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 צם■ מה

נשנח
1987?

 כשהם הדליים חוגגים יוס״ההולדת את
 והולם שמאפיין תהליד של בעיצומו שרויים

 איפשר 1986 שנת של סיומה מאוד. אותם
 זה בחייהם. חשובים שינויים לבצע לרובם

 על הוא כשהדגש שונים, בתחומים התבטא
 נמאס, הקבוע המקום הקריירה. נושא

 השינוי אן להם. נתן שהוא הביטחון למרות
 בדרכי תמיד נעשה לא כי אם הכרחי, היה

נועם.
 לשאת יכולים אינם דלי מזל שבני ידוע

 חוזרים העבודה או וכשהחיים השיגרה. את
 מדוכאים לחוצים, מרגישים הם עצמם, על

 שהם עליהם לומר יוכל לא איש ומתוסכלים.
 חשוב לא - ההיפך קשה, מעבודה חוששים

 הזריזות, החריצות, עוסקים, הם במה
 ואת אותם מאפיינים והמקוריות התושיה

 למצוא אפשר זה שבמזל ולמרות עבודתם.
 הם דווקא האנשים, שבין המוכשרים את

 לכיוון הראשון הצעד את לעשות חוששים
 אפשר נעשה, שזה הרגע מאותו אן השינוי.
 הכיוון את ימצאו שהם עליהם לסמיד

 אתגר להם שתספק העבודה ואת המתאים
ועניין. אינטלקטואלי

 המבטיחה ,1987 שנת לתמונה נכנסת כאן
 העוסקים חדשים, אנשים עם פגישות להם

 זו שנה להם. מוכרים שאינם בתחומים
 שיביאו והיכרויות רבות נסיעות מבטיחה
 עצמם בחיים דראסטיים לשינויים

ובקריירה.
הסביבה לבין הדליים בין התיקשורת

בעיה בכל כמעט לעזרתם יחלצו ידידים *
נוטים ואתם אליכם, חוזר המרץ שתתעורר. *
בכל בפזיזות. להחליט *
ל רצוי חשובה החלטה ״ י 1
המת ידיד עם התייעץ *
אתם שבה בבעיה מצא 3 *
לא בינתיים מתלבטים. ן *
בם- שינוי לבצע רצוי 1*

אפילו קום־העבודה, ;!
רוצים ואתם נמאס אם | *
נר וכה כה בין לחדש. ■ ,ז *

במיספר שתיתקלו אה *!
צפו בלתי טיכשולים *
בחודש 26ל״ או 25ל־ שתוכננה נסיעה יים. *
בדיד. תקלות בגלל לפועל לצאת לא עלולה *
* * * *

הרבה מאוד. חשובה לפתע נעשית הקריירה *
 אנשים עם לכם שיש ביחסים תלוי מאוד *

ה עם ובעיקר אחרים.
 לצאת הזמן לא זה בוס.

 אם אפילו לוויכוחים,
 שימו צודקת. עמדתכם

שמנסה למי בעיקר לב
ה־ שימכם את לקלקל *

ל 21  ־ באפרי
בבזאי 20

 דיבורים קינאה. טוב.
 הגב מאחורי ורכילות
 בתקופה מאוד נפוצים

 יהיו לא 26וה* 25ה־ זו.
בריאו מבחינה קלים
 מסוכנים. ממצבים להתעלם נטיה ויש תית,
 מרגשת. רומאנטית חוויה צפויה 24וב־ 2ב־ג

* * *
 אלה, בימים אתכם מעסיקות לחו׳ל נסיעות

 נסיעתכם את לתכנן מעכשיו שכדאי יתכן
 הנמנע מן לא אן הבאה.

 הזוג בת או בן שדווקא
 זה הוא קרוב ידיד או

 לימודים בקרוב. הנוסע
 בתחום השתלמות או

 להיות עשויים חדש
 רצוי בעתיד, רב לעזר

לכך, בקשר שתתעניינו
 לשנות שברצונכם נראה

 יהיה כן ולשם תפקיד,
בתחו להתמצא עליכם

 די שבוע זהו ברומאנטיקה נוספים. מים
יציבים. יחסים על לשמור קשה הפכפך.

 מהם ורבים השנה, יבלוט להתבטא הצייד
ד ימצאו י  על״ידי אם עצמם, את לבטא י
אחר. דבר כל או כתיבה אמנותית, עבודה

 מאוד חשוב מקום תופסים חיי־החברה
 ללא חברה, ללא דלי הדליים, של בחייהם
 מים. ללא צמח כמו הוא וחברים, ידידים
איכות, על מקפידים תמיד לא הם זה בעניין

 אותם האשימו ואם משהיתה, טובה תהיה
 השנה - עקרונות על ועמידה גמישות בחוסר

 חייב הכל ולא שונות, תפיסות שיש למדו הם
רצונם. לפי להתנהל
בחש הוא גם בא מקוס״המגורים שינוי

 צורות- להכיר סביבה, לשנות רצון יש בון.
זרות. ותרבויות שפות וללמוד חדשות חיים

 יותר, חשובה הכמות קרובות לעיתים
טוב. יותר כך - אנשים שיותר מה כלומר:

 שהם עזרה דרך לרוב נעשית ההתקשרות
 מסבל להתעלם יכולים אינם הם מגישים.

 ואת עצמם את ושוכחים הזולת, של
 של בבעיותיהם עסוקים כשהם קרוביהם

השנה ובעיקר האחרונות, השנים אחרים.

חאן[״

מכבי מאוד הכללית וההרגשה הרוח מצב
 ח- בני של או שלכם הבריאות עליכם, דים

 זמן מכם גוזלת מישפחה
ש כספים ענייני יקר.

מסוד שכבר חשבתם
לבע שוב הופכים רים
 ניצבים אתם הפעם יה.

יותר, פשוטה בעיה בפני
 בני להיבהל. צורך ואין

 לעזור רוצים מישפחה
 1 שתצלי־ נראה ולא לכם.

' הקשיים על להתגבר חו
בע הכספי. סיועם ללא

 השינוי. את סוף־סוף לבצע הזמן זה בודה
 הסביבה. מצד מהתנגדות תיתקלו בינתיים

* * *
 פעולה שיתוף ליתר זוכים אתם בעבודה

 ההווה על השפעה להם שיש גורמים מצד
ש חשוב העתיד. ועל

בחר שבו בקו תמשיכו
נאל אתם אם גם תם.
 ולעמוד להתווכח צים
יתבצ ששינויים כך על
 אין הוראתכם, לפי עו

 של בסופו להבהל, ממה
מ לשבחים תזכו דבר

 וה- 21ה״ הממונים. צד
מיוע אומנם בחודש 22

אנ עם לפגישות דים
 על לשמור עליכם לקבוע. מה להם שיש שים

 חושבים. שאתם מה כל לומר ולא טאקט
* * *

בחו 22ב* או 21ב־ צפוי משמח כספי הישג
 גם עיסקה לבצע להחליט תהססו אל דש,

 ממינהגכם זה אין אם
סיכו לקחת כלל בדרך

ל מחכה בעבודה נים.
בעבודה, עמוס חודש כם

 עסוקים שתהיו נראה
העבו שעות לאחר גם

לשכ ועזרה שרות דה,
מישפ־ ובני ידידים נים
לעזרתכם. הזקוקים חה

הזמ ללא יגיעו אורחים
מראש, הודעה וללא נה

 משקיעים. שאתם המאמצים על שיוסיף מה
מיוחדת. להשגחה זקוקה הבריאות

זה. בשטח משהו שינו האחרונה,
 אינה כבר רגילים היו שאליה החברה

 והצרכים הציפיות הדרישות, על עונה
 חברים לגבי הדבר אותו - הרוחניים

 ולפתע השתנתה, תפיסת״העולם ותיקים.
 חסרונות ומתגלים השטח פני על עולים

 מוכנים אינם דלי בני שעימם ופגמים
להשלים.

מאוכ עצמם את חשים הם זו בתקופה
 למעשה עומדים הם כאן אך ובודדים, זבים
 להשלים עליהם - ביותר קשה מיבחן לפני

 כל״כך שהיו והחברה, שהידידים כד עם
בא לשחק ימשיכו לא בעבר, משמעותיים

יסתגלו הם שבה והמהירות תפקידים, ותם

 לנצל כדאי
 ההזדמנות את

 חדשות, להיכרויות
ולנישואין לאהבה

 כאן הרגשתם. את תקבע החדש למצב
 חודש ממחצית המהירה. ההסתגלות קובעת

 הזדמנות להם תהיה השנה כל ולאורך מרס
וחב ידידים שכנים, להכיר סביבה, לשנות

חדשה. רה
 נחלתם הם באמת המהפכנים השינויים

 על בפברואר. 1ה־ עד בינואר 26ה״ ילידי של
 לקראת ורק תהפוכות, רבת שנה תעבור אלה

 הן מקומם, את סוף־סוף ימצאו הם 87 סתיו
אחרים. בשטחים והן המיקצועי בתחום

קריירה עבודה ♦
 דליים שינויים. ונעשים נעשו זה בתחום

 היו הם שבו במקום או במוסד שעבדו
 הגבלות נוקשים, וחוקים למיסגרות כפופים
.ישתחררו - צעדיהם את שמיצרים ובוסים

)42 בעמוד (המשך

 גם אתכם להעסיק ממשיך המגורים תהום
 גודם ובטוח גמור שנראה מה הבא, בשבוע

 עיכובים לבעיות. לפתע
ב לקחתם לא שאותם
 אתכם מכניסים חשבון

לעתיד. בקשר לחרדות
 עשרה עד שבוע אולם
 טוב יסתדר והכל ימים
 ברו- קודם. שוליה ממה

 התקופה זוהי מאנטיקה
דוו מדובר לא שלכם,

 קבועים קשרים על קא
ההרפת אך ויציבים,

 להוסיף יוכלו שביניכם והסקרנים קנים
 והרפתקות. חוויות נסיונות. מיספר לעצמם

* * *
 לפתע אתכם תכניס גרים אתם שבה הדירה

ש יתכן מתוכננות. בלתי כספיות להוצאות
הל לבקש עליכם יהיה
 על להתגבר כדי וואה

 להרע הזמן לא זה כך,
ולמ המגורים, תנאי את
 ני- שבה האחריות רות

 שתוותרו רצוי לא חנתם
עכ עד שהשגתם מה על

 בחודש 22וה־ 21ה־ שיו.
 וקשים. מעייפים יהיו
תח שוב מכן לאחר אך

הכו את לעצמכם זירו
 הכספי' בתחום כרגיל. לתפקד ותוכלו חות
 זמניות. הן הפעם אך בעיות צפויות שוב

* * ★
 הרוח, מצב את מעלות חדשות היכרויות
 שיחקו נפגשים אתם שעימם האנשים

הר בעבר חשוב תפקיד
 חוזרים חם ולפתע חוק

בחיי מקום ותופסים
 יהיו 26ה־ עד 23ה־ כם.

הש של הקשים הימים
 שלא עלולים אתם בוע;

 ובאותו טוב, להרגיש
 בסביבת- אנשים הזמן

זקו יהיו הקרובה כם
 יקר וזמן לעזרתכם, קים

לאח־ סיוע על יתבזבז
 ליהנות תוכלו בחודש
הלוואה. לכם שיאשרו

 * להיות לפתע לכם גורמות כספיות בעיות
 * אליכם באים מוקדמת הכנה מבלי לחוצים,

* לכם שנראות בתביעות
* כ־ לא מוצדקות. בבלתי

* סיכוי אין להיאבק, דאי
* אם אך לשנות שתצליחו

* ותמתינו סבלניים תהיו
*
׳ **
★
★

 28וב־ 27ב- רים.
או כספי, מהישג

 שמי יתברר כשבועיים
 שוב יותר הרבה צבכם
כרגע. נראה שהוא ממה

מטרי די מגורים ענייני
 הזמן לא זה אתכם, דים

ידיים, בחיבוק לשבת
 הבריאות על שינויים. ובצעו יוזמה קחו

 בחודש. 27ל־ 25ה־ בין להשגיח תצטרכו
★ * ★

 המזל בתחילת שנולדו מביניכם אלה
 מאוד לא כי אם בהקלה, להרגיש מתחילים

הש אבל משמעותית.
מ לסבול ממשיכים אר

 ומבעיות כבד רוח מצב
משמ ידיעה בריאות.

 או לחו־ל הקשורה חת
 שם השוהים לאנשים

 ש- התוכניות את תשנה
תאב אל אך תיכגנתם,

 יוצבו אם - סבלנות דו
 קשיים לפתע לפניכם

 חשבתם לא שעליהם
 ידידים בלבד. זמניים יהיו אלה מראש,

 לאכזבה. לכם יגרמו סמכתם שעליהם
* * *

 מוזר, מצב נוצר עובדים אתם שבו במקום
 ומעוניינים לצידכם עומדים מהעובדים חלק

מ ואחרים בטובתכם,
 תחתיכם חותרים מש
בג נגדכם יוצאים ואף
 שלא מאוד חשוב לוי.

 זהו - צד אף עם תזדהו
ביותר. הנכון הצעד
 בעל או מבוגר אדם

לעז יבוא רבה סמכות
דבר. של בסופו רתכם

 לאחר רק ג יגיע זה אך
 עצבנות חרדה. מתיחות

 מה משתפר. מצבכם כספים בענייני ודאגה.
גבוה. להילוך נכנס ברור לא והיה שהתעכב

אר 20 ו נ  ־ בי
ר 18 א ברו פ ב
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