לאבד לא זה

ל להתפרץ, נוטים אתם
 עניינים ולחשוף התרגז

 בסוד. עליהם לשמור הקפדתם עכשיו שעד
 השבוע. משתפר מצבכם כספית מבחינה

* * *
 ועליכם עבורכם, קשה יהיה הקרוב החודש
התחיי מדי יותר עצמכם על מלהטיל להמנע

 מאד הבריאות בויות.
 אתם זו, בתקופה רגישה

 מבעיות לסבול עלולים
 לא אבל בעבר. שהציקו

גו שלכם הבריאות רק
אנ לדאגה. לכס רמת
אליכם. הקרובים שים

 גם לעזרתכם. הזקוקים
מה־ בריאים. אינם הם
 קשה יהיה 27ה־ ועד 23

 עם היחסים במיוחד,
 יותר. קל יהיה 28מה״ מתוחים. הסביבה

ומרגשת. זמנית הצלחה - הרומאנטי בתחום

10.

 ישנים ידידים עם תיפגשו הקרובה בתקופה
קש מהבית. ביציאה תרבו ובכלל וחדשים

ומת בעבר שהיו רים
 עלולים כעת חדשים

 והפעם לבעיות, לגרום
מצידכם, דרישות בגלל

 אך מוצדקות הן שאולי
ה בזמן נאמרות אינן

 27וה־ 26ה- מתאים.
 מהבחי- לטובה יפתיעו

 אם גם הרומאנטית, נה
 מראש תיכננתם לא

 זה מאין מבינים ואינכם
 מפגישות, נהנים עצמכם את תימצאו יגיע

 הגאה. שגורמות משותפות ומפעילויות
* * *

 מחשבותיכם. בראש עכשיו היא הקריירה
מסו ואתם רבה, אחריות עליכם מטילים

 במשימות להצליח גלים
 לעורר שיכולה בצורה

 אלה של קינאתם את
משל גבוהה שעמדתם

מס שאתם למרות כם.
טו לא ביחסים תכנים

 בעבודה, מישהו עם בים
 את לערער צריך לא זה

 יש העצמי. ביטחונכם
 שלא לכך לדאוג רק

 מילה לומר סיבה תהיה
 וגד 23ב־ מבצעים. שאתם העבודה על רעה

 השני. המין עם מפתיעות פגישות צפויות 24
* * *

 זו, בתקופה הפרק על עולות לחו״ל נסיעות
האכז יהיו ביותר הבולטים הדברים אחד

 שייגרמו הרבות בות
 יתכן לבך. בהקשר לכם

 זאת בכל מכם שחלק
הנסי את לקיים יצליח

לתוכנית, בהתאם עה
 שיתלוו הבעיות אבל

 מאפילות כזו לנסיעה
 יכול שהיה מה כל על

וה־ 23ה* מהנה. להיות
 ביחוד קלים, אינם 24

 בני של בעיות בגלל
 29וב־ 28ב־ - עבודה בעניין מישפחה.

המיקצועי. לעתידכם באשר רמז תקבלו
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העניי העבודה במקום כבד, די מצב־הרוח
 לכם מפריע משהו בסדר. מתנהלים אינם נים

 לגלות מצליחים ואינכם
הדב מאחורי עומד מי

אי־אפ־ הפעם אך רים.
ב־ אתכם להאשים שר

א האמת פאראנויה.  הי
 פועל באמת שמישהו

מי לברר וכדאי נגדכם.
 לגרום שיוכל לפני - הו

 הרומאנטי בשטח נזק.
 יותר תקופה מתחילה

 דבר שום כי אם שובה.
 יהיו ההפתעות המתוכנן. לפי יתרחש לא

 רציניים. נושאים מלהעלות הימנעו משמחות.
* * ★

להר מתחילים עובדים אתם שבו במקום
 רגועים יותר אתם שקטה, יותר ברוח גיש

 אליכם. שב והביטחון
 מי לבדוק חשוב כעת
 שעימם הידידים הם

 פעולה. לשתף תוכלו
 לעשות שתידרשו יתכן
 אי-אפשר ויתורים, כמה

רצונ לפי יתנהל שהכל
 התחזית אם גם כם.

 היא העתיד לגבי שלכם
 לקבל תצטרכו נכונה,

 אלה של דעתם את
 - כספית מבחינה קשורים. אתם שעימם
 הפרשים. או ממענקים, אליכם יגיעו כספים

* * *
 אלה. בימים מחופשה נהנים האנשים רוב

בעבודה. כוחות להשקיע נאלצים אתם אבל
ל הצלחתם אם אפילו

 אחדים לימים השתחרר
 ספק אין חופשה, ולקחת

 אנשים לשרת שתצטרכו
א או להתארח הבאים

בדחי הזקוקים נשים
 וכבני לעזרתכם. פות
מסוג אינכם דגים מזל
ל לבקשות לסרב לים

 25ה־ עד 23ה־ עזרה.
 28ב־ מתוחים. די יהיו

 רבות לבם שיעזור אדם תכירו בחודש 29וב״
וחשובה. מעשית תהיה עזרתו הקרוב. בזמן
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