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מרים
בנימינ•

החודש: מזר

מאזניים
שנתית תחזית

 הצעות קל, יותר הרבה יהיה המצב השנה
 פחות יקח, והפעם יוצעו ומקוריות מעניינות

 החלטה זו תהיה ולרוב, להחלטה להגיע זמן
 בני־מאזניים יזנקו השנה למעשה חיובית.
 את וישפרו מעמדם את יבססו קדימה,

תנאי־עבודתם.
 אי״יציבות, תורגש עדיין 1983שב־ יתכן

יקדמו והבילבול המהומה שכל יתברר אולם

 שלא קשיים, יהיו הפינאנסי בשטח הנכון.
 התחייבויות וחרדה. דאגה יגרמו פעם

 הלוואות, וכן עצמם, על שלקחו כספיות
 העיקרית הסיבה אולם אי״שקס, יגרמו

 שבני־המזל בכן נעוצה אלה לקשיים
 את יחלפו רבים בחדש. ישן להחליף החליט!

 יחליטו או הדירה; את ישפצו המכונית,
שתשפר יקרה רכישה לרכוש הזמן שהגיע
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 בני את פינקו לא האחרונות השנים שלוש

 היתה האחרונה השנה כי אם מאזניים, מזל
 שבני ספק אין שלפניה. .מהשתיים קלה

 לפניהם שנפתחת לשמוע ישמחו המזל
קלה. ויותר טובה יותר הרבה תקופה

 מאזניים שבני הוא המפורסמות מן
 המזל בני יפוצו השנה פינוק. להרבה זקוקים

 בכל לא שעברו. הקשות התקופות על
 הקשיים עם אן ופשוט, קל יהיה התחומים

 שחשוב ומה להסתדר, יהיה אפשר שיבואו
 לירידת מאזניים לבני יגרום לא זה - יותר

 כפי ולדיכאון, לחוסר״מרץ מצב״הרוח,
הקשות. בשנים היה שהמצב

 וכיצד 1984 שנת תראה איך נד אם
11983 שנת תסתיים

קריירה
 בקשיים המזל בני חשו האחרונות בשנים

 לבצע הצליחו אם גם זה. בתחום מעטים לא
 ומיכשולים: עיכובים צצו שתכננו, מה את
 יותר או לעבודה, עמיתים עם סיכסוכים היו

 החלטה כן ועקב עימם, עמוקה היכרות נכון
 שינוי על או עימם, קשרים ניתוק על

מקום־העבודה.

 עמה תביא 1984 ורצוי. חיובי לכיוון אותם
 התשובה ואת המבוקשת היציבות את

להגשימם. היה שקשה למאוויים
כספים

 שאר אם זו, בשנה הרגיש הנושא יהיה זה
 אינן הבשורות זה בשטח יסתדרו. הדברים

 בבית שוהה שבתאי כוכב ביותר. טובות
 של ומטיבעו והרכוש), הכספים השני(בית

 אי״אפשר לכן ולהגביל. להחסיר זה כוכב
הוא ההיפד בכסף, יטבלו המזל שבני לומר

 מן יהנו הם אחד מצד איכות״חייהם. את
 ירגישו הם לנד בתמורה אולם החדש,

לחוצים.
סגורים
 ונעימות. טובות הבשורות זה בשטח

 את להחליף החשק יתעורר 1984 מינואר
 שיפוץ בית, בניית על״ידי אם - הדירה
 למרות המגורים. סביבת החלפת או הדירה

 יימצאו קל, יהיה לא הכספי שהמצב
המזל בני המעבר. את לבצע כדי הכספים

 זו בתחום שינוי לבצע חזק בצורן חשים
 יבוא הכוכבים אפילו שהשנה ומאחר

 או ולשפר זאת לנצל רצוי לעזרתם,
 יתקש הם יותר מאוחר תגאי־המגורים.

 והפעו ולעשות, לקום עליהם לכן זאת. לבצע
 אותו לדחות. לא ואופן פנים בשום

 שהו מה את ימצאו לא שמא המודאגים
 ,984 מליבם. דאגה שיסירו כדאי מחפשים,

מבקשים שהם למה תשובות עימה תביא

ונישואין אהבה
 מאכזבות מאזניים בני טבלו כאן גם

 נשואת שאינם אלה ומבדידות. מניתוקים
מהב גדול וחלק בני״זוגם, עם הסתכסכו

 הקש״ם למוות
וחמו זה - הזמניים
דירה או בית רסנות

 ונאלצו בבחירתם שטעו להודות נאלצו
 עם להשלים שעדיף הנכונה, למסקנה להגיע
 הם שהיא. כפי המציאות את ולראות המצב

 נאלצו וחלקם מעטים, לא מחלומות התפכחו
 יותר שוב יהיה השנה המיטגרת. את לשנות

נעים. ויותר קל
 יוכלו בגפם, חיים שעדיין המזל, בני

 יהיו הפגישות בני־זוג. להם למצוא
 וטיולים לנסיעות לצאת רצוי מיקריות.

 לפגוש ביותר הטוב הסיכוי ששם מכיוון
 יהיו מקום־העבודה דרך גם חדשים. מכרים

 להביא עשויות ואלה חדשות, היכרויות
חדשים. קשרים ליצירת
 חלפה, שהמתיחות ירגישו נשואים זוגות

 בשקט חייהם את לארגן שוב יוכלו והם
ביניהם. הקשר על שאיימו הסערות וללא

 אם להחליט הצליחו שלא רבים, רווקים
 לשנותו, או במצבם להמשיך מעוניינים הם

 להם ומקימים בית בונים עצמם את ימצאו
מישפחה.

***♦**♦***♦♦♦♦ *♦****♦♦**♦♦♦**■*****♦*★ *************'************ *♦♦*♦♦♦*♦****-**♦♦-*♦*■♦♦****♦*♦♦ס* * * * ♦♦ * * * ******************ס

1
11וון!

■802131

 בכל זהירים להיות עליכם יהיה השבוע
 יותר להיות יצטרכו נהגים בנטיעות. הקשור

 על לסמוך ולא עידניים
 כדאי הולכי״רגל איש.

 חוקי- על שיקפידו
יסכ שלא כדי התנועה

 בשטח עצמם. את נו
 מאוד המצב הרומנטי

חד היכרויות מבטיח
 להתפתחות יביאו שות

 שהפעם אלא מעניינת,
 היוזמה את לקחת יש

ה בשטח לחכות. ולא
 קניות לדחות רצוי ולכן קשיים, יורגשו כספי

 טביזבוז-יתר. ולהימנע לזמן־מה גדולות
* * *

 מהקושי חלק עמוסי־עבודה, תהיו השבוע
 של תפקידים למלא שעליכם בכך קשור

 נסו אחרים. עובדים
 סדר־היום את לארגן

 את תעברו■ שלא כך
 גופנית מבחינה הגבול.
 כתמיד, חזקים אינכם
 יותר מתעייפים אתם

 רבה. לשינח וזקוקים
 הרבה תהיו החודש

 למחלות. רגישים יותר
 להגיע עשוי כסף סכום
 ויבוא פיתאומי באופן
 קצרה נסיעה ביותר. דרוש הוא שבו בזמן

 למיפנה. תביא זח שבוע בסוף שתבצעו
* * *

 לבלות תוכלו לכם. מצפה ונעים עליז שבוע
 ידידים אצל ולהתרענן לצאת קצרה, חופשה

 ולצאת קרובים או
טו בשורות מהשיגרה.

 - לאוזניכם יגיעו בות
 במ- קשורות הן

 בימים קום־העבודה.
לתח לשוב תוכלו אלה

וית שזנחתם, ביבים
 מכפי טוב שהמצב ברר

הרו השטח שציפיתם.
 עיקר את יספק מנטי

וההתלהבות. התסיסה
 להיפתח, עומדות חדשות פרשיות-אהבה

להסתיים. עומדות המסובכות והישנות
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 יותר בבית להישאר עליכם יהיה השבוע
 ולדאוג זו שהות לנצל כדאי המתוכנן. מכפי

 אל הדירה. פני לשיפור
 על יתר תתאמצו
 שאתם מאחר המידה.

 עייפים קצת מרגישים
מנוחה. לכם ודרושה
 יהיה הכספי השטח
שמ מי במיוחד. מוצלח

ירוויח. - עיסקות בצע
 שהשתהו סכומי־כסף

 בימים לידיכם יגיעו
מצב־ את וישפרו אלה

 לבי- לבוא עומדים קרובי״מישפחה הרוח.
 מיצרכים. מלאי להכין רצוי - קור־פתע

* * *
 ההתחייבויות בכל שתיזכרו כדאי השבוע

 מיכתבים רחוקים. ידידים כלפי לכם שיש
 שדחי- ושיחות־טלפון

 כדאי עכשיו עד תם
 כדי השבוע, לבצע

 שכחתם שלא שיידעו
 מיק- פגישות אותם.

 ותיקים מכרים עם דיות
 מפני תועלת, יביאו
אינ עימם יביאו שהם

 ביותר. חשובה פורמציה
 אתכם לקדם האמורה

בת במקום־העבודה.
 הלימודים. חידוש על לחשוב כדאי זו קופה
 ידיעותיכם. ותשלימו בקריאה שתרבו רצוי

* * *
 מכפי יותר כספים להוציא תצטרכו השבוע
 ביניכם החסכנים אפילו רגילים. שאתם

 קונים עצמם את ימצאו
 דברים לעצמם ורוכשים

לרכוש. התכוונו שלא
 שאתם חדש ספר

 יגרום לקבל עומדים
 גם - עצומה שימחה

 בעיקר אך תוכנו, בגלל
המתנה. מעניק בגלל

 עד שהסתרתם יחסים
 להתגלות עומדים עכשיו

 מעוניינים אינכם אם -
 אמצעי בכל שתנקטו

לאיש. אמון תתנו
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בפירסום,
הזהירות,

רצוי
ואל

 הייתם שבהם והקשיים הקשה מצב־הרוח
לחלוף. עומדים האחרויים בשבועות נתונים

 כני- עם ם סיכסוכ
ותוכ יחוסלו. מישפחה

מב ולהירגע. לשוב לו
 אתם כספית חינה

 רצוי אולם מודאגים,
הר על תתחרטו שלא

ית האחרונות. כישות
 שקניתם מה שכל ברר
 ביזבזתם ולא נחוץ, היה

 שהיה ממה כסף יותר
 שי- או מיכתב דרוש.

 שזה ויתכן אתכם, יפתיעו מחו׳ל חת-טלפון
 הבאה. לנסיעתכם להתכונן אתכם יביא

* * *
 הקרוב עתידכם את לתכנן כדאי זו בתקופה

 לא מוטב אחרים. עם להתייעץ מבלי בשקט,
 בהחלטות איש לשתף

 הן מה לגלות ולא
עומ שאתם התוכניות

 מאוחר בשלב לבצע דים
 במקום־העבודה יותר.
 מאנשים להתרחק כדאי

הסומ בלתי־אחראים,
 שתוציאו עליכם כים

 תיסבוכת מכל אותם
 נקלעים. הם שאליה

 שימנעו רצוי תלמידים
 אחרים, לתלמידים עבודותיהם מלתת

 להם. מיותר נזק לגרום עלול זה זו בתקופה
* * ★

 ציבורית ופעילות חברתיים מיפגשים
 לוודאי קרוב זו; בתקופה אתכם יעסיקו

ו למסיבות שתוזמנו
 שכמעט ידידים תפגשו

קיומם. על שכחתם
 תוכלו במקוס-העבודה

 תשומת-לב את להפנות
לרע עליכם הטמונים

ומהפ חדשים יונות
להציע. לכם שיש כניים

 כדאי רומנטית מבחינה
 עצמכם את שתרגישו

 המין בני בטוחים. יותר
 להעז רק ועליכם בקשרים, מעוניינים השני

השבוע. מאוד רגיש הכספי התחום ולהציע.
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 בעניינים במיוחד מרוכזים תהיו השבוע
 אם עצמכם את לקדם תוכלו מיקצועיים.

בע בבוס לטפל תדעו
 חשוב ובטאקט. דינות

 שימכם על שתשמח
 על תקחו ואל הטוב

שאינ תפקידים עצמכם
 שאתם בטוחים כם

 אל לבצע. מסוגלים
העוב לאותם תאפשרו

 את לבקר איתכם דים
לח לא ונסו מעשיכם,

לטעויות. עצמכם שוף
 את עליכם להקל יוכלו

אליהם. לפנות תתביישו
* * *

 על מאוד ישפיע במיקרה שתפגשו ידיד
 שיושמעו חדשים רעיונות השנה. עתידכם

 שינוי יביאו באוזניכם
 בתוכניותיכם. מהפכני

 עם להתייעץ כדאי
 התוכניות על בן-הזוג

 לעצו- ולהגיב החדשות
 שהוא ספק אין תיו.

 המצב את לנתח מסוגל
 מה נכונה. בצורה

 תעמיסו שלא - שחשוב
 מדי. יותר עצמכם על
 לידידים תבטיחו אל

 בהן. לעמוד תתקשו מכן שלאחר הבטחות
 במפתיע. השבוע תתרחש רומנטית פגישה

* * *
 רבה. בזהירות בכספים לנהוג עליכם השבוע

 בבקשות לבוא עלולים קחבי־מישפחח
 יהיה שקשה ודרישות

 אתם גם למלאן. לכם
אימ מקניות הימנעו

 והסתפקו פולסיביות
 דברים של בקניות

 השבוע בלבד. הכרחיים
 על תסמכו שלא רצוי

 ביחוד שלכם, השיפוט
 על מסתמכים אתם אם

 מוטב - האינטואיציה
 ממישהו ייעוץ לקבל

 לכם שהיו אי־הבנות סומכים. אתם שעליו
השבוע. בסוף לתקן יהיה ניתן בני-זוג עם
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