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שנתית

 התקדמות התפתחות, מסמל זה כוכב
 מי לכל עוזר הוא לכן והתפשטות. צמיחה
 מזל בני אצל לפחות השינוי, שינוי. שרוצה

 ולהשגת להתקדמות, תמיד קשרו טלה,
במ דורכים אינם טליים רחוקות. מטרות

הש־ את ומגשימים קדימה רצים הם קום,

 מה, ויהי לשנות רצו הם להמשיך. אי״אפשר
 אך חדשות, דרכים ניסה אף הגדול חלקם
 ניצבו רבים מיכשולים - התאכזבו רובם

 להתגבר הצליחו מאוד מעטים ורק בדרך,
 עד כמעט למעשה נמשך זה מצב עליהם.
עכשיו.

 טלה מזל בני התנסו החולפת בשנה
 בבת״ קרה הכל לא אפשרי. קושי בכל כמעט
 הבעיות הוא. ותקופתו קושי כל אחת,

השנה. כל לאורך השתרעו והקשיים
 לפי נמדדת אינה אסטרולוגית שנה אגב,

 שעברה, בשנה וכשהמדובר הכללי, הלוח
 20ה־ עד 1986 במרס 21מה־ היא הכוונה
 מתחילים עכשיו שרק כך .1987 במרס

שלהם. השנה את הטליים
 המילה. מובן במלוא שלהם, השנה וזו
פיצוי. יבוא שהיה, קושי כל על שכן,

 12ל״ אחת מזל בכל המבקר יופיטר, כוכב
 ישהה הוא טלה. במזל השנה מבקר שנה,
 דברים עימו מביא הוא וכהרגלו כשנה, שם

 זאת את הטוביסו הדברים ומהם טובים.
 או יופיטר, כוכב של שהשפעתו לדעת כדאי
מייד. מורגשת תמיד לא בעברית, צדק,

 אחר חיפוש מסמל שהכוכב הוא העיקרון
 מזוייפים ברורים, לא מצבים והצדק. האמת

 קורה, כך לו. מתאימים אינם ומעוותים
 הוא לעיתים בדרכו, טועה אדם שכאשר

 לשנות שעליו מבין אז ורק - מכה מקבל
המצב. את ולתקן כיוון

 האמת מגיע, כשיופיטר בטוח: אחד דבר
הרא ברגע נעים תמיד לא זה לאור. יוצאת

 שהמיפנה מתברר הרחוק בטווח אך שון,
לטובה. הוא
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 בעבר חזק קשר לבם היה שעימם אגשים *
מבטיח. מאוד יהיה ויחסם קשר לפתע ייצרו 4
 זהי• מאוד שתהיו בדאי *

 להתקרב הרצון רים,
ש מטעמים נובע אינו

 שהם ספק אין הורים,
 לנצל או להרוויח רוצים
כלשהי, בדרך אתבם
 עי- מאוד שתהיו כדאי

 22ה־ עד 20ב- דניים.
אר עם קשרים יווצרו

לג- תוכנית אחרות, צות
על לעלות עשויה סיעה *
 לפני לפועל שתצא בטוח לא כי אם הפרק, *
מתוחים. מאוד אתם בעבודה הבא. החודש £

* * ★
 מקורבים אנשים נוח, יהיה לא בחודש 18ה־

התנה בגלל בצרות להסתבך עלולים אליכם
 תוכלו זהירה. לא גות

 מתן על־ידי זאת למנוע
אקטי והתערבות עצה
 חד באופן לפחות בית

 זה אין בעניניהם. פעמי
 זאת, לעשות מהרגלכם

 בין חשוב. זה הפעם אך
 עלולים אתם 22ל״ 20ה־

לפ או טוב. לא להרגיש
בב עסוקים להיות חות
 מישהו של בריאות עיות
 טוב. אינו הכספי מצבכם המישפחה. מבני

מדי. שאננים להיות נטיה לכם יש - היזהרו
★ ★ *

 יותר להיות עכשיו תוכלו הקריירה בתחום
הא בחודש עברתם שאותו המתח שקטים.

 והתיש החליש חרון
 ש- הזמן והגיע אתכם,

 יתקבלו עכשיו תירגעו.
 באשר טובות בשורות
וכד המיקצועי, לעתיד

 לפני היטב שתחשבו אי
אי זו מדברים. שאתם

 בדאי שבה תקופה נה
ה החברים את לשתף

ה בבעיותיכם, קרובים
ש לחברים היא כוונה

 לפגוע עלולים אלה עובדים. אתם עימם
הגב. מאחורי והסתה דיבורים על-ידי בכם

 עושים. שהם ממה יהנו באמת הם השנה
 יותר להם תינתן מהנה, יהיה עצמו העיסוק
 יתערבו לא אנשים וחופש־פעולה, עצמאות

חופ עצמם את ירגישו והם החלטה, בבל
 האמנים מרגיזות. הגבלות וללא שיים

 ויוכלו ופירסום, מהצלחה יהנו והיוצרים
 שיש שידעו מכפי יותר מעצמם להוציא

בהם.
 שבה בשנה גם ורוד יהיה שהכל יתכן לא

 כדאי ואומנם פנים, מאירים הכוכבים
 בעבודות- העוסקים הטליים את להזכיר

 אומץ לאזור יצטרכו אלה טליים - שרות
 על להיאבק יעזו לא אם כי ולהתמרד,
 שאת נראה להם. יעזור לא איש רצונותיהם

אם וחבל לשאת, יכולים אינם הם השיגרה

והיוצרים האמנים
הנו מהצלחה ״

אבל , ם ש ר פי ו
ת עיו ב ו נ כ ת ״
ח ו י ט פ ש י מ

 מחייכים שהכוכבים בשנה וביחוד איפות,
אליהם.

וקריירה עבודה •
 קשיים, סבלו המזל בני רוב 1986 בקיץ
שבך הרגישו הם ותיסבוכות. צרות בעיות,

 לבצע יוכלו הם סוף־סוף, שהשנה, אלא
 בכך. להצליח ואף בדעתם, שעולה שינוי כל

 מקום לפתע ימצאו פשוט מבני-המזל רבים
 רבים חיפושים ולאחר חדש, תפקיד או

 פיתאום זה שביקשו, מה מצאו לא שבהם
שמתאים. מה בדיוק יהיה זה והפעם - יגיע

העוב את לשנות בדי השנה את ינצלו לא
דות.

כספים •
 כי אם זה, בתחום גם יהיה שיפור
 טוב לכספים, הנוגע בכל מסויימים בתנאים

להס אינה והכוונה חדשות, דרכים לנסות
 סוג מכל הרפתקנות או ספקולציות תכן.

 לטווח השקעות אך מומלצות. אינן שהוא
 ערך, בעל משהו של נבונה רכישה או רחוק,
עצמה. את תוכיח
 כל או מכונית עסק, דירה, על מדובר אם

 שבה שנה זוהי - לבעליו יקר שהוא דבר
כדאי לא אך רבות. להשיג יהיה אפשר

)40 בעמוד (המשך

סהו!1
ת 2 י ב

ו 20 בי

 לכם יש עכשיו חשוב, מקום תופסת הקריירה
להת אפילו או מצבכם את לשפר הזדמנות

 אל חדש. מה בדבר חיל
לקידום. הצעות תדחו

ה לכם שיוצעו ההצעות
 ולא רגילות אינן שבוע
ל לכם מזדמן יום בכל
בצו מצבכם את שנות

ל מרחיקת כל־כך רה
 מהירה החלטה כת.

וב־ 23ב־ הפעם. דרושה
 חשובה פגישה צפויה 24
 לא שעימו מישהו עם

 בגלוי לשוחח חשוב הפעם רב. זמן נפגשתם
 השני. הצד שמשחק המישחק מהו ולברר

* * *
ההרג אף ועימו להשתפר עומד הרוח מצב
בחו אכזבות ספגתם בעבודה הכללית. שה
מ אולם האחרון, דש

יו דרך תימצא עכשיו
 בבעיות לטפל נכונה תר

 תתקבל עזרה שנוצרו.
ה או השוהים מאנשים
ר ארצות עם קשורים
 עצמכם אתם חוקות.

קצ נסיעה על חושבים
 או חופשה לצורך רה

בהנ המשולבת עבודה
 הרומאנטי בתחום אה.

 לא - 24וה- 23ה״ מבוקשים. מאוד אתם
 העצבים. על שתשמרו כדאי קלים, יהיו

* * *
 בשורות לקבל עומדים אתם הכספי בתחום

 עד ברורים היו שלא שונים עניינים משמחות,
 ועכשיו יתבררו, עתה

ול במצב לשלוט תוכלו
הבנת מיטב לפי תמרן

א שיגיעו הכספים כם.
מע דווקא אינם ליכם
 יכול זה שיגרתית, בודה

 לכספי קשור להיות
 או הגרלות מישפחה,

הברי מוצלחות, עסקות
הסו של או שלכם אות

טו אינה אתכם בבים
 יהיה כדאי בעצמכם. לטפל עליכם ויהיה בה,

נוסף. רופא עם התייעצות על כעת לחשוב

ר 23 ב מ ט פ ס  ־ ב
ר 22 ב ו ט ק ו א ב

בעבו קל, יותר יהיה מצבכם בחודש 22מה-
 מהעומס חלק מעצמכם להוריד תוכלו דה

וה עליכם, מוטל שהיה
רגו יותר תהיה אווירה

ה בענייני ונינוחה. עה
 על לשמור חשוב כספים

 זהו למעשה סודיות,
 לשפר תוכלו שבו זמן
 אולם הכנסותיכם, את

 להיכנס נוטים אתם
 התחייבויות מדי ליותר

 האחרים על ולהסתמך
 מכל אתכם שיוציאו

 לא הם גם הטוב, רצונם אף על תיסבוכת.
 מצב. ובכל עת בבל אתכם להציל יובלו

* * *
 וחשוב נוח, לא מאוד יהיה בחודש 18ה־

 יום זהו עושים. שאתם מה כל על שתקפידו
 תיסבוכות, צפויות שבו

חו בגלל ובעיות צרות
 ריגעי. לב תשומת סר

 עליכם יהיה בעבודה
מת יותר זמן להקדיש

 יוטל חדש פרוייקט מיד,
הבלע אחריותכם על

ל תצטרכו והפעם דית.
 מה דבר עם התמודד

ס אין מוכר. ולא חדש
טו יהיו שהתוצאות פק

ל והנטיה שלכם האחריות רגש אולם בות.
 וכוח. רב זמן גוזל פרט בכל ולדקדק הקפיד

* * *
כ וקשים. מעייפים מאוד יהיו 19וה״ 18ה־

תתמוטטו. שלא כדי למנוחה שתתפנו דאי
 לפגוע עלול מאמץ עודף

 עד 20ה- בבריאותכם.
 אינם - בחודש 22ה-

 משמחת בשורה נוחים.
 תגיע בספים בענייני

בחודש, 24ב- או 23ב־
 שנהנים מביניכם אלה

 במישחקי מהשתתפות
 את שינסו כדאי הגרלה
 ובעיקר השבוע, מזלם

 שהוזכרו ימים באותם
ח בהיכרויות טובים סיכויים באהבה כבר.

מהבית. רחוק במקום או בנסיעה - דשות

 * הגיע אתכם. מעסיקים שוב מגויים ענייני
 * אח* לדירה מעבר או שיפוץ על לחשוב הזמן

* בר־ שתסתפקו יתכן רת.
* חתני אביזר של כישה

* ספק אין אולם לבית.
 להשתנות חייב שמשהו

 וקל נוח לכם שיהיה כדי
 22ה־ עד 20ה־ יותר.
 חשוב אך מעייפים. יהיו
 אם ולברר לדאוג מכל
לפ- שמנסה מישהו אין

ר 2( בר־ב ו  ־ בנ
ב 20 * ד י ב ב

* ב־ הטוב. בשימכם גוע
 1 מצבכם הכספי תחום

 * לא וממקורות במפתיע יגיעו כספים משתפר.
 בן־הזוג. עם בגלוי שוחחו - ובאהבה צפויים.

* * *
 יוכלו הקשרים את חידשתם שעימם ידידים

 המיקצו- לעתידכס הקשור בבל לכם לעזור
 מצאתם לא עדיין עי,

מחפ שאתם מה את
 הגיע עכשיו אבל שים,
ב ולא להחליט הזמן
ההת את לדחות דאי
 פחות לתקופה חלה

 חדשות היכרויות מחה.
 חברים נכון יותר או

 נכונות מגלים חדשים
 לעזרתכם לבוא רבה
 בלב זאת עושים והם

 רצויים חופשה או ביקוד לטיול, נסיעה שלם.
 בחודש. 24וה- 23ה- מלבד - זו בתקופה

* * *
 הם לכספים: קשור זה - משהו.טוב יש אם

עכ השבוע. רק לא אך השבוע, אלילם יגיעו
 שבה שנה מתחילה שיו

 את מאוד לשפר תוכלו
 עימות הכלכלי. מצבכם
 20ה־ בין צפוי בעבודה

ש יתכן בחודש, 22ל־
לתנ מסכימים אינכם

* מי או הבוס שמציע אים
* בע־ אך עליכם, שממונה

* להילחם. רצוי לא תיים
* צעדי״ את לתכנן אפשר

* בא״ הרחוק. לטווח כם
 * מוח־ סודיות על לשמור להמשיך עליכם הבה
* להשתנות. עומד הוא אך מוזר מצבכם לטת

ר ו א ו ר ב פ  ב
ס 20 ר מ ב
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