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 היתה העיקרית והבעיה השתפרה, הבריאות
 מדובר .1987 מרס חודש עד קיימת ועדייו

 יש המישקל. ושמירת דיאטות של הזנחה על
 וטעים, משובח ממזון וליהנות להתפנק נטיה
 בשטח התוצאות. על מספיק לחשוב מבלי

 ומרגשת, סוערת שנה היתה הרומאנטי
 שבו לשלב עד והגיעו חשובים שהיו קשרים

 התפרקו המיסגרת שינוי על להחליט צריך
 זו מבחינה גם קשה, היה שזה כמה ועד לפתע

 שלולא יבינו מאזניים כשבני יתבהר, הכל
 להתכונן אי״אפשר אלה קשרים סיום

משמחות. הפתעות צפויות ושם - לבאות
 מעכשיו הבאה, השנה תיראה אין ובכן׳

31987 בשנת שיחול יום־ההולדת, ועד
ובקריירה בעבודה #

 לא עכשיו, עד שהיתה כפי ,1986 שנת
 מיספר היו שנה, כבכל במיוחד. קשה היתה

 הכל שבה שנה המציאו לא עוד שכן קשיים,
 יחסית אבל בעיה. כל ללא בסדר מתנהל
 מעניינת, די שנה היתה זו האחרונות לשנים
 המזל, בני שעברו השינויים בגלל חשובה
הקשות". ה״שנים בין נכללת לא ועדיין

 המזל בני על שעברו העיקריים השינויים
 חיובי היה הכיוון וכאן העבודה בתחום היו

 זמן, להשקיע אילץ השינוי שעצם נכון מאוד.
 המזל שבני ממה שיבעה פי וכוחות מרץ

 בינתיים אם גם כדאי. היה זה אבל רגילים,
 וכו׳. זה, לא עוד וזה הלאה, להגיע שואפים

 על עלו מאזניים שבני הוא, שחשוב מה
 שאליו למקום בדיוק מובילה זו ודרך הדרך,

שואפים. הם
 התלבטויות קל, היה לא המגורים בתחום

 צורך אף ולעיתים לעתיד בקשר מעטות לא
 שתימצא׳ עד אחרת, לדירה זמני באופן
 מאוחר זו מבחינה גם אבל הנכונה. הדירה

 (גורם הנוחות חוסר שלמרות יתברר יותר
חיובי. יהיה השינוי מאזניים), לבני חשוב

 שינויים, מאזניים בני עברו זה בתחום
 87 שנת פסוק. סוף לא עדיין זה אולם

 קשורים שיהיו חדשים, אתגרים ואעמיד
היכ לכן. קודם שנה הוחל שבה לעבודה

הז יביאו מקום־העבודה דרן חדשות רויות
 את תדגיש 1987 שנת מעניינות. דמנויות

 הרושם מאזניים. בני של והחן האישי הקסם
 לקדם להם יאפשר אנשים על שיעשו הטוב

 או לתפקידים ולהגיע המטרות את
 או - לחלום רק העזו שעליהם למקומות

 בעוד רק יקרה שזה בטוחים היו לפחות
רבות. שנים

 יחסי- בתיקשורת, קהל עם שעובד למי
 התיקשורת בעיות. צפויות בחינון, או ציבור

 יגדלו, הדרישות - תשתנה הסביבה עם
 אולי או המעבידים בהן. לעמוד יהיה וקשה

 יהיו לא לעצמאים, כשמתייחסים התנאים,
 כאל לכך להתייחס אין אן פשוטים, כל־כף
 זהו מדי, וקשה לוחץ כבד, יהיה אם אסון.

 על לחשוב שינוי, לעשות שיש סימן רק
חדש. תחום

 בשותפות להתחיל הזמן שהגיע יתכן
לחלוטין. שונה לתחום לעבור ואולי חדשה,
 יותר יעבדו מאזניים בני שכל ספק אין
בעבו מאמצת שנה תהיה זו מתמיד, קשה

 שיצדיק סיפוק, די תתן העבודה אולם דה,
המאמץ. את

 ומינ- אי-ביטחונם, למרות חשובה: הערה
 בעניין נושא, כל על אחרים עם להתייעץ הגם

 עצמם. על רק הפעם שיסמכו כדאי העבודה
 חוץ הטוב, היועץ להיות שיוכל איש אין

בעצמם. הם מאשר

 וכן מאוד, פוריה לשנה יזכו האמנים
 קהל עם להפגישם ורצון בעבודתם הכרה

 כה. עד להישגיהם קריטריון כעין שיהווה
מגורים ♦

 1986 מקיץ כבר נוח. היה לא זה תחום
 שהפית־ נראה ובינתיים בעיות התעוררו

 לא למעשה אבל ומתרחקים, הולכים רונות
 יאפשרו 1987 וכן 1986 של סיומה הדבר. כך

 יבוא לא זה תנאי-המגורים. את לשפר
 קרובי של בעזרתם רק ויתאפשר בקלות

 לפחות אבל ואחיות, אחים או מישפחה
 כי אם והדאגה, מהלחץ להירגע יהיה אפשר

 מישפחה לקרובי המחוייבות של ההרגשה
 תהיה לא כספם את להם להחזיר והצורך

היחידה. האפשרות כרגע וזו נוחה,
כספים 0

 הבעיות הקלה. הורגשה זה בשטח גם
מציקות אינן כבר האחרונות בשנים שלחצו

 מאוד קשים היו פברואר עד דצמבר -
 כספי, משבר עד כמעט הגיע זה זו. מבחינה

 את תפסו המזל בני האחרון ברגע אבל
 שינויים ביצעו כך ועקב מצבם, ואת עצמם

חיוביים.
 קשיים עימה מביאה אינה 1987 שנת

 והמקובל. למוכר מעל לא ובוודאי חדשים,
 ממקור ענק רווח או מדהים שינוי נראה לא
 שייכות אינן זה מסוג הפתעות - צפוי לא

 ובעיקר וקשה, עיקבית עבודה אך זו, לשנה
 לתוצאות יביאו מהר, להחליט היכולת
מאוד. טובות

 יוני מחצית עד מרס ומחצית 86 דצמבר
 ולהכין המצב את לשפר יכולת על מראים 87

 יהפכו שבעתיד וטובות, בטוחות הכנסות
 בעיקר מדובר גדול. מידה בקנה להכנסות

 על דגש מושם אפריל מסוף העצמאיים. על
עימן. או אחרות בארצות עסקים

לבינה שבינו ומה •
 באמת. שחשוב מה על מדברים סוף־סוף

 היא עבורו שהאהבה רומאנטי, הכי ולמזל
 מה לדעת מאשר חשוב יותר מה - העיקר

 כאן כך, אם הבאה! השנה להם מבטיחה
 בחודש טובות. בשורות לבשר אפשר באמת

 (״המיטיב יופיטר כוכב ייכנס 1987 מרס
 הנישואין השביעי(בית לבית שמו) הגדול"

 גם נקרא יופיטר כוכב והשותפויות).
 סובל אינו הוא אופן ובכל ״הפילוסוף",

 מסובכים מעורפלים ברורים, לא מצבים
 ביחסים לפרידות יביא זה לכן ומזוייפים.

 שנים, נסחבו אלה אם וגם בריאים. שאינם
 כאלה. לפרשיות הקץ את יביא יופיטר
 לשיברון- יביא זה הראשון ברגע אם אפילו

 לא פשוט זה - העולם סוף שזהו ולהרגשה לב
ההתחלה. רק זוהי נכון.

 בני יוכלו 1988 מרס ועד 1987 ממרס
 שיביא ההזדמנויות כל את לנצל מאזניים

 בשפע. אהבה להם ותהיה יופיטר, כוכב להם
 וחולפים. מיקריים רומאנים על מדובר לא

 רציני קשר על מדברים סוף־סוף הפעם
 כמובן נישואין. עימו שמביא כזה ועמוק,

 אבל להתחתן אחד אף להכריח שאי-אפשר
 עם כלבבו, זוג בן לו למצוא יוכל שירצה מי

 את באמת למצוא ובתיקווה הצלחה איחולי
 קשרים על להתעכב ולא הנכון האדם

 זה הפעם דבר. מבטיחים אינם שמלכתחילה
אסור. פשוט
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 טובה הרגשה וכן חוזר, העצמי הביטחון
 הזהי- את מאבדים אתם אולם יותר. וקלה

מ לסבול ועלולים רות '
 מצד כשרות לא כוונות

לע חברים או המעביד
 26ה־ או 24ב- בודה.

 יותר להיות תצטרכו
הדב לגבי ביקורתיים

מפיכם. שיוצאים רים
 לאנשים לספר נטיה יש
 שהם דברים נכונים לא

 לעתיד- חשובים מאוד
חי יתכנו בעבודה כם.

 וכדאי הקרוב בשבוע הבנות ואי כוכים
 השבוע. משתפר הכספי מצבכם להתאפק.

* * *
 בעבודה, עמוסים עצמכם את מוצאים אתם

 לעשות מה לתכנן אפילו אפשר אי ולמעשה
 פעם שבכל משום קודם,

ובסי עבודה, מתוספת
נמ אתם שבה טואציה

 יכולים אינכם צאים
 הבריאות לסרב. אפילו
א במיוחד, טובה אינה

ונו מתמיד חלשים תם
 כשיש לכן לחלות, טים
 להשתדל כדאי פנוי רגע

מת שוב השבוע ולנוח.
 הוצאות להוציא פתים

 לכספים. הקשור בכל קשה שנה זו גדולות,
 לאכזבה. יגרמו אחרות ארצות עם קשרים

★ ★ ★
 מקום תופסים והמישפחה הבית ענייני
 לחדש לשפץ, רצון יש אלה. בימים חשוב

מ הדירה את ולארגן
 שבקרוב יתכן חדש.
 ממקור כסף סכום ימצא

ו חשבתם, לא שעליו
 תנ^י את לשפר תוכלו

י 25וה״ 24ה- מגורים.
מתו קשים, מאוד היו

 נסו ומעצבנים, חים
 את להוציא ולא לבלוע

ה־ המצטבר, הכעס כל
לסרקס־ שלכם נטיה

 עצמכם לכם לגרום יכולה וציניות טיות
עובדים. אתם שבו במקום ביחוד נזקים,
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 וינסו בהחלטותיכם יתערבו המישפחה בני
 כדאי לא כרגע מהחלטותיכם. אתכם להניא

להס וכן להם, לשמוע
הפני ההרגשה על תמך
 שבה תקופה זו מית.

 צעדים לבצע נוטים
 של עצות בגלל מוטעים,
ב והתערבותם אחרים
מ אינם שבהם דברים
 יהיו 25וה־ 24ה־ בינים.
אך ומעייפים, קשים

לאי והנטיה הבילבול ___________
ה ביום שצפויה הבנות

 לקבוע כדאי שלא המחשבה את מעלה שישי
 טוב. יותר יהיה 27מה־ יום. לאותו פגישות

★ ★ ■*
 מיקרי באורח מכירים שאתם האנשים

 אין אבל אתכם, להלהיב יכולים אלה בימים
הי לבדוק שכדאי ספק

 החיצוני הרושם אם טב
ל מתאים באמת הטוב

ב המסתתרת אישיות
 הקרוב השבוע תוכם.

א לנתינת מתאים אינו
מכי שאינכם במי מון
 נטיה יש היטב. רים

ו כספכם את לסכן
 צפויים מהפסד. לסבול

 אחים עם סיכסוכים
אינ הפעם - להאשים תמהרו אל ואחיות,

בשלמותה. התמונה את לראות מסוגלים כם

תאוהיס

 אלה, בימים בראש עומדים כספים ענייני
 מהכנסות נהניתם האחרון שבזמן זה ולמרות

מוצ מעסקות אף ואולי
 בשבוע כך לא לחות.

 נטיה יש עכשיו הקרוב.
 על לסמוך להפריז,
 וכן ישרים. לא אנשים
 ולבצע זהירות לאבד

 לגרום שיכולים צעדים
 בשלב כספיות לבעיות
 עד 28ה־ יותר. מאוחר

 עייפות על מראים 30ה־
 מבעיה וסבל גדולה

היכ בעצמכם. לטפל הזמן הגיע בריאותית.
חדש. קשר של להתחלה יביאו חדשות רויות

ט 22 ס גו או - ב
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 אחרת בארץ השוהים אנשים עם קשרים
 תוכניות ובניית להתלהבות להביא יכולים

 אל דמיוניות, כמעט
לנסי תוכניות תתכננו

שאינ לוודאי קרוב עה,
 לראות מסוגלים כם

 הסיבות את זה ברגע
ל יצא לא שזה לכך

 אתם שבו במקום פועל.
 לזכות תוכלו עובדים

 רעיונות על בשבחים
 שלא חשוב מקוריים,
 שיש מה לומר תתביישו

 לכם שנראה מה על שתתעקשו וכדאי לכם
 מבטיח. שבוע זהו כספית מבחינה נכון.

* * *
 עלולות אחרים של או שלכם בריאות בעיות

 בחודש. 26ל־ 24ה־ בין בעיקר לכם, להציק
 שתצטרכו בחשבון קחו

 מסיבה תוכניות לשנות
 מחויל שתגיע ידיעה זו.

 עצומה. שימחה תגרום
ב 28ב־ או 27ב־ ביחוד
 שתמצאו יתכן חודש,

מ נוסעים עצמכם את
 זאת שתיכננתם בלי

הרומאנ בשטח מראש.
 חוגגים, ממש אתם טי

 אינם השני המין בני
 להתחיל ומעוניינים מכם להתעלם יכולים

 שקורה. למה לב שימו חדשים. בקשרים
* * *

 ממהרים אתם מדכאים, די יהיו 2$וה- 24ה־
 גם הסביבה, עם ולריב הסבלנות את לאבד

 אינו הבריאותי מצבכם
 וכדאי במיוחד, שוב

 28מה־ בעצמכם. לטפל
 מצב - אחר-הצהריים

 פגישות ישתפר. הרוח
 או מחו״ל שחזר מי עם

 משם שתקבלו שיחות
 בקרוב שימחה, יגרמו
נסי את לתכנן תוכלו
 ולמרות הבאה, עתכם

ל כדאי לא הספקות
 - הרומאנטי בתחום ההזדמנות. על וותר

הסודות. כל על ולשמור להמשיך חשוב

 ־ בדצמבר 2ו
בינואר פו

 מתייחסים לכם. נוח יותר העבודה במקום
 עולים וכרגע התחשבות, ביתר אליכם

חד רעיונות בראשכם
ה השבוע לא זה שים.

 כל להעלותם. מתאים
 שתקבלו עבודה הצעת

 שלה זו להיות יכולה לא
 תענו אם מחכים. אתם

עצ את תמצאו בחיוב
בתפ יותר מאוחר מכם
 לכם מתאים שאינו קיד
סיפוק. כל מביא ולא

מצב הרומאנטי בשטח
ה מכבידים, קבועים קשרים פשוט, לא כם

 נעלמה. כאילו אליהם שהתלוותה התרגשות
* * *

 אתם העבודה ובמקום משתפר הרוח מצב
 אליכם שב המרץ יותר. חופשיים שוב חשים

לח מוכנים אינכם אבל
הת שאליה לשיגרה זור

 עומדים אתם רגלתם.
 כדאי שינויים, לפני

לימו תחום על לחשוב
הש על או חדש, דים

 טיול אפילו או תלמות
 חשוב אחרת. בארץ
 ממ- שתתרחקו מאוד

 ותמצאו הקבוע קומכם
 את נצלו לעצמכם. זמן

 חדשים אנשים להכיר כדי הטוב הזמן
 מוכר. אינו שעדיין חדש לכיוון ולהתפתח

* * *
 מישפחה בני קל, יהיה לא הקרוב השבוע
 ותצטרכו מרגיזות, ודרישות בתביעות יבואו

סי אין תוכנית. לשנות
דרי על יוותרו שהם כוי

 כספים ענייני שותיהם.
 בתקופה אתכם יטרידו

 זהירים להיות עליכם זו,
 לשפוט נטיה יש מאוד,
 את נכונה לא בצורה
ל הזמן לא זה המצב.

 לקחת או הלוואה, בקש
 התחייבויות עצמכם על

ל תצליחו לא שאולי
נה אתם'ממש הרומאנטי בשטח בהן. עמוד
מלהיבים. אחרות ארצות עם קשרים נים,

[לי
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