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 ומרים
ומימיני

הוזודש: מזל

שנתית תחזית
 אם לקבוע או ציון, לתת קשר 1987 לשנת

מעו מאוד שנה זוהי לאו: או טובה שנה זו
 ועונה מספקת היא שטחים במיספר רבת.

 משאירה היא באחרים ואילו הציפיות, על
 לא לפחות או מתוסכלים, די האריות את

לעתיד. באשר בטוחים לגמרי
קש אד הכלכלי, בתחום לאריות קל לא

 מישפחתיים, בנושאים גם חסרים לא יים
הקריירה. בתחום וכן

 תקופת כעין שזו לומר אפשר 87 שנת על
 ה- העתיד .1988 לקראת הכנה או מעבר,

 אף המזל מבני חלק חשוב, מאוד מיקצועי
 עדיין אך בעבודה, ומהישגים מקידום נהנו
 לעצור יכולים הם שבה לנקודה הגיעו לא

 המטרות את הגשימו שהם ולהרגיש לרגע,
ועמל. מרץ הרבה משקיעים הם שלמענן

וקריירה עבודה ♦
להק האריות יצטרכו השנה דוב במשך

 של ורכישה השתלמות ללימוד, רב זמן דיש
 זה צד עוסקים. הם שבו בתחום נוסף ידע

 הנכונות, את לנצל וכדאי השנה, מאוד בולט
 הרגיל מן גבוהים שהם - והריכוז היכולת

 מטרות לקדם יהיה שאפשר כדי - זו בשנה
 ברירה אין יותר. גבוהות לפסגות ולהעפיל

והאיטית. הקשה בדיד זאת להשיג אלא
שבאמצ משלו, ודרכים שיטות אחד לכל

שמעדי יש ידע. לרכוש באפשרותו יש עותן
מחיי במיסגרת ושיטתי, מסודר לימוד פים
 בשטח, ללמוד מעדיפים אחרים ואילו בת,
מעשית. עבודה דרן

 האופקים את להרחיב נוספת אפשרות
אנ עם ופגישה למרחקים נסיעות דרן היא

מוכרים. בלתי ומקומות שים
 בבני כשמדובר כלל, בדרן שקורה כפי

 עימותים צפויים השנה, גם כן אריה, מזל
 ולשנות חידושים להכניס נסיונות בגלל

 אדם מאז כמעט מקובלות שהיו שיטת
 מה על לחזור מוכנים אינם אריות הראשון.
 והאירגון הניהול ובכושר עשו, שאחרים
 דרכים מוצאים הם להם שיש המצויין
 להכניסם ומתעקשים ומקוריות חדשות

יהיו זה מסוג מילחמות עבודתם. למקומות

 לשנות יכולים אינם הם לבנק. נכנסים הם
 עצמם את להגביל ונאלצים הרגליהם את

מסתיי לא עדיין זו תקופה לחסון. וללמוד
 עצמם על שלקחו בהתחייבויות ההיפן, מת,
 כלל זה החגורה והידוק - לעמוד חייבים הם
כבודם. לפי לא

 ביום־ההולדת הוא, גם ישתנה זה מצב
כן. לפני קצת ואולי הבא
ב להשקעות המתאימה השנה אינה זו

ביצוע או כספיים סיכונים וללקיחת בורסה

חברה
בחיי כשמדובר מאוד בררניים אריה בני

 להימצא ראוי אחד כל לא החברתיים. הם
 רחוקות לעיתים חבר. להיקרא או בחברתם

משאי אינה התנהגותם אך מה, דבר יגידו
להם. נראה אינו כשמישהו לספק מקום רה

 המזל מבני רבים נלאו האחרונה בשנה
 צורך חשים הם אותם. המקיפה מהחברה

 חשובים מאוד שהיו חברים שינויים. לבצע
 ובאמת - תפל טעם משאירים וקרובים

 מהר, כל־כך יקרה לא זה לשנות. הזמן הגיע
עצ את ירגישו רבים אריות שהשנה ויתכן

ל למצוא מתקשים כשהם בודדים, די מם
 רצויה, די זו בדידות הולמת. חברה עצמם

מענ אנשים ימצאו הם התקופה, וכשתיגמר
יותר. ומתאימים יינים
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 יום- שאחר ,1988 אןבשנת השנה, מעט לא
 ויוכלו הצלחות ינחלו הם שלהם, ההולדת

 תפקידים לקראת ולהתקדם מטרות לקדם
וסמכותיים. יוקרתיים מעניינים,

כספים •
 האריות, השנה. ביותר רגיש נושא זהו

 חשבון, ללא ולחיות לבזבז אוהבים שכל-כן
 להם גורם כזה מצב ולחשב. לספור נאלצים

 זה המעטה. בלשון טובה, לא מאוד להרגשה
 כבר שזה עוד מה - ומקומם מעצבן מרגיז,
 ואי״ - להוציא רוצים שנתיים. כמעט נמשך

אפשר.
ש פעם בכל נבוכים שביניהם הבזבזנים

להפ חבל סוג, מכל ספקולטיביות פעולות
שיש. מה את סיד
בריאות 9

 שיעברו כדאי 56 עד 35 בגילים גברים
 מתפקד שליבם לעצמם להבטיח בדיקות,
א לב לשים שיש גיל קבוצת זוהי כהלכה.

השנה. דווקא ליה
בריאו - בעיות לעורר שיכול נוסף תחום

 בעניין ילדים. או מבוגרים הורים של תם
 ייתכן ונובמבר אוקטובר בחודשים הורים:
 זמן ולהקדיש תוכניות לשנות צורן שיהיה

 מבוגרים, מישפחה בני של בריאות לבעיות
 שאי-אפשר נושא זהו השנה בשאר גם אן

ממנו. להתעלם יהיה

שיעמום. שונא אן נאמן, מטיבעו האריה
מ המזל מבני רבים הנאמנות, שלמרות כן

דו יוצאות וחוויות הרפתקות להם חפשים
 סיפוק חשים אינם הם השנה מה משום פן.

צו ומרגישים זה, מסוג מהשתוללויות גדול
 יותר. ומחייבים רציניים קשרים ליצור רן
 אבל קישרי-נישואין, על דווקא מדובר לא
 מחייב ולא בלבד רומאנטי שהוא בקשר גם
 קבוע קשר יעדיפו הם מהצדדים, אחד אף

ויציב.
 בדיוק חשים השנה בכל לא זאת, ובכל

לתקו השנה את לחלק וכדאי הדבר, אותו
 בני־זוג לחפש כדאי הפנויים לאריות פות.

 להכיר ולנסות בחו״ל, או בארץ בנסיעות
לארצות״רחוקות. הקשורים אנשים
 כמקום או אוניברסיטה, ספר, בית דרן

 מאוד טובות הזדמנויות יהיו לומדים שבו
 אפילו או לחברות רציניים מועמדים להכיר

לנישואין.
הסי ומקומות-בידור בילויים במסיבות,

שמ מה את למצוא ביותר קלושים כויים
 אן לבלות, כדאי שלא אומר לא זה חפשים.

ל לצפות לא עצמה, בהנאה להתרכז כדאי
להתאכזב. חבל נוספים, דברים
הצל יותר צפויה שבהם החודשים מהם

 שלהם, החודש באמת הוא אוגוסט חה!
 ומרס מרקורי ונוס, הכוכבים השנה. בייחוד

ש מה אריה, במזל וישהו השמש את ילוו
 גאה הופעה ומרגשות, סוערות חוויות יביא

הרומאנטי. בתחום והצלחות
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 בין אתכם יעסיקו והמישפחה הבית ענייני
עצ במגורים קשור זה בחודש, 25וה־ 23ה־

מבוג בהורים אולי מם,
אחרת. בעיה או רים
 לגלות אלא ברירה אין

לבעיו מיוחדת רגישות
עלבון, למנוע כדי תיהם,

ב מריבה. או הבנה, אי
ה מאוד יצליחו עבודה
ש תחום בכל יוצרים

 להוכיח הזמן זה הוא.
ומ כיוון יעילות, יוזמה,

 28ה״ משמעית. חד גמה
 להיות עליכם האהבה, בחיי קל. יהיה לא

 הצלחות. ורב מבטיח חודש זהו נועז׳*, יותר
* * ★

 מאפיינים רבה ותנועה ביקורים נסיעות,
 לחוסר רגילים אינכם התקופה, את בינתיים

 ההרגלים, ושינוי שקט
 למנוע קשה כרגע אבל
 מישפ־ קרובי הדבר. את
זקו יהיו ידידים או הה

שתצ ויתכן לעידוד קים
ל אליהם לנסוע טרכו

 כספיים עניינים ביקור.
 הימנעו מטרידים, מאוד

לגבו מעבר מלהוציא
ענ שלכם. היכולת לות
ל גורמים מגורים ייני

 27וב־ 26ב־ ביחוד נוספות, והוצאות עבודה
 לשינוי. צפו - הרומאנטי בתחום בחודש.

★ ★ *
ה בחודש לכם שהציקו הכספיות לבעיות
בקרוב. לפחות, חלקי פיתרון יימצא אחרון

 ממקור יגיע כסף סכום
 יהיה והסכום צפוי, לא

לעצ משתיארתם גדול
 ופגישות נסיעות מכם.

ומ ידידים קרובים עם
ח מאוד חדשים כרים

ה זו. בתקופה שובות
מת בחודש 27וה- פג

ושי לראיונות אימים
 של בנושאים גם חות

 שינוי או חדשה, עבודה
 זהירות, דרושה בנסיעות הנוכחית. השיטה

.31ה״ עד 29מה- ביחוד להיפגע נוטים אתם

 - ביוני 21
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סותיס
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ביוני 20

 בתקופה רבות אתכם יעסיק הכלכלי התחום
ש נראה מוגברת, עירנות דרושה הקרובה,

 ועימו משתפר הזיכרון
מ לנעשה הסקרנות
אנ עם קשר סביבכם.

 ומבדרים מעניינים שים
 אף ואולי השבוע, יווצר

לנסי משותפת תוכנית
 26ה־ ובילוי. טיול עה,

 להתחלות מתאים אינו
העיסקי, בתחום חדשות

 על לקחת נוטים אתם
מאו מדי. יותר עצמכם

הרו בתחום בכך. לעמוד תוכלו לא יותר חר
 מתחילים. חדשים קשרים הצלחה. - מאנטי

* * *
 בשיפור ירגישו המזל בתחילת שנולדו אלה

ו חולשה חשים עדיין האחרים בהרגשה,
למנו וזקוקים עייפות

 מאוד בקרוב ושינה. חה
ב עצמכם את תמצאו

 דינאמית פעילות מרכז
 צרין אירועים. ורבת

וה הדחפים על לשמור
 לב לשים וכן תשוקות,

להת המתגברת לנטיה
יכו מבלי ולהתרגז פרץ
מו כן. על לשלוט לת

הר כן כל עליכם טלת
 על להסתער מעדיפים שאתם עבודה, בה

 הדרן. לא שזו אלא ולסיים, אחת בבת הכל
★ * ★

 רגישים מאוד העצבים ומערכת הבריאות
 ש־ ומצפים בכם נתלים אנשים זו, בתקופה

ו בעיותיהם את תפתרו
א אולם אותם. תעודת

חז אינכם עצמכם תם
 דבר אך ובריאים, קים

 לטפל לכם גורם אינו זה
 של בריאותם בעצמכם.

 אתכם מדאיגה אחרים
 מכל יותר לכם וחשובה

כ בעבודה אחר. דבר
חשד מאוד שתהיו דאי
ש למה ועירניים נים

 דרכים ומוצא שמקנא מי שיש נראה קורה.
מידידים. לעידוד תזכו לנזק. לכם לגרום

תאזני׳ס
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הח ההחלטות בגלל במתח שרויים אתם
 לכם שיש הרעיונות לקבל. שעליכם שובות

המיק־ לעתידכם בקשר
 אן מצויינים, הם צועי

 מישמעת לכם חסרה
 לבצעם וסבלנות עצמית

א עליהם. להילחם או
 דברים לעזוב נוטים תם

 מעניין ולקפוץ באמצע
ו לכם גורם זה לעניין,

ומתח. עצבנות לאחרים
ו בגיוון שלכם הצורן
מאוד, חיובי הוא שינוי

 תחומים בשני קשור זה לבצעו. הזמן והגיע
 הרומאנטיים. והחיים העבודה עיקריים:

★ * *
 מאוד חשוב להיות הופך המיקצועי התחום
לה סוף סוף מצליחים אתם הקרוב. בחודש

 אם רצונותיכם, את שיג
דא מילחמות. לאחר כי

 מכם נדרש רב. ורוגז גות
מצ אתם מיוחד, מאמץ
 אך בעבודתכם טיינים

 עד קשה, כן כל עובדים
ל עלולה שבריאותכם

 או לחרל נסיעה היפגע.
את יעודדו משם ביקור

 משמחות ידיעות כם.
 25ל־ 23ה־ בין יתקבלו
 בקרום לכם יוצע בתפקיד קידום בחודש.

 נמהר. באופן להחליט לא היטב, לשקול צריך
* * ★

 עכשיו מכם נדרשת ומדוייקת קשה עבודה
 עכשיו דווקא אן פסימי. די רוחכם ומצב

 דרכים לפניכם נפתחות
 מתחיל והמצב חדשות

א סופית לא להשתפר,
 27וב־ 26ב־ זמנית. לא

 בשורות יגיעו בחודש
ב קשור זה משמחות,

 או טיול לנסיעה, עיקר
 אתם רצוי. מאוד שינוי
 תפקידים לקבל נוטים

מדי, ואחראים גדולים
 את לנצל נוטים אנשים

עבו את למלא עליכם ולהשפיע ליבכם טוב
שיפור. חל הכלכלי בתחום אחרים. של דתם
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■ תיןזז ש * !■

 24ה־ כי אם השבוע. צפוי כבד קצת רוח מצב
 בשאר טובים. יחסית נראים בחודש 25וה־

ש־ בעיות צפויות השבוע
 בריאותם עליכם. יעיקו

עלו מישפחה קרובי של
 ויתכן דאגה, לעורר לה

תוכנ לשנות שתתבקשו
ע להם. לסייע כדי יות

ר בזהירות לנהוג ליכם
 במיוחד בכספים, בה
 מישפחה קרובי אם

ע אנשי בעניין. קשורים
 שמבצע מי או סקים

 זו - האינטואיציה על יסמכו שלא עיסקה
 דבר. מביני עם להתייעץ כדאי כעת, מטעה

-■ * * ★
 לשינויים ממושכת ציפיה שלאחר מעניין
ש הם קרובים ידידים או הזוג בני דווקא

 שינויים לפתע מבצעים
 רציתם עצמכם שאתם
ו להמתין צריו לבצע.

לנ דרן באיזה לראות
 לתכנן כדאי לא קוט,

 פעולה שיתוף בנפרד,
 זה כ* אם לכם, יועיל

יו מאוחר קצת יתברר
 ותוכניותיו עצתו תר.
ו חשובות הזוג בן של

תו לכם להביא יכולות
 עם ולריב להסתכסך נוטים אתם עלת.

 דאגה. לגרום עלולה בעבודה בעיה הסביבה.
★ ★ ★

ל רוב פי על מוקדש אומנם הקרוב החודש
 יש שאצלכם נראה מה משום אך חופשות,

עבודה. ענייני על דגש
 על מדובר שלא יתכן

 אלא שיגרתית. עבודה
 דרך בכל שרות מתן על

 ענייני לאחרים. שהיא
 תופסים הם גם בריאות

או ם- קו עצמ שאתם מ
 בטוב חשים אינכם כם
ז בסביבה שמישהו או

ב־ וטיפול. לעזרה קוק
רי25וב־ 24 מחיזו הנו  תי

 בן עם נעים כך כל לא עימות השני. המין בני
בחודש. 31ל״ 28ה־ בין צפוי הקבוע הזוג

ר 19 א רו ב פ  ב
ס 20 ר מ ב
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