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מדים
בנימיג׳

תחזית
שנתית

י ס ל ל מז

במיו קלה היווה שלא החולפת, השגה
 מישפחתיים, לקשיים שקשור במה חד

התפרצו קשיים. לגרום ממשיכה עדיין
חו וביגלל אי״הבנות, ביגלל כעס של יות
 מבטיחים, שנראו קשרים סובלנות. סר

ו מינואר מעמד להחזיק שלא עלולים
 שונה, באור לפתע ייראה בן״הזוג הלאה.

 כפי ושרק, כחל ללא תיראה המציאות
 במבט יתחלף הרומנטי המבט שהיא.

 צפויות המישפחה בחיי גם ריאליסטי.
זמנ פרידות ואפילו וסיכסוכים, מריבות

 אינם כלל שבדרך מאזניים, בני יות•
 ישתנו בזולת, לפגוע מעיזים ואינם רוצים

 בחודש רק שבליבם• מה כל את ויטיחו
במתח. הקלה תחול אוגוסט

כספי□

מאזני■□
משפחח״ם קשרי□ $
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מאז בני על הקשתה החולפת השנה
 באותה שנמצא שבתאי כוכב בגלל ניים׳

 שבתאי כוכב הבאה בשנה גם במזלם. עת
 להערים וממשיך במזל מתהלך עדיין

אח כוכבים גם זה• מזל בני על קשיים
 בשנה משמעותיים לשינויים יגרמו רים
 קשים. וחלקם קלים יותר חלקם זו,

 יגרום מרקורי, כוכב של הנסיגה מהלך
 הנוכחי. אוקטובר בחודש זמניים לקשיים

 אף יגרום מאזניים, שליט ונוס, כוכב
 ינואר, בחודש מעטות לא לצרות הוא

 שליט מרס, פברואר. חודש ובמחצית
 מאזניים, במזל שיהיה הנישואין, בית

ל להביא ועלול מהלך, הוא אף ישנה
 עד התקופה, כל במשך וקשיים שינויים
 למזל עובר הוא שאז ,1982 אוגוסט

 סוף- שבתאי עוזב ,1982 בנובמבר עקרב.
 יוכלו המזל ובני מאזניים, מזל את סוף

שכני של המנחמים להיות והלאה מעתה
העקרבים. הם

 צפוייה הקשה, האישי המצב למרות
ש אלה כלכלית. מבחינה טובה תקופה

 את לשפר יוכלו כספיות, מבעיות סבלו
מפתי די בצורה יתרחש הדבר מצבם.

 בלתי יראה המצב האחרון לרגע עד : עה
 הישועה. תבוא ולפתע לפיתרון, ניתן
 ותוכניתם דירה החלפת שתיכננו אלה

 מימון, מקורות חוסר ביגלל התעכבה
יגיע. הכסף לרווחה, לנשום יוכלו

 יפים, בגדים האוהבות מאזניים בנות
ל להרשות תוכלנה ובשמים, יקר איפור
רגילות. שהן מכפי יותר הרבה עצמן

ה עבוד
 מהנות בנסיעות עצמם את ימצאו אחרים

בעבודה. הקשורות רבות,
 בעיקר בריאותן,

ולהריונות.
ללידות הקשור בכל

ת או תברי ידידויו
 יוצעו ומגוונות רבות עבודה הצעות

השנה, קשיים שהערים שבתאי, כוכבתהיינה הצעות השנה• מאזניים לבני

ו שבתאי י ש ג ם י י ש ע להערים ו
ו משכ י י ו עד ש ב ג נ ו 1982 נ

 המורל להעלאת ותגרומנה צפויות, בילתי
מפתי העלאות תהיינה העצמי. והביטחון

 יישלחו המזל מבני רבים במשכורת. עות
אותם. המעניינים בתחומים להשתלמויות

 בשינה וצורך חולשה, להרגשת גורם
 הקשורות בריאות בעיות תיתכנה מרובה.

חיי מאזניים, בנות נשים ולרגלים. לגב
את להזניח לא במיוחד להקפיד בות

שי יעברו ואחיות אחים עם קשרים
 את משנים האחים דראסטיים. נויים
 לשימח- שותפים שאתם ולמרות גורלם

 וסיכסוכים מריבות שתפרוצנה יתכן תם,
 ובאותה לפתע יתרחש הכל אך עמם•

 ותיקות ידידויות הפיוס• יגיע מהירות
 הידידים סוג יתחילו. ואחרות יתנתקו,
 קשרים יחפשו מאזניים בני ישתנה.

ו רוחני, תוכן בעלי אינטלקטואליים,
מוסי שאינם ידידים על לוותר יעדיפו

 משותפות נסיעות אלה. בשטחים פים
 במאזן לשינוי-מה יביאו ומהנות, קצרות

 הסביבה אל ובהתייחסות הידידים,
בכלל.
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 ובקרב בבית לחץ חשים שוב טלאים
 לכם גורמת מחנק הרגשת המישפחה.

ומ נמהרים למעשים
 וב- בנסיעות סוכנים.
ה שתבצעו טיולים

 להח- נטייתכם שבוע,
לבע לגרום עלולה פז,

הב ענייני כל לכן יות,
תשו־ דורשים טיחות,
 ילדים מיוחדת. מת״לב
לעצ לרוגז, גורמים

ידי שקט. ולאי בנות
 להגיע שעתידים דים

במי מצב-הרוח את ישפרו מחוץ״לארץ,
 טוב. שינוי צפוי הכספי במצב מרובה. דה
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 הרצוי מכפי יותר אתכם מעסיקה העבודה

רי בקשיי נתקלים אתם זה. ברגע לכס
ב עסוק והראש כוז,

לחלו שונים עניינים
 פיתאו־ סיכסוכיס טין.

עלו בני־זוג עם מיים
 להחלטות לגרום לים

 לנתח עליכם נמהרות.
 קר, בהגיון מצבכם את

ה שוורית. ובשלווה
 חשים, שאתם אכזבות

ב שונה בצורה ייראו
 וייתכן קצר, זמן עוד

 או חדשה מאהבה להנות תוכלו ששוב
 בידיים. עצמכם את קחו מחודשת.
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 או להתבטל עלולות לחופשה תוכניות

צפויים. בלתי עיכובים ביגלל להידחות,
 חשים העבודה במקום

מוג ודרישות אי-שקט,
 לרוגז גורמות זמות

 בשיחה ולהתמרמרות.
 ניתן וידידותית, גלויה
אי־ההבנה, את לתקן

 ליחסים שוב ולהגיע
יבו הזוג בני נעימים.

 בתקופה לעזרתכם או
לעצ לשמוע וכדאי זו,

 שעתיד מיכתב תם.
חד רעיונות להביא עשוי מחו״ל, להגיע
שונה. עתיד של תיכנון ואפילו שים,
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ולמ מגוריכם, במקום שוררת רבה מתיחות
 במישפחה, שלום להשכין מאמציכס רות

 טיול נכשלים. מאמציכם
 עשויים חופשה או

 מהבעיות חלק לפתור
 טוב למצב־רוח ולהביא

 כספים בענייני יותר,
ש מכיוון להזהר, רצוי

 זו בתקופה השיפוט
אתכם. להטעות עלול

 ודייקנות תשומת־לב
 למצוא אתכם תביא

 עם בעימותים טעויות.
 להר״ עליכם צעירים, אנשים עם או ילדים

 מכם. להחלטה מצפים וסמכות• כוח אות
¥ -¥■ ¥

 יגזול ובני־מישפחה קרובים של ביקור
 כדאי והוצאות• מאמץ יקר, זמן מכם

 ההתלהבות, את למתן
 בקניות להגזים ולא

 על שימרו ובעבודה•
ומסי בבילויים הכוח.

ידי לפגוש תוכלו בות
 ולהכיר ישנים, דים

 ש- מעניינים, חברים
 לקשור תוכלו איתם

 רציניים. יותר קשרים
שתכ וטיולים נסיעות

 שלא עלולים ננתם
 צפויים בלתי אירועים ביגלל לפועל לצאת

 כמתוכנן. יצאו אחרות תוכניות מראש.
¥ •¥• *

לאחרונה דאגתם שלו קרוב בן־מישפחה
שוב תוכלו ואתם לבעיותיו, פיתרון ימצא

 הכספי המצב להירגע.
השבוע, אתכם יעסיק
 שהכסף שתחושו מאחר

 הוצאות מספיק. אינו
 בגלל צפויות, בלתי

 הן גס בריאות בעיות
התקציב. את תדלדלנה

 להשקיע הזמן לא זה
 לדחות ועדיף כספים,
 טוב לזמן אלה מניינים

העבודה במקום יותר. - ^
סאן אך הבנות, ואי סיכסוכים צפויים
הטבע. לחיק צאו איתכם. שהצדק יתברר
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מו בתקופה נמצאים מאזניים מזל בני
 בימים מתגשמים ורצונות שאיפות זרה.

ש מתברר אך אלה,
מעניינים. לא כבר הם

ה את ״לנקות צריך
לעצ ולברר שולחן״

ה רצונכם מהו מכם
 אהבה ענייני אמיתי.

 אך אתכם, מעסיקים
 שזה היא, ההרגשה

רוצים. שאתם מה לא
 להחליט יש כאן גם
מעדיפים, אתם מי את

 עבודה הצעות ן מועדות פניכם ולאן
עליהן. חישבו השבוע. לכם תוצע מעניינת

 מעט מצב־הרוח האחרונה שבתקופה למרות
וסק עירנות יותר תחושו השבוע קודר,
____________ סביב־ למתרחש רנות

ש צעירים מכרים כם.
יפ או אצלכם, יתארחו

 לכם יגרמו אתכם, גשו
ויאפ הקלה, להרגשת

מ להתפרק לכם שרו
 העבודה במקום המתח.

 דו־ מאנשים להזהר יש
רו יחסים פרצופיים.

 אתכם, יסחררו מנטיים
 חזקה בצורה וישפיעו

בת חפוזות מהחלטות הזהרו חייכם. על
 ישתפר. מצבכם ואז יותר, עיבדו זו. קופה
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 האחרונה התקופה את שליווה המתח

 מכל להתרחק ולרצון לעייפות גורם
 אך ולנוח. הסערות
 קשה שעדיין מתברר
 בעיות מרגוע. למצוא
ממ העבודה במקום
אתכם, להטריד שיכות

 שהובטחו הבטחות
מתקיימות. לא עדיין

ציפי שמהם ידידים
מאכזבים לעזרה, תם

פרצופם את ומגלים ___________
גור הילדים האמיתי.

 גישה התוכניות. ולשינוי לדאגה מים
מהבעיות. חלק לפתור עשויה שקטה
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 ומרתקות מעניינות לעבודות מפתות הצעות
להת אתכם ומכניסות ליבכם את מושכות

 עדיף רבות. לבטויות
 הישן במקום להישאר
 יותר ההצעות והבטוח.

 מנת על מוצלחות מדי
מציאותיות. שתהיינה

תעו פיתאומיות אהבות
 ואלמנט אתכם, ררנה

 בכל ישלוט ההפתעה
 ההשפעה הרגש. חיי

ו מאוד, חזקה תהיה
ל לכם לגרום עלולה

 יש הנישואין. לחיי גישתכם את שנות
 בספורט. עיסקו הבריאות. על היטב להשגיח

¥ ¥ ¥
מפתי התקדמות צפויה העבודה במקום

 חלק התוכניות. את לשנות שעתידה עה,
ל מתכננים הדליים מ

 בזמן בלמודים התחיל
השו אנשים הקרוב.

 ינסו בחוץ־לארץ הים
 ואף קשר עימכם ליצור

 להציע עעשויים הם
 חיי מעניינת• הצעה

ל ממשיכים האהבה
 והנאה. ביטחון העניק
 עם סיכסוכים יתכנו

יח אלה אך בני״זוג,
 יתייחס לא מכם ואיש שפרצו, כפי לפו

 לכם. יעזור ההומור ברצינות. לעניין
* * ¥

 אתכם, מעסיקות לחוץ־לארץ נסיעות־פתע
 שבעי אינכם אתם ההתרגשות, למרות אך

שונות דאגות רצון.
ל ממשיכות ומשונות

ענייני אתכם. העסיק
 לאי גורמים כספים
תוכ כאן ודווקא שקט.

ש מכיוון להירגע, לו
 צפוי בלתי כסף סכום
 וגם להפתיע עשוי

ממצב אתכם להוציא
 העבודה במקום נתז. לא

 ואף לעצתכם יאזינו
ל צפויים אתם כך עקב

מרומם. מצב־רוח יביאו ש
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 בה• יתחשבו
רבים שבחים
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