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מרים
בנימיני

 אך תקופה, באותה גבנו מהם חלק
 בסוף לבנייה. בדרך רבים בקשיים נתקלו
הש שמצבם להרגיש התחילו הם 1982
 והם הבא, למזל עבר סטורן כוכב תפר,

 אינם והם ירד המתח הקלה. הרגישו
 נכנס יופיטר כוכב כמקודם. לחוצים

חד תוכניות לטלאים ומביא קשת למזל

 שנתית
 פז? עני
טלה

 בחייהם להתרחש עומד מה להבין כדי
 לאחור להביט טוב טלה, מזל בני של

האח בשנתיים מצבם חיח מה ולזכור
 הנוכחית התקופה את נשווה אם רונות.

 טוב יותר שכעת ספק אין שחלפה, לזו
 הגיעו לא עדיין ושם פח אם גם להם,
 מסתדרים לא עדיין והדברים שרצו, למה
להם.

 נתוגים חיו חם האחרונות בשנתיים
 היה רוחם ומצב ממושך, נפש בחשבון

 קלילה היתה לא התנהגותם ורציני. כבד
 כבר עמם החיים ואלח כתמיד, ועליזה
 סטורן, כוכב השתנתה. שאישיותם חשבו

 הנישואים (בית השביעי בבית ששהה
 קשות לפרידות לחם גרם והשותפויות)

 המישפח- במיסגרת חשובים ולשינויים
תית.

 רוצים שהם הדבר את למצוא מתקשים
מת הם אותו מוצאים הם ואם באמת,
ית הקרובה .בשנה לכן להשיגו. קשים

 חם מוזרה. די בצורה הטלאים נהגו
 מכן ולאחר עבודתם מקום את יעזבו
 על לחזור יכול זה ודבר בחזרה יחזרו
שונות. בעבודות פעמים כמת עצמו
 לשגות מתכוון המזל מבני מישהו אם

 עכשיו, זאת שיעשה רצוי עבודתו, את
 עלולות מאוחר שיותר מכיוון

 לא איש שעליהן בעיות לצוץ
 לא זח אם אך מראש. חשב

 להימנע כדאי לפחות יוצא,
 אוגוסט בחדשים שינוי מכל

 יוכלו אנשי-עסקים וספטמבר.
עצ עסק לעצמם לפתוח

 מגורים, מקום שינוי על חושבים אם קל.
 הכל גדולה, חגיגה או רחוקח נסיעה על

 חם חכסף את אולם להתבצע, יוכל
 תם חבאות ובשנתיים ללוות, יאלצו
 על מעט שיקשו להתחייבויות יכנסו

 מכל הכללית. הרגשתם ועל חייהם
בס כספים להוציא שמתכונן מי מקום,
 ולא עכשיו, זאת שיעשה גדולים, כומים
 כי ספטמבר. או -אוגוסט לחודש ידחה

קשה. יותר יהיה המצב אלה בחודשים

מגורי□
 ישפצו או דירה יעברו רבים טלאים

 שמבחינת נכון בה. גרים שחם זו את
 בשנתיים אך חזמן, בדיוק לא זה כספית

ב לעסוק להם התאפשר לא האחרונות
 את לדחות אי-אפשר וכבר אלח נושאים
 להתחייב יוכלו חם לכן בחם. הטיפול
 שיעזו ורצוי לווים שחם כספים להחזיר
 דירה, שעובר מי זה. בנושא משחו לעשות

 אחרי או מאי לפני זאת שיבצע כדאי
ספטמבר.

שפחה מי

 כל החיים. על יותר רחב ומבט שות
 לחשוב כדאי לעשות חושבים שהם דבר
 המסוגלים הטלאים כמו אין בגדול. עליו

 צורת אפילו שלהם. בהעזה להפתיע
 ואם הסביבה, את מדהימה המחשבה

 התשיעי, בבית יופיטר כוכב נמצא השנה
וב במהירות להתקדם להם יעזור הוא

בחש נקח אם ביחוד מקובלת, לא צורה
 ליופיטר צמוד אוראנוס כוכב שגם בון

והצ להתקדמות האפשרויות את ומגדיל
לחה.
! 1983 בשנת טלה מזל לבני מצפה מת

;ובודה
 השנה. יציב כך כל יהיה לא זה שטח

אך שינויים, לבצע צורך חשים טלה בני

 שבו המקום את להרחיב או מאי,
 להתחיל שמתכונן מי כל עובדים. הם

 לא גדול״. ״על שילך חדש, בפרוייקט
ענ על ולהתעכב לפרטים להיכנס כדאי
 חשנת את לנצל כדאי שוליים. יינים

 שהכוכבים מכיוון בתנופה, ולהתקדם
קדימה. עצמו את שידחוף לזה יעזרו

בסמי□
— 1983 בשנת בעיות על לדבר אם

 הרגיש הנושא סביב מתרכזות כולן הן
יהיה לא המצב זח בתחום כסף. ששמו

 ההתייחסות זו כולם את שמאפיין מה
 ברצינות יותר מתייחסים כעת חשונה.

 אלה זוס ח בבן יותר ומתחשבים לקשרים
 נישואים. על חושבים נשואים שאינם

 קלילים קשרים לעצמם שמחפשים אלה
 משחו למצוא יצליחו לא מחייבים, ובלתי

 ההרפתקני. ואופיים רצונם את שישביע
 יוכל רציני, קשר לבנות שיחליט מי רק

רצונותיו. את להגשים להצליח
 ברגע שאם לכולם להזכיר כדאי אולי

ונו ביותר, מעודד אינו הרוח מצב זה
 זו אין חזוס בני את להאשים שוב טים

 חהולדת יום שלפני התקופה אשמתם.
 משנה לא וכמעט לאיש, קלה אינה

 לפני יום 50כ- נמצא. הוא מזל באיזה
 פחות להרגיש מתחילים יוס-ההולדת

 של רוח במצב נמצא אחד כל טוב.
חשבון״נפש.

 שמיום־חהולדת יזכור אחד שכל רצוי
 שבה חדשה, תקופח עבורו מתחילה שלו
 כי מחדש, עצמו את לבנות יכול הוא
התחדשו. שכוחותיו מרגיש הוא

 כבר ירגישו המזל בתחילת שנולדו אלה
 עד ימתינו האחרים טוב. יותר הרבה

יר ואז ליום-חולדתם
 יחסית בשיפור. גישו

 המצב האחרון לחודש
 הרבה יהיה זאת בכל

 המתיחות טוב, יותר
ובני ביניכם שחיתה

 אירועים. ורב דינמי חודש עומד לפניכם
 וב־ בדחפיס לשלוט עליכם זו בתקופה

 חשים אתם תשוקות.
 והדחף מתגבר, שהמרץ

ול להרפתקות לצאת
 בלתי- בצורה התנהג
 טלול לסביבה מובנת

הטוב. שימכם את למכן

 אנשים מבודדים. פחות תרגישו השבוע
 הזוג בן עימכם. להתקשר ינסו שונים

 במקום מה זמן ששהה
ב לחזור עומד אחר
 ולהשמיע אלה, ימים

 חיכיתם שלח הצחרה
 בטקט נהגו רב. זמן
כפי
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ביתיים. לעניינים תמיד
 המצב כטפית מבחינה

 עכשיו כדאי אך רגיש,
 ית- קשת מזל בני רחוק. לטווח להשקיע

 מוזרות. והרפתקות משותף לבילוי אימו
* * ¥

 עושים שאתם דבר כל קלה, אינה התקופה
מתמיד. מעייף ויותר מסובך יותר נהיה
_________* הדברים את לקחת נסו

 החודש בקלות. יותר
 קשה די יהיה הקרוב

 ושוב יחלוף הוא אך
 חיי נוח. יותר יהיה

 מאכזבים, קצת האהבה
 שהיו הגדולות הציפיות

 להתבדות. עלולות לכם
ה בשבוע שכבר יתכן

 העצב טל תפוצו בא
 חדשות לכס. שנגרם

 בשבוע להגיע עשויים חשובים ומיכתביס
 לעתיד. מחודשת תיקווה לכס יתן וזה הבא

* * ♦
 הרוח ומצב מתגברת שלכם הפופולריות

 באירועים מעורבים תחיו בקרוב משתפר.
 ומבוקשים חברתיים

 תוזמנו בחברה. מאוד
אנ ותפגשו למסיבות

האווי מעניינים. שים
רומנ מאוד תהיה רה

 אלה ומבטיחה. טית
ב העוסקים מביניכם

 את לבטא יוכלו אמנות
והתוצ בקלות, עצמם

לבוא. יאחרו לא אות
ל שאמור כסף בסכום

ול בגדים לקנות תוכלו השבוע הגיע
הטוב. טעמכם את ביטוי לידי הביא
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להס עלולה חפוזה רה
 במקום בחרטה. תיים

 להוכיח תוכלו העבודה
 עשוי וזה מעניין, וכיוון יוזמה יעילות,
 יותר. מאוחר בקאריירה לקידום להביא

* * *
הקש אליכם. יחייך שוב העולם השבוע

 ותוכלו יעלמו שעבר בחודש שעברתם יים
 לעג- ולהתמסר לשוב

 שבת שעד יתכן ייניכם.
 כל תרגישו לא עדיין

ברי מבחינה טוב כך
 מהשבוע אך אותית,

 בשיפור. תרגישו הבא
הקשו מביניכם אלה
 האקדמי לעולם רים
מצבכם להצלחות. יזכו

___________ ותוכלו ישתפר הכספי
 לבית חפצים לרכוש

 קשרים סיפוק. לכם יגרמו אשר ומתנות
 ומועילים. טובים יהיו טלה מזל בני עם

★ ★ ★
 מצב קלה. תהיה לא המתקרבת התקופה

 מרגישים כך, כל .טוב אינו הבריאות
ו מרץ וחוסר חולשה

ה את למלא מתקשים
עלו אתם עליכם. מוטל

 מכאבי־ראש לסבול לים
להי נסו לכן ומשפעת.

 ולריב מלהסתבך מנע
 המתח מישפחה. בני עם

הת את עליכם יקשה
 כספיים בעניינים קופה.

זהירים. להיות עליכם
האינ על תסמכו אל

 רומנטית מבחינה זאת, לעומת טואיציה.
ביותר. ועסוקים מבוקשים מאוד תהיו
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וחבל. — הזוג בן עם
 לקלקל עלולים אתם

 כוונותיו י את ולהרוס
 חיו־ ידידים עם משותפת נסיעה הטובות.

ה— תתלבטו אל ומומלצת. בית  כדאי. ז
* * ♦

 עליכם. מוטלות התחייבויות מדי יותר
 אותו וחלקו מהעול חלק מעצמכם הורידו

ה מצבכם אחרים. עם
 מאוד רגיש בריאותי

 אתם שבו הלחץ ובגלל
 עלולים אתם נמצאים,

 בשטח אי־הבנה לחלות.
 מוסיפה אינה הרומנטי
או הרוח, מצב לשיפור

 שלושה־ארבעה תוך לם
מהתפת תופתעו ימים
 ביחסים. מעניינת חות

 אתם המישפחתי במישור
 לבן הקשורים וחשדות לחששות נתונים

 לאור. האמת תצא ובקרוב הזוג. בת או
* * +

 אנשים הפתעות. צפויות הקרובה בתקופה
 יתכן בנוח. ותרגישו אליכם אדיבים יהיו

רגשיים, זעזועים שיהיו
אנ עם מיפגשים או

וחדשים. חדשניים שים
 לתפנית לגרום יכול זה

ומפתיעה. דרמאתית
 לשמור עליכם אולם

ול המשקל שיווי על
החד לתנאים הסתגל

ה טובה בשורה שים.
 להתקדמותכם קשורה

 לאוז- תגיע בקאריירה
 הטובה. להרגשתכם ותוסיף בקרוב ניכם

הבא. בשבוע ישתפר הכספי מצבכם

 ב־ לתתחיל לא מוטב הנוכחית בתקופה
 לבסס צריך חדשות. בתוכניות או מיבצעים

 את ולהבטיח הקיים את
ה ארוך. לטווח המשכו

את יעסיק החומרי צד
 הוצאות במיוחד, כם

 הקשורות צפויות בלתי
 עלולות המגורים למקום
התקציב. את לדלדל

 לא מהפכניות תוכניות
זו. בתקופה ברכה יביאו

דב לתקן הקפידו לכן
 קרובי שהוזנחו. רים

 מאי־פטגז. יותר לעידוד זקוקים מישפחה
 עליכם. להתלבש לטרדנים חתנו אל אך

* ★ *
 חברתיים, בעניינים מעורבים תהיו השבוע

וה חבית כלפי מחוייבות פחות ותרגישו
 חמצ- ידידים עבודה.

ל או למיכתבים פים
 סוף יזכו טלפון שיחות

 על מפיכם לשמוע טוף
 לחם תנו העניינים. מצב

 שכחתם לא כי הרגשה
 וקרובי שכנים אותם.

ל מתכוננים מישפחה
 הם אך בביתכם, בקר

 _ ויו־ עליכם יכבידו לא
 בתחום הנאה. טיפו

 משנים בניהזוג ברור. אינו המצב הרומנטי
 כוונותיהם. את מבינים ואינכם רוח מצבי

♦ * *
 כספיים. בעניינים עסוקים תהיו השבוע

 ואפילו להוצאות להיכנס עומדים אתם
 לא שביניכם החסכנים

 למרות להתאפק. יוכלו
ה את להחליף הרצון

מש־ לקנות או מכונית
 גודל בסדר אחר הו

 להמתין לכם כדאי כזה,
ב לקנות ולא זמן־מה
ד יהיה הכסף חיפזון.

 יותר לדברים לכם רוש
רו מבחינה חשובים.

 היטב לנצל כדאי מנטית
 ושלישי שני או וחמישי רביעי הימים את

בגלוי. ולדבר להעז תוכלו הבא. בשבוע
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