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 אר״ה
 צבו■ מה

 השנה
לאריות^

 רגילה. שנה היתה לא שחלפה השנה
 על השפיעו אריה מזל בני על שעברו החוויות

 השינויים לקצה. מקצה אותם ושינו חייהם
 ולאו החשובים, תחומי־החיים בכל אירעו
 הקאריירה בתחום בחירה. מתוך דווקא

 רוב על־פי מעניינים. שינויים האריות עברו
 להשיג להתקדם, הזדמנות להם ניתנה
 ולמצוא יותר, ויוקרתי סמכותי מעמד

 את להוכיח יכולים הם שבו תפקיד לעצמם
יכולתם.

 דבש, ליקקו לא הם הרומאנטי בתחום
 כאבי־ אכזבות, קשיים, המעטה. בלשון וזה
 עליהם. עברו אחרות צרות והרבה לב

 לא בפרט, ולבן־הזוג בכלל לאהבה נאמנותם
 מן לא לפחות להיפרד, להם איפשרה
 בדרך־כלל, העדיפו, והם הריגשית, הבחינה

 במשך להם יקר שהיה מי על לוותר לא
ארוכה. תקופה

 בחוסר״הצלחה אותם להאשים אי־אפשר
 הפופולאריות להיפך, השני. המין בני בקרב
 אלא בשיאה. נמצאת ועדיין היתה שלהם

 אולי, טוב, ופרשיות אהבהבים שריבוי
נמאס, הדבר אחר־כך אבל קצרה, לתקופה

 והרגשת״ריקנות לא־טוב טעם משאיר ואף
 חסרי־ הרגישו רבים פנויים לשאת. שקשה

 מעורער בקשר שקשורים מי גם אבל בית,
דומה. בהרגשה חשו

 החל בעיות לאריות גרמה הבריאות
 עד זמן־מה עוד ויקח פברואר, מחודש
 למרות אולם הבעיות. את האריות שיפתרו

 חשובה שנה הכל בסך זו היתה הצרות, כל
 היא ההרגשה שנת־מיפנה. מעין לאריות,

 הצצות והבעיות קידום, לפני עומדים שהם
 כדי לסלק שצריך מיכשולים רק הן בדרכם

למטרה. להגיע
 של בעיצומה נמצאים שהאריות ספק אין

עתידם ועל חייהם על שתשפיע תקופה

 נכנס הוא אלה בימים הקאריירה. בתחום
 להם ויתן חודשים, לכמה תאומים למזל

 להם ויספק שור למזל שיחזור עד פסק־זמן,
חדשות. ואפשרויות הזדמנויות
 יופיטר ישהה דצמבר לחודש ועד מעכשיו

 מרס ועד מדצמבר אבל תאומים. במזל
 לגבהים להעפיל אפשרות לאריות תהיה

חדשים.
 בית השישי, לבית נכנסו ואוראנוס סטורן
 יחושו מכך כתוצאה והעבודה. הבריאות

 וגם הבריאות בתחום גם בשינוי האריות
העבודה. בתחום

 ואוראנוס סטורן חוזרים אלה בימים
מה, לתקופת חמש) (בית קשת למזל
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 הקשות מהחוויות גם משמעותית. בצורה
 לא דבר רבות. למדו הם הטובות מאלה וגם

 וישמש תויק, נרשם, דבר כל לידם, חלף
יותר. מאוחר חשוב כלקח

 חלק יש ואוראנוס סטורן ליופיטר(צדק),
 פלוטו האחרונים. האירועים בכל חשוב

 בצורה אך מהאריות, חלק על רק השפיע
 הקאר- (בית שור במזל יופיטר דראמתית.

חשובות הזדמנויות להם הביא יירה)

 ואחריו סטורן, יחזור נובמבר ומאמצע
 והפעם שש) (בית גדי למזל אוראנוס
ממושכת. לתקופה

 מיום־ הבאה, בשנה לאריות מצפה מה
 הבא יום־ההולדת ועד 1988 של ההולדת

!1989ב״ שיחול

 את ולקדם ההזדמנות את לנצל האריות
 התחילו אחרים זאת, עשו כבר חלקם עצמם.
 שבין שידעו חשוב מיקרה, ובכל ונעצרו.
 להתקדם יכולים הם 1989 למרס דצמבר

עצמם. את ואפילו הסביבה, את ולהדהים
 תשומת־הלב במרכז נמצאת הקאריירה

 כל ולמרות לעבודה, הוקדש רב זמן .השנה.
 מעצמם דרשו האריות האחרות, הבעיות

 במשימות להצליח שיוכלו כדי ועוד עוד
 מתעניינים שאינם אלה גם לעצמם. שהציבו

 כאילו בשרם, על זאת חשו באסטרולוגיה
המיקצועי. לעתידם חשובה שהשנה ידעו

 יצטרכו הם וישיגו, שהשיגו ההישגים את
 מאוד קשה לעבוד אותם יאלץ וזה לבסס,

 סטורן של מיקומם הבאות. בשנתיים
 בית השישי, בבית שיימצאו ואוראנוס,

 קשה, עבודה על מצביע והבריאות, העבודה
 לאריות אסור אולם ושיגרתית. מאמצת

 להם שיהיו ההישגים סבלנותם. את לאבד
 אותם ימריצו לעצמם שירכשו הטוב והשם
 משקיעים שהם ולמאמץ לזמן טעם ויתנו

בעבודה.
 האריות ישתבצו 1989 מרס לקראת

 להערכה, יזכו שבהם ובעבודות בתפקידים
 אי״אפ־ וביכולתם. בכישרונותיהם להכרה

בתפ ישמשו והם מהם, להתעלם יהיה שר
 יד ויקבלו ואחראיים, סמכותיים קידים

המקוריים. רעיונותיהם את לבצע חופשית

בריאות •
 האחרונה בשנה עדין. מצבם זה בנושא

 נהנים הם שכרגע ואף בריאותם, הידרדרה
 בריאותיות, בבעיות ומהפוגה מפסק־זמן,

 שהבריאות לכך עצמם את שיכינו כדאי
 יטפל שלא מי בחייהם. חשוב מקום תתפוס
 אחת שעה ויפה ביוקר, כך על ישלם בעצמו
קודם.

 האי־ הם והבירכיים העור, הגב, השיניים,
 חייבים ובהם השנה, יותר הרגישים זורים

 נוספות, בעיות לצוץ שעלולות יתכן לטפל.
 מזלות להשפעת שייכות כבר אלה אך

 תביא בני־מישפחה של בריאות אחרים.
 להקדיש אותם ותאלץ לבתי־חולים, אותם

לעזרתם. זקוקים שיהיו במי ולטפל זמן

קאריירה עבודה, >
יצטרכו שור במזל יימצא שיופיטר זמן כל

בספים >
באופן השתפרמצבם זה בנושא
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מעכ הכללית. ובהרגשה במצב-הרוח הקלה
לעצמ ולהחזיר להתאושש עליכם יהיה שיו

 שימחת-החיים את כם
ה בחודשים שנעלמה

 הבריאות אחרונים.
ביי להשתפר, מתחילה

שנול הטליים אצל חוד
הא המזל. בתחילת דו

להמתין. יצטרכו חרים
 והמתנגדים האויבים

 גבכם מאחורי שפעלו
 לא להרגע, מתחילים

 אלא טוב-ליבם, בגלל
 לכם לגרום אפשרות שום להם שאין משום

 פריחה. לתקופת צפו - ברומנטיקה נזק.
* * *

 אימון שיפוץ. עכשיו. אתכם יעסיקו מנורים ענייני
 באפי יש חדשה. לדירה מעבר אף ואולי סחדש

 החד את לשפר שרוחבם
 על שתחשבו ובדאי אים,
 בריאוח עלי{׳ ברצינות. כך

 ;24ב* .20ב־ אתכם יעסיקו
 נם בחודש. 27ב־1 25ב־

 לכם הקרובים ונם אתם
 אל רפואי. לטיפול תזדקקו

 כדי תתעלמו, ואל חידתו
 בתחום סיבוכים. למנוע

 הפתעה צפויה הפיננסי,
 שהה!צ־ למרות משמחת,

 לא־צפר. ממקור יניע סכוס־כסף רמת עדיין ח1א
 מרנשת. רומאנטית חוויה — בחודש 22וב־ 2ב־ו

* + *
חבר ומיפגשים בילויים טיולים, נסיעות,

עלי עכשיו התקופה. את לכם ינעימו תיים
די רגע כל לנצל כם  נ

סבל מהחיים. ליהנות
ועכ השנה, רבות תם
הזדמ לכם ניתנת שיו
ה ולהרגע. לנשום נות

 לכם מאירה רומנטיקה
 חדשים רומאנים פנים.

 צפויים נישואין ואף
וש תיקוות בקרוב.
 בטווח נראות איפות

 וההתקדמות הגשמה,
 זהיר טיפול דורשים כספים ענייני קרובה.

בחודש. 27וב־ 26ב־ מומחים עם והתייעצות
2 4
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 בחייבם. ב1חש ם1מק לפתע תופסים כספים ענ״ו׳
 אתם 1שב במקום עניינים להזיז שתתחילו חשוב

לה תוכלו עכשיו שבדים.
ול יותר טוב תפקיד שיג

ה־ העבודה. תנאי את שפר
 הזדסנר לכם יספק חורש

 ההתקדמות להתקדם. יות
 ישירות קשורה בקאר״רה

הכלכלי. המצב לשיפור
 שד ע־סקות לבצע מלץ10.

 זה הקרובה. בתקופה נוח
 דראנד שינו״ם לבצע הזמן
 מעסק להתפטר ואף ח״ם,

 חדש.-מצטר־ לכיוון ולפנות ם מעורבים שהייתם
 בריאותית. מבע״ה שסובלים לצעירים לדאוג בו

* * *
ביי להשתפר, מתחילה הכללית ההרגשה

 של הראשון בשבוע שנולדו מי בקרב חוד
 יצטרכו האחרים המזל.

 ליום־ההולדת. להמתין
 20ב״ שתקיימו נסיעה

 אתכם תיאלץ בחודש
 בעניין מעורבים להיות

תשו לתת תיאלצו שבו
 אחרי חד״משמעית, בה

 רב זמן שנמשכה סחבת
 חדשות היכרויות מדי.

חשו להתקשרות יביאו
 המיקצועי. בתחום בה

 לכם שיעזרו בעלי-השפעה, באנשים תפגשו
 התקדמותכם. את שעיכבו מי את להזיז

* * *
 יפתיע בחודש 20ה־ הכספ״ם הקשיים למרוח

ש לבם ויתברר לידכם יניע סמם־כסף לטובה.
 לתשלום מסו״מת דרישה
 22וב־2ב־ו נסיעות תסמל.

 בידידים חיפנשו מומלצות.
 אח לבם שיזעיסו קרובים

קצרה. לחופשה צאו הזמן.
ה מאוד. לה זקוקים אתם

ר,עיי טובה. אינה בריאות
ב־1 לחזלשה. מביאה פות

זקוקים תהיו הקרוב חודש .................
שיוט מכיוון הכוחות. לכר

לא־ק־ משימות עליכם לו
 מרנש מיפנש ־1צפ — במקום־העבודה רות.

ומרתקת מסעירה רומאנטית חוויה עיסו שיביא
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ב לחוש מתחילים אתם הרומאנטי בתחום
ו לפתע להתפכח ועלולים מדי, רב ביטחון.

קש שהרסתם לתפוס
ובטוחים, יציבים רים
שאי למי להתחבר כדי

הר ברצינות. מתכוון נו
ו גבוהה, שלכם גישות

 תיק- שתתלו כדאי לא
ב שאינם בקשרים וות

 אמת של ברגע טוחים.
לע עליכם מה תבינו

 עם מריבות בעניין. שות
צפו הקבועים בני-הזוג

להא להתרגש, ממהרים אתם השבוע. יות
 לכם. אופיינית שלא בקיצוניות ולנהוג שים

* ★ ★
 להחליט עליכם חשוב. מקום תופסת הקאר״רה

לע חצים אתם ומה חותרים אחם מה לקראת
 קשה שבדים אתם שות.

 מבריאות וסובלים מאוד.
ה המאמצים עקב לקדה.

 משקיעים. שאתם רבים
 ברור. אינז מצבכם אולם

ל יאפשר הקרוב החודש
 ומקום־ כיוון למצוא כם

 אלא לכם. שיתאים עבודה
ל לקלקל עטים שאתם

 קרובות, לעתים עצמכם
 למצוא ההזדמעח כ׳ חבר,
 הכספי מצבכם בקרוב. תחזור לא מתאים מק!ם

 בהוצאותיכם. מאוד לחסוך תצטרכו טוב. אינו
* * *

 כל - חדש השתלמות וכיוון לחוי׳ל נסיעות
הקרוב. בחודש חשוב מקום יתפסו אלה

 זהירים להיות עליכם
למעורבות־ הקשור בכל
 אם אפילו החוק, עם כם

בלבד. בנהיגה מדובר
* : המצב כספים בענייני ^0■

ת עזרה חמור. עדיין ת
ב 28ב- או 27ב- קבל

 הרומאג- בתחום חודש.
* מסחר הצלחתכם מי ן

ומת שבים קשרים רת.
 גם צפויים אך חדשים,

חוו - 25ה־ עד 23ב־ חדשים. רבים קשרים
העבר. עם פגישה אולי בלתי-שיגרתית, יה
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 ונם לעזרה זקוקים חולים קרובים קשה. המצב
 מטרידים בספ״ם עניינים טוב. חשים אינכם אתם

שנב ם׳ שיש יתכן אחכם.
הי בררו חשבונכם, על נה

שתמ יתכן הדבר. אח טב
ב בחשבונות טעויות צאו
 סוף אתר. או:במקום בנק

וח מעייף מאוד השמע
 מנוחה על שתקפידו שוב

הר־ בענייני שינה. והרבה
 נל!יה שיחה דרושה נש
ושי הקירבה בן־הזע. עם
בהב מותנים היחסים פור

 לחניון. לדבר אפשר והפעם הצדדים, שני של נה
לקראתכם. ללכת בני־הזע את לשכנע ואף

★4 4

ל הזמן הגיע בעלייה. שלכם הפופולאריות
ולהיפ ולצאת הביטחון, את לעצמכם החזיר

 שעימם חברים עם גש
 רב. זמן התראתם לא

במ לא עדיין הבריאות
 בחודש 20ב־ טוב. צב

 שיחת״טלפון, צפויים
 ביקור-פתע או מיכתב

 ידידים או קרובים של
 רחוקה. בארץ השוהים

הצ בנהיגה. זהירים היו
 ל־ בקשר מעניינת עה

 22ב- או 21ב־ קאריירה
ולב בכובד־ראש להתייחס כדאי בחודש.

לשינוי. מאוד זקיקים אתם הדבר. את דוק
4*4

הע שעות לאחר נם עליכם. מוטלת רבה עבודה
בבע וטחדים עסוקים עצמכם את תמצאו בודה

 יוכל לא שאיש שונות יות
וה־ 2 וד! מלבדכם. לפתור

מעודר־ם. יותר קצת 22
 יציעו ידידים או קרובי□

בחו״ל. לטיול לצאת לכם
 להשתחרר לכם יעזור זה

נתוני□ שאתם הלחץ מכל
 יהיה מאנה קשה אבל ס.

 הר הקרוב. בחורש לקיימו
 מדי נבוהוח כספיות צאוח

ל תצטרכו בקרוב, צפויות
 מאבקים צפויים מחוץ. מעבר להוציא לא הקפיד

רצונכם. את להשיו יהיה קר ולא כספים. על


