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בגימינ׳מדים

החודש: מזר
מאזניים

 מסו- לתקופה להתייחס אפשר אם
 ומשמעותית חשובה שהיא ולומר יימת,

 חרוטה לחיות עתידה ושהיא במיוחד,
 שתחלוף, אחרי גם רב זמן עוד בזיכרון

האח לשנתיים זאת לייחס אפשר הרי
 במעט מאזניים. מזל בני על שעברו רונות

 כאלה שינויים עבר המזל מבני אחד כל
 מדברת שעליו בתחום אחד בל אחרים, או

שלו. הלידה מפת
 במזל סטורן כוכב שהה אלה בשנתיים

 לעשות המזל בני על ובפה מאזניים,
 סביבתם. ועם עצמם עם נפש חשבון

הבי המזל בני הגיעו שאליהן המסקנות
 עצם חשובים. שינויים לעשיית אותם או

 אחרת חיים לצורת והמעבר השינוי ביצוע
מסכ ואם התקופה, את עליהם היקשה

 לאחור, ומביטים התקופה בל את מים
קל. היה שלא לומר אפשר

 האזרחית השנה סוף לקראת השנה,
ה שהותו את מסיים סטורן כוכב —

 למזל ועובר מאזניים, במזל ממושכת
 הכוכב של הסתלקותו עקרב■. — הבא

 ולתחושה רבה להקלה תביא מהמזל
 חלקם מנת שהיו והעיכובים שההגבלות

 יותר מהווים אינם מאזניים בני של
 עתיד זה שכוכב להזכיר יש בעיה.
 ואוגוסט, מאי בין מאזניים למזל לחזור

 (נסיגה) אחורי במהלך יהיה הוא אך
 מזל של האחרונות במעלות ויימצא

 חזקה תהיה לא שהשפעתו כך מאזניים,
שחלפו. בשנתיים שהיתה בפי וקובעת

 מזל לבני הבאה השנה צופה מה
ן מאזניים

עבודה
 שינויים להתחולל עומדים זה בנושא

 שתיבננו המזל, מבני חלק מעניינים.
 את ימצאו כרגיל, בעיסוקיהם להמשיך

 לא כלל שאותם שינויים מבצעים עצמם
 בהכרח שייכות אינן לבך הסיבות תיכננו.
 לצורת אלא עצמו, העבודה למקום
 על גם בעקיפין שתשפיע שלהם, החיים

 את ישנו המזל מבני חלק העבודה.
 אותם יאלץ והדבר המגורים מקום
עובדים. הם שבו המקום את גם לשנות

באמ העוסקים מאזניים מבני אלה
 לא שאותם רעיונות לממש ינסו נות,
 הם השנה במרוצת לאור. להוציא העזו
 אולם רבות, להתלבטויות נתונים יהיו

 מהזינוק יופתעו הם השנה סוף לקראת
 שלהם. בקאריירה והפיתאומי המהיר

 באותה יתחזקו ההמצאה וכושר ההשראה
מאוד. מוצלחות לתוצאות ויביאו תקופה
 ועוסקים באמנות עוסקים שאינם אלה

 בבעיות להיתקל עלולים אחרות, בעבודות
 הממונים ובין ביניהם אי-הבנה של

 או מהממונים הבאות להצעות עליהם.
בזהי להתייחס יש לעבודה, מעמיתים

 מכל להתלהב למהר ולא רבה, רות
 עניין על להקפיד כדאי במיוחד הצעה.

 קשיים צפויים שהשנה מכיוון המשכורת,
ה זה. בנושא הי  על להיאבק צורך י
 סיכויים יש כי לוותר, לא וחשוב השבר

במאבק. להצליח

ם כספי
 ויהיה בקלות, לכיסים יזרום לא הכסף

 כדי מעטים לא מאמצים להשקיע צורך
 רצון. משביעי כספיים להישגים להגיע

בספקו העוסקים מאזניים מבני אלה
 רעיונותיהם. על לסמוך יוכלו לציות,
ומקו מבריקים רעיונות להם יהיו השנה
 לשמור הוא שחשוב מה במיוחד. ריים

המח את מלחלק ולהימנע סודיות על
אחרים. שותפים עם והרעיונות שבות
 תתבצע אם להצליח תוכל תוכנית בל

 אחרים. אנשים של עצות וללא בצינעה
עזרה מקור יהוו וידידים אחיות אחים,

 אלה יציב. אינו הכספי שמצבם לאלה
 הרגשת ויוסיפו לעזור נבונות יביעו

 יוצא מהכספים חלק ויציבות. ביטחון
 חדש, בית בניית דירה, שיפוץ על השנה

 החוששים, אלה אחרת. לדירה מעבר או
ה למרות מליבם. דאגה להסיר יוכלו

 תוכניותיהם את לבצע יוכלו הם קשיים
ולהצליח.

אהבוז
 לנושא שגישתם המזל בני יחושו השנה

 התייחסותם בעבר. שהיתה בפי אינה זה
 רצינית יותר תהיה השני המין לבני

 בדרך־בלל מגלים מאזניים בני והחלטית.
 וקרובים הדוקים קשרים מיצירת פחד
 להתחמק ומנסים השני, המין לבני מדי
 השנה ארוך. לטווח התחייבות מכל

 קשרים להדק יעדיפו והם גישתם תשתנה
 אופי בעלי חדשים בקשרים להתחיל או

 ירצו המושבעים הרווקים ויציב. רציני
רו ולהינשא. קבוע בית לעצמם לבנות
 לא הרפתקני אופי בעלי קלילים מנים

 מעדיפים שהם ירגישו והם אותם, ימשכו
אחד. בקשר להתרכז

מגורים
 להם למצוא שהתקשו מאזניים בני
 סוף־סוף יובלו רצונם, את שתשביע דירה

להת יוכלו אחרים מבוקשם. את למצוא
 הקיים. של בשיפוץ או בית בבניית חיל

 יהיה לא המצב כספית שמבחינה למרות
 לבצע כדי מימון מקורות ימצאו הם קל,
והעי המיכשולים בל תוכניותיהם. את

האח בשנתיים חלקם מנת שהיו כובים
 שהם להיווכח יופתעו והם ייעלמו, רונות

 מישאלותיהם. את להגשים מצליחים
 שבה מהסביבה מרוצים היו שלא אלה
 פתוח איזור למצוא יוכלו גרים, הם

וסבלנית. סובלנית יותר וחברה יותר,

־,
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נס-עות
 בצורה יבוא זה לתחום שקשור מה כל

 הנסיעות שרוב מעניין, ביותר. מפתיעה
לפועל, לצאת תובלנה לא מראש שתוכננו

ביעי ויתבצעו במפתיע יבואו ואחרות
מהנסי חלק מאמץ. וללא מהירות לות,
 להשתלמויות קשורות תהיינה עות

 יבואו לכך ההצעות לימודים. ולהמשך
 אחרות נסיעות בלתי-צפויים. ממקומות

 לוודאי וקרוב מישפחה, לקרובי קשורות
אלה. נסיעות של המממנים יהיו שהם

ידידים
 זהירים, יותר להיות המזל בני על כאן
אכ כמה להם צפויות שהשנה מכיוון

 ינסו ידידים קרובים. ידידים מצד זבות
 וזה הפרטיים בחיים ולחטט להתערב

 במו ולרוגז. להתמרמרות לגרום עלול
 הבטחות מלהבטיח להימנע כדאי כן

בדיבו לחסוך ורצוי לקיימן, שאי-אפשר
 אכזבות צפויות שבהם החודשים רים.
.1983 ואוגוסט מאי ינואר, בעיקר הם
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 מה בכל מיוחדת זהירות דרושה השבוע
סב חסרי יהיו טלאים לנהיגה. שקשור

 להגיב והנטיה לנות,
 ש- לפני עוד במהירות,

 בדיוק מה מבררים
 לסבך עלולה קרה,

הרומנ בשטח אתכם.
 התלהבות תחושו טי

כאן גם אך עצומה
לפ היטב לבדוק כדאי

 צעד על שמחליטים ני
שאי־ מביוון חשוב,
 להביא יכולה הבנה

להיות עשויות בלימודים בלתי-נעימים.
 תוכניותיכם. וקדמו יוזמה קחו הפתעות.

¥ ¥ ¥
כדאי השגחה. דורש הבריאותי המצב

 החודש שכן בעבודה, מלהפריז להימנע
ו כתמיד חזקים אינכם
 במהירות. לחלות נוטים

 אין העבודה בנושא
 עליכם מוטלת ברירה;
 לכם ואין רבת, אחריות

 מיכ־ לחלקה. מי עם
 עלולים חשובים תביס

סיבה לא זו להתעכב,

סה11
 - ביוני 21

לי 20 ביו
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 מצב־הרוח. את לאבד
 המצב שבזעיים תוך

 העבודה במקום יתבהר.
 מבחינה מבטיחה. פגישה להתרחש עשויה
 משמחת. הפתעה שור לבני צפויה כספית

¥ ¥ ¥
 להישמע עשויות מפתות עבודה הצעות

 מייד, להשיב לא רצוי השבוע. באוזניכם
 כשבועיים ולהמתין

סו תשובה מתן לפני
תוכ הזה בזמן פית.

 הוסתר לא אם לברר לו
 מאוד עניין מכם

 לתפקיד שקשור חשוב,
הרומנ בשטח המוצע.

מבו מאוד תהיו טי
שההצ ותרגישו קשים
פנים. לכם מאירה לחה

ב אכזבה למנוע בדי
 מראש, לדעת בדאי יותר, מאוחר שלב

ימים. יאריכו לא העכשוויים שהקשרים

 זאת קחו להתעכב. עלולה לחו״ל נסיעה
 בכל העניין שבועות כמה תוך בקלות,

ידי לפועל. ייצא זאת
האמו קרובים או דים
מארצות להגיע רים

 ולא יתעכבו אחרות,
שנקבע בזמן יגיעו

 חטים בבית מראש.
 ובין ביניכם מתיחות

המישפחה, בני שאר
חפ יותר, שמרגיז ומה
מתקלקלים. שונים צים

חשיבות בעלי חפצים
 התקופה וכל לאיבוד, הולכים תעודות וכן

 ישתפר. המצב בקרוב אך מבולבלת. נראית
¥ ¥ ¥

עייפות תרגישי וחמישי רביעי בימים
 ומדכא. בבד די להיות עלול הרוח ומצב
 ואילך שישי מיום

 יותר הרבה תחושו
חדשות תוכניות טוב.

 והן בעת, מתבשלות
חשו לשינויים קשורות

 החיים. בצורת בים
 לשנות מתכוננים אתם

 אתם שבה הסביבה את
לגמ ישנה וזה גרים,

החיים צורת את רי
 הזמן כעת הנוכחית.
 השתלמות. או לימודים בשטח להתעניין

 הנאה• יוסיפו מחו״ל ידידים עם קשרים
¥ ¥ *

 אתכם. מטרידים עדיין כספיים עניינים
 רב כסף להוציא שעליכם מתבדר לפתע

ש דברים מיני כל על
עליהם. חשבתם לא כל
 הוצאה מכל להימנע נסו

הכרחית. שאינה גדולה
 בהשקעות תתחילו אל

 תוך חדשים. ובחסכונות
 המצב שבועיים־שלושה

העבו במקום ישתפר.
 בהישגיכס מכירים דה

 לא אולם המיקצועייס,
לידיעתכם. זאת מביאים

 אי־הבנות מביך. המצב הרומנטי בשטח
לסיכסוכים. גורמים פעוטים עניינים בגלל

ר 23 ב מ ט פ ס  ־ ב
ר 22 ב טו ק או ב

לי 21  ־ ביו
ט 21 ס ו ג או ב

שנה
ט 22 ס ו ג או  ־ ב
ר 22 ב מ ט פ ס .!

 במיוחד אתכם יעסיק העבודה שטח
 לכם מוצעות חדשות הצעות השבוע.

 אך יום, מדי כמעט
בתקו לקבלן לא עדיף

 קצרה בנסיעה זו. פה
 לבצע עתידים שאתם
מתיחות, תורגש השבוע

 על להשפיע עלולה וזו
 ובין ביניכם היחסים

 לדחות רצוי הזוג. בן
 לוותר או הנסיעה את

 כספית מבחינה עליה.
 אולם קל, אינו המצב

 המצב שבועות כמה תוך לדאוג, מה אין
 במנוחה. הרבו הבריאות בשטח ישתפר.

¥ ¥ ¥
 התקופה את מלוויס מעטים לא קשיים

 להיזהר עליכם העבודה בשטח הנוכחית.
 פני המעמידים מאנשים
רומנ ביחסים ידידים.

מז לא שהתחילו טיים,
 בעיות מתעוררות מן,

בסו להישמר ועליהן
 מרגישים אתם דיות.

 ואינכם ולאות עייפות
 למנוחה. זמן די מוצאים

 ש־ ההתחייבויות כל
כאי נעשות בדרך־כלל

 1 מכבידות מעצמן, לו
 מבני שמישהו יתכן זו. בתקופה עליכם

 מחלתו. בגלל לעזרתכם יזדקק המישפחה
¥ ¥ ¥

 ידי- בקרב פופולאריים אתם זו בתקופה
 למסיבות להזמנות לצפות תוכלו דיכם.

 זאת ובכל וחגיגות.
 זהירים להיות בדאי

ה חדשות. בידידויות
 שמאפיינת תמימות

ו בדרך״כלל אתכם
 נותנים שאתם האמון

לי עלולים באחרים,
יו מאוחר בעיות צור
ש מביניכם אלה תר.

 בתקופה נסיעה תכננו
 אותה שידחו עדיף זו,

 מתפתחת הרומנטי בשטח שבועות. בכמה
בסודיות. שמרוה חדשה. אהבה פרשיית

★

 $ לצוץ עלולות העבודה בתחום מתיחויות
 ★ הממונים עם באיפוק לנהוג כדאי השבוע.

£ עמיתים עם או עליכם
★ קצרה בנסיעה לעבודה.

 לפגוש עשויים אתם
* ומענ־ חדשים מכרים
* תזדקקו הפעם ייניס.

* הטבעית, לחשדנותכם
★ זו שבתקופת מכיוון

ר 21 ב מ צ ד  • ב
ר 19 א נו בי

או 20 ו נ  ־ בי
ר 18 א רו ב פ ב

ן1
ר 23 ב מ ב ו  - בנ

ר 20 ב מ צ ד ב

ב אמון לתת מסוכן
מחש חדשים. אנשים

ב שינויים בדבר בות
לד יש העבודה תחום

 המין בני יותר. מאוחרת לתקופה חות
 ובעזרתכם. בקירבתכס מעוניינים השני

¥ ¥ ¥
 בתקופה לבם מציקות מישפחתיות בעיות

 לאחרונה מכם הנדרשות הדרישות זו.
 רוגז. בכם מעוררות

עצ את להסביר תוכלו
 כוונותיבם. ואת מכם

 מעונ- בני־המישפחה
 להבנה. להגיע יינים
 בספורט להרבות טוב

 ועל״ הנוכחית בתקופה
 בל את לשחרר כך ידי

המצטברים. המתחים
___________ להחליט תוכלו השבוע
 לימודים לתחום בקשר
 בספים בענייני מעוניינים. אתם בו חדש,

 ומגניבות. כספים מאיבוד להיזהר יש
¥ ' ¥ ¥

 אולם לאחרונה, קל ולא כבד מצב־החח
 יבואו אורחים הקלה. מעט תחושו השבוע

 ואם בביתכם, להתארח
ימ לא רבים דברים כי

 עדיף בעיניכם, חן צאו
דבר. לומר ולא להבליג
עלו מיותרות הערות

 לסיכסוך להביא לות
הזוג. בן ובין ביניכם

 להיות נוטים אתם כעת
מתמיד. עצבנים יותר

לח ינסו ישנים מכרים
שהופסקו. קשרים דש

 מניין יוסיף אך תועלת, יביא לא זה דבר
מוזרה. להרגשה יביא שיגיע מיכתב לחיים.
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