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מרים
בנימיני

ת חזי ת ת תי שנ
דגים מזל לבני

1982 ינואר עד
 של במצבם שינוי 7ח הנוכחית בשנה

 ספטמבר שבין השנתיים רגים. מזל בני
ומכ קשות היו 1980 לאוקטובר 1978

ול לדיכאונות נטה מצב״הרוח בידות.
 מזל בני היו גופנית מבחינה גם קדרות.

ה למחלות. ורגישים פגיעים יותר דגים
 בתקופה היו והם התעכבות תוכניות

מח לבנות ורצון חשבון־נפש, של ארוכה
 בריאים. יותר יסודות על חייהם את דש

 ניצב בתולה, במזל ששהה שבתאי, כוכב
העיכו לכל שגרם זה והוא מזלם, מול
כאן. המוזכרים והקשיים בים

מה השתחררו הם 1980 מאוקטובר
והר חייהם שבתאי, של השלילית קרינה
 בכל יותר. ונעימים קלים נעשו גשתם

 מהירה התקדמות חשים החיים תחומי
אלי חוזרת שוב ושימחת־החיים יותר,
 מניח בקצב מתקדמות התוכניות גם הם.
הדעת. את

 בתחזית להעזר יוכלו דגים מזל בני
ה על ומושג כלליים קווים שתתן זו,

 1981 אפריל חודש בין שיתרחשו דברים
.1982 ינואר ועד

מנסי יחנו הם להיווצר. שעלולות בעיות
 עבודה, לצרכי אם בין קצרות, עות

 ל- הקשורים עניינים או ידידים, ביקור
 לאחים עזרה על דגש עם מישפחה,
היצי תגבר זו בתקופה גם ואחיות.
בנגי העוסקים לאלה ובמיוחד רתיות,

 ש־ משמעותיות, הצלחות יהיו להם נה,
רב. זמן עוד ייזכרו

 מעשים מאולצות. פרידות בגלל בים,
 בכל נזק לגרום עלולים אימפולסיביים

הימו בהשקעות, ובעיקר שהוא, תחום
הלוואות. או רים

ספטמבר

׳11*

מר להיזהר דגים בני על זה בחודש
 הנטיה המציאות. של בהירה לא איה

 קל יהיה ולא תתגבר מקשיים לברוח
 ה- ובקרב בבית קשים. במצבים לשלוט

 לא והאווירה מתח, ישרור מישפחה
 ביניכם שייווצרו הקשיים פשוטה. תהיה
באש יהיו לא בני״המישפחה שאר לבין

 בגלל מריבות להתפתח עלולות מתכם.
 יתברר זמן לאחר שטותית. אי״הבנה

 לאהבה, געגועים אשם. היה לא שאיש
 חודש רק אן זי׳ תקופה ילוו ורוך חיבה
המבו את שיעניק מי ימצא מכן לאחר

קש.

 ההצ- גם חדשים. אנשים עם קשרים
 לפועל. יצאו שעבר בחודש שהוצעו יות

למצו חדשים. עבודה מקומות גם יתכנו
 פיתרונות ימצאו העבר של הכספית קה

 שיוכיחו מהשקעות כתוצאה פיתאומיים,
 לבני- חזרות צפויות כמוצלחות. עצמן את
הד ויתורים תוך ופיוסים מהעבר, זוג

דיים.

בר טו ק או

יולי

כס בעניינים מאוד עסוקים יהיו הם
 מול עצמם את למצוא עלולים פיים•

 הם שותפים. מצד נעימות לא הפתעות
 מהר ויאמינו למירמה יותר נתונים יהיו
לעבו שותפים או קרובי״מישפחה מדי•

 יהיו דגים ובני מחוץ־לארץ, יחזרו דה
באירוח. השאר, בין עסוקים,

 האישי הקסם — הוא עבודה ותחומי
 באותה שיתחדד השיכנוע, וכושר שלהם,

 טוב קשר ליצור יצליחו הם תקופה.
ל ובעצות בשיחות ויבריקו אנשים, עם

אינ- מבחינה עירנים יהיו הם אחרים•

 חדשים, רומנים יתפתחו זה בחודש
 ותחביבים באהבות עסוקים יהיו הם

 זה. בזמן נחת יגרמו ילדים גם חדשים.
ויו אותם, ימשכו ספורטיבים עיסוקים

שעבר. החודש של מהמועקה אותם ציאו
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ם ו ו י ם ק י נ י י נ ע , ה ם י י ש י א  ה
שים קשרים דרמטיות ותבניות חו

 לחוץ־לארץ, נסיעה תיתכן זה בחודש
ה עמוקים. חדשים, קשרים יתכנו ובה
 להתפתח שעשויה ידידות, על יהיה דגש

 חד- התעניינות שיטחי יתכנו ולהתהדק.
 ושו־ בני״זוג עם מתוחים יחסים שים.
 מצב- את להעכיר עלולים לעבודה תפים
תקופה. באותה הרוח
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ל אפרי
 צפויה מביניהם ליוצרים טלקטואלית.

בכתי או באמנות ביותר, פוריה תקופה
בה.

 שחיה, יהיה עליהם האהוב הספורט
 לאלרגיות נטיה שונים. ומישחקי״מים

רגישים. הם שלהם ותרופות ממאכלים
 תוכניות על הדגש יושם זה בחודש

התוכ עבודה. ענייני ועל חדשות כספיות
 ביצוע לידי לבוא תוכלנה לא עדיין ניות

 נוסף חודש לחכות יהיה עליהם מלא.
ש מה כספיים. עניינים לקדם על״מנת

הכספיים ענייניהם בקידום להם יעזור

גוסטמאי או
 קידום מבחינת יותר מבטיח חודש
 והכוחות יתגבר המרץ אישיים. עניינים

עם להתמודד להם יעזרו המתחדשים

ב חדשים ברעיונות יאופיין זה חודש
 חדשות, עבודה הצעות גם לעבודה, קשר
עיכו־ יחולו אהבה בענייני נוספות. או

 * ש- מה כל בחיים. דרמטיים שינויים
 * לעומת וכאפס כאין היה עכשיו, עד היה
 ★ ניתוק ואילן. מעתה לקרות שעומד מה

 $ קש- העבר. של מסובכים מקשרים סופי
 לתוך יופיעו יותר ורעננים חדשים רים

 במקום צפויה דרמטית תפנית החיים.
ל או רציני, לקידום אפשרות העבודה,

 עם עבודה קשרי שאפתם. שאליו תפקיד
 תהיה ההתפתחות — אחרות ארצות
 מכל ביותר המוצלח החודש זהו עצומה.
השנה. חודשי
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 התבלטות בצינעה. לפעול עדיף אלה בימים
 טוב זה, ברגע תועלת יביאו לא ופירסום

 ולתכנן לבד להימצא
הבאים. המהלכים את

 חדשה גישה תתפתח
ה את תנטשו ואתם
שמ המיושנות, דעות
בכם. דבקו הרגל תוך

 עשויים טובים ידידים
 פית- לשינויים לגרום

כתו- בחייכם אומיים
ה___________ א מי- או ממישפט צ

ח ת מפ ת- ם. ל ריי ק מי
 בצורה הרגשות על לשמור שקשה מאחר

מוחלטת. בסודיות עליהם שימרו מאוזנת,
. ¥ ¥ ¥

 ביניכם להתרקם עשויה חדשה ידידות
 לשם ויוצאי־דופן. מקוריים אנשים לבין

מבית לצאת עליכם כן
 קישרי־ שוב ולטפח כם,

 שניתקו. ישנים ידידות
 האישי המגנטיום בזכות
לצ תוכלו בכם שקיים

 פית־ להתקדנוות פות
תו זו בעבודה. אומית

מקו יהמה, לכם סיף
 אתם חדה. וראיה ריות

סל יותר להיות נוטים
 חוץ כלפי כי אם חנים,

עלול זה — בתוקפנות מעט מתנהגים
לבוא. העתידות מהצלחותיכם להמעיט

¥ ¥ ¥
 ובלתי- מוזרה בצורה מתנהגים בני-הזוג

ל גורמים בהתנהגותם השינויים צפויה.
 ואף ולבילבול מבוכה

 ניתוק על למחשבות
ל יש בכלל. היחסים
 תוך בסבלנות, התאזר

 יחזרו הם קצר זמן
ה בשטח לעצמם. שוב

התקד צפויה עבודה
 לשפר הזדמנות מות.

תפקיד מעמדכם, את
משכורתם. ואפילו כם
 הקסם בזכות זה וכל

 מקרינים• אתם שאותם והחביבות, האישי
כספים. לבזבז הנטיה את לרסן נסו

 משימחת־חיים — במצבי־הרוח אי־יציבות
 וחוסר־ לעייפות אחד, ביום והתלהבות

 בתחום למחרת. יוזמה
 חשים אינכם העבודה
 לקחת אפשר יציבות,
 דברים ולהעז סיכונים,

מת בלתי כימעט שהם
מ הדעת. על קבלים
— בריאותית בחינה

ב־ מאוד רגישים■ אתם
 יותר לתת יש ביטנכם

תזו להרגלי תשומת־לב
 עם קשרים נכונים. נה

 ויביאו אתכם, יעודדו בחוץ־לארץ קרובים
 חודשים. מיספר תוך שינוי, על מחשבות

¥ ¥ ¥
ב עצמם הם מלהיות רחוקים האריות
 לרוגז גורם קטן דבר כל זו. תקופה
ב מצב־הרוח ולכעס,
 עייפות חשים ירידה.
 כבר ומתגעגעים ולאות
 החמה. ולשמש לקיץ

 חלים קצרות בנסיעות
 בלתי־צפויים. עיכובים

ל קשה לסטודנטים
 הם זה. ברגע התרכז

לע בקלות מתפתים
במ בתחביבים, סוק
 רציניים בדברים קום

 זו, בתופעה להילחם יש יותר. וחשובים
 בלימודים. תצליחו דבר של שבסופו כיוון

¥ ¥ ¥
המוש בצורה עבודתכם את לבצע הנטיה

 ועצבנות למתח גורמת ביותר והטובה למת
מצ אינם האחרים מה.

 קצב את להדביק ליחים
ה־ והביקורת עבודתכם,

 מורגשת בלתי־נמנעת
ידכם. על נאמרת ואף

 לחלוטין חדשה גישה
 תגרום כספים בענייני
 לטווח המצב לשיפור

זה ברגע יותר. רחוק
ב_________ צ מ משביע־ אינו ה

 מיכשוליס בגלל רצון,
תיפ הרומנטי בשטח בכם. תלויים שאינם

מסובכים. אך וחמימים רגישים אנשים גשו

רא בתוצאות להיווכח תוכלו זה בשבוע
בעבודת שהשקעתם המאמצים של שונות

 עדיין לאחרונה• כם
 הזמן הגיע לא עוד

מו כעת דווקא לנוח.
 על התקדמותכם נחת

והממו כף־המאזנים,
 האם שוקלים נים

ב מעמדכם את לקדם
 מחוכם צעד עבודה.

 של ברגע לכם, יעזור
בלתי-חוזרת, הזדמנות

כספיים. עניינים לקדם
עזה מת הה שתל הפעם. מ סו, אל ס ה  ת

 בבורסה. כספכם עתה מלהשקיע הוהרו
¥ ¥ ¥

 בני של קנאתם את מעוררים העקרבים
 הריגש׳ השטח הולך. הכל המזלות, שאר

 בל־ ופעילות בעירנות
חד אהבות תי־פוסקיס.

מוסי ומתחדשות שות
לתקו מיוחד גוון פות
 מביניכם האמניס פה.

טו להתקדמות צפויים
ב העוסקים וגס בה,

ו זמן ימצאו תחביבים
 בכל להצליח רעיונות
 עניין. בהם המעורר

כס סיכונים לקחת אין
כבד עירפול בגלל פיים
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 סביב הקייס
 יותר. מאוחרת בתקופה שיתבהר זה, נושא

׳¥ ¥ ¥
 לכת. מרחיקי שינויים בפני עומדים אתם
האופטי יתגשמו, ממישאלות־הלב חלק

 בעתיד והאמונה מיות
אתכם. יאפיינו שוב

 רבות נסיעות צפויות
לצר־ חלקן זה, בשבוע

 ל- עזרה או עבודה, כי
תוכ קרובי־מישפחה.

 תת- שתיכננתם ניות
 יהיה ועליכם עכבנה,
 אם נוספת פעם לבדוק

עתי את מסכנות אינן
 חדשים מכרים דכם.

ו חדש שטח לפניכם לגלות עשויים
דרככם. פני את וישנה שייתכן מעניין,

 ולהם־ ידיעותיכם את להרחיב נאלצים אתם
 תיתכנה כמו־כן מיקצועית. בסיפרות זר

לצרכי קצרות נסיעות
מעייף, שבוע עבודה,

רב־התרחשויות. אך
יווכחו ישנים ידידים

 לא שעדיין נוספת פעם
 זאת וכל אותם, שכחתם

 מיקרית בפגישה יקרה
 מזמנכם חלק ומפתיעה.

טלפון, לשיחות יוקדש
ומצי מיכתבים, כתיבת

ב חדשים רעיונות את
ה כל את הכספי. המצב לשיפור קשר

רבה. בסודיות לשמור רצוי הפתעות
¥ ¥ ¥

 קשור זו בתקופה אתכם המעסיק העניין
 ש- החשש לים. מעגר בנסיעות בעיקר

ל יספיק לא כספכם
ו לדאגה, גורם נסיעה
ל הצורך את מגביר

דא אל לחופש. צאת
ש פיתרון, ימצא ! גה

לספק תוכלו בעזרתו
 ההרפתקנות, יצר את

 מרתקת נסיעה וצפויה
 מיספר בעוד ומעניינת
קלי פגישות חודשים.

 חדשים מכרים עם לות
עצ את תמצאו רציניים. קשרים יהפכו

 חברה. כל על ומקובלים יותר מבלים מכם
¥ ¥ ¥

 אתם שבהם 'מי״הולדת,
 אנשים גם משתתפים

כידי עצמם שמציגים
לג עלולים אך דים,
לב לא רצוי נזק. רום
מכי שאינכם במי טוח
ה המין בני היטב. רים
אליכם, נמשכים שני
וההת ההעזה חוסר אך

־ גו המעורפלת נהגות
לחוסר״בי״־ להם מים
 תהיינה שבו שבוע חון.

ברו לפתוח הזדמנויות
 ידידיכם. כל את ולהרשים חדשים, מנים

חייכם. את ישנו חדשות עבודה הצעות
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 וחגיגות במסיבות
לאחרונה, מרבים
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